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عزف عن الرتشح لالنتخابات النيابية التي جرت يف 6 ايار 74 
نائبا، وترشح لها مجددا 18 نائبا، علام ان املجلس انتخب 
نائب كرسوان ميشال عون رئيسا للجمهورية وفقد النائب 
الراحل بدر ونوس واستقال النائب روبري فاضل. لكن الذين 
غادروا او بقيوا تجربة غنية يف العملني السيايس والربملاين، 

اما من بقي فيِعد ناخبيه بالكثري 

او  الشخصية  اسبابه  الرتشح  عن  عزفوا  الذين  النواب  من  نائب  لكل 
التجربة مجددا، بينام ينتظر  املهنية او السياسية. كذلك للذين خاضوا 
الناخبون اداء النواب الجدد الذين يدخلون الندوة الربملانية للمرة االوىل.

رئيس  نائب  الرتشح،  الذين عزفوا عن  املجلس  القدامى يف  النواب  من 
املجلس ونائب الكورة فريد مكاري ورئيس لجنة االشغال العامة والنقل 
"االمن  حاورتهم  السعد،  فؤاد  عاليه  ونائب  قباين،  محمد  بريوت  نائب 

العام" حول تجربتهم النيابية.

نواب غادروا قبة البرملان 
ما هي التجربة... وبماذا ينصحون؟

الملف
غاصب مختار

مكاري: قررت العزوف سنة 2011
بسبب تراجع عمل النائب

االسباب  هل  الرتشح؟  عن  عزفت  ملاذا   ■
ام  قوية  تحالفات  وجود  لعدم  ام  تلقائية 

بسبب طبيعة قانون االنتخاب؟
قبل  الرتشح  بعدم  قراري  اتخذت   □
مقررة  كانت  التي  النيابية  االنتخابات 
يف  اي  تقريبا،  سنتني  بنحو   2013 عام 
قضيت  انني  اعتربت  النني   ،2011 العام 
عام  من  النيايب  العمل  يف  متواصلة  فرتة 
صحيح  سيايس.  لبيت  وارثا  لست   .1992
العمل  ومارسنا  سيايس  بيت  من  اننا 
يتوارثون  ممن  لسنا  لكننا  السيايس، 
العائلة، وان  الوزاري يف  او  النيايب  املقعد 
وخدمتها  الناس  مع  التعاطي  نحب  كنا 
بعد  اكتشفت رصاحة  ثم  املستطاع.  قدر 
نيابية عدة، وتسلمي  تدرجي يف مجالس 
 ،2005 عام  منذ  املجلس  رئاسة  نيابة 
القرار  يف  فعاليته  او  النائب  عمل  ان 
ويرتاجع  يخف  الترشيعي  او  السيايس 
واصبح   االحزاب،  وجود  بسبب  تدريجا 
الحزب  قرار  وفق  قراره  يتخذ  او  يصوت 
غري  عن  ام  اقتناع  عن  سواء  رئيسه،  او 
وامارس  مستقال  نفيس  اعترب  انا  اقتناع. 
اقتناعايت  لكن  باستقالل،  السيايس  عميل 
والدولة  بالسيادة  تتعلق  وطنية  بالتأكيد 

اربع  ان  الحظت  انني  اال  ومؤسساتها، 
او  املجلس  يف  زعامء  او  قوى  خمس  او 
الترشيع  مسار  يقررون  من  هم  خارجه 
مهمة  ان  اعتقد  الحكومي.  العمل  او 
واملحاسبة،  الترشيعي  العمل  النائب هي 
ومحاولة  الناس  خدمة  ذاته  الوقت  ويف 
تحسني اوضاعهم. لذلك قررت تكريس ما 
تبقى يل من وقت اكرث لخدمة الناس من 

خارج املجلس النيايب.

رضاك  عدم  مثال  االسباب  بني  من  اليس   ■
عن االداء العام للمجلس؟

□ العمل اليومي للنائب مل يعد يجري كام 
الحكومة  اعضاء  اتفق  اذا  اي  سابقا.  كان 
ال  يتفقوا  مل  واذا  معني مييش،  موضوع  عىل 
مييش يشء، بغض النظر عام اذا كان صحيحا 

ام ال؟ 

■ هل قانون االنتخاب الجديد كان سببا يف 
عزوفك ايضا؟

□ هذا القانون عىل الرغم من انني ال اوافق 
عليه، لكنه اكرث قانون ملصلحتي االنتخابية. 
ان  مع  يرتشحوا  مل  الذين  القالئل  من  انا 
ال  حتى   %99 بنسبة  مضمونا  كان  املقعد 

يف  زماليئ  احد  دعمت  لقد   .%100 نقول 
الكورة من باب الوفاء.

