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الملف
غاصب مختار

 47نائبًا فقط من  128عادوا إلى مجلس النواب
طموح إلى تحقيق مشاريع انمائ ّية كبيرة
عاد اىل مجلس النواب الجديد بعد انتخابات  6ايار املايض  47نائبا فقط من اصل
 128من مجلس نواب  .2009اراد هؤالء مواصلة مسرية العمل يف الحقل السيايس
والترشيعي والخدمايت واالمنايئ ،ولكل منهم اسبابه وتوجهاته ومشاريعه وطموحاته،
منفردا ام من ضمن كتلته النيابية
ينتمي معظم النواب العائدين اىل كتل
نيابية كبرية وازنة ومقررة يف الحياة الربملانية
والسياسية ،وان كان ذلك ال مينعهم من

تقديم االفكار واقرتاحات القوانني .لذلك
ترتبط مشاريعهم واقرتاحاتهم بقرار كتلهم
النيابية .منهم من يتفرغ لالقتصاد ومنهم

للسياسة ،واخرون للقضايا االجتامعية
والرتبوية.
"االمن العام" التقت النواب العائدين :عضو
كتلة نواب املستقبل الدكتور عاصم عراجي،
عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور ميشال
موىس ،عضو "كتلة لبنان القوي" النائب االن
عون ،واستطلعت منهم رؤيتهم للمرحلة
الجديدة من العمل النيايب.

عراجي :عشت مع الناس
وسابقى معهم
■ ما سبب ترشحك لالنتخابات مجددا مع ان
عددا من زمالئك عزفوا السباب مختلفة؟
□ نحن يف موقع سيايس ليس جديدا وقد اشتغلنا
خالله بني الناس .عشت معهم يف منطقتي ومل
اتركها ،واشعر مبا يشعرون به حتى اصبح عندي
ارتباط عاطفي باملنطقة واهلها سواء لناحية
االمناء والخدمات ام من الجانب السيايس.
صحيح ان جانب الخدمات ضاق وتراجع حاليا،
لكنني كنائب وطبيب قلب ميكن ان اقدم اىل
الناس خدمات طبية او يف املستشفيات ،عدا عن
الخدمات الشخصية التي ميكنني القيام بها .هذا
هو فعال سبب ترشحي.

الشيخوخة ،والحامية االجتامعية ،وهي قضايا
تهم اكرث من نصف سكان لبنان .هذه املواضيع
ساشتغل عليها بعيدا من السياسة وبغض النظر
عن الوضع السيايس ،وهي مواضيع اشعر اين
ساكون فاعال فيها.

سنواصل العمل على
مشروع معالجة تلوث نهر
الليطاني

■ هل ستعمل عىل هذه املشاريع من ضمن التكتل
الذي تنتمي اليه ام بشكل منفرد مع املعنيني؟
□ طبيعي ان التكتل الذي انتمي اليه سيتابع
معي هذه املشكالت ،وهو اساسا ال يعارض
معالجة املشكالت الصحية واالجتامعية والبيئية،
بل يشجع عليها ،السيام ان تلوث الليطاين قضية
وطنية عامة تهم كل الناس والقوى السياسية.

■ ما الذي تأمل يف تحقيقه خالل واليتك النيابية
الجديدة ،هل من مشاريع او افكار جديدة تنوي ■ اال توجد اقرتاحات قوانني ملحة تنوي طرحها
خالل واليتك؟
العمل عليها او متابعتها؟
□ االمر االول الذي ساعمل عليه هو متابعة □ طبعا هناك مشاريع زراعية تهم املزارع
مشكلة تلوث نهر الليطاين ،والذي اقر ملعالجته البقاعي بعدما اصبح الوضع مأسويا بسبب عدم
مرشوع قانون برنامج بقيمة  800مليون دوالر القدرة عىل ترصيف االنتاج ،بعد اقفال الطريق
ينفذ عىل مدى سبع او مثان سنوات .كنت ممن من سوريا اىل الدول العربية ،ونتيجة الخسارات
عملوا عىل هذا املرشوع اىل جانب نواب البقاع ،املرتاكمة التي تصيب املزارعني .لذلك سنسعى
نظرا اىل الرضر الكبري للتلوث عىل السكان القاطنني اىل اقرار قانون يحميهم .مثة مرشوع قانون يف
عىل ضفافه من البقاع اىل الجنوب .كذلك سنتابع مجلس النواب يعنى مبعالجة الكوارث الطبيعية
مرشوع االوتوسرتاد العريب ،اىل جانب مشاريع ومنها الزراعية ،بحيث يكون هناك تدخل ما من
صحية كثرية مهمة منها البطاقة الصحية ،وضامن الدولة اسوة بدول كثرية يف العامل ،وسنحرك هذا

عضو كتلة نواب املستقبل الدكتور عاصم عراجي.

