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الملف

هو من آخر حبات العنقود الذين شاركوا يف مؤمتر الطائف الذي اقر وثيقة الوفاق الوطني، وسميت آنذاك "دستور الجمهورية 
الثانية". النه كذلك، سيكون شغله الشاغل العمل عىل اعادة االعتبار اىل هذا االتفاق من خالل تنفيذ كل بنوده، بعدما 

اهملت او طبقت بنود اخرى بشكل مشوه

حوار بين الماضي والحاضر مع أقدم نائب في البرلمان
ألبر منصور: عدم اإلنتقال إلى املواطنة يؤّسس لإلقتتال 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

الرب منصور العائد اىل الربملان بعد غياب استمر 
منذ عام 1992، يسكنه االمل والخيبة اللذين مل 
يستطع ازاحتهام مبجرد دخوله اىل القاعة العامة 
يف مجلس النواب، حيث افتقد اىل وجوه لهامات 
الظروف،  اصعب  يف  به  وعربت  لبنان  حملت 
بينام  الصافية،  الوطنية  الروح  عىل  وحافظت 
حلت اليوم التوجهات الطائفية واملذهبية التي 
ال تبني وطنا، ال بل تؤسس القتتال جديد. النه 
درب  رفاق  مع  يعمل  الهاجس  بهذا  مسكون 
ممن شاركوا معه يف مؤمتر الطائف عىل وضع 
التنفيذ،  االتفاق اىل طاولة  مرشوع يعيد وضع 
السيام يف بنوده الجوهرية التي ال ميكن الحفاظ 

عىل الوطن من دون تطبيقها.
"االمن العام" التقت  النائب منصور يف حوار بني 
املايض والحارض، متحدثا برصاحته املعهودة التي 
ال تخلو من غضب نابع من خوف عىل مستقبل 

لبنان.

يعني  ماذا  الربملان.  يف  نائب  اقدم  انت   ■
لك ذلك؟

يف  العامة  القاعة  اىل  دخويل  عند  شعرت   □
حدود  اىل  وامل  كبرية  بخيبة  النواب  مجلس 
منذ  رافقته  الذي  املجلس  وان  خاصة  الوجع، 
1972 مل يبق من اركانه احد يف املجلس الجديد. 
 1972 مجلس  يف  كان  من  بني  كبري  الفرق 
واملجلس الحايل مع تقديري للجميع. القامات 
التي كانت موجودة سابقا نفتقدها حاليا، كان 
كميل شمعون ورميون اده وبيار الجميل وامني 
الجميل وادمون رزق ولويس ابو رشف ومخايل 
وصائب  كرامي  ورشيد  حبيش  وطارق  ضاهر 
وحسني  الرفاعي  وحسن  البزري  ونزيه  سالم 
الحسيني وكامل جنبالط وعادل عسريان ونرصي 
كانت  مخيرب وجوزف سكاف...  والرب  املعلوف 
الوطن والوطنية، ومل  اركان  توجد هامات من 

يبق من رفاقي اال الرئيس نبيه بري وجان عبيد. 
امتنى ان يكون الجدد برشى خري، ولكن اىل حد 
ان  اىل  االن لست متفائال لسبب بسيط يعود 
الجو املذهبي طغى بشكل كبري وخارج توقعايت. 

العصبية  هذه  فال  ومذهبية،  طائفية  ردة  مثة 
التمحور  هذا  وال  موجودة  كانت  العمياء 
املذهبي والطائفي ايضا. اليوم، التوجه الوطني 
االنتخابات  ينعدم.  يكاد  درجة  اىل  ضعيف 
النيابية االخرية هي من اسوأ االنتخابات يف تاريخ 
الطائفي  والخطاب  التمحور  حيث  من  لبنان 
واملذهبي، لذلك هناك واجب اسايس وجوهري 
بالنسبة اىل املجلس الجديد وهو تطبيق الجزء 
باالنتقال  املتمثل  الطائف  اتفاق  من  االسايس 
التي  املواطنة،  من محطة املشاركة اىل محطة 
قوامها قانون انتخاب ملجلس نيايب خارج القيد 
الطائفي واعتامد لبنان دائرة واحدة وفق النظام 
النسبي، للمساعدة يف تراجع االحزاب املذهبية 
والطائفية وفرض تحولها تدريجا من عصبياتها 
الطائفية اىل احزاب وطنية، وان تعتمد لدورتني 
انتخابيتني لوائح تقوم عىل املناصفة بني املسلمني 

