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البطاقة التعريفية

• ولد يف بلدة طورزيا (ق�ضاء جبيل) يف  25كانون أالول .1954
• والده :ح�سني ها�شم (تويف عن  39عام ًا فتك ّفلت والدته تربيته مع جده املرحوم
احلاج علي و�سط أ��سرة م ؤ�لفة من �ستة أ�والد).
• والدته� :آمنة �شهيد إ�براهيم.
• زوجته :ال�سيدة �آمال ح�سن إ�براهيم ،ولهما أ�ربعة أ�والد :علي ودارينا ون�سرين
ومريا.
• أ�نهى درو�سه االبتدائية يف مدار�س الرهبانية املارونية ،والثانوية يف ثانوية جبيل
تخ�ص�ص يف إ�دارة أالعمال.
الر�سمية ،ثم ّ

• �سافر إ�ىل اململكة العربية ال�سعودية عام  .1976وبعد ثالث �سنوات أ��صبح مدير ًا
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ت�ضم  22موظف ًا ف�صارت امرباطورية
ل�شركة حممد املديفر و أ�خوانه ،كانت يف البداية
ّ
ت�ضم  580موظف ًا يف قطاع اخلدمات؛ من عمليات التخلي�ص اجلمركي إ�ىل النقل ،مرور ًا
ّ

بال�صناعات املتعددة ،و�صو ًال إ�ىل النقل اخلارجي والداخلي.
• أ��س�س و�شارك يف عدة م ؤ��س�سات منها �شركة التطوير ا إلداري ملجموعة املديفر ـ
اململكة العربية ال�سعودية.
• تولىّ إ�دارة ال�شركة اللبنانية للتنمية ال�صناعية «ليدكو».
• أ��س�س �شركة ها�شم الهند�سية ،و�سل�سلة حمطات ها�شم للمحروقات.
• تر�شح يف االنتخابات النيابية عن املقعد ال�شيعي يف دائرة ق�ضاء جبيل (دورة
 ،)1996ومل يحالفه احلظ.
• انتخب نائب ًا عن ق�ضاءي جبيل وك�سروان ـ الفتوح يف دورة �سنة  2000ونال
� 29677صوتاً.
• أ�عيد انتخابه يف دورة �سنة  ،2005على الئحة «التغيري وا إل�صالح» ،فنال 62294

�صوتاً ،و أ��صبح ع�ضو ًا يف «تكتل التغيري وا إل�صالح» الذي ير أ��سه العماد مي�شال عون.

• ع�ضو م�شارك يف جلنة املال واملوازنة ،وجلنة ال�شباب والريا�ضة ،وجلنة تكنولوجيا

املعلومات.

• ع�ضو جلنة ال�صداقة الربملانية اللبنانية ـ أال�سرتالية.
• ع�ضو جلنة ال�صداقة الربملانية اللبنانية ـ البوليفية.
• ع�ضو جلنة ال�صداقة الربملانية اللبنانية ـ اجلنوب إ�فريقية.

