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تحقيق
تصميم نيابي على التشريع إلى نهاية الدورة

إعتراف بعدم جدوى القوانني من دون حكومة
اىل  القوانني  واقرار  الترشيع  يف  استمرارها  رضورة  عىل  النيابية  الكتل  تجمع 
التشديد  الرابعة، مع  التي دخلت يف سنتها  الحالية  الدورة  االخري من  االسبوع 
لتسلك  الحكومة  وتأليف  الترشيعي،  املطبخ  يف  االنتاجية  وترية  مواصلة  عىل 

الطبيعي القوانني طريقها 

قبل سنة من نهاية والية الربملان الحايل تستمر 
اللجان يف العمل والخوض يف عرشات املشاريع 
عن  فضال  لجنة،  من  اكرث  بواسطة  والقوانني 
التي  االنتاج  بغية ترسيع عملية  فرعية  لجان 
املجلس  مكتب  هيئة  مواكبة  تحت  تبقى 
يف  العامة  الجلسات  اعامل  جدول  تضع  التي 
قرصاالونيسكو بعد تفجري مرفأ بريوت يف 4 آب 
كابوس كورونا  تأثري  النواب  الفائت. ال يخفي 

عون: التشريع مطلوب
الى نهاية الدورة

حبيش: عند طرح التمديد
سنقدم استقاالتنا

■ كيف تتوقع وترية عمل الربملان يف السنة 
االخرية من دورته؟

تتم  التي  القوانني  من  مجموعة  مثة   □
فيام  عادية،  قوانني  اىل  اضافة  متابعتها 
قوانني  متابعة  الجارية  السنة  يف  نشهد 
يف  وضعه  تم  منها  جزء  هناك  اساسية. 
الرئيس  حرض  عندما  الصنوبر  قرص  ورقة 
علام  بريوت،  اىل  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
ان مجموعة منها ادرجت يف جدول اعامل 
الحكومة. من هذه القوانني املهمة وامللحة: 
وغريهام،  القضاء  واستقاللية  العام  الرشاء 
سيدر.  مؤمتر  مبوجب  اقرارهام  طلب  وتم 
كونرتول  الكابيتال  قانون  ننىس  ال  ان  علينا 
مطالب  خالل  من  الزاميا  سيكون  الذي 
صندوق النقد الدويل. من هنا، مثة مجموعة 
من القوانني االصالحية واالقتصادية مرتبطة 
مبسار تعايف االقتصاد اللبناين ويجب اقرارها 
يف املرحلة املقبلة. تتطلب الخطة الحكومية 
القامئة عىل تعايف االقتصاد ونهوضه حصول 

ابرز  هي  ما  املجلس  عمر  من  سنة  بعد   ■
املشاريع التي تنتظره؟

ال  التي  املشاريع  من  مجموعة  مثة   □
يحدث  ما  وابرزها  الربملان  يف  تناقش  تزال 
القضاء  استقاللية  وهو  جوهريا،  تغيريا 
والعدل  االدارة  لجنة  يف  ندرسه   الذي 
وال  دقيق  فهو  عاليتني،  وجدية   بتأن 
ينبغي  بل  بعيدا،  به  نذهب  ان  يجب 
الجوانب.  كل  من  مدروسا  يكون  ان 
وكل  الوقت،  من  الكثري  اىل  يحتاج   لذلك 
او  اربع  تستغرق  القانون  هذا  من  صفحة 

خمس ساعات. 

عملنا على تحييد 
املجلس عن التجاذبات 

السياسية

الحكومة  دون  من  الربملان  يعمل  ان  ميكن 
بني  تكامل  حالة  مثة  الن  صحيح،  والعكس 
املجلس  مكتب  هيئة  تقوم  املؤسستني. 
باملهامت املطلوبة منها ومتابعة سري القوانني 
تجتمع  اللجان.  يف  املطروحة  واالقرتاحات 
االعامل،  جدول  ويضع  بري  الرئيس  برئاسة 

ويعمل االعضاء بروحية الفريق.

بأنه  ويعرتفون  الجميع،  فريوسه  يطارد  الذي 
القوانني  انتاجهم ملجموعة من  حد من وترية 
تتناول  التي  الترشيع،  مطبخ  يف  املطروحة 
ملفات اصالحية باتت محل مطلب مؤسسات 
اىل  الدويل  البنك  من  الرقابة وجهات خارجية 
قواعد  تطبيق  بغية  الدويل،  النقد  صندوق 
الشفافية والحوكمة املطلوبتني يف اكرث وزارات 

الدولة واداراتها وصناديقها.

