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قد تكون من اكرث الكتل النيابية انسجاما مع نفسها ومع خطها السيايس. مل تغري سياستها عىل الرغم من التغيريات العديدة 
التي شهدتها املنطقة ولبنان. موصوفة بعروبتها ودعمها للمقاومة واقامة افضل العالقات بني لبنان وسوريا. تعمل لقضاء 

زغرتا بكل طاقتها، ولها مرجعية واحدة ال غري: النائب السابق سليامن فرنجيه

كتلة املردة سابقا، التكتل الوطني حاليا، 
وزنها  لها  ومذهبيا،  طائفيا  متنوعة  كتلة 
انها  ولو  اللبنانية  السياسية  الساحة  عىل 

النيابية الصغرية.  عدديا من بني الكتل 
اهم  من  اشكاله  بكل  التنوع  تعترب 
املساهمة  حاليا  هاجسها  لبنان.  ميزات 
البلد  فيه  مير  الذي  املأزق  معالجة  يف 
واحداث ثغرة يف جدار الجمود السيايس 
إيجاد صيغة تجمع  والعمل عىل  القائم، 
جدول  يف  الواحد.  الوطن  ابناء  بني 
والقوانني  املشاريع  من  الكثري  اعاملها 
تشمل  وهي  تقدميها،  اىل  تسعى  التي 
والثقافية  االجتامعية  املجاالت  مختلف 
والبيئية وحتى االغرتابية، لكنها تعترب ان 
يف  تنطلق  ان  ميكن  ال  الترشيعية  الحياة 

غياب حكومة قادرة وفاعلة.
الدويهي  اسطفان  النائب  التكتل  عضو 
التكتل  عن  العام"  "االمن  اىل  تحدث 
املواضيع  مختلف  حيال  ورؤيته 

املطروحة.
 

■ متى نشأ التكتل؟
االخرية  النيابية  االنتخابات  بعد  نشأ   □
بك  طوين  جانب  اىل  خضناها  التي 
مل  اخرين  واعضاء  غصن  وفايز  فرنجيه 
الفوز. بعد االنتخابات اصبح  يكتب لهم 
التكتل  اسم  عليه  اطلقنا  تكتل  لدينا 

الوطني.

■ ما هو عدد اعضائه اليوم؟
بدأ  اعضاء،  سبعة  اليوم  التكتل  عدد   □
بثالثة ثم توسع ليضم االخوة واالصدقاء 
وفريد  الصمد  وجهاد  كرامي  فيصل 
هيكل الخازن ومصطفى الحسيني. وهو 

تحقيق

يرأس  من  هو  مكتبه  يف  او  منزله  يف 
بني  مداورة  يجري  االمر  االجتامع، وهذا 
الوزير  كان  السابق  يف  االعضاء.  النواب 
السابق سليامن فرنجيه يرأس اجتامعات 

التكتل اما اليوم فقد تغري االمر.

تتم  وكيف  التكتل  عمل  آلية  هي  ما   ■
القرارات خالل اجتامعاته؟ عملية اتخاذ 

تتخذ  ما  وغالبا  االساس،  هو  التشاور   □
باالجامع. القرارات 

■ ما هو برنامج عملكم للسنوات االربع 
املقبلة؟

الرؤية  التكتل  هذا  يف  يجمعنا  ما   □
بني  املشرتكة  واالسرتاتيجية  السياسية 
الجميع، وبالتايل فان كل برامجنا وقراراتنا 
وتوجهاتنا هي حصيلة لهذه الرؤية التي 
تندرج تحت سقف عناوين عدة ابرزها: 
بناء  لبنان وعروبته،  الحفاظ عىل وحدة 
افضل العالقات االخوية مع سوريا، دعم 
والقوى  الجيش  دور  وتعزيز  املقاومة 
انطالقا  السياسية  الحياة  اصالح  االمنية، 
وانتظام  املؤسسات  دور  تفعيل  من 
العمل  وتطوير  الدستور  وتطبيق  عملها 
السيايس. كام اننا نعمل ونسعى جاهدين 
دور  بتعزيز  تتعلق  قوانني  العداد 
االجتامعية،  والعدالة  واملواطنة  املرأة 
االعالم  حرية  وضامن  العامة  والحريات 
وضع  يف  املساهمة  عن  فضال  املسؤول، 
من  البلد  تخرج  واضحة  اقتصادية  رؤية 

