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يف قمة التصالح مع النفس، يطوي اكرب النواب سنا عبد اللطيف الزين )86 عاما( 
مسرية امتدت 56 عاما. يختزن يف ذاكرة ارساره الكثري من تاريخ لبنان، ويتعّمد 

ان يتحدث عن القليل 

كفررمان  يف  "الزينية"  الزعامة  دار  تخلو  ال 
من املحبني، شيبا وشبابا، وهي املفتوحة دامئا 
لالنصات اىل كل ما يهم ويشغل الناس. وعىل 
الرغم من ثقل السنني يتابع "البيك" الثامنيني 
كل هذه التفاصيل، واىل جانبه معاونون كرث. 
منها  تترسب  التي  الدار  هذه  يف  يلفت  ما 
عىل  الشاهد  وهو  املقيم،  التاريخ  رائحة 
محطات ال متحى من الذاكرة، عبارات الدعاء 
ملن يصفونه بـ"السنديانة الجنوبية العتيقة" 
بطول العمر، مع وعد بأن ال تسدل الستارة 
اي  او  بنيابة  الناس غري مرتبطة  "الن خدمة 

موقع اخر".
يف دارة آل الزين التاريخية يف كفررمان، زارت 
"االمن العام" النائب عبداللطيف الزين الذي 
آثر يف االنتخابات النيابية املقبلة عدم الرتشح 
بعد 56 سنة تحت القبة الربملانية بال انقطاع، 
مسرية  يف  مقعده،  يف  عمرا  النواب  كاطول 
بدأت مطلع الستينات عىل اثر خالفته والده 
الزين. معه  الراحل يوسف اسامعيل  النائب 

كان حديث عن املسرية والوصايا. 

الحايل  النيايب  املجلس  والية  نهاية  مع   ■
تكون قد امضيت 56 عاما متواصلة يف املقعد 

النيايب. ماذا يعني لك ذلك؟
□ هذه السنوات الطوال ال تقدم وال تؤخر، 
لكن ما يبقى منها هو االثر الطيب والعمل 
الصادق وخدمة الناس. طيلة مسرييت، اسكنت 
هموم الناس يف وجداين ومضيت بفرح املثابر 
واملجتهد يف خدمتهم بكل ما استطعت من 
ارادة وتوفيق. االن ال اقول اال الحمد لله، وما 
يعنيني هو رىض الناس عني، ولوال رىض الناس 
ملا استمررت يف موقعي هذه املدة من العمر، 
حجبوا  ولكانوا  الربملانية،  الندوة  يف  امثلهم 

الزين عميد نواب لبنان والعالم يتقاعد بعد 56 عامًا:
تأثرت بفؤاد شهاب ولن أنسى اإلمام الصدر

الملف

عني اصواتهم وانتخبوا غريي ليمثلهم. ليس 
املهم ان يتقدم الشخص برتشيحه، امنا املهم 
ان يحظى بثقة الناس ويفوز يف االنتخابات. 
وليس كل من اعلن ترشحه لالنتخابات التي 
ايار املقبل سيصبح  السادس من  ستجرى يف 
بعد  اترشح  لن  انني  عربكم  اعلن  انا  نائبا. 
واترك  متقدم،  عمر  يف  اصبحت  كوين  اليوم 
من  يشغله  ليك  النيايب  املوقع  هذا  باراديت 
يهتم بقضايا الناس ولديه القوة والقدرة عىل 

التصدي للمسؤولية الغالية.

النيابية،  مسريتك  يف  الذكريات  ابرز  ما   ■
وبعد 56 عاما نائبا ما الذي ال يزال مطبوعا 

يف ذاكرتك؟
اقرارها  كان يل رشف  التي  املشاريع  □ هي 
او املساهمة يف وضعها موضع التنفيذ، منها 
وحق  الصحية  والرعاية  االجتامعي  الضامن 
التظاهر. كنت من ابرز املدافعني عن التعليم 
الوطنية، ناهيك بعرشات  الرسمي والجامعة 
ال بل مئات القوانني التي اقرت السيام منها 

ذات الطابع االمنايئ والخدمايت.

