با�سم ال�سبع

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة

املحتويات
................................................................................................
5
} البطاقة التعريفية
} املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية 9 ...........................................................................
...............................................................................
9
ـ املوقف من املقاومة الوطنية
ـ مواقف من � ؤ
.......................................................................
10
ش�ون عربية و إ�قليمية
ـ الدولة والد�ستور وا إل�صالح ال�سيا�سي والطائف واحلوار الداخلي 11.............................
21
ـ املوقف من ا إلعالم ...........................................................................................
ـ يف امل�س أ�لة االجتماعية 27...................................................................................
} أال�صوات التي نالها يف االنتخابات 31........................................................................

5

البطاقة التعريفية

• ولد يف برج الرباجنة يف أالول من كانون أالول �سنة .1951
• والده أ�حمد ال�سبع م ؤ� ّ�س�س جريدة «الهدى» و�صحايف من رعيل اال�ستقالل .ووالدته:
نعمت وهبي من بلدة عدلون اجلنوبية.
• أ��شقا ؤ�ه :املرحوم طارق (رئي�س دائرة) واملرحوم ح�سن (�صحايف) ووائل (الكاتب
العدل) ومهى و أ�مينة.
• زوجته ندى �صليبي ،ولهما ولدان :يا�سمينة وكرمي.
• تل ّقى علومه االبتدائية والتكميلية يف املدر�سة ا إلجنيلية يف برج الرباجنة ،والثانوية
العاملية .و أ�نهى درا�سته الثانوية يف ثانوية برج الرباجنة الر�سمية.
• انت�سب إ�ىل كلية ا إلعالم يف اجلامعة اللبنانية بعدما تخ ّلف عن امتحانات املدر�سة
احلربية ،ونال إ�جازة يف ال�صحافة يف العام .1971
• انتخب يف العام  1969رئي�س ًا ملجل�س فرع كلية ا إلعالم والتوثيق يف احتاد طلبة
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�سيما يف التحرك الطالبي الذي �شهده
اجلامعة اللبنانية ،و�شارك يف أ�ن�شطة االحتاد ،وال ّ
لبنان مطلع ال�سبعينات.
• �شارك يف تظاهرات وحتركات طالبية يف إ�طار الدفاع عن احلريات الدميقراطية
وال�صحافية ،أ�برزها تظاهرة الت�ضامن مع جريدة «النهار» ،واالعرتا�ض على توقيف
غ�سان تويني يف ال�سبعينات.
ال�صحايف ّ
• بد أ� عمله يف ال�صحافة إ�ىل جانب والده يف جريدة «الهدى» التي عمل على إ��صدارها
يف ال�سبعينات ،و أ�خفق يف ذلك أل�سباب مالية ،فانتقل للعمل تباع ًا يف جملة «الد�ستور»
وجملة «ال�شراع» وجريدة «اليوم» وجريدة «ال�شرق» قبل أ�ن ي�ستقر �سكرتري ًا لتحرير
ثم مدير حتريرها امل�س ؤ�ول حتى
جريدة «ال�سفري» منذ إ��صدارها يف �آذار  ،1974ومن ّ
وتخ�ص�ص يف «ال�سفري» يف كتابة عمود �سيا�سي يومي يف ال�صفحة
العام .1991
ّ
الثالثة ،وقد �صدرت خمتارات من تلك أالعمدة يف كتابني من من�شورات «املركز العربي
للمعلومات» .ويف فرتة االجتياح ا إل�سرائيلي للبنان العام  1982تولىّ � ؤ
ش�ون التحرير
و إ�دارة اجلريدة.
ـ انتخب ع�ضو ًا يف نقابة ال�صحافة اللبنانية يف أ�عقاب اغتيال النقيب ريا�ض طه �سنة
.1980
�سر نقابة ال�صحافة اللبنانية بني عامي  1978و.1991
• �شغل من�صب أ�مني ّ
و�سمي
• انتخب يف العام  1983أ�مين ًا عام ًا م�ساعد ًا الحتاد ال�صحفيني العرب،
ّ
ع�ضو �شرف يف االحتاد العام للكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني ،و�شارك يف أ�ن�شطة
االحتاد الدويل لل�صحافة ويف م ؤ�متراته.
وا�ستمر يف توليّ
�سمي يف العام  1989ع�ضو ًا يف جمل�س إ�دارة تلفزيون لبنان،
ّ
• ّ
هذا املوقع حتى العام .1992
تعرف إ�ىل الرئي�س رفيق احلريري يف باري�س ،ون� أش�ت بينهما
• يف العام ّ 1991
عالقة متينة توطدت خالل فرتة ق�صرية ،و أ��سفرت عن تكليفه ا إلعداد إل�صدار جريدة يومية
يف بريوت�ُ ،سميت يف ما بعد جريدة «امل�ستقبل» .وبعد ا�ست�شهاد الرئي�س احلريري �سنة

7

ا�ستمرت العالقة الوطيدة مع ابنه النائب �سعد الدين احلريري.
،2005
ّ
• انتخب نائب ًا عن حمافظة جبل لبنان ـ ق�ضاء بعبدا يف دورتي ( 1992نال
� 12666صوتاً) و( 1996نال � 27220صوتاً) ،وعن ق�ضاءي بعبدا وعاليه يف دورتي
( 2000نال � 46428صوتاً) و( 2005نال � 71531صوتاً).
• تر�شح عن ق�ضاء بعبدا يف دورة �سنة  2009ومل يحالفه احلظ ونال 37420
�صوتاً.
• �شارك يف أ�عمال اللجان النيابية ،فكان ع�ضو ًا يف جلنة الدفاع الوطني أ
والمن،
وجلنة ا إلدارة والعدل ،وجلنة ال� ؤ
ش�ون اخلارجية ،وجلنة البيئة.
للعالم ،يف ت�شرين الثاين �سنة  ،1996يف حكومة الرئي�س رفيق
• عينّ وزير ًا إ
احلريري ،وتوىل مهام وزارة البلديات خالل العام .1998
• ع�ضو يف «اللقاء الدميقراطي» النيابي الذي ير أ��سه النائب وليد جنبالط .وهو ع�ضو
أ�ي�ض ًا يف كتلة «تيار امل�ستقبل» برئا�سة النائب �سعد الدين احلريري.