القائم حاليا. املأزق االقتصادي 

التي  القوانني  مشاريع  اهم  هي  ما   ■
تقدمتم بها اىل املجلس النيايب؟

اسهمنا  التي  املشاريع  اهم  ان  اعترب   □
يف اقرارها تتعلق مبنع العنف ضد املرأة 
وحضورها،  دورها  وتفعيل  وبحاميتها 
وضع  يف  الكبرية  مساهمتنا  عن  فضال 

الجنسية.  استعادة  قانون 

يطمح  الذي  االبرز  املرشوع  هو  ما   ■
تحقيقه؟ اىل  التكتل 

□ نضع  كل املشاريع التي تعزز العدالة 
اولوياتنا،  سلم  رأس   يف  االجتامعية 
ينتظم   ان  النيايب  للعمل  ميكن  ال  ولكن 
الجلسات  كل  فاعلة.  حكومة  غياب  يف 
اليوم  لغاية  عقدناها  التي  الترشيعية 
الرضورة، وهذا غري  اطار ترشيع  يأيت يف 

كاف عىل االطالق. 

اللبنانية  القوات  مع  املصالحة  بعد   ■
يتم  مشرتكة  قوانني  مشاريع  هناك  هل 

االعداد لها لخدمة املنطقة؟
□ املصالحة يشء ورؤيتنا السياسية يشء 
تفعيل  دون  يحول  ال  ذلك  لكن  اخر. 
للمصالح  مشرتكا  دعام  ليشكل  التقارب 
التي تخدم ابناء دائرتنا، ونحن دامئا عىل 
فيه  ملا  الجميع  مع  للتعاون  استعداد 

الوطن واملواطن. مصلحة 

يف  الدميوقراطية  متارس  مدى  اي  اىل   ■
اتخاذ القرارات خالل االجتامعات؟

□ الحوار املفتوح هو القاعدة الرئيسية، 
القرارات،  التخاذ  يؤسس  الذي  وهو 

بامتياز. التكتل دميوقراطيون  ونحن يف 

مع  مواقفه  التكتل  ينسق  كيف   ■
حلفائه يف املواضيع التي تختلفون معهم 

يف شأنها؟
مع  واحدة  رؤية  اصحاب  نحن   □

حلفائنا.

■ كيف ميكن الكتل املمثلة يف الحكومة 
ومحاسبتها؟ عملها  مراقبة 

الواقع  من  جزءا  يشكل  االمر  هذا   □
الرغم  عىل  لكننا  اللبناين.  السيايس 

النائب اسطفان الدويهي.

راغدة صافي

تكتل قائم عىل الرؤية السياسية الواحدة 
االسرتاتيجي.  املستوى  عىل  تجمعنا  التي 
بالنسبة اىل النائبني جهاد الصمد وفيصل 
كتلة  يف  عضوين  اصبحا  فقد  كرامي 
ال  ولكنهام  التشاوري،  اللقاء  هي  اخرى 

يزاالن قريبني منا.

■ اذا عقدتم اجتامعا هل يشاركان فيه؟
لكننا  ذلك،  منهام  طلبنا  اذا  بالطبع   □

مل نفعل.

الخازن هو  فريد  النائب  انضامم  ■ هل 
بداية لخروج التكتل من منطقة الشامل 

والتوسع يف اتجاه مناطق اخرى؟
اللبنانيني،  □ لدينا انفتاح كامل عىل كل 
اراد اي  التكتل اكرث يف حال  وقد يتوسع 
من النواب املستقلني االنضامم اليه. وقد 
النه  الوطني  التكتل  اسم  عليه  اطلقنا 
وال  متعدد  وهو  واملسيحي  املسلم  يضم 

ينطبع بلون واحد.