• عمل على إ�دراج ق�ضاء جبيل �ضمن اخلارطة ال�سياحية ا إلمنائية .و�شارك يف عدة
ندوات وحما�ضرات حتت عناوين «الوفاق الوطني» ،و« أ�زمة و�آفاق» ،و«�سيادة أالوطان أ�م
�سيادة املجتمعات».
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اجلبيلي احلامل بورقة يان�صيب ال مبقعد نيابي
رحب بالزميل الذي يريد
مل يرف�ض الرئي�س نبيه بري طلب النائب عبا�س ها�شم منه .رمبا ّ
أ�ن مي ّثل رئي�سه يف حفل تخريج الطالب يف اجلامعة أالمريكية .ثمة غاية يف نف�س عبا�س.
يريد أ�ن يكون يف ال�صف أالول يف ذاك احلفل ال�سنوي املهيب .ال ب أ��س ببع�ض التفاخر على
تخرجه .وليقل
متخرج بعينه ،ا�سمه علي ها�شم .فلي�سمع ا إلبن ا�سم أ�بيه ّ
يرتدد يف حفل ّ
إ�ن والده ح�ضر تخرجه كممثل لرئي�س جمل�س النواب .يفخر االبن بثوبه أ�مام أ�بيه ..والعك�س
�صحيح .غاية عبا�س كانت �شخ�صية .نلومه؟ ال ،بالطبع .هي غاية �شخ�صية ب�ش ّدة ،تكاد
ال تخرج عن عتبة بيت النائب من طورزيا يف بالد جبيل .وهي لي�ست م ؤ�ذية .وهي غاية
لطيفة.
يقف النائب عند مثل هذا التف�صيل بفرح .يبدو عليه أ�نه يهوى لعبة التحدي .أ�ن يتحدى
ابنه وجده ألبيه .هل نعرف هذه اللعبة؟ أ�ن نتباهى ب أ�نف�سنا أ�مام من يحبوننا لعلمنا ب أ�نهم
�سيفرحون بنا؟
« أ�نظرا» ،قال النائب جلده أ
ولبيه حني زارهما يف مرقديهما بعد فوزه يف االنتخابات �سنة
« .2000ها أ�نا حققت �شيئاً» .رمبا ق�صد جده يف كالمه .اجلد الذي توىل تن�شئة احلفيد إ�بن
التا�سعة حني تويف ا إلبن الوحيد عن ت�سعة وثالثني عام ًا تارك ًا �ستة أ�والد خلفه .اجل ّد كان
يزوج النا�س.
إ�مام القرية ،رجل دين «مدين» ،أ�ي يرتدي الزي العربي .ي أ�خذ عبا�س معه كي ّ
وعبا�س كان ي�ستفيد من ن�شاطات ج ّده .يعود إ�ىل البيت فتجل�سه أالم بني �صديقاتها مرتدي ًا
يردد« :قويل زوجتك نف�سي» ..وت�ضحك الن�سوة
لبا�س ًا �شبيه ًا بج ّده ،ويق ّلد الطفل الكبارّ .
وتنقدنه احللوى.
عبا�س ها�شم الذي ما حلم يف حياته بالنيابة ،وكانت ورقة اليان�صيب أ�ق�صى ما حلم به،
يعطي جلده جزء ًا من �سريته .نعم جلد الفتى معظم املكان .هو يرف�ض موته �سنة 1975
وتدمع عيناه للذكرى �سنة  .2006ميرح الطفل بالتعارك مع جده ،وين�صت إ�ليه يروي
ي�صغرها ،وثالث ينقلها
أ�مثولة مر�آة ب أ�كرث من وجه .فواحد كاذب ي�ضخّ م التفا�صيل ،و�آخر
ّ
كما هي ،وكان اجل ّد يقول إ�ن على عبا�س أ�ن يرى نف�سه يف الوجه الثالث للمر�آة ..أ�ي أ�ن يرى
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�صر أ�ن
نف�سه يف حجمها احلقيقي .للج ّد أ�ي�ض ًا ال�سبب يف ا إل�سم أالول ال�شيعي متاماً .فقد أ� ّ
يكون ا�سم املولود على ا�سم �شقيقه .أ�تى ليلة امليالد �سنة  .1954ومن العادات اجلبيلية أ�ن
ي�سمى من يولد يف هذا النهار با�سم العيد .ولوال موقف اجلد ،لكنا أ�مام نائب �شيعي إ��سمه
ّ
ميالد ها�شم.
«مربى التفاح ،امل�شوبر
كثرية هي العادات اجلبيلية الرا�سخة يف النائب .ال تقف عند أ��سماء ّ
واملربو�ش وامل�ص ّفى» ،وال عند البيت الذي كان يقع قريب ًا من حمطة تبديل با�صات الذاهبني
إ�ىل ال�ساحل .بيت ي�صري واحلالة هذه« ،منزو ًال» يق�صده امل�سافرون ليحت�سوا �شاي ًا جمانياً،
وال ب أ��س إ�ن ابتاعوا ب�ضعة أ�غرا�ض من الدكان الذي كانت جتل�س أالم فيه ،تبيع وتعتمد على
ذاكرتها إ�ن أ�دانت .أالم التي انتعلت اجلزمة وعملت يف احلقل بعد وفاة زوجها على الرغم
من أ�نف التقاليد التي ترف�ض للمر أ�ة أ�ن تعمل .مثل هذه ال�صور القدمية جتعل ها�شم معت ّد ًا
ب أ�نه ع�صامي ،و أ�نه أ�ول نائب يف عائلة مل يكن فيها موظف ر�سمي منذ � 400سنة .لكنه