كتيب بعنوان معروف �سعد :رجل وق�ضية �صدر عام  1975عن جريدة «ال�سفري».
• له ّ
وله أ�ي�ض ًا كتاب :للحرية�..ضد احلرب (وهو جمموعة مقاالت خمتارة كتبها يف «ال�سفري»
بني عامي 1983و ،)1990وكتاب :دفاع ًا عن الدميقراطية (جمموعة خطب وندوات).
• أ�طلق جمهولون النار على �سيارته يف  2000/8/7بينما كانت متوقفة يف منطقة
الغبريي ،ومل يكن يف داخلها.
تعر�ض لتهديدات و�ضغوط أ�منية إ�ثر اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،وانكف أ� عن
• ّ
للقامة يف بريوت أل�سباب
الن�شاط النيابي املبا�شر ،وغادر منزله يف ال�ضاحية اجلنوبية إ
أ�منية.
• نا�شط أ��سا�سي يف حركة «� 14آذار».
• تق ّدم يف �سنة  2005ب�شهادة خا�صة أ�مام املحقق الدويل يف جرمية اغتيال
الرئي�س احلريري ت�شرح ظروف عودة احلريري من دم�شق ،و أ��صداء �آخر مقابلة له مع
ب�شار أال�سد.
الرئي�س ال�سوري ّ
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بال�صور ..
2005

با�سم ال�سبع متحــدث ًا يف االعت�صــام أ�مام املجل�س النـيابي يف ذكرى مرور أ��سبوع على اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ()2005/2/21
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية
املوقف من املقاومة الوطنية
• أ�علن أ� ّن وزارة ا إلعــالم �سوف «تغــ�ض النظر» عن أ�ي حمــطة تلفــزيونية
أ�و إ�ذاعية غري مرخــ�صة تبث أ�خبار املقــاومة على رغم أ� ّن جملــ�س الوزراء منع
امل ؤ��ســ�سات غري املرخ�صة من بث أالخبار ال�ســيا�سية حتى بت طلبــات التــرخي�ص.
و أ�كّ د « أ� ّن وجود االحتالل ا إل�ســرائيلي يخــلق املقــاومة ،و أ� ّن دور الدولة اللبــنانية هو
الت أ�كيد على حق ال�شـعب يف املقاومة والعمل يف أالطر الدبلوما�سية لت أ�مني االن�سحاب
ا إل �سرائيلي».
(ال�شرق ا ألو�سط)1997/3/18 ،

• « إ�ذا كان املطلوب أ�ن يبقى لبنان دولة مواجهة حقيقية مع إ��سرائيل ،يجب أ�ن يبني
�سيا�ساته االقت�صادية واالجتماعية وا إلمنائية على أ��سا�س أ� ّنه دولة مواجهة .و إ�ذا كان
املطلوب منه أ�ن يتعامل مع الو�ضع ،بعد حترير اجلنوب يف  ،2000/5/25على أ� ّنه دولة
أ�جنزت مهمتها يف ال�صراع العربي ـ ا إل�سرائيلي ف�ستكون هناك مهمات أ�خرى يفرت�ض أ�ن
يتعامل معها على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي .و أ�عتقد أ� ّن امل�ساكنة بني دولة املقاومة
ودولة النمو ممكنة».
(ال�ص ّياد)2001/5/25 ،

• يف أ�ثناء احل�صار ا إل�سرائيلي ملدينة بريوت يف �سنة  ،1982وفيما كانت ال�صحف
اللبنانية حتتجب تباعاً ،أ��صر على ا�ستمرار ال�صدور اليومي جلريدة «ال�سفري» ،و�صمد مع
زمالئه يف اجلريدة .وا�شتهر أ�حد العناوين الرئي�سية التي �صاغها بنف�سه و�صدرت به اجلريدة
وهو« :بريوت حترتق وال ترفع أالعالم البي�ضاء».