■ من هو رئيس التكتل؟
االجتامع  يعقد  من  للتكتل،  رئيس  ال   □

Raghida.ss@gmail.com

التكتل الوطني يكبر كلما أراد نائب مستقل االنضمام اليه
الدويهي: ال ينتظم العمل النيابي بال حكومة فاعلة

تعددت التفسريات ولكن يف االساس االسم جاء تبعا لالله "مار" "دو" اي سيد القوة. مع 
واميانا،  دينا  املسيحية  اعتنق عدد كبري  للميالد،  السابع  القرن  يوحنا مارون يف  البطريرك 
املؤرخني  كتب  يف  املحفوظ  التاريخ  هذا  اىل  استنادا  وهوية.  خيارا  واملرشقية  والعروبة 
والقادة امثال البطريرك املكرّم اسطفان الدويهي وبطل لبنان يوسف كرم وفيليب حتي 
وجواد بولس واالب بطرس ضو واالب الدكتور يوسف ميني، اطلق الرئيس الراحل سليامن 

فرنجيه "املردة" عام 1968.
يرتكز عىل  الذي  املردة  تيار  فرنجيه  السابق سليامن  النائب  اطلق   2006 11 حزيران  يف 

مبادئ واقتناعات تكرّس الهوية ثقافة وانتامء.
من التفسريات ايضا ان املرده شعب من الشعوب السامية يعود اىل  2300 سنة ق. م، 
عرف كشعب اصيل ومن اثنيات مختلفة، حارب شتى انواع االستعامر والفتوحات من كل 

الجهات واالتجاهات.

املجلس  فرنجيه  طوين  سليامن  السابق  النائب  دخل  حني  النيابية  الحياة  اىل  املردة  عاد 
للمرة االوىل يف 7 حزيران 1991، وكان اصغر النواب سنا، ثم انتخب نائبا يف دورة 1992، 

واعيد انتخابه يف دوريت 1996 و2000.
 . العام2000  التي جرت عىل اساس قانون  يف دورة حزيران 2005 مل يفز يف االنتخابات 
اساس  التي جرت عىل   2009 العام  الزاوية يف دورة   انه عاد وحجز مقعدا يف زغرتا  اال 

قانون القضاء.

املردة

عودة بعد غياب

االرتباط قوي جدا بني عمل 
التشريعي  النيابي  املجلس 
والرقابي ووجود حكومة

يفترض ان يكون االنتشار 
ممثال في الحكومة
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عىل  الحرص  كل  حريصون  ذلك  من 
عن  معزل  يف  الرقايب  دورنا  مامرسة 
وزيرنا  اخطأ  فاذا  الحكومة.  يف  وجودنا 
اخطأ،  انه  نقول  ان  يجب  الحكومة  يف 
النائب  عمل  صلب  يف  يدخل  وهذا 

مراقبة  مسؤولية  عاتقه  عىل  تقع  الذي 
وطرح  اليها،  االسئلة  وتوجيه  الحكومة 
اقتىض  اذا  اعضائها  باحد  او  بها  الثقة 
االمر. يجب ان ال تقترص وظيفة النائب 
للمواطنني،  الخدمات  تقديم  عىل  فقط 

الن الترشيع واملراقبة هام وظيفته االوىل 
نقدمها  التي  الخدمات  واالساسية. حتى 
والتوظيف  جدا،  محدودة  اصبحت 
ال  وهو  معينني  بأسياد  محصورا  اصبح 
ملعايري  االشكال  من  شكل  باي  يخضع 

الكفاية.  