معت ّد أ�ي�ض ًا مبيزة ا آلتني من بالد جبيل أ�و غريها من املناطق التي ال تتمتع بال�صفاء الطائفي.
ه ؤ�الء غالب ًا ما يكونون مزيج ًا من مركبات الطوائف املتعددة .عبا�س ها�شم واحد من حملة
وتربى على يدي رجل دين.
هذا «الفريو�س» .در�س يف املدار�س الداخلية للرهبانية املارونية ّ
يتعرف على ا آلخر ،و«الفكر ا إلمامي ال�شيعي» مكّ نه من «احلركية الفكرية».
الرهبانية جعلته ّ
لغته املختلفة ،التي تذكّ ر يف بالغتها بلغة ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اللـه ،هي نتاج هذا
ي�صر على الفهم العميق لدين «املولد وا إلميان» وعلى «االنطالق إ�ىل
اخلليط اجلبيلي الذي ّ
الرحب الوطني أالو�سع» .على هذا يلتقي النائب يف «التغيري وا إل�صالح» برئي�س كتلته مي�شال
عون« .اجلرنال» �آ ٍت من بيئة لبنانية مماثلة لبيئة عبا�س ها�شم .وال �شك يف أ�ن إ�عجاب
ها�شم مبي�شال عون والتيار الوطني احلر كبري .التقى اجلرنال بها�شم بعد يوم من عودته
من باري�س .ا�صطحب النائب ابنه علي يف زيارة رغب بها ا إلبن و أ�تى ألجلها من لندن .كان
املرهق بعد نهار وليل العودة الطويلني.
علي يريد أ�ن يرى اجلرنال .وكانت زيارة ق�صرية لعون َ
تعرف الرجالن بع�ضهما على بع�ض يف زيارة امت ّدت لثالث �ساعات .اكت�شف
يف املرة الثانية ّ
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ها�شم فيها من �سي�صري رئي�س كتلته الحق ًا «ال�سيا�سي الر ؤ�يوي املحاور وامل�ستمع» .يقول
عن عون « إ�نه مقاتل ولي�س قاتالً ،و إ�نه رجل ال�صفح ولي�س رجل ال�سفح» .اقرتب ها�شم من
اجلرنال ومل يقدر على االقرتاب من القوات اللبنانية .ملاذا يا ترى؟ «يف خمزون ذاكرتي ما
حتي إ�ميان ًا
مل ي�سمح يل باالقرتاب من القوات ،ألنها مل تعط يل م�ساحة تفكري بها .ألنها مل َ
حقيقياً» .هل ورد يف الكالم أ�عاله أ�ن النائب عبا�س ها�شم ي�صمت طوي ًال قبل أ�ن يختار كلماته
بعناية فائقة؟ ح�سناً .كلماته عن القوات احتاجت منه إ�ىل الوقت أالطول قبل أ�ن ينطق بها
كما جاءت هنا .حما�سته للجرنال ال تتخطاها إ�ال حما�سته الهائلة لوثيقة التفاهم بني حزب
اللـه والتيار الوطني احلر .ينفي «تهمة» أ�نها تقاطعت عنده ب�صفته ال�شيعي يف «التغيري
وا إل�صالح» ،ألنه يرف�ض أ�ن يكون ا آلخرون يف الكتلة ممثلني ب�صفتهم الطائفية .لكنه ،إ�ىل
الغد ،ميكنه أ�ن يحكي عن هذه الوثيقة « :أ�ول تفاهم إلعادة ا�ستنها�ض م�شروع الدولة .قامت
على مقاربة فكرية �سيا�سية من دون أ�ي غاية �شخ�صية .تفاهم جدي ومو�ضوعي أ�تى �سابق ًا
للكيمياء ال�شخ�صية (بني «ال�سيد» و«اجلرنال») ولي�س الحق ًا لها .أ�هم وثيقة يف تاريخ لبنان
احلديث؛ ألنها أ��س�ست قاعدة �صلبة لهرم م�ست ٍو ولي�س مقلوب ًا بني القادة وجماهريهم».
من الوثيقة إ�ىل الطاولة التي مل يغب عنها ها�شم بعد .لديه دفرت �صغري ي�سجل فيه
مالحظاته حول املتحاورين .لكنه له وحده ولن نقر أ� ما فيه� .سنكتفي ما يقوله :هناك عدم
توازن على الطاولة .الرئي�س نبيه بري يختزن من الذكاء والدهاء ال�سيا�سيني ما ي ؤ� ّهله ألن
يرت أ��س الطاولة .ال�سيد ح�سن ن�صر اللـه ا�سرتاتيجي كبري ال يقبل ب أ�ن ي�ضيع ا إلجناز الكبري
(التحرير) يف املتاهات التافهة وال�ضيقة .اجلرنال ا�سرتاتيجي بدوره و إ�ن كان يعتمد ا إلعجاز
يف ا إليجاز .قليل الكالم وكثري التعبري وامل�ضمون..
نفرت�ض من ال�سياق ،أ�ن ها�شم �سوف يتابع و�صفه للبقية من القيادات.
يتنهد ،ويكمل« :و ..أ�حرتم طاولة احلوار».
ّ
(جهاد بزي« ،ال�سفري»)2006/4/7 ،
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بال�صور ..
2008