10

مواقف من � ؤ
ش�ون عربية و�إقليمية
• قال يف حديث إ�ىل جريدة «ا ألنوار» ( )2001/4/15إ� ّنه لو مل ت�شعر �سوريا بخطاب
ا�ستعدائي جتاهها ملا و�صلت أالمور إ�ىل ما و�صلت إ�ليه ،معترب ًا أ� ّنه ال ميــكن أ�ن ت�ستـقيم
أالمور يف لبنان على قاعدة العداء ل�سوريا ،كما أ� ّنها ال ميكن أ�ن ت�ستقيم يف ظلّ وجود نف�سي
دائم مل�شكلة ما يف العالقات.
ور أ�ى أ� ّن تخوين بع�ض امل�سيحيني أ�و إ�ظهار أ�طراف إ��سالمية كما لو أ�نها خائنة لل�سيادة
واال�ستقالل ي�شكالن طعنة كبرية للوفاق الوطني ،و أ� ّن احتواء القلق امل�سيحي هو من م�س ؤ�ولية
�سوريا وامل�سلمني يف لبنان.
• يف حوار مع جريدة «ال�سيا�سة» الكويتية ( )2002/4/12قال:
ـ �سالح النفط فقد أ�هميته �ض ّد أ�مريكا.
ـ لي�س ل�سوريا أ�و إ�يران م�صلحة يف ت�صعيد العمليات يف اجلنوب اللبناين.
تق�ض على املبادرة العربية.
ـ احلرب التي ت�ش ّنها إ��سرائيل على ال�شعب الفل�سطيني مل ِ
• قال جلريدة ا ألفكار ( « :)2003/3/24أ�خاف من نكبة بعد �ضرب العراق تفوق نكبة
فل�سطني عام .»1948
جيدة جد ًا مع �سوريا ،أل ّن أ�ي رئي�س
• «لبنان يحتاج إ�ىل رئي�س جديد يكون على عالقة ّ
جمهورية يكون حمكوم ًا بروحية العداء ل�سوريا لن تقوم له قائمة».

(امل�سرية)2004/6/21 ،
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• أ�كّ د أ� ّن أ�مام القيادة ال�سورية فر�صة إلطالق مبادرة تاريخية جديدة إ�زاء امل�س أ�لة
اللبنانية ،و أ� ّن الكالم الفرن�سي عن أ�ن كل االتفاقيات الغية بعد �صدور القرار  1559هو قفزة
يف املجهول .ور أ�ى « أ�ن القرار  1559ع ّزز االنق�سام بني اللبنانيني ،وهو هدية ملغومة».

(امل�ستقبل)2005/1/9 ،

الدولة والد�ستور وا إل�صالح ال�سيا�سي والطائف واحلوار الداخلي
• « أ�نا مع إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية ألين ال أ��ستطيع أ�ن أ�كون مع تثبيت الطائفية
ال�سيا�سية .وال ي�ستطيع أ�ي عاقل يف لبنان أ�و يف أ�ي مكان من العامل أ�ن يكون مع �شيء
مكروه أ�و ي ؤ� ّيد أ�مر ًا قبيحاً».

(احلوادث)1992/9/25 ،

• «اتفاق الطائف و�ضع حجر أال�سا�س بدليل أ� ّنه أ�وقف اللعنة الكربى يف لبنان ،والتي
هي احلرب .وهذا أ�مر يجب أ�ن ال ن�ستخف به على ا إلطالق».

(ا ألنوار)1993/2/27 ،

• «نحن بالت أ�كيد ل�سنا يف جمهورية أ�فالطون ،لك ّننا ل�سنا يف مزرعة أ�ورويل ( إ��شارة
إ�ىل رواية جورج أ�ورويل ال�شهرية مزرعة احليوانات حول الظلم الذي يرث الظلم) وال يف
املدينة الفا�ضلة ،بل يف بلد لديه مقومات أ��سا�سية أ�برزها احلرية �سواء ك ّنا يف ال�سلطة أ�و
يف املعار�ضة».

(القب�س)1997/6/13 ،

• ر أ�ى أ�ن هناك أ�حيان ًا «خ�صومة بني اال�ستقالل وبع�ض الفئات من اللبنانيني ،و أ� ّن بع�ض
اللبنانيني ال يعترب اال�ستقالل ا�ستقال ًال ناجز ًا وحمقق ًا و�ساري املفعول ما مل تكن ال�شعائر
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بال�صور ..
1980

مع طالل �سلمان وف�ضل اللـه دند�ش أ�مام مبنى «ال�سفري» ُبعيد ن�سف مطابعها ()1980/11/3

1987

يف انتخابات جمل�س نقابة ال�صحافة ()1987/12/17
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ال�سيا�سية لهذه الطائفة أ�و تلك هي املت�صدرة؛ مبعنى أ�ن حدود اال�ستقالل تتوقف دائم ًا عند
حدود امل�ساحة ال�سيا�سية لدى الطوائف».

(نداء الوطن)1997/11/25 ،

• اعترب أ� ّن الطائفية يف لبنان �آفة م�ستع�صية ،و أ� ّن الدعوة إ�ىل إ�لغائها تنطلق أ�حيان ًا
معينة.
كثرية من مواقع وممار�سات طائفية ّ
(النهار)1997/11/29 ،

• يف حوار مع جريدة «الديار» ( )1999/1/27قال:
ـ «ال أ�جتنى على أ�حد وال أ�قبل أ�ن يعتدي أ�حد على كرامتي...و�س أ�رد ال�سهم ع�شرة �سهام».
ـ « أ�رف�ض أ�ن أ�تلقى أ�ي درو�س بالنــزاهة ونظافة الكف من أ�حد حتى لو كان هذا الرجل
الرئي�س إ�ميل حلود أ�و الرئي�س �سليم احل�ص .و إ�ذا �شعرت ب أ�نني أ�تعاطى مع أالمر وك أ�ن الرئي�س
حلود أ�نظف مني أ�تخ ّلى عن مواطنيتي اللبنانية» .جاء ذلك رد ًا على على كالم وزير الداخلية
املر حول الغمو�ض املتعلق ب�صرف  1200مليار لرية يف «ال�صندوق البلدي امل�ستقل»
مي�شال ّ
حني كان الوزير با�سم ال�سبع وزير ال� ؤ
املر
ش�ون البلدية والقروية بالوكالة .وو�صف مي�شال ّ
ب أ�نه ميار�س دور «القب�ضاي» يف كل عهد.
�صرح يف ( 2001/8/20ال�سفري)« :هناك انح�سار كبري للكالم ال�سيا�سي وللحوار
• ّ
ال�سيا�سي يف لبنان ،يقابله حوار كبري جد ًا جد ًا للم�ضخات أالمنية والف�ضائية التي أ
متل
ال�شا�شات وو�سائل ا إلعالم كافة التي تهيمن على ب�صرية الر أ�ي العام اللبناين وب�صره».
• «احلياة ال�سيا�سية أ�مام امل�صادرة وامل ؤ��س�سات الد�ستورية يف إ�قامة جربية».