النيابية،  تجربتك  عن  راض  انت  هل   ■
وماذا قدمت خاللها برملانيا وشعبيا؟

يهمني  ما  راضيا،  انا  اكون  ان  يهمني  ال   □
يف  عني  يسأل  من  راضني.  الناس  يكون  ان 

عمل النائب تراجع بسبب 
حصر القرار في يد االحزاب

النائب السابق فريد مكاري.

قباني: نصيحتي للنواب الجدد
التفرغ لعمل اللجان
■ ما سبب عزوفك عن الرتشح لالنتخابات، 
هل هو سيايس ام بسبب قانون االنتخاب؟
قبل  الرتشح  بعدم  قراري  اتخذت   □
الثاين  كانون  يف  عنه  واعلنت  سنتني، 
اين  اعتقد  االول  لسببني:  وذلك   ،2017
ان هناك  ذلك  والدليل عىل  القمة،  بلغت 
للدميوقراطية"  منيسرت  "ويست  منظمة 
وهي  الربيطانية،  الخارجية  لوزارة  التابعة 
العمل  بشؤون  مهتمة  كربى  منظمة  
الربملاين وعندها تعاون مع مجلس العموم 
تعاونت  التعاون  هذا  ومبوجب  الربيطاين، 
واستطاعت  اللبناين  النيايب  املجلس  مع 
النيابية  اللجان  ونشاط  نشاطه  تراقب  ان 
العامة  االشغال  لجنة  واختارت  فيه، 
والنقل والطاقة واملياه، لتنرش كتابا وثائقيا 
و2018،   2000 العامني  بني  اعاملها  عن 
وانا  االشغال.  للجنة  رئاستي  فرتة  وهي 
تكرميي  توثيق  مثابة  الكتاب  هذا  اعترب 
لشخيص، وال اطمح اىل اكرث من ذلك عىل 
هو  املبارش،  الثاين  السبب  النيايب.  الصعيد 
السبعينات من  قائدا يف  انني بعدما كنت 
الشهيد  املعلم  مع  الوثيقة  العالقة  خالل 
االقطاب  من  عدد  ومع  جنبالط  كامل 
رؤساء الوزراء مثل الراحلني عبد الله اليايف 
ورشيد كرامي، والرئيس سليم الحص اطال 
اليوم عضوا  اصبحت  فانني  عمره،  الله يف 
نائب  اي  مثل  فيها  دوري  نيابية  كتلة  يف 
مداخالته  مثل  ومداخاليت  العهد،  حديث 
وصويت مثل صوته. بالتايل ال اريد استمرار 

الزمن  اىل  العودة  اردت  بل  الوضع،  هذا 
الجميل يف مرحلة السبعينات والثامنينات، 
مع املحافظة عىل العالقة الجيدة والتعاون 

مع الرئيس سعد الحريري.

■ كيف تقّيم تجربتك النيابية؟ 
عميل  عن  توقفت  نائبا  اصبحت  منذ   □
نفيس  وجدت  لكني  الهندسة،  مجال  يف 
النيابية  املسؤولية  فيه  متتزج  موقع  يف 
اترأس  الين   املهنية،  العلمية  الخلفية  مع 
بالشؤون  معنية  لجنة  النواب  مجلس  يف 
فخور  انا  لذلك  اختصايص.  وهو  الهندسية 
مبا قدمت يف هذا املجال، وضمريي مرتاح 

جدا يف تجربتي النيابية.

■ ما ابرز القوانني او االنجازات التي ترى 
انك حققتها؟

الذي  السري  قانون  ابرزها  يكون  رمبا   □
وينافس  الترشيع،  عامل  يف  ثورة  يشكل 
بالنسبة  اما  العامل.  يف  السري  قوانني  افضل 
اىل  ايل وال  يعود  االمر ال  فهذا  تطبيقه  اىل 
السلطة  بل هي مسؤولية  النيايب،  املجلس 

التنفيذية.

