�إبراهيم كنعان

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• ولد يف جديدة املنت يف .1962/11/11
• والده :ال�شيخ يو�سف إ�براهيم كنعان ،ووالدته :ماري.
• تل ّقى درو�سه أال�سا�سية بجميع مراحلها يف مدر�سة الفرير ( .)Mont La saleودر�س
احلقوق يف اجلامعة الي�سوعية ،ونال �شهادة يف القانون اللبناين والقانون الفرن�سي
�سنة  .1986كما نال املاج�ستري يف القانون الدويل اخلا�ص يف جامعة � Paris IIسنة
.1987
ثم �صار ممث ًال
• ّ
توجه إ�ىل لندن �سنة  1988وتعاقد مع �شركة «اليوت �آند كومبايل» ّ
تخ�ص�ص يف القانون الدويل.
لها يف لبنان بعد أ�ن ّ

4

• عمل م�ست�شار ًا ثم رئي�س ًا للق�سم الدويل يف �شركة املحاماة الدولية Kennedys

يف لندن ،وتر أ��س جمل�س إ�دارة ال�شركة يف الريا�ض .كما تر أ��س املركز اللبناين للدرا�سات

القانونية واالقت�صادية ،وجلنة العالقات الدولية يف نقابة املحامني يف بريوت.

• تولىّ أالمانة العامة للمجل�س احلقوقي الربيطاين لل�شرق أالو�سط ،كما تولىّ مهام
املن�سق العام يف جمموعة املحامني أالوروبية ـ أالمريكية.
• انتخب نائب ًا عن حمافظة جبل لبنان ـ ق�ضاء املنت ال�شمايل ـ يف دورة �سنة
 2005ونال � 56840صوتاً .كما انتخب ع�ضو ًا يف جلنتي ا إلدارة والعدل ،وحقوق
االن�سان ،ورئي�س ًا للجنة ال�شباب والريا�ضة .وهو ع�ضو يف املجل�س أالعلى ملحاكمة الر ؤ��ساء
والوزراء.
احلر» ،ويف «ا إل�صالح والتغيري» النيابية التي ير أ��سها العماد
• ع�ضو يف «التيار الوطني ّ
�سر الكتلة.
مي�شال عون ،وهو أ�مني ّ
• �ساهم يف ع ّدة ندوات وحما�ضرات وم ؤ�مترات يف لبنان وخارجه .وله �سل�سلة
كتب �صادرة عن املركز اللبناين للدرا�سات القانونية واالقت�صادية ،ومنها كتاب بعنوان
«االنتخابات النيابية وعمليات املراقبة».
متزوج تانيا وجيه �سعادة ،ولهما بنتان :ماريا (مواليد  )1991وريتا (مواليد
•
ّ

.)1993
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية
مواقف من �ش ؤ�ون عربية و�إقليمية
• «من املفرت�ض أ�ن تكون هناك ر ؤ�ية وقوا�سم م�شرتكة بني �سوريا ولبنان لتح�سني
التحول ال�سريع بخروج �سوريا من لبنان
العالقات و إ�عادة الثقة واالحرتام املتبادلني بعد هذا
ّ
خالل �شهرين ،واثر اغتيال الرئي�س رفيق احلريري» .ودعا إ�ىل «فتح �صفحة جديدة يف
العالقات اللبنانية ـ ال�سورية تت�سم بامل�صارحة وال�شفافية بني الطرفني».

(النهار)2005/8/3 ،

• «نحن أ��صحاب �شعار :لبنان ال يحكم من �سوريا وال من بريوت �ضد دم�شق».

(الر أ�ي العام)2005/8/22 ،

• «موقفنا من ال�سالم هو املوقف الذي أ�علن يف كل املنا�سبات ،وهو أ�ننا �آخر دولة
عربية توقّ ع �سالم ًا مع إ��سرائيل ،ولكن قبل أ�ن ن�صل إ�ىل مو�ضوع ال�سالم ،فهناك
مزارع �شبعا املحتلة ،وعلينا القيام بواجباتنا نحن و�سوريا ،ونر�سم احلدود ونوثقها
بوثيقة ر�سمية ،ونطالب إ��سرائيل باالن�سحاب ،ألن القانون الدويل ال يعتمد الت�صاريح
ال�شفوية».