من املشكالت التي يواجهها الربملان ان القوانني 
التي يقرها ال تأخذ طريقها اىل التنفيذ يف ظل 
التأخري املفتوح يف  عدم وجود حكومة، وسط 
اطالق عجلة تواقيع مرسوم تأليفها من طريف 
سعد  املكلف  والرئيس  عون  ميشال  الرئيس 
الحريري. كام تجمع الكتل عىل رضورة الترشيع 
عىل الرغم من كل هذه الضغوط والتحديات، 
حتى لو انشغلت الكتل واالحزاب باالنتخابات 

النيابية يف الربيع املقبل.
العام"،  لـ"االمن  املوضوع  هذا  عىل  ييضء 
النواب االن عون ) لبنان القوي(، هادي حبيش 
)اللقاء  ابوالحسن  وهادي  املستقبل(  )كتلة 

الدميوقراطي(.

رضوان عقيل

النائب االن عون.

اذا شكلنا حكومة هذه  اساسية،  ترشيعات 
السنة.

ما  الحكومة،  تأليف  اكرث  تأخر  حال  يف   ■
هو االنعكاس السلبي عىل عمل املجلس؟

سلبيا  سيكون  الحكومة  تشكيل  عدم   □
النقد  وصندوق  التعايف  خطة  صعيد  عىل 
التي  القوانني  ترشيعات.  من  يتطلبه  وما 
اصبحت يف نهاية امتامها لن تنتظر الحكومة 
الجديدة، مثل قوانني التي ذكرتها اضافة اىل 
قانوين املنافسة وانشاء الهيئات االقتصادية. 
كان من املستحب ان تأيت هذه االقرتاحات 
استقالتها،  قبل  الحكومة   من  االصالحية 
يتم  اقرتاحها.  عىل  عملوا  النواب  لكن 
حكومة  ايام  منذ  القوانني  هذه  يف  البحث 

الرئيس سعد الحريري.

مسار  املجلس  مكتب  هيئة  تتابع  هل   ■
هذه القوانني؟

■ اين اصبحتم يف هذا القانون؟
من  الرغم  عىل  منه  كبريا  جزءا  انجزنا    □
تحديات كورونا، وتوقفنا فقط عند اصابة عدد 
اول  يف  نعقد  مل  كذلك  بالفريوس.  النواب  من 
كورونا  بسبب  اجتامعات  السنة  من  شهرين 
واقفال املجلس. هذا القانون هو االهم وتسري 
به كل الكتل، وترى ان من الرضوري ان يصدر 
قبل انتهاء والية الدورة الحالية. هناك مجموعة 
التي  التي يتم درسها السيام تلك  القوانني  من 
اتفاقات  واقرار  الدويل  النقد  بصندوق  تتعلق 
قروض. ال شك يف ان اللبنانيني يتابعون قانون 
استقاللية القضاء اكرث من غريه، مثل قانون له 

هناك  النيابية.  اللجان  يف  متابعتها  تتم   □
ما  يف  وخصوصا  منها  االنتهاء  عىل  تصميم 
اجراء  امكان  اىل  الفساد  مبكافحة  يتعلق 

تعديل دستوري يف رفع الحصانات. 

االفرقاء  بني  الدائرة  السياسية  الخالفات   ■
اال تنعكس عىل عمل الربملان؟

عن  املجلس  تحييد  عىل  عملنا  رصاحة،   □
الشغل فيه  السياسية وان وترية  التجاذبات 
التي  الفرعية  اللجان  يف  وخصوصا  عالية، 
وساعات  الجهود  بذل  من  الكثري  تتطلب 
بالتجاذبات  نتأثر  ال  اننا  علام  العمل،  من 

السياسية.

املجلس  من  االخرية  السنة  ان  ترى  اال   ■
التحضري  يف  لالنشغال  النواب  ستدفع 

لالنتخابات؟
متابعة  لعدم  النواب  عند  سبب  ال   □
النتخابات  والتفرغ  اللجان  يف  مهامتهم 

عالقة باوتوسرتاد عكار او الجنوب وما يتعلق 
باستقاللية القضاء يهم كل املواطنني.