الفساد  ملواجهة  خطة  وضعتم  هل   ■
الذي تتحدثون دامئا عنه؟

قيام  اوال  تتطلب  الفساد  مكافحة   □
جدا.  فسهل  عنه  الكالم  اما  الدولة. 
محاربة الفساد اليوم مهمة صعبة خاصة 
لكننا  ضارب؟  الطبل  يف  كل  كان  وان 
مكتويف  نقف  لن  ذلك  من  الرغم  وعىل 
االيدي، وقد وجهنا يف هذا االطار اسئلة 
وزير  من  اكرث  اىل  النيايب  املجلس  عرب 
منهم  رد  اي  نتلق  مل  االسف  مع  ولكننا 
حتى اليوم. محاربة الفساد هي افعال ال 
الهرم  اعىل  باملامرسات من  وتبدأ  اقوال، 

اىل اسفله. 
 

االنتشار.  ملردة  خاصة  اهمية  تولون   ■
هل من مشاريع محددة تعدونها لهم؟

جناح  مثابة  هو  اللبناين  االنتشار   □
لتفعيل  جهدا  ندخر  مل  ونحن  للوطن، 
املخلصني  كل  مع  وعملنا  سبق  دوره. 
الجنسية،  اعادة  قانون  اقرار  عىل 
امام  االبواب  فتح  اىل  دامئا  وسنسعى 
تكاملية  عالقة  لقيام  يؤسس  فعل  كل 
نحن  الوطن.  ولبنان  االغرتاب  لبنان  بني 
ولكن  االنتشار حقوقا،  اعطاء  اىل  نسعى 
اىل  اعادتهم  عىل  تعمل  ان  الدولة  عىل 
السياسية  الحياة  يف  وارشاكهم  وطنهم، 
للمشاركة  امامهم  الباب  فتح  خالل  من 
غاية  اسايس ويف  امر  الحكومة. وهذا  يف 
االنتشار  يكون    ان  يفرتض  اذ  االهمية، 
يتمثل  ان  قبل  حتى  الحكومة،  يف  ممثال 
الدولة ان تشعر  النيايب. عىل  يف املجلس 
وهو  به.  مهتمة  بأنها  اللبناين  االنتشار 
ميكنها  ناجحة  ووجوها  شخصيات  يضم 
اضافة تغيريات ايجابية عدة يف لبنان من 

خالل خرباتها وكفاءآتها.

1968 ـ كتلة نواب الوسط ضمت:
* كتلة سليامن فرنجيه ـ صائب سالم: صائب سالم، سليامن فرنجيه، محمد فتفت، نسيم 

مجدالين، حبيب كريوز، احمد الفاضل، باخوس حكيم.
*  كتلة كامل االسعد: كامل االسعد، رائف سامرة، عبد الكريم الزين، عبد املجيد الزين.

امليس،  منصور، حسن  الداود، حسني  سليم  كتلة جوزف سكاف: جوزف سكاف،    *
كميل دحروج.

كريوز،  حبيب  فؤاد غصن،  فرنجيه،  سليامن  وضم طوين  الجديد  الوسط  تكتل  ـ   1972
باخوس حكيم، بطرس حرب، عبد املوىل امهز.

1992 ـ سليامن فرنجيه، اسطفان الدويهي، عبد الله الرايس )حتى عام 1994( ثم خلفه 
نجله كريم الرايس، سايد عقل، مانويل يونس.

1996 ـ سليامن فرنجيه، اسطفان الدويهي، سايد عقل، فايز غصن، جهاد الصمد.
2000 ـ سليامن فرنجيه، نجيب ميقايت يف كتلة واحدة مع عدد من النواب.

كرم،  سليم  الدويهي،  اسطفان  فرنجيه،  طوين  وتضم  املوحد  الحر  لبنان  كتلة  ـ    2009
اميل رحمة.

2018 ـ التكتل الوطني ويضم طوين فرنجيه، اسطفان الدويهي، فايز غصن، فريد هيكل 
الخازن، مصطفى الحسيني، فيصل كرامي، جهاد الصمد.
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التكتل الوطني. من اليمني: فايز غصن، فيصل كرامي، جهاد الصمد، مصطفى الحسيني، اسطفان الدويهي، طوين سليامن 
فرنجيه، فريد الخازن.