املرشوع يف املجلس ليشمل الكوارث الزراعية ايضا
وليس الطبيعية فقط ،ليك يتم تعويض املترضرين
ومعالجة اسباب الرضر.
■ بعد الظروف املستجدة التي تلت االنتخابات
كيف تحدد تصورك للمجلس النيايب الجديد
وطبيعة االصطفافات التي ستكون فيه ،وهل
سيتمكن من النجاح يف عمله؟

□ نحن من الذين يشتغلون يف املجلس ،ونتمنى
عىل االطراف االخرىن ان يضعوا ايديهم يف يدنا
لنعمل سويا ،فال تحصل اي عرقلة سياسية
للمشاريع اكانت امنائية او اقتصادية .املفروض
ان يكون املجلس النيايب الجديد منتجا ألن
الوضع االقتصادي يف البلد عىل كف عفريت.
لكن يجب ان ننتظر االشهر االوىل من عمل
املجلس ،وهل ستحصل عراقيل او مشكالت بني
الكتل ام يتوافق الجميع عىل االنتاجية والعمل
ملصلحة الناس .لذا ،ال ميكنني ان احكم من

االن عىل طبيعة املجلس وشكله وعمله وكيف
ستكون العالقات بني الكتل النيابية.
■ هل ميكن ان ترتاجع الخالفات بني القوى
السياسية بعد االنتخابات التي جرت عىل قانون
جديد اعطى لكل طرف حقه وحجمه؟
□ نامل من الله يف ان تخف الخالفات
والتشنجات بني القوى السياسية ،وانا ارى ان
االجواء تتجه اىل التربيد واىل تشكيل حكومة يف
وقت قصري وبال تعقيدات ،تتمكن من معالجة

الوضع االقتصادي ،واال سيزداد الوضع سوءا.
■ هل مثة امكانات تعاون بينكم كتكتل وبني كتل
اخرى مبا يفيد مصالح الناس؟
□ طبعا نحن منفتحون عىل كل االطراف ،ومند
يدنا اىل الجميع عىل اسس وطنية وملساعدة
الناس وتأمني حاجاتهم .هناك تعاون قائم
حاليا بني كتلتي املستقبل والتيار الوطني نامل
يف ان تتم ترجمته اىل مزيد من الخدمات
والتقدميات للناس.

موسى :تدني نسبة
االقتراع انذار للسياسيني
■ ترشحت مجددا للنيابة وفزت ضمن كتلة
كبرية ،ملاذا االستمرار يف العمل النيايب رغم
مشاكله ومتاعبه؟
□ من يرتشح للنيابة يجب ان يكون عنده وضوح
يف خط سيايس معني ،ونحن من الناس امللتزمني
بخط معني واضح بالتحالف مع الرئيس نبيه بري
منذ فرتة طويلة .هذا القرار ال يتخذه املرشح
وحده ،بل يتخذه ضمن سياق ترشيحات معينة
يف كتل سياسية ،ألن العمل السيايس مل يكن يوما
عمال فرديا بل عمال جامعيا.
■ هل تشري اىل ان اسباب ترشحك سياسية؟
□ ال بالطبع ،هي اسباب امنائية ايضا ملنطقة انا
نائب عنها ويجب متابعة العمل االمنايئ فيها،
اىل جانب العمل ضمن الخط السيايس الذي
اتخذناه .نحن يف منطقة مختلطة ومتنوعة
ويجب ان تكون هناك اماكن يتم التعبري فيها
بشكل واضح عن العيش الواحد واالعتدال ،ألن
الوطن ال يعيش اال بالوحدة الوطنية واالعتدال.
■ ماذا تأمل يف ان تحقق يف واليتك الجديدة مام
مل تستطع تحقيقه بعد؟
□ ويا لالسف نحن يف بلد ماكينته االدارية بطيئة
جدا ،فهناك عرشات القوانني التي اقرت من
فرتات طويلة اي تقريبا من سنة  2000و،2002
لكنها مل تنفذ او مل تصدر مراسيمها التنفيذية .لذا
يجب متابعة تنفيذها ،واعتقد ان االهم هو تنفيذ