عمر  من  االخرية  السنة  ستكون  كيف   ■
املجلس؟

رئاسة  يف  سواء  مؤسسة،  اي  ويف  والية  كل   □
حكومة  او  النواب  مجلس  يف  او  الجمهورية 
يرتافق  الذي  الزخم  عكس  عىل  عملها  يخف 
هذا  يعني  وال  طبيعي،  امر  هذا  البداية.  مع 
الكالم ان الربملان سيتوقف عن القيام باملهامت 
عن  الحديث  بعد  املبكر  من  منه.  املطلوبة 

االنتخابات النيابية التي يتفرغ لها االفرقاء 

النيابية، ومن الخطأ توقيف اعامل الترشيع. 
يف  اكرب  نشاطا  لشهدنا  كورونا  وباء  لوال 
اللجان، وقد وصلنا اىل انتاجية اكرب. يشارك 
اكرث النواب يف اجتامعات اكرث من لجنة يف 
عىل  ترشيعي  نشاط  وهناك  الواحد،  اليوم 
يصدر  عندما  كورونا.  تحديات  من  الرغم 
70 جلسة،  او   60 بني  ما  اىل  يحتاج  قانون 
واذا اردنا ان ننتج قانونا يحتوي عىل 170 
مادة سيحتاج اىل ساعات طويلة. ال يعرف 
البعض الجهود التي تبذل النتاج مثل هذه 
وان  اعالمي،  ضجيج  اي  دون  من  القانون 
املطبخ الترشيعي ال يكون يف الهيئة العامة. 

■ اين دور الحكومة هنا؟
التنفيذية  السلطة  عن  االستغناء  ميكن  ال   □
مهام كانت درجة انتاجية املجلس. عند اقرار 
قانون الرشاء العام عىل سبيل املثال، يتطلب 
متابعة الحكومة وتطبيقه بغية وضع الرسوم 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  قانون  ان  املطلوبة. 
تعيني  اىل  يحتاج  اقراره  تم  الذي  الفساد 
هذه  تولد  لن  واال  اعضاء  لخمسة  الحكومة 
دون  من  يعمل  ان  لبلد  ميكن  ال  الهيئة. 
التعاون  تحقيق  بغية  تنفيذية  سلطة  وجود 
ال  والنواب.  الوزراء  مجليس  بني  املطلوب 
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عادة يف االشهر الثالثة التي تسبق موعدها.

■ يف حال بقي البلد من دون حكومة ما هو 
انعكاس هذا االمر عىل عمل الربملان؟

يف  الترشيع  باعامل  املجلس  يقوم  عندما   □
ظل حكومة غري موجودة ستتعطل نسبة كبرية 
املجلس  ربط  عند  وخصوصا  القوانني،  من 
القوانني باملراسيم التطبيقية. اما القوانني التي 
التنفيذية  املراسيم  هذه  اىل  تحتاج  وال  تصدر 
بالحكومة.  مبارشة  لها  عالقة  فال  والتطبيقية، 
يف العادة، يرّشع املجلس يف االمور والخطوط 

العريضة. 

■ اين املجلس من الخالفات الساخنة يف البلد؟
□ تشارك كل الكتل يف املجلس يف نقاش تقني 
ومن دون ان تنسحب الخالفات السياسية اىل 
السياسية  القرارات  تأثري  الداخل. ال يشء مينع 
هذا  مع  التصويت  خالل  من  االحزاب  عند 
القانون او ضده. ال شك يف ان فريوس كورونا 
اكرث  العامل.  دول  كل  شأن  عملنا  عىل  انعكس 
القوانني التي تقر تحتاج اىل وقت طويل، ويف 
االمكان االبقاء عىل هذه الوترية اىل اخر نهاية 

الوالية، وهذا ما يجب ان نفعله.  