(امل�ستقبل)2001/8/21 ،
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بال�صور ..
1993

با�سم ال�سبع يف لقاء ت�ضامني مع «ال�سفري» ُبعيد قرار تعطيلها ()1993/5/17

1980

با�سم ال�سبع م�شارك ًا يف اجتماع جمل�س التحرير («ال�سفري» )1980/4/30 ،ويبدو طالل �سلمان
وم�صطفى احل�سيني وجوزيف �سماحة وتوفيق ال�صرداوي وعو�ض �شعبان
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• يف جل�سة عامة يف جمل�س النواب ،وبح�ضور احلكومة ورئي�سها رفيق احلريري �س أ�ل
النائب ال�سبع« :من يحكم لبنان فع ًال يا دولة الرئي�س؟ وهل نعي�ش يف ظلّ نظام دميقراطي
برملاين ،ويف ظلّ دولة د�ستورية انبثق د�ستورها الراهن عن اتفاق الطائف؟ أ�م نحن أ�مام
نظام رئا�سي ـ أ�مني خمطط؟»

(ا ألنباء)2001/12/6 ،

• يف حوار مع جريدة «ا ألنوار» ( )2003/5/25قال:
تطورات خطرية.
ـ حكومة م�صابة با إلعاقة �شكّ لت ملواجهة ّ
ـ نحن نعي�ش يف جمهورية التنك ،وهناك خطة لتجويف النظام.
ـ ثوابت ال�سلطة هي ثوابت العمل يف املنت ال�شمايل ،وهدفها ت�صفية املعار�ضة ال
حماورتها.
ـ �سلطة حتاول متلق البطريرك �صفري...وا إلدارة أالمريكية أ�ي�ضاً.
• قال يف حوار مع جريدة «ال�سيا�سة» الكويتية (:)2003/10/3
ـ �شهادة اجلــرنال مي�شال عون �ضد �سوريا يف الكونغر�س أالمريكي و�ضعت املعار�ضة
امل�سيحية يف موقف حرج ،و أ�وقع نف�سه يف �سقطة �سيا�سية قاتلة.
ـ لبنان جيد بثالثني ر أ��ساً..و أ�زمتنا ال�سيا�سية م�ستع�صية على احللّ .
ـ هناك عقل جهنمي يدير معركة االنتخابات الرئا�سية يف لبنان.
• اعترب أ� ّن التمديد أ�و التجديد لرئي�س اجلمهورية لعنة كربى من اللعنات التي ت�صيب
النظام الدميقراطي يف لبنان.

(النهار)2003/11/12 ،
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مما جاء يف حديثه:
• حاورته جملة «امل�سرية» ( ،)2004/6/21و ّ
ـ منذ العام  1996بد أ� الرتاجع االقت�صادي يف لبنان ،وترافق مع حملة �سيا�سية
مكونات قائد منقذ يجب أ�ن ي�صل إ�ىل رئا�سة
و إ�عالمية انتهت يف العام  1998بظهور ّ
اجلمهورية.
كرر اخلط أ� يف
ـ أ�خط أ� الرئي�س رفيق احلريري يف العودة إ�ىل احلكم العام أ�لفني ،وهو ّ
العودة لت�شكيل حكومة ثانية يف عهد الرئي�س إ�ميل حلود .وهو ما زال ميعن يف اخلط أ� يف
ا�ستمراره يف احلكم.
مت ا�سرتداد الرئي�س احلريري ال�ستخدامه درع ًا واقية للعهد.
ـ ّ
• لبنان يحتاج إ�ىل الكثري الكثري من احللول ،لك ّنه يحتاج يف الدرجة أالوىل إ�ىل
حماولة إ�يجاد طاقم �سيا�سي يكون قادر ًا على إ�دارة ال� أش�ن العام يف البالد ،كما يحتاج لبنان
يف تقديري إ�ىل حلظة إ�قليمية تتيح له إ�عادة إ�نتاج هذا الطاقم ال�سيا�سي .لبنان واجه ،مع
أال�سف ال�شديد ،طوال ال�سنوات املا�ضية وربمّ ا بعيد �سنوات قليلة من ن� أش�ته اال�ستقاللية ،أ�ي
يف أ�واخر أالربعينات ،الكثري من امل�شاكل نتيجة أ�و�ضاع إ�قليمية معينة ،ونتيجة وجوده على
حدود إ��سرائيل ،ونتيجة اال�ضطراب يف النظام العربي الذي انعك�س على أالو�ضاع الداخلية
يف لبنان.
ي�ستطيع اللبناين أ�ن يختار ،وي�ستطيع أ�ن يقول إ� ّن النظام الدميقراطي ي�شكل مدخ ًال
إليجاد الكثري من احللول للم�شاكل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،لعالقاته مع
حميطه العربي ،لعالقاته مع أال�سرة الدولية ،ولكيفية التفاعل مع جمموع هذه العوامل يف
�سبيل إ�عادة إ�نتاج نظام دميقراطي �سليم يف لبنان.
()GLOBAL ADVOCACY.Com, 18.1.2005
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بال�صور ..
1982

با�سم ال�سبع �ضمن وفد «ال�سفري» لزيارة يا�سر عرفات.