واالولويات  للمسائل  تصوراتك  هي  ما   ■
التي يجب ان يتابعها املجلس الجديد؟ 

□ عملية تحديث القوانني امر مهم. عندما 
قررنا كتابة قانون سري جديد كنا قد توصلنا 
تم  الذي  القديم  القانون  ان  اقتناع  اىل 

اعداده قبل نصف قرن مل يعد قابال للرتقيع 
او التعديل، فبدأنا صوغه من الصفر وهذه 
هي اهمية قانون السري الجديد. اما ابرز ما 
يجب ان يتصدى له املجلس الجديد ايضا، 
قطاع  اهم  يف  الشفافية  عىل  التأكيد  فهو 
نحن  والغاز.  النفط  قطاع  وهو  مستجد 
التوصية  خالل  من  املوضوع  لهذا  اسسنا 
اىل  لبنان  بانتساب  الحكومة  نفذتها  التي 
القطاعات  يف  الشفافية  "مبادرة  منظمة 
وكذلك   ،)eiti( االستخراجية"  والصناعات 
يف صياغة عدد من القوانني االساسية مثل 

تحديد  وقانون  البرتولية  املوارد  قانون 

الكورة يعرف الجواب، ومن العيب ان يقّيم 
الشخص نفسه الن الناس هم من يقيمونه. 

■ ما هي تصوراتك ملا يجب ان يكون عليه 
االولويات  تحدد  وكيف  الجديد،  الربملان 

التي يفرتض ان يبدأ بها؟
قانون  انجاز  اهمها  كثرية،  االولويات   □

االعوج،  القانون  هذا  يصحح  انتخاب 
املجلس  يف  كبرية  تكتالت  ايجاد  وعدم 
الجديد، النه عندما يصبح يف كتلة عرشون 
يعمل  فالنائب  نائبا،  وعرشون  خمسة  او 
اي  يعطل  ال  ان  املهم  اقتناع.  دون  من 
بسبب  للبلد  امورا مهمة ومجدية  شخص 

موقف سيايس.

■ ما هي نصيحتك للنواب الجدد؟
خمس  او  اربعا  يحرضوا  ان  اوال  عليهم   □
جيدا  خاللها  ويستمعوا  عامة،  جلسات 
ماذا  يقرروا  وان  العمل،  يبارشوا  ان  قبل 
سيفعلون ملصلحة البلد واهله وليس ملصالح 
انتخابية. من يعمل ملصلحة انتخابية يكون 

كمن يخرب البلد.

بلغت القمة بعد تكريمي من 
بريطانيا على عملي النيابي

النائب السابق محمد قباين.
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السعد: مع انجاز ملفي 
املهجرين والنازحني السوريني

■ انت من النواب القدامى الذين تولوا ايضا 
مسؤوليات وزارية. ملاذا قررت االن عدم خوض 

االنتخابات، هل السباب شخصية ام سياسية؟
والوزاري  النيايب  العام  الشأن  يف  اعمل   □
اول  ترشحت  عاما.   خمسني  منذ  والسيايس 
مرة لالنتخابات عام 1968 ومل يحالفني الحظ. 
وقد عشت من وقتها كل مراحل االنتخابات، 
لكنني اصبحت نائبا بالتعيني العام 1991 بعد 
اتفاق الطائف، وعرب االنتخاب عن دائرة عاليه 
العام  من  سياسية  عائلتي   .1992 العام  من 
ايضا  والنيايب  العام  العمل  وخاضت   ،1585
كان  الوالد  وشقيق  تقريبا،   1943 العام  منذ 
نائبا عن دائرة جبل لبنان. لكنني عزفت اليوم 
ارتاح.  ان  واريد  اكتفيت  النني  الرتشح  عن 
العام  الشأن  يف  العمل  عندي.  ما  كل  قدمت 
ليس مسألة سهلة، وابن شقيقي املرشح راجي 
السعد سيكمل مسرية العائلة. عمري االن 77 
املجال  اتيح  وان  ارتاح  ان  حقي  ومن  سنة، 
الطريق. عشت كل تفاصيل  ليكملوا  للشباب 
الحياة السياسية والنيابية، واعلم كل زواريبها 
وخباياها، واالن "طالع عىل بايل ارتاح" واتفرج 
عىل املشهد السيايس العام من موقع املراقب. 
صحيح ان من يدخل عامل السياسة من الصعب 
ان يخرج منه، خاصة اذا كانت لديه الصفات 
وصلنا  التي  االخرية  املرحلة  لكن  الحسنة. 
فاتح عىل  واحد  كل  و"صار  اليها غري سليمة، 

حسابه".