مع الرئي�س مي�شال �سليمان يف عم�شيت ()2008

2005

مع العماد مي�شال عون ()2005
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سة
املوقف من املقاومة الوطنية
• « إ�ن خطابنا ال�سيا�سي يجب أ�ن يرتكز على واجب اللبناين يف مقاومة االحتالل ،وبات
على الدولة اللبنانية أ�ن تب�سط �سلطتها على كامل ترابها الوطني بو�سائلها ،ويف الوقت
املنا�سب».

(احلوادث)2000/9/8 ،

• من الطبيعي أ�ن يلتزم «حزب اللـه» ق�ضية أال�سرى اللبنانيني والعرب داخل املعتقالت
ا إل�سرائيلية.

(ا ألنوار)2000/10/15 ،

حول الدولة والد�ستور وا إل�صالح ال�سيا�سي والطائف واحلوار الداخلي
والتحالفات ال�سيا�سية
• ي ؤ�من ب أ�ن لبنان «وطن الر�سالة» ،كما و�صفه قدا�سة البابا يف زيارته ال�شهرية إ�ىل
لبنان ( ،)1997و أ�ي�ض ًا يف ال�سينود�س املخ�ص�ص ألجل لبنان ،عندما ح ّدد أ�ن هذا الوطن
ر�سالة .ولبنان ي ؤ�دي «الدور الذي يناق�ض مقولة �صراع احل�ضارات مل�صلحة حوار احل�ضارات
أ�و تكاملها .ومن أ�جدى من لبنان ليكون رائد ًا يف عملية التكامل ،ألنه أالقدر على الفهم
والتفهم ملجمل احل�ضارات التي عا�شها وعاي�شها إ�ن بثقافته نتيجة لو�ضعه التعددي ،أ�و
بجغرافيته املميزة يف هذا ال�شرق».
• بعد انتخابه نائب ًا �سنة  2000قال« :ال�سيا�سة عندي لي�ست «حرتقة �سيا�سية».
ال�سيا�سة يف جوهرها هي توا�صل حميم مع أالخالق ،فال�سيا�سة التي ت�ستند إ�ىل
الكذب وا�ستغباء النا�س وخداعهم عمرها ق�صري .وعندنا يف جبيل وك�سروان والفتوح
أ�مثلة وا�ضحة على ما أ�قول ،مع العلم أ�ن الر أ�ي العام يف دائرتنا االنتخابية يعرف كم من
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بال�صور ..

أ�مام جمل�س النواب مع العماد مي�شال عون والنائب إ�براهيم كنعان

2005

الئحة التغيري وا إل�صالح يف دائرة جبيل ـ ك�سروان الفتوح ()2005
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الر أ��سمال و�ضع يف خدمة بع�ضهم ،ولكن وعي الناخبني وكرامتهم أ�حبطا إ�غراءات املال.
إ� ّن االلتفاف الذي مكّ نني من الفوز ي�ستند إ�ىل وعي الكثري من النا�س لرف�ض التقوقع داخل
الع�صبيات العائلية ال�ضيقة ،واخلروج إ�ىل رحاب املنطقة بكل مكوناتها الب�شرية و�صو ًال
إ�ىل حالة وطنية ت�ساعد على النهو�ض بامل�شروع الوطني الذي ن�سعى إ�ليه بدي ًال عن كل
امل�شاريع الطائفية واملذهبية والعائلية ال�ضيقة».