1982

�صــورة تاريخية تعود اىل  :1982/8/30أ�بو عمار ووليد جنبالط ونبيه بري وحم�سن إ�براهيم
ويبدو با�سم ال�سبع واقفاً.
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• حمل بعنف على املخابرات أ
والجهزة أالمنية و«الغرف ال�سوداء» معترب ًا أ� ّن هذه الروح
ال�شريرة هي أالقوى يف رئا�سة اجلمهورية واحلكومة والق�ضاء وامل ؤ��س�سات ،مبدي ًا خوفه من أ�ن
ت�صبح أالقوى أ�ي�ض ًا يف جمل�س النواب .وقال « :لبنان حممية خمابراتية أل�شباه احلكام».

(النهار)2005/1/29 ،

«عراب رئي�س اجلمهورية أ
• ر أ�ى أ� ّن املدير العام أ
والجهزة أالمنية
للمن العام جميل ّ
ال�سيد هو ّ
واملر�شد ال�سيا�سي والروحي واملخابراتي للنظام أالمني وهو يف حلظة النزاع أالخري» .وك�شف عن
وجهت إ�ىل الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري قبل �سنوات جاء فيها « إ� ّن أ�مام رفيق احلريري
ر�سالة ّ
خيار ًا من ثالثة إ� ّما أ�ن يرحل من لبنان أ�و يدخل ال�سجن أ�و يق�ضي موت ًا يف لبنان».

(امل�ستقبل)2005/3/18 ،

• يف حوار مع جريدة «ال�سيا�سة» الكويتية ( )2005/5/14قال:
تتقرب من العماد مي�شال عون إلحداث فجوة يف جدار املعار�ضة.
ـ فلول النظام أالمني ّ
ـ اال�صطفاف الطائفي أ�كرب خطر يه ّدد لبنان.
يتحول القرار  1559إ�ىل �سيف م�س ّلط على ر أ��س الطائفة ال�شيعية.
ـ نخ�شى أ�ن ّ
ـ ال أ�حد يف لبنان نادم على انتهاء عهد الو�صاية ال�سورية.
ـ ال أ��ستبعد أ�ن ت�س ّلم إ��سرائيل مزارع �شبعا إ�ىل �سوريا.
• أ�لقى كلمة يف الذكرى أالوىل الغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،جاء فيها:
«يا جماهري رفيق احلريري ،يا جماهري �سعد رفيق احلريري ،يا جماهري كمال جنبالط ،يا
جماهري وليد كمال جنبالط ،يا جماهري �سمري جعجع و أ�مني اجلميل ون�سيب حلود وبطر�س
حرب ونايلة معو�ض ،يا جماهري البطريرك �صفري ،يا جماهري لبنان من كل لبنان ،من قلب
اجلهات التي �صنعت التحرير يف اجلنوب إ�ىل قلب ال�ساحة التي �صنعت انتفا�ضة اال�ستقالل،
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من قلب الطائفة التي مل تغب عن هذه ال�ساحة اىل قلب ال�ساحة التي مل تغب عن وحدة لبنان،
نقول با�سم كل املت أ�ملني يف بيوتهم واملعذورين عن عدم احل�ضور ،با�سم الغ�ضب املتوهج يف
العيون وبا�سم أالقلية الالوهمية التي ال �ساحة لقب�ضاتها وال مكرب أل�صواتها ،نقول لرفيق
احلريري ولرفاق �شهداء احلرية وال�سيادة واال�ستقالل ،نقول لهم جميعاً :أ�نتم يف عرين
أال�سود ،أ�نتم يف عرين احلرية ،أ�نتم يف عرين الكرامة وهم يف أ�قبية الوحو�ش والغابات..
لك يا رفيق احلريري ،لك يا حبيب ،لك يا رفيق الدرب ،لك ولكل ال�شهداء الذين �سقطوا
معك و�سقطوا من بعدك عهد الوفاء ،عهد الوالء ،للبنان ولوحدته وحريته و�سيادته .فلي�سقط
الطغاة واملجرمون ،ولي�سقط النظام أالمني ،لي�سقط رمز النظام أالمني يف بعبدا وليع�ش لبنان،
فلتع�ش احلرية يف لبنان وليع�ش �شعب لبنان».

(النهار)2006/2/15 ،

• يف حديث لتلفزيون «امل�ستقبل» ( )2006/5/24حذّر من حماوالت القتالع رفيق
احلريري من ال�سيا�سة بعدما اغتيل ج�سدياً.

املوقف من ا إلعالم
• « أ�رغب يف أ�ن أ�بقى �صحافي ًا عام ًال يف جمل�س النواب ومندوب ًا فيه ،لي�س مبعنى
تغطية الن�شاطات النيابية فح�سب ،و إ�نمّ ا أ�ي�ض ًا أ�ن أ�نتقد هذه الن�شاطات و أ�ن أ�كتب عنها،
علي �سابق ًا حماية النا�س يف ما كتبت
و أ�ن أ�دافع عن حقوق النا�س داخل الربملان ،كما كتب ّ
طوال حياتي املهنية».