(ا ألفكار)2005/12/26 ،

• «كنا نتمنى عندما كانت املواجهة مع �سوريا يف لبنان �ضرورية أ�ن ينتهج
ه ؤ�الء أ
«الكرثيون» نهج املقاومة الدميــقراطية التي انتهجناها طوال الـ � 15سنة
املا�ضية  ...أ�ما عنوان ال�سيادة واال�ستقالل الذي ا�ستعملته أ
«الكرثية» فقد �ساومت على
م�ضمونه فور ان�سحاب �سوريا من لبنان بتحالفها مع الذين أ��سمتهم «حلفاء �سوريا»،
ونحن ال نعرت�ض على املبد أ� ،بل على امل�ساومة التي متحورت على مقاي�ضة الكرا�سي
باملبادئ والر ؤ�ى».

(الديار)2006/7/9 ،
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بال�صور ..
2005

مع العماد مي�شال عون وبينهما جربان با�سيل

2005

الئحة املنت ال�شمايل يف انتخابات  2005التي �ضمت ادغار معلوف وغ�سان خميرب و�سليم �سلهب ونبيل
نقوال
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• « إ�ن لبنان املوجود على خط الزالزل ا إلقليمي الدويل بات أ�كرث من أ�ي يوم م�ضى
حمكوم ًا بت�سوية أ�ق ّلها يف حجم ت�سوية العام  ،1943تكون لبنانية املن� أش� وامل�سار
أ
والهداف ،ونابعة من حرية قرار لبناين بحت جتنب ًا للت�سويات املفرو�ضة ،كت�سوية الطائف
التي كانت منتج ًا إ�قليمي ًا دولي ًا ومعلوم أ�ن هذه الت�سوية مل تراع حقوق ال�شريك امل�سيحي
وحاجاته».

(ال�سفري)2008/3/3 ،

• ر أ�ى أ�ن «العامل اللبناين يف املعادلة الداخلية قد �شهد تراجع ًا بني العامني 2006
و 2008مل�صلحة طغيان املحاور ا إلقليمية وما تفجر عنها من أ�زمات وتفاعالت ،ونتيجة
الفراغ ال�سيا�سي منذ ان�سحاب العامل ال�سوري من املعادلة اللبنانية ،و إ�جراء االنتخابات
النيابية وفق قانون غازي كنعان غري العادل».
(النهار)2008/3/6 ،

• قال« :ال يجوز أ�ن نراهن على الغرب من خالل �سيا�سات عابرة ،أ�و على بع�ض ال�شرق
والغرب أ�ي�ض ًا مبواجهة معادالت غربية ،بل علينا أ�ن نختار؛ أ�ي أ�ن يكون لنا خيار بعيد ًا
عن أ��سلوب املغامرة والرهان على املتغريات الذي أ��صابنا منه الكثري من الويالت والكوارث.
فخيارنا هو انتما ؤ�نا لهذا ال�شرق ،وح�ضورنا �ضمن قناعاتنا ي ؤ�من لنا ال�شراكة ،ولي�س التبعية.
وال�شراكة وحدها ت ؤ�من للبنان دوره وحماية م�صاحله .والت�سويات التي ح�صلت يف املا�ضي
ا�ستعملت يف الكثري من أالحيان لبنان وامل�سيحيني ،و أ�تت بالنتيجة على ح�سابهم .وهكذا
هدف «اتفاق الطائف» يف لبنان لتغيري توازنات النظام ال�سيا�سي بالقوة مل�صلحة هذا االمتداد
وهذه امل�شاريع التي تطمح اليها أالكرثية العربية بالتفاهم بالكمال والتمام مع الغرب .والغرب
ي�ضع م�صلحة إ��سرائيل يف أ�ولوياته ،وهذا أ�مر مثبت .وال نن�سى يف هذا ا إلطار أ�ي�ض ًا جتربة
.»1982

(الديار)2008/12/11 ،
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• «عندما خا�صمنا �سوريا خا�صمناها ألجل لبنان ،ولي�س ألجل التمديد أ�و خدام ،وعندما
قررنا الت�صالح ،كان ذلك أ�ي�ض ًا من أ�جل لبنان بعد كل املتغريات التي جعلت الرئي�س ال�سوري
ّ
يقول يف العام  2005أ�مام جمل�س ال�شعب إ�ننا ـ أ�ي �سوريا ـ أ�خط أ�نا يف لبنان ،وبعدما
أ��صبحت الزيارة إ�ىل �سوريا جر أ�ة و إ�قداماً ،ولي�ست إ�هانة».