■ املجتمع الدويل والدول املانحة تطالب لبنان 
بالتوصل اىل قوانني اصالحية لحصول الحكومة 

عىل مساعدات؟
وقد  كونرتول،  الكابيتال  القوانني  هذه  من   □
اللجان ويتم درسه من  تأخر وهو مطروح يف 
اجل التوصل اىل صيغة منطقية. هذا املرشوع 

بالفعل  لكنه  كونرتول،  كابيتال  عنوانه  اصبح 
اصبح عملية تسهيل لنقل االموال اىل الخارج. 
اي  للقانون،  خالفا  الواقع  هذا  نعيش  نحن 
مبعنى ترشيع املرشع بحكم الواقع، وهو منع 
الزام  باستثناء  لبنان  خارج  اىل  االموال  تحويل 

وايجارات  الطالبي  الدوالر  تحويل  املصارف 
منازل يف الخارج. هناك اكرث من 10 بنود يجري 
بحثها من اجل  التسهيل عن بعض املبالغ. مثة 
قوانني تم اقرارها وتحتاج اىل تنفيذ من مجلس 
الهيئة  وتعيني  الكهرباء  قانون  مثل  الوزراء، 

الناظمة.

■ مثة من بدأ يردد ان املسار العام يف البلد قد 
يؤدي اىل متديد والية مجلس النواب، ما هو رد 

كتلة املستقبل؟
املجلس،  يف  التمديد  موضوع  طرح  اذا   □
ستقدم كتلتنا عىل تقديم استقاالتنا ولن نسري 

يف خيار التمديد.

استقاللية القضاء 
من اهم القوانني ويحتاج 

الى وقت طويل

مطلوب اقرار 
الكابيتال كونترول على 

الرغم من التأخير

النائب  هادي ابو الحسن.النائب هادي حبيش.

ابوالحسن: تعطيل الحكومة
يمنع تطبيق القوانني

عملية  املجلس  مكتب  هيئة  تواكب  كيف   ■
الترشيع؟

□ تم اقرار مجموعة من القوانني خالل الدورة 
عدم  يف  متثلت  االساسية  املشكلة  لكن  الحالية 
منها  االسباب،  من  جملة  جراء  من  تطبيقها 
يف  وآخر.  شكل  يف  التنفيذية  السلطة  تعطيل 
املرحلة املتبقية للمجلس مع جائحة كورونا تكون 
الجلسات الترشيعية مجزأة من اجل ان ال تستمر 

لفرتة طويلة خشية ان ال يصيب الفريوس النواب. 
حصل عدد من االصابات يف املجلس يف صفوف 
النواب واملوظفني، واثرت كورونا سلبا عىل اداء 
اكرث  العمل مل تعد تستمر  العمل فيه. فجلسة 
من ساعتني بينام كانت متتد بني يومني وثالثة. 
يجري حاليا العمل عىل مشاريع القوانني االكرث 
اللقاح،  قانون  مع  ما حصل  غرار  الحاحا عىل  
العمل وفق االولوية والرضورة. مثة رزمة  ويتم 

من القوانني املهمة املطلوب اقرارها، وخصوصا 
عند  تشكيل الحكومة وتطبيق البيان الوزاري.

■ ما هي ابرز القوانني امللحة التي تعملون عليها؟
املطروحة،  القوانني  اهمية  من  الرغم  عىل   □
اقراره  املطلوب  كونرتول  الكابيتال  اهمها  يبقى 
التأخري الذي حصل وعدم وجود  عىل الرغم من 
اموال يف البلد. هذا امر اصالحي يجب اقراره. ان 

اىل  جلسة  من  للمامطلة  يتعرض  الذي  املرشوع 
اخرى هو قانون العفو العام وهو مهم جدا، وكنا 
يف مقدم االفرقاء الذين عملوا عىل اقراره. هناك 
قانون مهم جدا نطالب به عىل الدوام وال نشعر 
ان هناك رغبة قوية وحقيقية يف اقراره، هو قانون 
استقاللية القضاء. مهام تم اقرار قوانني اصالحية، ال 
امل يف تحقيق انجازات من دون اقرار هذا القانون 
املرتبط مبكافحة الفساد واسرتداد االموال املنهوبة. 
اذا مل يتوافر وجود قضاء عادل ومستقل يستحيل 
لكل  االساس  الركيزة  املطلوبة.  االصالحات  اجراء 
القوانني هي التوصل اىل قانون استقاللية القضاء، 
علام اننا علقنا مشاركتنا يف لجنة االدارة والعدل 
عن  الحديث  لكل  قيمة  ال  اقراره.  يجري  ان  اىل 
اجراء االصالحات من دون هذا القانون، وتناولت 
املجلس  مكتب  هيئة  يف  القانون  هذا  موضوع 
املطلوب  التأييد  منه  تلقيت  بري.  الرئيس  امام 
حيال الدعوة اىل استقاللية القضاء. الكل يقولون 
ويدعون اىل استقاللية القضاء، لكن عند التطبيق ال 
نلمس ما يتم الكالم عنه. بعد اقرار قانون مكافحة 
الفساد، نسأل ملاذا مل تتشكل الهيئة، علام ان هذا 

االمر يتطلب وجود حكومة او ال. 