(ال�سفري)1992/9/8 ،

• « إ�ن أ�حد أ�برز أال�سباب التي تقف وراء عدم �صدقية العمل ال�سيا�سي يف لبنان هو �ضيق
امل�ساحة املتاحة للدميقراطية .وال�ضيق هنا ال يتعلق بحجم الكالم الذي يقال ويرتدد ،وبحرية
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التعبري عن ا آلراء واملواقف اخلا�صة والعامة يف و�سائل ا إلعالم ،و إ�منا يتعلق مب�ستوى ما بلغته
املمار�سة ال�سيا�سية أ
والطر القيادية وامل ؤ��س�سات التي حت ّدد حركتها على كل �صعيد».

(النهار� 27 ،آذار )1995

• كتب حتت عنوان« :بعد الطائف أ�ي إ�عالم للبنان؟»:
«ا إلعالم اللبناين ليــ�س جزيرة قائمة يف ذاتها ،واحلريات ا إلعالمية يف لبنان هي جزء من
كل ،ألن احلرية يف أ��سا�سها حــبل مــرتابط من احلريات ،نظام مرتابط لو�سائل العي�ش
والتعبــري ،إ�ذا أ�جزنا ألنف�سنا أ�ن نقطعه يف مكان ،فلن يكون يف املقدور بعد ذلك حماية
أالجزاء أالخرى يف هذا النظام».

(النهار)1996/3/27 ،

• ع�شية ت�سلمه وزارة ا إلعالم أ�علن أ�ن «احلرية لي�ست �صحن ًا يومي ًا نغيرّ ه �ساعة ن�شاء،
بل إ�نها مناخ عام».

(النهار)1996/11/11 ،

• أ�كّ د �ضرورة فك االرتباط بني احلريات ا إلعالمية والوظائف ال�سيا�سية ،ورف�ض بقاء
ا إلعالم اللبناين أ��سري ًا أ
للو�ضاع التي تر ّتبت على احلرب.

(االحتاد)1996/12/28 ،

• «لبنان بلد من امل�ستحيل أ�ن يحكم يف اجتاه واحد؛ وبالتايل أ�ي كالم عن اجتاه إلن�شاء
أ�حادية إ�عالم فيه هو كالم بال أ�ي أ��سا�س مو�ضوعي ،فنحن يف بلد دميقراطي حتمله مناخات
�سيا�سية واجتاهات معروفة .وهناك قوى �سيا�سية تعبرّ عن املجتمع اللبناين وا إلعالم فيه
للعالم ال تتوافر يف كل دول ال�شرق».
هو مر�آة هذا املجتمع .ويف هذا البلد م�ساحة إ

(ال�شرق ا ألو�سط)1997/3/18 ،

24

بال�صور ..
2005

�آخر �صورة له مع الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ()2005

2005
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• أ�كّ د أ�ن احلريات ا إلعالمية هي حجر الزاوية للنظام ال�سيا�سي ،و أ� ّن الهدف من فر�ض
الرقابة امل�سبقة على هذه احلرية هو لتح�صينها وحمايتها.

(ال�سيا�سة)1997/4/23 ،

• �ش ّدد على أ� ّنه ال يجوز لو�سائل ا إلعالم يف لبنان أ�ن تنحرف عن م�س ؤ�ولياتها يف
تتحول إ�ىل أ�دوات
حماية املجتمع اللبناين من الف�ساد أالخالقي وال�سيا�سي ،كما ال يجوز أ�ن
ّ
لتجميل الوجوه القبيحة ،أ�و لتقدمي الوجوه التي تفاخر بعمالتها للمو�ساد ا إل�سرائيلي.

(ال�سفري)1997/11/12 ،

• «من ميلك و�سيلة إ�عالمية ال يحق له إ�طالق ًا أ�ن ي�ستخدمها للتحري�ض على الدولة
وحتديها وا إل�ساءة إ�ىل كرامات النا�س».

(النهار)1998/1/7 ،

• «م�شكالت تلفزيون لبنان م�ستع�صية ومزمنة ،ولها طابع إ�داري ووظيفي ومايل وتبلغ
كلفة حلها  70مليون دوالر أ�مريكي ،وهذا أالمر يحتاج إ�ىل قرار �سيا�سي كبري».

(النهار)1998/3/26 ،

• «�صحافة لبنان مل تعد �صحافة العرب».

(الوطن العربي)1998/5/15 ،

• اعرتف أ� ّن ما جرى يف وزارة ا إلعالم من إ�جراءات يعترب نوعي ًا يف تاريخ الوزارة وا إلدارة
�سمي
اللبنانية .وك�شف أ� ّن الظروف ال�سيا�سية مل ت�ساعده هو وال من �سبقوه يف اقتحام ما ّ
بـ«املحرمات» ،و أ�نه متكن من عدم إ�دخال متعاملني إ�ىل الوزارة ،لك ّنه مل يتمكن من إ�خراج
أ�حد ب�سبب عدم اتخاذ القرار ال�سيا�سي للبحث يف فائ�ض املوظفني يف كل ا إلدارات.

(الديار)2001/3/19 ،
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يف امل�س أ�لة االجتماعية
• لفت نظر احلكومة رئي�س ًا ووزراء إ�ىل أ�و�ضاع ال�ضاحية اجلنوبية التي ر أ�ى أ� ّن « أ�قل ما
ميكن أ�ن يقال فــيها إ� ّنها منطقة منكوبة اجتماعي ًا وخدماتي ًا ور�سمياً» ،وقال إ� ّن «ال�ضاحية
تنتظر الدولة منذ �سنوات..وعيب على الدولة أ�ن تكون قيمة على النا�س ،و أ�ن ترتك النا�س يف
مهب الفو�ضى وا إلهمال».