(الديار)2008/12/11 ،

حول الد�ستور وا إل�صالح ال�سيا�سي و«الطائف» والتحالفات ال�سيا�سية
• «ماذا بقي من «اتفاق الطائف» بعد إ��سقاطه داخلي ًا وخارجياً؟ وهل كان جمرد
معادلة أالمن مقابل ال�سيادة؟»

(امل�سرية)1997/7/7 ،

• «لبنان ال يقوم إ�ال على التوافق ،وهذا هو د�ستور لبنان .النظام أالكرثي لي�س �سليم ًا
تطبيقه يف لبنان ،ألنه يتعار�ض مع �صيغة  43والتي على أ��سا�سها قام لبنان ،وعلى أ��سا�سها
قامت وثيقة اتفاق الطائف .والدميوقراطية التوافقية أ��سا�س قيام لبنان .وهي � أش�ن أ��سا�سي
ال�ستمرار ودميومة النظام اللبناين الذي يقوم على الت�شاور واالحرتام املتبادل بني اجلميع.
ومن قال إ�ن الدميوقراطية التوافقية تتعار�ض مع الدميوقراطية املدنية؟ نحن نخلط بني
مفهومني ،فالتوافق ال يعني إ�دخال الدميوقراطية يف إ�طار التوافق بني الطوائف ،وهي لي�ست
دميوقراطية دينية ،بل دميوقراطية مدنية .الطوائف ما زالت موجودة يف لبنان الذي قد
يتحول إ�ىل حزبني كما كان عام  ،43لن�صل اىل دميوقراطية أالحزاب ،وهي أ�ي�ض ًا توافقية.
ّ
وال ميكن الهروب من الدميوقراطية التوافقية ،وهي لي�ست متعار�ضة مع الدميوقراطية املدنية،
وهما مفهوم واحد ،ويجري تطبيقهما وفق ما هو موجود .والنظام الدميوقراطي هو متثيل
حر ومت�ساو ،وهذه هي العدالة التي ت ؤ�منها الدميوقراطية .كل ما يتوافق
اجلميع ،ب�شكل ّ
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عليه اللبنانيون ،ب�شكل حر وعلمي ،ومل�صلحة البلد ،هو أ�مر واجب تطبيقه .والدميوقراطية
التوافقية ال تعني تعطيل ر أ�ي أالكرثية .إ�منا يف أالمور امل�صريية ،وباملمار�سة أ
والداء العام،
علينا أ�ن نحرتم هوية النظام و�شكله».

(الديار)1998/5/3 ،

• «لي�س هناك من إ��صالح إ�داري مبعزل عن إ��صالح �سيا�سي �شامل ،لذلك ف إ�ن التغيري
من دون عنا�صره ومقوماته يبقى �شعار ًا يحتاج إ�ىل تطبيق ،ومن أ�هم عنا�صره ومقوماته
جتديد الدم ال�سيا�سي من خالل املجتمع املدين بكامل جمعياته وتكتالته».

(الديار)1999/3/7 ،

• « إ�ن أ�ي �سيا�سة اقت�صادية مهما كانت عظيمة ومتطورة ومدرو�سة ،إ�ن مل ترتافق
مع مناخ �سيا�سي م�ستقر و�صحي ودميقراطي و إ��صالحي ،يف املمار�سة ولي�س يف القول،
م�صريها الف�شل .قد ت�ستفيد موقت ًا من عامل الوقت وال�سلطة ،لك ّنها من امل�ستحيل أ�ن
ت�ستمر وتنتج واقع ًا إ�يجابياً ،لذلك من ال�ضرورة قبل ا�ستنباط م�صطلحات ونظريات متوافرة
لدى اجلميع أ�ن يقوم بناء أ�ر�ضية �صلبة وثابتة لتطبيق ال�سيا�سات وامل�صطلحات عليها».