(احلوادث)2000/9/8 ،

• «الوفاق الوطني ال يجوز أ�ن يلغي املعار�ضة اجل ّدية أ�و الر أ�ي ا آلخر ،فهذا إ�ذا ح�صل
أ�مر خطري على الدميقراطية واحلرية .كما أ�ن الوفاق ال يعني التماثل يف العقيدة أ�و احلزبية،
روج
بل التقارب يف املوقف ،وهو يبقي التنوع يف إ�طار الوحدة .و أ�ن الوفاق احلقيقي لي�س كما ّ
دائم ًا له وفاق بني الطوائف يف اقت�سام النفوذ وامل�صالح الفئوية ،بل على العك�س وفاق من
أ�جل الوطن وامل�ستقبل .وفاق على مواكبة التطور احل�ضاري املعا�صر ،وامل�شاركة يف إ�جنازاته.
إ�نه وفاق بني املواطنني من أ�جل الوطن وازدهاره وكرامة إ�ن�سانه .ومثل هذا الوفاق هو امل ؤ�هل
لل�صمود واال�ستمرار ،وهو أالمل الباقي».

(النهار)2001/3/22 ،

التطرف هو موجة
• اعترب أ�نه «ال ميكن أ�ن ينجح إ�ال اخلطاب املعتدل يف لبنان ،إ�ذ إ�ن
ّ
ا�ستقطاب ،بينما االعتدال هو خطاب العقل والتعقل» .ور أ�ى أ�ن «اخللل يح�صل عندما يكون
اجلنوح مبالغ ًا فيه ،والهدوء ي أ�تي مع بداية العقلنة يف اخلطاب ال�سيا�سي» .وقال« :ال ن�سبية
يف املواطنية .عندما نقول إ�ن املواطنية ن�سبية يعني أ�ن الوطن �سقط».

(الديار)2002/6/17 ،

• «الوفاق الوطني يتح ّقق حكم ًا عند تطبيق اتفاق الطائف ،وحتى يف ظل املعار�ضات
املت�سل�سلة لالتفاق .و إ�عادة قراءة «الطائف» أ�حيان ًا تكون مفيدة لكل ال�شرائح ال�سيا�سية
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إلعادة تطوير بنية النظام اللبناين ،انطالق ًا من مبد أ� أ�ن اتفاق الطائف كان اتفاق ال�ضرورة
لوقف احلرب ،واالنتقال إ�ىل حال ال�سلم».

(ال�صياد)2003/2/21 ،

• «نعي�ش يف بلد يختزن ديكتاتورية املذاهب ودميقراطية الطوائف».

(احلوادث)2004/5/7 ،

• ارت أ�ى أ�ن يحقق عملي ًا فكرة اال�ستفتاء املبا�شر واملربمج إ�لكرتوني ًا يف ق�ضاءي جبيل
وك�سروان .والهدف ،يف اعتقاده ،هو دفع املجتمع أالهلي إ�ىل امل�شاركة يف �صوغ القرارات
وف�سر الدوافع
امل�صريية وعدم االكتفاء بتلزمي هذا أالمر «من ُح ّمل �شرف الوكالة»؛ أ�ي النائبّ .
التي حدته على ال�سري بهذه املبادرة ،وهي« ،دفع الواقع ال�سيا�سي ليتكامل مع املجتمع
أالهلي بغية �صوغ القرار ال�صائب انطالق ًا من ردم الهوة ال�سحيقة بني املجتمع أالهلي والواقع
ال�سيا�سي ،ومن املثل القائل إ�ن «من �شاور النا�س �شاركهم عقولهم» .من هنا ،انطلق يف
عمله من خطني متوازيني :أالول خط اجلوالت امليدانية املبا�شرة ،والثاين ا إلعالن عرب الربيد
ا إللكرتوين أ�و املن�شورات ،ما يحفز املواطن على امل�شاركة.

(النهار)2004/8/28 ،

• «الق�ضاء هو الدائرة املثلى لتكوين العالقة بني النائب والناخب».