(ا ألنوار)1992/10/7 ،

• عقد م ؤ�متر ًا �صحافي ًا يف جمل�س النواب حتدث فيه عن الو�ضع اخلدماتي يف ال�ضاحية
اجلنوبية .و أ�كّ د « أ� ّن الت أ��سي�س بد أ� فع ًال لقيام �ضاحية جديدة» انطالق ًا من ثوابت أ��سا�سية
يف إ�نهاء م�سل�سل ا إلهمال والفو�ضى يف ال�ضواحي ،ومن التكامل ا إلمنائي واخلدماتي
واالقت�صادي بني العا�صمة وجوارها .وتال بيان ًا جاء فيه« :قبل عام تقريباً ،أ�طلقنا من هنا،
من املجل�س النيابي ،دعوة لتحقيق امل�صاحلة بني الدولة اللبنانية وبني جمهورها العري�ض
يف ال�ضواحي اجلنوبية وال�شمالية ،ور أ�ينا أ� ّن ا�ستمرار ـ اخل�صومة ـ املزمنة بني الطرفني ال
حتمل
ميكن أ�ن تزول إ� ّال بزوال أ��سبابها ،وهي أال�سباب التي كنا جندها يف انكفاء الدولة عن ّ
م�س ؤ�ولياتها جتاه هذه املنطقة ،بل يف اعتماد �سيا�سة تعميم الفو�ضى يف هذه املناطق،
وجعلها �سيا�سة تطال كل جانب من جوانب احلياة العامة :فو�ضى ال�سيا�سة وفو�ضى أالمن،
وفو�ضى اخلدمات ،وفو�ضى ا إل�سكان ،وفو�ضى البيئة ،وفو�ضى ال�صحة ،حتى لك أ�ن ال�ضواحي
يلف العا�صمة
يراد لها منذ زمن طويل ،وبقرار ر�سمي لبناين ،أ�ن تكون جممع ًا للفو�ضى ّ
وي�ش ّد اخلناق على أ�نفا�سها».
و أ��ضاف« :لقد بد أ� الت أ��سي�س فع ًال لقيام �ضاحية جديدة ،وعملية الت أ��سي�س التي قد ت�ستمر
ل�سنوات ثالث أ�و أ�كرث ،يفرت�ض أ�ن تنطلق من الثوابت ا آلتية:
أ�والً :إ�نهاء امل�سل�سل امل�شني من ا إلهمال والفو�ضى يف ال�ضواحي عموماً ،ويف ال�ضاحية
اجلنوبية خ�صو�صاً ،وحتقيق املعادلة التي تقول بعودة الدولة إ�ىل ال�ضاحية كمدخل وحيد
لعودة ال�ضاحية إ�ىل الدولة.
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ثانياً :اعتبار العمل يف ال�ضواحي «مهمة إ�منائية وطنية» ال تطال منطقة جغرافية بذاتها
أ�و �شريحة اجتماعية حم ّددة املوا�صفات الطائفية وال�سيا�سية ،بل هي مهمة تعني خمتلف
�شرائح املجتمع اللبناين ،و�سائر املناطق اللبنانية التي تتمثل ب�شري ًا و إ��سكاني ًا واجتماعي ًا
ي�صب
واقت�صادي ًا يف املناطق املعروفة بال�ضواحي ،وبهذا املعنى ف إ�ن العمل هنا هو عمل
ّ
يف الدورة ا إلمنائية الوطنية الكربى ،وي�صيب بنتائجه ا إليجابية قطاعات وا�سعة من أ�بناء
اجلنوب والبقاع واجلبل وال�شمال وبريوت.
ثالثاً :التكامل ا إلمنائي واخلدماتي واالقت�صادي مع العا�صمة بريوت ،وا�ستئ�صال الفكرة
القائلة با�ستمرار أ�حزمة الب ؤ��س والفقر ،واال�ستعا�ضة عنها بواقع أ�حزمة ا إلنتاج.
رابعاً :ا إلعالن ال�صريح عن عدم االعرتاف مبا خ ّلفته احلروب املتوالية يف ال�ضواحي،
وحتقيق االندماج االجتماعي وا إلمنائي بني ال�ضواحي واملجتمع الوطني ،بحيث يتوقف العمل
يف ت�صنيف هذه املناطق يف عداد املناطق التي وجدت بع�ض أ�طراف ال�سلطة يف املا�ضي « أ�ن
ا�ستمرار خروجها على القانون هو أ�ف�ضل تربير لتعذّر دخول �سلطة القانون إ�ليها .إ�ن فل�سفة
امل�صاحلة بني الدولة وال�ضواحي تكمن يف حتقيق هذه الثوابت.
وا�ستطرد قائالً« :لقد نف�ضت الدولة اللبنانية يدها من ال�ضواحي طوال العقود املا�ضية،
وكان من نتيجة ذلك أ�ن أ��ضرمت الدولة النار يف أ��صابعها ،بالقدر الذي أ��ضرمنا فيه مع ًا نار
الفو�ضى يف ج�سدنا كله.
ا آلن نراهن على إ�طفاء احلريق ،ونراهن جدياً ،ورمبا للمرة أالوىل منذ ع�شرين أ�و ثالثني
عاماً ،على املبا�شرة بالعد التنازيل إلزالة أ�حزمة الب ؤ��س مرتكزين يف رهاننا على التم ّنيات
التي أ��صبحت قانوناً ،وعلى القانون الذي ي أ�خذ طريقه اىل التنفيذ وفق ًا للحاجات ا آلتية:
أ�والً :حت�سني م�ستوى اخلدمات يف ال�ضواحي و إ�عادة ترميم البنى التحتية القائمة.
ثانياً :ا�ستحداث بنى حتتية جديدة ،تواكب النهو�ض ا إل�سكاين القائم.
ثالثاً :إ�جراء جراحة ال ب ّد منها تتناول إ�قامة تخطيطات جديدة و�شبكة طرقات رئي�سية،
وتخفف من أالعباء القائمة حالياً ،وت�ستوعب إ�مكانات أالعباء املحتملة لل�سنني املقبلة.
وجه نداء إ�ىل جميع أ�هايل و�سكان ال�ضواحي عموماً،
إ�نني أ�ريد أ�ن انتهز هذه املنا�سبــة أل ّ
و إ�ىل أ�هــايل و�سكان ال�ضاحية اجلنوبية خ�صو�صاً ،نداء يدعو اجلميع إ�ىل التعاون مع
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البلديات ،مع وزارة أال�شغال العامة ووزارة املوارد املائية والكهربائية ،وجمل�س ا إلمناء وا إلعمار
والقــيمني كافة على العمل اجلاري حالياً ،والذي نتط ّلع إ�ىل تو�سيعه يف القريب العاجل».
وتابع البيان« :هذه الفر�صة لن ت�ضــيع ،ب إ�ذن اللـه ،إ�ذا ت�ضافرت جهودنا على رعايتها.
يتلم�سون �آفاقها ،وهي تتناول وفق ًا للخطط
والفر�صة كما ذكرت قد بد أ�ت وبد أ� أالهايل ّ
املر�سومة أ
ولل�شغال اجلارية حالي ًا العنا�صر ا آلتية:
1ـ ت أ�هيل الطرقات :وذلك عن طريق البدء بور�شة تزفيت ت�شمل ع�شرات الطرق الرئي�سية
والفرعية .وتتوالها حالي ًا وزارة أال�شغال العامة وجمل�س ا إلمناء وا إلعمار ،على أ�ن تلي ذلك
ور�شة مماثلة لت أ�هيل أالر�صفة واجلزر وخطوط ا إلنارة وتنظيم ال�سري.
2ـ ت أ�هيل املجاري وم�صايف املياه :وذلك يف نطاق عملية ت�شمل تنظيف املجاري القائمة
وفق ًا ملا هو جار على طريق �صيدا القدمية والطريق الرئي�سية بني غالريي �سمعان وال�سلطان
ابراهيم وبع�ض الطرقات الداخلية.
3ـ ت أ�هيل �شبكة الكهرباء :وذلك يف نطاق خطة أ�ع ّدتها م ؤ��س�سة كهرباء لبنان ترمي
إ�ىل تكليف فرقة الطوارئ مبواكبة عمل جمل�س ا إلمناء وا إلعمار على اخلطني الرئي�سيني
(امل�شرفية ـ حي ال�سلم مرور ًا ببئر العبد والروي�س واملريجة ،والغبرية ـ حتويطة برج الرباجنة
مرور ًا بحارة حريك وعني ال�سكة) ،وهي ت�شمل نزع املخالفات وت أ�هيل املحطات القائمة وزرع
حمطات جديدة ت�ستوعب فائ�ض اخلدمات الذي طر أ� يف ال�سنني أالخرية.
4ـ ت أ�هيل �شبــكة املياه :وذلك يف نطاق خطة جمل�س ا إلمناء وا إلعمار لرتميم البنى
التحتية بالتن�سيق مع وزارة املوارد املائية والكهربائية وم�صلحة مياه عني الدلبة ،وهذه اخلطة
ت�شمل إ�قامة حلقة مياه جديدة على ثالثة خطوط:
ـ خط م�ستديرة ال�صياد ـ ال�سلطان ابراهيم.
ـ خط م�ستديرة امل�شرفية ـ املريجة ـ حي ال�س ّلم.
ـ وخط م�ستديرة الغبرية ـ حارة حريك ـ حتويطة برج الرباجنة ،إ��ضافة إ�ىل خطوط
ومتديدات موازية ت�شمل �شوارع عبد النور ،وحاطوم ،وجامع العرب ،وطريق �صيدا القدمية
و�صو ًال إ�ىل احلدث.