(الديار)1999/3/7 ،

• «�صحيح أ�ننا نعي�ش يف ظلّ نظام دميقراطي برملاين جمهوري قانوناً ،لكن أال�صح
أ�ننا نعي�ش ـ فل�سفة وتاريخ ًا وواقع ًا ـ يف ظلّ نظام ميثاقي فريد اخت�صرته عبارتان من
الد�ستور نف�سه :ال �شرعية ألي �سلطة تناق�ض ميثاق العي�ش امل�شرتك ،اخت�صرته الفقرة
أالخرية من املقدمة الت أ��سي�سية لنظامنا احلايل ،والت�ساوي بني امل�سيحيني وامل�سلمني ون�سبي ًا
بني الطوائف واملناطق».
(البلد)2005/7/30 ،
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بال�صور ..
2006

خارج ًا من م ؤ�متر احلوار الوطني مع مي�شال عون وعبا�س ها�شم

2006

يف افتتاح مكتب للتيار الوطني احلر يف �شارع مار اليا�س

11

حررت لبنان ،و أ�عادته
• «�سيا�سة العماد مي�شال عون ال�سابقة التي أ�بعدته هي التي ّ
إ�ىل �شيء من احلالة ال�شرعية الدولية املقبولة .ومبد أ� ال�صفقات غري وارد يف قامو�س العماد
عون».

(الر أ�ي العام)2005/8/22 ،

• «امل�شاكل ال�سيا�سية ال ينبغي رميها يف ال�شارع ،بل يجب معاجلتها باحلوار والبحث عن
حلول جدية ،وال عرب الربكة الر�سولية ،بل يلزمها م�ساهمة أ��سا�سية من أالطراف أال�سا�سية».

(ال�سيا�سة)2006/2/25 ،

• «بعد  15عام ًا اعرتف املتحاورون ب أ�ن �سقوط العماد مي�شال عون يف 1990/10/13
كان �سقوط ًا مل�شروع الدولة».
(الديار)2006/3/12 ،

• أ�كّ د أ�همية «الدميقراطية التوافقية» ،ألن لبنان ،بر أ�يه ،ال يحكم بذهنية الغالبية أ
والقلية.
جدي ًا على طاولة احلوار ا�ستعادة اللبنانيني
وقال « :إ�ن «تكتل التغيري وا إل�صالح» طرح ّ
بع�ضهم لبع�ضهم ا آلخر ،ومل�شروع الدولة يف لبنان» .ور أ�ى « أ� ّننا إ�ذا مل ننب �ساحة م�شرتكة
مل�شروع وطني يح ّدد الثوابت التي نتناق�ش جميع ًا �ضمنها ف�سيكون لبنان يف خطر».

(النهار)2006/4/29 ،

• «نحن ن ؤ�يد كل خطوة جريئة تهدف إ�ىل ت�صحيح اخللل يف الق�ضاء ورفع اليد
عنه واملحا�ص�صة التي كانت �سبب ًا يف كل ما �شهدناه من خمالفات جوهرية ،كمبد أ� ف�صل
ال�سلطات ،والق�ضاء العادل يف لبنان .لكن ال ميكن الف�صل بني م ؤ��س�سة ق�ضائية و أ�خرى.
ثمة م ؤ��س�سة كبرية يف لبنان هي املجل�س الد�ستوري الذي يراقب د�ستورية القوانني وعمل
امل ؤ��س�سات ويحمي أالقلية من تع�سف أالكرثية .ف أ�ين هو املجل�س الد�ستوري؟»

(ا ألنوار)2006/6/4 ،
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• قال « :إ�ن ورقة التفاهم مع «حزب اللـه» بعد كل اال�ستحقاقات االنتخابية واحلكومية
أ�تت لتج�سد تفاهم ًا يف ال�سيا�سة ،ولي�س على الكرا�سي».

(الديار)2006/7/9 ،

• اعترب أ�ن «جرمية اغتيال الوزير ال�شهيد بيار اجلميل هدفت إ�ىل تغييب قيادي
احلر» �سيا�سياً .وال ب ّد من ك�شف مالب�سات كل اجلرائم
�شاب ،واغتيال «التيار الوطني ّ
وحتديد ًا هذه اجلرمية ،إ�ذ نطالب بك�شف أ�دق تفا�صيلها ونحذّر من أ�ي إ�همال ،ألن هذا
املو�ضوع غري قابل للم�ساومة» .ورف�ض أ�ن «يتلطى أ�حد مب�س أ�لة املحكمة الدولية إلقرار
م�شاريعه أ�و عزل طرف».