الخطة الوطنية لحقوق االنسان التي انجزناها
مع املجتمع املدين عىل مدى سبع سنوات وهي
خطة طموحة ،وكذلك انشاء الهيئة الوطنية
لحقوق االنسان التي صدرت بقانون مل ينفذ حتى
االن .وهناك قانون دمج املعوق يف املجتمع ومل
تصدر مراسيمه التطبيقية ،وايضا قوانني البيئة،
وقانون ضامن الشيخوخة ،واملواضيع الصحية
العامة كالبطاقة الصحية وسالمة الغذاء وهو
من االهمية بحيث يجب االرساع يف تطبيقه ،اىل
جانب القوانني االجتامعية مثل قانون املساواة
بني املرأة والرجل.
■ ماذا تتوقع من املجلس النيايب الجديد ،وما هو
املطلوب منه مع التغيريات التي حصلت بفعل
القانون االنتخايب الجديد؟
□ كنا امام قانون انتخايب جديد عىل الجميع
ان يعملوا عىل هديه ،بعدما افرز نوابا جددا
وكتال نيابية جديدة مختلفة .هنا ال ارى اي عذر
الحد من السياسيني كون املجلس النيايب بات
موجودا وهناك حكومة جديدة نرجو ان ال يتأخر
تشكيلها .لكن كل االمور الدستورية اصبحت يف
موقعها ،وبالتايل يجب االكباب عليها ورفعها اىل
مرتبة االولويات يف الحكومة الجديدة ،وتحديدا
املواضيع االجتامعية واالمنائية ،وهي ليست
مواضيع سياسية خالفية ،ومنها مواضيع الكهرباء
والنفايات ،اىل املواضيع الصحية والحيوية يف
البالد .القوى السياسية مطالبة بان تعمل وال

ترشحي سياسي
واستكمال للعمل االنمائي

عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور ميشال موىس.

عذر لها ،واالنتخابات وجهت انذارا كبريا اىل هذه
القوى بعدما الحظنا عدم كثافة يف االقرتاع وتدين
نسبة التصويت .ما حصل يفرتض ان يكون حافزا
لكل السياسيني ليك يجتهدوا لتوفري االمور الحياتية
االساسية للمواطن ،ولتعود اىل الدولة هيبتها عرب
تنفيذ القوانني ،وهي ذات طبيعة تقنية ال سياسية.
■ كيف ترى الخريطة السياسية الجديدة
للمجلس بوجود عدد كبري من النواب املستقلني
غري الحزبيني؟
□ علينا ان نقبل نتائج االنتخابات ايا تكن
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وفق القانون الجديد ،ولكل كتلة او نائب
مستقل دوره يف الحياة السياسية والربملانية ميكنه
ان يقوم به ،علام انني اعتقد ان العمل السيايس
ليس عمال فرديا ،بل هو عمل جامعي بني االفرقاء
السياسيني مع هامش العمل الفردي لكل شخص
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ينبع من اقتناعه .ان اللوائح االنتخابية مل تكن
عب جزء منها عن
تعب عن مبادىء عامة ،بل ّ
ّ
وضعية املصلحة االنتخابية .لكن حاليا انتهت
االنتخابات واصبح املنتخبون نوابا ،لذا عليهم ان
ينظموا عملهم السيايس والنيايب ضمن انتاجية

اكرب حتى ولو كانوا افرادا ،النهم يلتقون يف العمل
مع كثري من الكتل القرار عدد كبري من القوانني
املهمة التي تعطي للمجلس النيايب دوره الحقيقي
والكامل ،وهو مراقبة الحكومة وحضها عىل تنفيذ
القوانني بالشكل الصحيح.