(ال�سفري)1993/10/28 ،
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تعرف إ�ىل الرئي�س رفيق احلريري قبل أ�ن ي أ�تي إ�ىل احلكم ،وجاهر برهانه على
• ّ
«امل�شروع» الذي يحمله احلريري إ�نها�ض ًا للبنان من احلرب إ�ىل رحاب ا إلعمار وا إلمناء،
فكان أ�حد املقربني منه .وتابع معه م�سرية �صعوده ال�سيا�سي و�صو ًال إ�ىل الوزارة.
�شن حملة على تركيبة جمل�س إ�دارة « أ�لي�سار» الذي �شكّ له جمل�س الوزراء ،وو�صفه
• ّ
مت تقا�سم
بـ«ال�صفقة على ح�ساب أالهايل والبلديات والفئات املعنية بامل�شروع بعدما ّ
اجلبنة».

(النهار)1995/7/14 ،

• « أ�نا ال أ�ملك أ�ي �سهم يف م�شروع أ�لي�سار ،إ�نمّ ا هناك أ�نا�س لهم حقوق و�آخرون
يحاولون أ�ن تكون لهم حقوق ،فهل ي�ستطيع أ��صحاب أال�سهم ال�صغرية أ�ن يحافظوا على
حقوقهم؟ وهل ب إ�مكان البلديات أ�ن حتافظ على حقوقها؟»

(ال�سفري)1995/12/29 ،
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• دورة  :2005نال � 71531صوتاً.
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