تنقطع  مل  االرسائييل  االحتالل  فرتة  طيلة   ■
لك  وكانت  النبطية،  وتحديدا  الجنوب  عن 

وقفات عرّضت فيها نفسك للخطر، ملاذا؟
كل  يف  بالناس  االلتصاق  كان  همي  كل   □
مرتوكني  غري  بانهم  واشعارهم  معاناتهم، 
عن  التعبري  من  وامتكن  ممثليهم،  من 
وجعهم، وان اكون صوتهم يف وجه االحتالل 
تسمية  شخيص  عىل  اطلقوا  لذا  واالهامل، 
بالعدو  دفع  الذي  االمر  الصمود".  "نائب 
نحن  التي  داريت  يف  اعتقايل  اىل  االرسائييل 
يف  اراديت  كرس  يستطع  مل  ولكنه  االن،  فيها 
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املواجهة باملوقف وقول الحق يف وجه عدو 
مدينتي  العدو  امطر  يوم  انىس  ال  جائر. 
بالقذائف واحدث دمارا يف  النبطية  الحبيبة 
الواصلني  اول  كنت  يومها  التجارية.  سوقها 
ان  اال  القصف،  تجدد  من خطر  الرغم  عىل 
الذي يرتدد يف اعامقي جعلني  الناس  صوت 
ال اعري اهتامما لكل النصائح بعدم املخاطرة. 
نعمة  وهذه  الغالية،  ثقتهم  قدر  عىل  كنت 
واالحتالل  الحرب  سنوات  طيلة  كوين  كبرية 
والجنوب، هي  كفررمان  يوما عن  انقطع  مل 
بلديت واهلها اهيل كام كل الجنوبيني ومل اجد 

فيهم اال الخري والوفاء والربكة.

■ من هي ابرز الشخصيات التي تأثرت بها 
يف حياتك السياسية؟

تأثري كبري يف  الرئيس فؤاد شهاب كان له   □
لكن  والوطني،  السيايس  ادائه  لجهة  شخيص 
مل يكن له اي فضل او دور يف سياق مسرييت 
السياسية. اما الشخصية االبرز التي ال انساها 
الصدر  موىس  السيد  االمام  فهي  حييت،  ما 
الذي كان وجيها بكل معنى الكلمة. انطلق 
طائفته  ابناء  كل  ليحتضن  وعائلته  بيته  من 
رافعا  انسانيا،  وطنيا  مرشوعا  منهم  ويجعل 
انا  نقمة".  "الطوائف نعمة والطائفية  شعار 
مثل  يخلق  لن  الله  ان  ضمري  وبراحة  اقول 
السيد الصدر رجال يعشق لبنان بكل مكوناته 
العاملني  من  كان  وهو  وطوائفه،  واطيافه 
بانسانه  الوطن  شأن  رفع  اجل  من  بصدق 
الصدر  االمام  انطالق  مع  وقوته.  وقدراته 
الدولة  رجل  اىل  تحول  الوطني  عمله  يف 
االول ال بل االوحد، وقد افتقدته كام اخويت 

اللبنانيون.

عايشتها  التي  النيابية  التقاليد  عن  ماذا   ■
وكيف كانت تدار اللعبة الربملانية؟

□ كانت تختلف كثريا، ال بل جذريا عام شهدناه 
يف املجالس النيابية بعد الطائف، بحيث كانت 

ترسم  الربملان  يف  املمثلة  والشخصيات  القوى 
وفق ميثاق رشف وطني غري مكتوب، الحدود 
نقيض  هي  التي  السياسية  الخصومة  بني  ما 
اىل  افتقدنا  الطائف  بعد  السيايس.  لالنقسام 
الرئيس  حنكة   ولوال  الدولتي،  السلوك  هذا 
االمور يف  لكانت  ونباهته وحكمته  بري  نبيه 
كثري من االحيان انفلتت من عقالها اىل مطارح 

ال تحمد عقباها.

■ ما هي القوانني التي اقرت وتعتربها االهم 
طيلة وجودك يف الربملان؟

النواب  مجلس  اقرها  التي  القوانني  اهم   □
التظاهر وصان  الذي كرس حق  القانون  هو 
الرأي واملعتقد  العامة، السيام حق  الحريات 

وفق منطوق الدستور.