ليك  بالتناوب  االسامء  تدرج  وان  واملسيحيني، 
وتقوم  االنفتاح  عىل  معتادة  االحزاب  تصبح 
بتطوير برامجها ملصلحة االختالط الوطني. وبعد 
خارج  الوطني  االنتخاب  قانون  يعتمد  دورتني 
الشيوخ  مجلس  ويستحدث  الطائفي،  القيد 
الذي تحرص فيه هموم الطوائف، وابرزها اثنان: 
خوف املسلمني من التقسيم وخوف املسيحيني 
واعتامد  العريب،  بالعامل  االعمى  االندماج  من 
االصالحات  هذه  املوسعة.  االدارية  الالمركزية 
الثالثة وردت يف اتفاق الطائف وهي جوهره. 
فهناك  واملذهبية،  الطائفية  االحزاب  مع  اما 
 استحالة لبناء دولة، ولبنان عرب يف مراحل نرية، 
وكميل  الخوري  بشارة  عهدي  يف  اقتصاديا 
فؤاد  عهد  يف  ومؤسساتيا  واداريا  شمعون، 
شهاب، ليبدأ االنهيار يف الحرب االهلية واالنهيار 

املخيف يف 1992.

منذ  غياب  بعد  الربملانية  الندوة  اىل  تعود   ■
التسعينات اىل ماذا تحن، ومن تفتقد اليوم؟

□ افتقد االجواء الوطنية والرجاالت الوطنية. لقد 
تراجعت هذه الروح بشكل كبري، واصبحنا يف بلد 
ليس فيه لبنانيون بل منتمون طائفيا ومذهبيا. 
تصبح  كونها  دولة  ال  مزارع  يبني  االمر  هذا 
مستحيلة مع هذا النهج الذي علينا الخروج منه. 
افتقد للقوى الوطنية والعلامنية وذوي التوجه 
املدين. القوى الوطنية تحتاج اىل اعادة تكوين، 
سلم  يف  اضعها  التي  االساسية  االهداف  ومن 
اهتاممايت محاولة جمع هذه القوى يف مختلف 
املناطق اللبنانية، وتشكيل جبهة وطنية تعمل 
عىل تطبيق اتفاق الطائف بشقه االسايس، وهو 
االنتقال من محطة املشاركة اىل محطة املواطنة 

عرب تطبيق الدستور.

■ تعترب من آخر نواب الطائف يف الربملان. هل 
ستكون الصوت املطالب بتطبيقه بكل بنوده؟

بحذافريه  تطبيقه  عىل  ساعمل  بالطبع،   □
والعودة عن االخطاء التي ارتكبت يف حقه منذ 
عام 1992، يوم وضع جانبا ومل ينفذ منه يشء. 
يف  الحكم  اىل  كثريا  اساءت  السياسية  املامرسة 
لبنان، وكلفته غاليا جدا اقتصاديا نتيجة االنفاق 
العامة  املؤسسات  تهديم  مع  املتزامن  بالدين 
تحت عناوين الخصخصة. مثة حاجة اىل تصويب 
االصول  اىل  والعودة  واملايل  االقتصادي  النهج 

السابق  يف  لبنان  ازدهار  يف  سببا  كانت  التي 
بالتزامن مع االصالح السيايس. االصالح االداري 
الزبائنية،  نتيجة  انهارت  االدارة  ألن  االهم  هو 
لبنان  يف  املصارف  حكم  من  تدريجا  والخروج 
والعودة اىل النظام االقتصادي الحر غري الخاضع 
لهيمنة القطاع املرصيف. لكن لسوء الحظ، ال ارى  

معطيات تؤرش اىل ذلك.

تجد  ملن  النواب  اسامء  استعرضت  بعدما   ■
دستور  تطبيق  مرشوع  يف  االقرب  نفسك 

الطائف؟
الجميع،  التعاون مع  □ من املفرتض ان يكون 
يف  واملمثلة  املوجودة  السياسية  القوى  وكل 
الربملان تقول مبوافقتها عىل اتفاق الطائف. املهم 
هو الفعل عرب االقدام عىل التنفيذ وليس القول، 
وهذا يظهر يف التجربة عندما نطرح االمور حينها 

يتبني من مع تطبيق الطائف ومن ضد.