(ا ألنوار)2005/1/17 ،

• «لبنان مل يعرف يوم ًا طعم احلكم الذاتي .و أ�عتقد أ�ن هناك طبقة �سيا�سية جديدة
�ستظهر (بعد االنتخابات) ألنه ي�ستحيل بعد هذا الزلزال الذي أ��صاب لبنان بدء ًا من التمديد
لرئي�س اجلمهورية و�صو ًال إ�ىل القرار  1559وا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري مرور ًا
بالقرار  ،1595فال ب ّد أ�ن تنتج عن ذلك طبقة �سيا�سية جديدة ،ولكن ما ُيقلقني أ�ن هذه
الطبقة ال�سيا�سية اجلديدة �ست أ�تي من رحم حقد الطبقة ال�سيا�سية القدمية ،وبالتايل ال أ�رى
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أ�ن هناك �آفاق ًا إليجاد نظام �سيا�سي جديد ي ؤ�كد ثبات هذا الواقع لفرتة زمنية ُمقبلة».

(«ال�سيا�سة» الكويتية)2005/4/22 ،

• قال « :إ�ن «تكتل التغيري وا إل�صالح» يريد إ�قامة الدولة املدنية احلديثة .ويجب أ�ن نتفق
على قيام الدولة املدنية الدميقراطية احلديثة الراعية للمجتمع املدين وال�ضامنة لال�ستقالل
عرب حتقيق امل�ساواة واحرتام مبد أ� الكفاءة مع امل�ساواة .هذا امل�شروع كان يحتاج إ�ىل احلوار،
ولي�س إ�ىل �آراء منفردة .احلوار بني الطبقة ال�سيا�سية التي وقعت �سابق ًا يف اخلط أ� يف عملية
ت�سخريها للنظام يف خدمة م�شروعها اخلا�ص ،ولي�س خلدمة م�شروع الدولة ،فكتلتنا دعت
اجلميع إ�ىل االتفاق على م�شروع الدولة ،ومن يتولّ ا إلدارة ي�صبح جزء ًا من رمزية الدولة ،ولي�س
من حركة الت�سلط داخل الدولة».

(ا ألنوار)2005/10/30 ،

• و�صف «وثيقة التفاهم» بني «حزب اللـه» و«التيار الوطني احلر» بـ«د�ستور جديد»،
ألنها ت�ضمنت �سبل بناء الدولة املدنية احلديثة احلامية لال�ستقالل ،ولو جوبهت بالتخلف
ال�سيا�سي.

(ا ألنوار)2006/4/18 ،

• ر أ�ى أ�ن احلكومة «ال حتكم وال تقدم على �شيء ،وت�شل عمد ًا م ؤ��س�سات الدولة كاملجل�س
الد�ستوري وجمل�س الق�ضاء أالعلى».

(النهار)2006/5/4 ،

• عن ر أ�يه يف جل�سة الت�شاور التي �ضمت أ�قطاب احلوار يف املجل�س النيابي ،والتي
عقدت يف  ،2006/11/11قال« :هم ال ير�ضون بامل�شاركة ير�ضون فقط باملحا�ص�صة؛
أ�ي تعالوا لنتقا�سم ونحتفظ بحقنا وبحقوق ا آلخرين ون ؤ�من حقوقهم .من هنا أ�تى موقف
اجلرنال عون لي ؤ�كد أ�ننا ن ّديون ،و أ�ننا �شركاء يف هذا النظام ،ول�سنا «تبعيني» ألي كان.
وبالتايل ،كان لوزراء حركة « أ�مل» و«حزب اللـه» موقف م ؤ�يد للم�شاركة الكاملة ملجموعة
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نف�سر أ�ن الثلث املعطل هو عبارة عن قوى متعددة « أ�مل» و«حزب اللـه»
الطوائف ،و إ�ال فكيف ّ
و«التيار الوطني احلر» ...أ�ما ما هو اجلامع امل�شرتك يف املو�ضوع االقت�صادي بني هذه القوى:
هناك جامع �سيا�سي :بناء الدولة ،ولكن لي�س من جانب تف�صيلي ،يبتعد فيه «التيار الوطني
احلر» عن «تيار امل�ستقبل» أ�كرث مما يبتعد «احلزب التقدمي اال�شرتاكي» عن «تيار امل�ستقبل»
يف اجلانب االقت�صادي أ�و املايل أ�و ما �شابه ذلك .وعليه ،نرى أ�ن الذهنية هي ذهنية ت�سلط
ولي�ست ذهنية م�شاركة ،وهي ذهنية حتكم ولي�ست ذهنية حكم .من هنا نقول كنا يف أ�زمة
حكومة ،و أ��صبحنا يف أ�زمة حكم ،ولكننا اليوم يف أ�زمة نظام� ...سقط الطائف وانهار على من
قام ب�صياغة الطائف.»..