لجهة  الدميوقراطية  املامرسة  تغريت  هل   ■
املواالة واملعارضة عن السابق؟

نقيس  كنواب  كنا  يومها  كثريا.  تغريت   □
دون  من  الوطنية  املصلحة  مبيزان  االمور 
الشخصية،  االعتبارات  من  بعيدا  سواها، 
متتلك  نيابية  وقامات  هامات  هناك  وكانت 
من الشدة والصالبة والليونة ما يجعلها متيض 
الدفاع عن الحريات مبا ليس  بال هوادة  يف 

موجودا اليوم اال ما ندر.

■ هل هذا يعني ان هناك اختالفا يف املامرسة 
بني نواب ما قبل الطائف ونواب ما بعده؟

يومها  كبري.  والفارق  مؤكد،  امر  هذا   □
عن  ويقال  قيل  مهام  صحيحا  التمثيل  كان 
حاليا  لبنان.  تاريخ  من  املضيئة  الفرتة  تلك 
لعمل  واملراقب  املرّشع  للنائب  نفتقد  بدأنا 
باع  اىل  تحتاج  واالمور  التنفيذية،  السلطة 

طويلة يف املامرسة ويف امتالك ميزة الصرب.

■ ما هو القانون االنتخايب الذي تراه االفضل 
للبنان؟

انتخاب  قانون  افضل  هو  الحايل  القانون   □
اقر منذ االستقالل، هذا اذا ابقي مفتوحا عىل 
فيه،  البنود  بعض  اسقاط  تم   واذا  التطوير 
من خالل جعل النسبية مطلقة وغري مقيدة 

بالصوت التفضييل.

ايضا  وشغلت  عاما   56 منذ  نائبا  كنت   ■
الرئيس  حكومات  احدى  يف  الزراعة  حقيبة 
النيابة  بني  فارق  من  هل  كرامي.  رشيد 

والوزارة؟
□ مل اشعر ان هناك فارقا كبريا بني النيابة 
الناس.  خدمة  لجهة  خصوصا  والوزارة، 
بسلطة  يتمتع  الوزير  ان  هو  الفارق 
يف  هذا  رقابية.  بسلطة  والنائب  تنفيذية 
الربملانية  الدميوقراطية  الحياة  كانت  حال 

منتظمة.

■ هل انت خائف عىل مستقبل لبنان؟
□ مستقبل لبنان يف يد الله وال احد يعرف 
العليم  وحده  والله  االمور،  تذهب  اين  اىل 
يبقى  ان  من  خشية  لدي  املستقبل.  عن 
لبنان او ال يبقى. ميكن ان يكون لبنان هدية 
لالصدقاء وملن يشاء. االمر يف يد ابنائه النهم 
بحسن  وطنهم  عىل  الحفاظ  يستطيعون 
خياراتهم او يضعون هذا الوطن الحبيب يف 

مهب االهواء واالطامع.

■ يعني لك الجنوب الكثري. ما هي وصيتك 
للجنوبيني؟

يتمسكوا  ان  الجنوب  الهل  وصيتي   □
بالعلم واملعرفة  بعوامل قوتهم وان يتسلحوا 
عن  يذودوا  وان  القوة،  اساس  باعتبارهام 
ومحتل  عدو  كل  وجه  يف  بدمائهم  حياضهم 
من  السياسية  خياراتهم  تكون  وان  غاصب، 
الالزمة  الكفايات  انتخاب  عرب  ارادتهم  نتاج 
لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وفق منطق 
لهذا  يكونوا  وان  واملساواة،  والعدالة  الحق 
بتاريخهم  ويليق  يجب  كام  وفيه  الوطن 
عىل  امناء  يكونوا  وان  املرّشف،  وحارضهم 
استقالله وحاميته، فهو بيت جميع اللبنانيني 

بال تفرقة او متييز.

■ ما هي وصيتك للبنانيني؟
قدر  عىل  يكونوا  ان  للبنانيني  وصيتي   □
له  اهال  يكونوا  وان  الوطن،  هذا  سمو 
يقدمون مصالحه عىل اية مصلحة اخرى، 
الوطنية  املصلحة  غري  مصلحة  ال  الن 
فقط  للبنان  والءهم  يكون  وان  العليا، 

دون غريه.

النائب عبد اللطيف الزين.

النائب املشّرع  نفتقد 
واملراقب لعمل السلطة 

التنفيذية