االمناء  تطبيق  عىل  الطائف  اتفاق  نّص   ■
املتوازن. ماذا تحمل اىل منطقة بعلبك - الهرمل 

يف هذا املجال؟
اهتامم خاص  اىل  تحتاجان  منطقتان  هناك   □
من ناحية االمناء وهام بعلبك -الهرمل وعكار. 
بعض  خاللها  يف  حصلت  طويلة  مرحلة  مرت 
املشاريع ولكن الحاجات اكرب بكثري، وال بد من 
انصاف هاتني املنطقتني، وآخر مرة انصفت فيها 
كانت يف عهد الرئيس فؤاد شهاب، ومن بعده 
اهملت نهائيا. ثم كانت الحرب التي اوقفت كل 
عمل امنايئ. العمل االمنايئ الحقيقي حصل بعد 
اتفاق الطائف، لكن هذه املناطق مل تنل حقها. 
عدة عىل صعيد  امنائية  بامور  تعويضها  يجب 
مسح االرايض وشق الطرقات ومشاريع الرصف 
اىل  تحتاج  انها  علام  والكهرباء.  واملياه  الصحي 
كل مشاريع البنى التحتية، اضافة اىل امر اسايس 
اال وهو االمن، اي توفري امن حقيقي يف هاتني 
االقتصادي.  لالمناء  ملزم  رشط  النه  املنطقتني 
وفق  الصعب  باالمر  ليس  االمن  توفري  امكان 

خطط امنية جدية.

يصبح  يك  الطائف  اتفاق  ينقص  الذي  ما   ■
مكتمل التنفيذ؟

□ ينقصه التطبيق، السيام ان محوره االسايس هو 
االنتقال من محطة املشاركة اىل محطة املواطنة. 

لسوء الحظ ال يبحث يف املوضوع عىل االطالق، 
وكذلك ال يبحث يف الالمركزية االدارية املوسعة 

وال االمناء املتوازن وال االصالح االداري.

■ هل ترى امكان تطبيقه يف ظل العهد الحايل؟
□ آمل يف ذلك. انا ما زلت عىل اقتناعي الراسخ 
هي  الطائف  يف  وضعت  التي  التوجهات  بأن 
لبنان،  اىل  بالنسبة  حقيقية  انقاذية  توجهات 
اما التوجه الحايل والتمحور الطائفي واملذهبي 
فهو  والطائفية  املذهبية  االحزاب  يف  والغرق 
بهذه  دولة  لبناء  استحالة  هناك  للبلد.  مدمر 

التوجهات.

وجوب  ترى  قوانني  اقرتاحات  لديك  هل   ■
اعامل  جدول  يف  وادراجها  تقدميها  يف  االرساع 

الجلسات الترشيعية ملجلس النواب؟
□ طبعا، واعمل مع بعض االصدقاء ممن شاركوا 
اسايس  مرشوع  تحضري  عىل  الطائف  مؤمتر  يف 
يتضمن مجلسا نيابيا وطنيا خارج القيد الطائفي، 
وانشاء مجلس شيوخ، واقرار الالمركزية االدارية 

املوسعة وتطبيق االمناء املتوازن.

الدوام  كنت عىل  الربملانية  الندوة  ■ يف خارج 
تطالب بالتزام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف، 
مل هذه الخشية وهل هي مرتبطة بخوف عىل 

مستقبل لبنان؟
املذهبي  النهج  هذا  يف  فاالستمرار  نعم،   □
هناك  ان  ومبا  الدمار.  اىل  يؤدي  والطائفي 
اىل  ذاهبون  اننا  يعني  التقسيم  يف  صعوبة 
االقتتال والرصاع الدائم، وعدم امكان بناء دولة 
الوالدنا  مستقبل  ال  ان  يعني  ما  ومؤسسات، 
واحفادنا يف هذا البلد، لذلك نواجه اليوم واقعا 
مخيفا. يتخرج سنويا نحو 45 الف طالب يهاجر 
منهم سنويا حواىل 25 الف طالب، وهي طاقات 
منها غرينا.  الخارج ويستفيد  تعمل يف  اساسية 
يبقى  نصفهم(  من  )اكرث  لبنان  يف  يبقى  من 
عاطال عن العمل، واالخرون بالكاد يجدون عمال 
برواتب متواضعة. هناك مأساة حقيقية يف البلد 
نتيجة تجاوز الدستور والقوانني. ال ميكن لبنان 
ان يكمل عىل النهج والطريقة ذاتهام يف ادارة 
مرشوع  وفق  وطن  اىل  حولناه  اذا  اال  االمور، 
وطني، واوقفنا مرشوع النهب املنظم لالقتصاد 

اللبناين والطاقات اللبنانية.

االنتخابات النيابية االخيرة 
هي االسوأ في تاريخ لبنان

افتقد االجواء الوطنية 
واصبحنا في بلد ليس

فيه لبنانيون 

النائب الرب منصور.