■ اال ترى ان الضعف يسيطر عىل املجلس يف 
السنة االخرية من دورته؟

□ ال عالقة لالنتخابات املقبلة بالسنة االخرية من 
هذه الدورة، لذا يجب ان يستمر عمل املطبخ 

الترشيعي اىل آخر شهر من هذه الدورة.

■ ماذا لو بقينا من دون حكومة؟
تتشكل  ومل  املنوال  هذا  عىل  البقاء  حال  يف   □
ما  التعازي.  تبادل  اال  امامنا  يبقى  ال  الحكومة، 
النفع عندها من صدور قوانني ال تأخذ طريقها 

تقع  تنفذ.  مل  قانونا   74 يوجد  فيام  التنفيذ،  اىل 
املسؤولية يف ذلك عىل كل القوى السياسية املعنية. 
للحكومة  املسؤولية  تحميل  هنا  نستطيع  ال 
املستقيلة التي تنحرص صالحياتها باعامل الرضورة. 
عىل القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها وتبادر 
ليس  القوانني.  تطبيق  اجل  من  وتؤلف حكومة 
املطلوب هنا القاء التهم فاملجلس يقوم بالواجبات 

املطلوبة منه، لكن املسؤولية تتطلب من املعنيني 
االفراج عن الحكومة. 

■ اال تؤثر الخالفات السياسية عىل عمل الربملان 
ولجانه؟

□  عىل الرغم من التباين يف املواقف السياسية، 
هناك الكثري من العالقات الودية والطبيعية التي 
تسيطر عىل النواب الذين يفصلون بني خالفاتهم 
السياسية واملسألة الترشيعية بحيث ال تنعكس 
هذه الخالفات عىل اداء املجلس. لكننا بالطبع 
نقاشات  ونخوض  البعض،  بعضنا  عن  نتاميز 
دميوقراطية ال تصل اىل مرحلة الصدام. ال يجب 
ان ننشغل كنواب يف االنتخابات النيابية املقبلة 
عىل حساب عمل الترشيع يف السنة االخرية من 

هذه الدورة.

معجل  قانون  اقرتاح   165 النيابية  اللجان  طاوالت  عىل 
قدمها النواب يف العام 2020 ويتم درسها. مثة تشابه كبري يف 
مضامني بعضها. ابرزها: اعادة القانون املتعلق بتعديل قانون 
الرسية املرصفية، مساعدة املؤسسات السياحية املرخصة يف 
وصندوق  املهجرين  وزارة  الغاء  االقتصادية،  االزمة  تخطي 
املهجرين، تفعيل الرقابة واملساءلة واملحاسبة عىل الرؤساء 
الغاء الرسية املرصفية، منح  والوزراء، الصفقات العمومية، 
عفو عام عن بعض الجرائم، تعديل عدد نواب حاكم مرصف 
لبنان، اخالء سبيل املوقوفني الذين مل تصدر يف حقهم احكام 
قضائية مربمة، الغاء قانون اعفاء كل طائفة معرتف بها يف 

لبنان واالشخاص املعنويني التابعني لها من الرضائب، افادة 
وتقدميات  التقاعد  نظام  من  االعالم  وزارة  يف  املتقاعدين 
تعاونية موظفي الدولة، انشاء الهيئة الوطنية للدواء، وضع 
حامية  املرصفية،  التحاويل  عىل  وموقتة  استثنائية  ضوابط 
القطاع االستشفايئ، انشاء مجلس الشيوخ وتحديد صالحياته، 
تخفيف  واالزمات،  الطوارئ  الدارة  العليا  الهيئة  انشاء 
االكتظاظ يف السجون يف ظل جائحة كورونا، انشاء مجلس 
تحكيمي للرياضة، انشاء مجلس املناقصات، اخضاع االدارات 
واملؤسسات العامة  للتدقيق الخارجي الجنايئ، تنظيم املواقع 

االلكرتونية االعالمية.

165 اقتراح 
قانون معجل 

في 2020