عون :اتوقع مجلسا نيابيا
اكثر حيوية وانتاجية
■ هل ترى ان العمل النيايب هو استمرار كعمل
الدولة حتى ترشحت مجددا لالنتخابات ،وهل
لديك ما تضيفه؟
□ اوال انا ترشحت بناء عىل استطالعات رأي
اظهرت ان يل قابلية ورىض عند الرأي العام .ثم
انني جزء من تيار ومرشوع يريد استكامل اشياء
كثرية بدأها عىل صعيد تطوير البلد والدولة
واصالحها وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ،وعىل
صعيد تحصني البلد وحاميته من خالل خيارات
وطنية وسياسية واضحة .وانا ايضا جزء من
فريق سيايس هو فريق رئيس الجمهورية الذي
يحاول تغيري الواقع الذي نعيشه .لذلك ،نحن
عمليا مرشوع مستمر حقق الكثري يف املرحلة
السابقة ،ويطمح اىل تحقيق املزيد عىل املستوى
االقتصادي وتحديث الدولة واصالحها وتطويرها،
وعىل صعيد تحصني الوضع الداخيل .هذا يعني
انني جزء من ورشة كبرية ستواصل عملها.
■ عىل الصعيد الشخيص كنائب ،ماذا وضعت
من افكار او اقرتاحات للوالية النيابية الجديدة؟
□ لدي اولويات عىل صعيد املنطقة التي
انتخبت نائبا عنها (قضاء بعبدا) ارغب يف
متابعتها ،من مشاريع بعضها قيد التنفيذ
وبعضها يف حاجة اىل بدء التنفيذ ،سنتابعها مع
كل فعاليات املنطقة ان كان الزمالء النواب من
كتل اخرى او البلديات ،خاصة يف ساحل املنت
الجنويب من ناحية املواصالت والطرقات وتوسيع
طريق صيدا القدمية وتنفيذ االتوتوسرتاد
الدائري .يف املنت االعىل هناك متابعة ملرشوع
الرصف الصحي وهو جزء من الخطة االستثامرية
املطروحة من ضمن مقررات وتغطيات مؤمتر
"سيدر" يف باريس ،اىل جانب مشاريع اخرى

قيد التخطيط الدولة امنت جزءا من متويلها
وسنسعى اىل ان نقدم مشاريع خاصة لبعبدا
كجزء من هذه الخطة االستثامرية .طبعا ستتوىل
الحكومة دفع بقية التمويل كونها السلطة
التنفيذية .عىل الصعيد الترشيعي نطمح ايضا
اىل اقرار مرشوع الالمركزية االدارية ،وانا عضو
يف اللجنة الفرعية املنبثقة من اللجنة النيابية
لدرس هذا املرشوع الذي تقدمنا كثريا يف انجازه،
وهو سيشكل نقلة نوعية عىل مستوى ادارة
االمناء يف املناطق .املنا كبري يف ان يكون اولوية
لدى املجلس النيايب ،اىل جانب قوانني اخرى
مثل قانون ضامن الشيخوخة املطلوب اقراره
فيام الناس ينتظرونه ،اىل امور صحية واجتامعية
اخرى سنكون يف التكتل س ّباقني فيها.
■ مثة اختالف حول االولويات بني الكتل النيابية
والقوى السياسية ،كيف سيتم تحديد االولويات
يف املجلس الجديد والتنسيق بينكم وبني الكتل
االخرى؟
□ نحن كتكتل يف حاجة اوال اىل اعادة تنظيم
بعدما اصبحنا تكتال كبريا ،ويف حاجة اىل تأطري
ضمن فرق عمل متخصصة ليكون العمل افعل
داخل املجلس .سنتوزع وفق االختصاصات
واالولويات التي لدينا ضمن لجان وفرق عمل
داخل التكتل ،قبل ان نبدأ العمل يف املجلس عىل
االولويات بالتنسيق مع الكتل االخرى.
■ كيف ترى صورة املجلس الجديد لناحية االداء
السيام مع وجود نواب مستقلني وكتل تختلف
نظرتها اىل امور كثرية؟
□ اعتقد ان املجلس الجديد سيشهد حيوية اكرث
من السابق ،واتوقع له انتاجية كبرية النه يأيت

انا جزء من مشروع
يطمح الى تطوير البلد
وتحصينه

عضو كتلة "لبنان القوي" النائب االن عون.

يف ظرف سيايس يسمح له بالعمل .نحن االن
امام مجلس نيايب يضم  81نائبا جديدا بينهم 16
كانوا نوابا يف مراحل سابقة ،ومل يبق من املجلس
القديم اال  47نائبا فقط .لذا اتوقع حيوية كبرية
يف املرحلة املقبلة ،وامتنى ان يكون للنواب الجدد
قيمة مضافة يف العمل ويف االنتاجية ،وان نكون
جميعا عىل قدر طموحات اللبنانيني ونستفيد
من الظرف السيايس الذي يسمح لنا بالعمل
واالنتاج ،وان نواكب العمل املؤسسايت يف جو
سيايس سليم وصحي .اعتقد ان تعاون الرئاسات
الثالث ،رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس
النواب ورئاسة الحكومة ،سيكون له دور اسايس
وينعكس ايجابيا عىل تفعيل عمل املؤسسات
كلها ومنها مجلس النواب.
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