■ خالل تجربتك النيابية والوزارية، ما هو ابرز 
ما انجزته؟

□ اعتقد انني انجزت عنوانني اساسيني: االول 

بحرنا،  يف  الخالصة  االقتصادية  املنطقة 
تم  قوانني  اقرتاحات  مجموعة  اىل  اضافة 
الظروف  لكن  اللجنة،  يف  واقرارها  صوغها 
العامة، مثل  الهيئة  بعرضها عىل  مل تسمح 
القوانني  ايضا  هناك  الرب.  يف  النفط  قانون 

باملياه. املتعلقة 

■ ما هي نصيحتك للنواب الذين يدخلون 
املجلس للمرة االوىل؟

□ نصيحتي لهم ان العمل النيايب ليس ترفا 
وليس عمال جزئيا، اي ما يعرف بـ "البارت 
تايم". انه عمل يجب ان يستغرق كل وقت 
ليكون  قدراته  وكل  جهده  وكل  النائب 

قدمت كل ما عندي 
واريد حاليا ان ارتاح

النائب السابق فؤاد السعد.

االدارية  للتنمية  الدولة  وزارة  تسلمي  لدى 
التي  املؤسسات  دولة  بتطوير  قمنا  حيث 
شهاب،  فؤاد  الراحل  الرئيس  مداميكها  وضع 
قوانني  تطوير  برامج  بوضع  قيامنا  عرب  وذلك 
املحاسبة  ديوان  كلها:  الرقابة  هيئات  وانظمة 
والتفتيش املركزي واملجلس التأديبي وسواها، 
وكان قد بدأ بها سوانا من وزراء لكننا وضعنا 
هو  الثاين  العنوان  التنفيذ.  سكة  عىل  االمور 
الجبل،  اىل  املهجرين  عودة  يف  املساهمة 
الجبل  اهايل  عودة  وتهمنا  الجبل  ابناء  فنحن 
العودة  مساعي  يف  ساهمت  وقد  قراهم.  اىل 
كاول نائب مع وليد بك جنبالط، وكان املدفع 
سويا  فتحنا  عندما  الحرب  يف  يعمل  يزال  ال 
التأسيس  يف  وتشاركنا  املهجرين،  عودة  ملف 
للمصالحة الكربى التي جرت برعاية البطريرك 
حاليا  غرينا  ويتابع  بطرس صفري،  نرصالله  مار 

ما زرعناه.

■ بحكم تجربتك، مبا تنصح النواب الجدد وما 
االولويات التي يجب ان يعملوا عليها؟

ارتكبه  ما  عكس  العمل  هي  نصيحتي   □
عىل  اوال  الرتكيز  اي  اخطاء،  من  االخرون 
وسهل  منطقي  جديد  انتخاب  قانون  اعداد 
مبسألة  يهتموا  وان  الناس،  ليفهمه  وبسيط 
يسهل  مبا  اكرث  واملعوقني  العجزة  اقرتاع 
عليهم عملية االقرتاع. يف اعتقادي ان القانون 
اىل  الناس  تطلعات  بالكامل  يلبي  لن  الحايل 
من  بد  ال  لذلك  والعدالة،  الحقيقي  التمثيل 
قانون جديد. االمر الثاين هو االهتامم بالبرش، 
وغري  الجبل  اىل  كاملة  املهجرين  وعودة 
النازحني  وعودة  التهجري،  مناطق  من  الجبل 

منها  بد  ال  امور  بالدهم، هذه  اىل  السوريني 
حتى ال نخرس البلد.

واملالية  االقتصادية  القضايا  عن  ماذا   ■
واالجتامعية؟

□ االهتامم بهذه االمور فقط ال يكفي. املهم 
ويحصلوا عىل  ليأكلوا ويرشبوا  برش  يبقى  ان 
االهتامم  علينا  لذلك  الرضورية.  حاجاتهم 
بعضهم  يأكلوا  ال  حتى  يشء  اي  قبل  بالناس 
بعضا. ثم تأيت االمور االجرائية االخرى، ومنها 
الدولة.  ادارات  يف  املتفيش  الفساد  مكافحة 
سبق وكتبت يف افتتاحية مجلة وزارة التنمية 
االدارية مقاال بعنوان: "الفساد كان عارا واصبح 
اصبح  جهارا".  فاصبح  خجوال  وكان  شعارا، 

الفساد وقاحة وال بد من مكافحته بشدة.

يقيمون  نوابا  مثة  الن  ذلك  اقول  منتجا. 
مرة  ويزورونه  دامئة  بصورة  لبنان  خارج 
الذين  النواب  بعض  اىل  اضافة  سنة.  كل 
يأتون اىل املجلس يف مناسبات قليلة فقط، 
العمل  يف  املهم  جديا.  عمال  ليس  وهذا 

النيايب هو يف اللجان النيابية. 