(النهار)2006/11/28 ،

• قال« :حزب اللـه» حزب لبناين وامتداداته لبنانية ،و إ�ن كانت له �صداقات مع بع�ض
الدول العربية و إ�يران ،أ
ال�سنية وغري ال�س ّنية لديها �صداقاتها ،وعلى اجلميع
والحزاب أالخرى
ّ
للمطبات التي ال
تعر�ضت دولتنا
ّ
تطويع هذه ال�صداقات من أ�جل قيام امل�شروع اللبناين ،و إ� ّال ّ
حتمد عقباها».

(النهار)2006/12/17 ،

• عن التحالف مع «حزب اللـه» قال:
احلر» مع «حزب اللـه» هي ورقة تفاهم ،ولكن تطبيق
«املحاولة التي قام بها «التيار الوطني ّ
هذه الورقة ي�ستدعي و�صول فريقنا إ�ىل ال�سلطة التنفيذية ،ولي�س املطلوب منا تطبيقها
احلر» بقي �سنة ون�صف ال�سنة خارج احلكومة
ونحن خارج ال�سلطة .و أ�ذكر أ�ن «التيار الوطني ّ
وم�صوت ًا على العديد من
ومكون ًا ل�سلطة
معار�ض ًا لوحده ،بينما كان «حزب اللـه» م�شارك ًا
ّ
ّ
القرارات».

(مغازين� ،آذار )2007
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كر�س ورقة التفاهم بني العماد مي�شال عون و«حزب اللـه».
• ر أ�ى أ�ن القرار ّ 1701
احلر» و«حزب اللـه» ب أ�نها «تفاهم ولي�ست حتالفاً» وقال:
وح ّدد العالقة بني «التيار الوطني ّ
«حزب اللـه» �شريك يف الوطن ،وقد و�صلنا و«حزب اللـه» إ�ىل مكان مل ي�صل إ�ليه أ�حد من
قبل ،وهو التفاهم على فكرة الدولة يف لبنان ،وح ّددنا خريطة الطريق للو�صول يف النهاية
إ�ىل منطق الدولة :الدولة القومية ،الدولة الدميقراطية ،الدولة التي ي�شعر اجلميع أ�نهم
م�شاركون فيها».

(النهار)2007/10/7 ،

احلر مع حتديد اخليارات الوطنية ،إ�ذ إ�ن أ�كرب خط أ� ترتكبه أالحزاب هو
• «التيار الوطني ّ
أ�ن يح ّدد كل على انفراد موقعه ا إلقليمي .وال ميكن التيار أ�ن يكون جزء ًا من أ�ي حمور خارج
القوية ذات اخليارات
لبنان .كل أالحزاب ال�سيا�سية مار�ست هذا أالمر ب�سبب غياب الدولة ّ
فتحول
اخلا�صة ،ف�صارت هناك خيارات حزبية فئوية ا�ستغلتها القوى ا إلقليمية والدولية،
ّ
لبنان إ�ىل جمموعة متاري�س».

(ا ألخبار)2008/1/14 ،

التحرر
• قال يف كلمته أ�مام املغرتبني اللبنانيني يف بريطانيا « :إ�ن أ�وىل خطوات
ّ
كانت «اتفاق الدوحة» الذي جاء نتيجة ممانعة وموقف ثابت ا ّتخذه التيار مع حلفائه على
قر ثابتني :اللحمة الوطنية والتفاهم ،وا�سرتجاع احلقوق امل�سلوبة
مدى ثالث �سنوات ،و أ� ّ
بهدف حتقيق ال�شراكة احلقيقية» .واعترب « أ�ن إ�فال�س البع�ض مقابل جناح البع�ض ا آلخر
خلق معادلة �سيا�سية جديدة قائمة على الكذب ورف�ض الواقع وحماوالت االنقالب على
اتفاق الدوحة» .م ؤ�كد ًا « أ� ّن هذا االتفاق يف أ�يد أ�مينة ،ولن ي�سقط ال بالدماء وال باملناورات
وال بال�صفقات».

(ال�سفري)2008/7/1،
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رد ًا على «منتقدي» قانون عام  1960قال:
• ّ
«هذا القانون كان نتيجة رف�ضكم لقانون أ�ف�ضل ،وهو قانون الن�سبية الذي تق ّدمنا به
إ�ىل الهيئة الوطنية اخلا�صة بو�ضع قانون االنتخاب عام  ،2005أ� ّما إ�ذا كنتم تريدون
العودة إ�ىل قانون  2000من خالل �شعارات رف�ض قانون عام  ،1960فنقول إ�ذ ًا هذا
القانون أ�ف�ضل  60مرة من قانون غازي كنعان».

(النهار)2008/10/5 ،

• تق ّدم باقرتاح قانون يرمي إ�ىل ف�صل النيابة عن الوزارة .وقال« :جرى نقا�ش
م�ستفي�ض لهذا االقرتاح ،وقد الحظ النواب أ�ن أ�ول إ�يجابية لهذا االقرتاح أ�نه تطويري
للنظام ال�سيا�سي يف لبنان ،وخ�صو�ص ًا أ�ن ف�صل النيابة عن الوزارة كان مرتكز ًا لعملية
مبد أ� ف�صل ال�سلطات .وال يكفي أ�ن نتحدث من خالل مواقفنا ال�سيا�سية ب�ضرورة الف�صل،
بل يجب أ�ن يكون هنالك مانع قانوين .واملانع يكون بعدم جواز اجلمع بني الوظيفتني،
فالنائب عندما يتولىّ حقيبة وزارته يجب أ�ن يفقد إ�مكانية التعاطي باملو�ضوع النيابي».

(ال�سفري)2008/11/11 ،

• دعا اللبنانيني يف اخلارج إ�ىل ممار�سة حقهم اقرتاع ًا «ليكون �صوت كل لبناين
جزء ًا من م�ستقبل لبنان» .ور أ�ى أ�ن الو�سطية باملعنى ال�سيا�سي هي «االلتقاء على نقطة
م�شرتكة أ�و م�ساحة م�شرتكة بني �سائر أ�فرقاء الوطن .وهي التفاهم مع ا آلخر كالتفاهم
مع «حزب اللـه» .فالو�سطية لي�ست انتهازية أ�و نزهة لالفرتاق بعدها ،كما كانت حال
ذلك التحالف الرباعي عام  .»2005و�س أ�ل« :كيف ي�صنفون املواقف التي تهم�ش الطوائف
ال�سنية ال�سيا�سية و�سطية؟ هل تكون الو�سطية
ال�شيعية أ�و امل�سيحية أ�و املارونية أ�و حتى
ّ
من دون تفاهم �سيا�سي أ�و م�شروع؟ بد أ�نا ن ؤ�من هذه امل�ساحة امل�شرتكة منذ ان�سحاب
اجلي�ش ال�سوري من لبنان».

(النهار)2009/2/22 ،
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• أ�علن املوافقة على إ�لغاء مبد أ� التوافقية الدميقراطية يف احلكم ،ولكن �شرط تعديل
ين�ص على ذلك ،والعودة إ�ىل د�ستور  1943و إ�رجاع ال�صالحيات
د�ستور الطائف الذي ّ
لرئي�س اجلمهورية التي فقدها باتفاق الطائف .وقال « :إ�ن مطلب الثلث املعطل كان مطلب
الكني�سة والفريق امل�سيحي يف كل املرحلة التي تلت اتفاق الطائف .ور أ�ى أ�ن طرح الن�سبية يف
احلكومة هو تف�سري أ�و�شرح للدميقراطية التوافقية ،وحلكومة الوفاق الوطني التي يجب أ�ن
يتمثل فيها أالطراف كل بح�سب حجمه يف النظام ال�سيا�سي ويف املجل�س النيابي ،م ؤ�كد ًا
أ�ن اتفاق الدوحة مل يرتبط بالثلث املعطل داخل احلكومة ،ولكن بالتوافق بني اللبنانيني،
وبعملية توافقية بدء ًا بانتخاب رئي�س اجلمهورية ،فو�ضع قانون لالنتخاب ،فت�شكيل حكومة
وفاق وطني».

(الراي)2009/3/19 ،