(ال�صياد)2006/11/24 ،

• «كنا نرتحم على احلقبة املمتدة من �سنة  1943حتى  ،1990فقد �سقطت خالل 50
عاماً .أ�ما احلقبة احلديثة فقط �سقطت يف أ�قل من عام .هذا الوطن ال ميكن أ�ن يحكم من
فئة ،وال ميكن أ�ن ي�ستمر من دون ت�آلف كل فئاته وجمموعاته .اخلالف يف لبنان هو خالف
�سيا�سي ال مذهبي .كيف يتحول ا إلن�سان إ�ىل رمز ديني؟ ال أ�دري كيفية قبول أالمر يف بلد
يدعي احل�ضارة والعلم .كما ننبه إ�ذا كان ال�صراع داخل العراق هو �سني ـ �شيعي ،فال�صراع
داخل كل الدول العربية هو �سني ـ �سني .فلنتعظ ب أ�ن اخلالف يف لبنان هو �سيا�سي وغري
مذهبي .والدليل أ�ن عدد ًا كبري ًا من ال�شخ�صيات الدينية ال�شيعية ،والتي متلك مقامات كبرية
على م�ستوى الفقه وال�شرع ،هي جزء من هذه ال�سلطة ،كما أ�ن الكثري من القيادات ال�سنية
هي أ�ي�ض ًا جزء من املعار�ضة ،وبالتايل ف إ�ن التباين واخلالف احلا�صلني م�صدرهما �سيا�سي،
ون أ�مل من اجلميع أ�ن يفهموا جيد ًا هذا الواقع».
(ا ألنوار)2007/1/8 ،

• يف الذكرى الثانية ال�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري ،قال « :أ�عتقد أ�ن الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري هو �شهيد كل لبنان .هكذا فهمنا ،وهكذا ا�ستوعبنا ،وهكذا تطلعنا
يتحول الرئي�س ال�شهيد إ�ىل مادة ابتزاز ،ت�سلطوا بها للو�صول إ�ىل
إ�ىل �شهادته .أ�ما أ�ن
ّ
ال�سيا�سة ،وا�ستفادوا من هذه الدماء الطاهرة ال�ستغالل هذا ال�شعب الطاهر ،ف أ�عتقد أ�ن
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الرئي�س ال�شهيد لو علم و أ�درك ما يحدث على هذه البقعة الطاهرة حيث يرقد جثمانه النتف�ض
ناكر ًا كل ه ؤ�الء الوارثني لكل هذه التيارات ال�سيا�سية ،ولكن يبقى �شيء مهم يجب أ�ن يرثوه،
أ�ال وهو العقل وال�شهامة والن�ضج .لذلك نحن موجودون يف ال�ساحات ،وال مانع أ�بد ًا من أ�ن
نلتقي جميع ًا يف ال�ساحة نف�سها لعملية ا�ستذكار ال�شهيد رفيق احلريري».

(الر أ�ي)2007/2/6 ،

• «نحن نعتز بالتفاهم الذي ح�صل بني «حزب اللـه» والتيار الوطني احلر» ،ألنه أ�ثبت
أ�نه البديل عن الفتنة أالهلية ،وهو الذي حمى لبنان منذ  2006/2/6حتى يومنا هذا».

(ا ألنوار)2007/3/25 ،

• «نحن بحاجة إ�ىل «طائف» جديد لتف�سري الطائف متهيد ًا لتنفيذه و إ�عادة �صياغته.
والطائف انعقد برعاية �سعودية وتوافق �سوري ،وكلنا يعلم أ�نه ال ميكن قراءة الطائف خارج
نطاق ظروف نتاجه .و إ�ذا ما تغريت ظروف أ�ي اتفاق جديد ،فعلينا أ�ن نعيد �صياغته مبا
يتالءم مع عدم إ��سقاطه».

(ا ألنوار)2007/3/25 ،

• عن اتفاق الدوحة يقول « :أ�تى اتفاق الدوحة ليعيد االعتبار إ�ىل ال�سبل الدميقراطية
لتطوير الواقع مبا يتالءم مع املتغريات .يف م�ضمون اتفاق الدوحة وفل�سفته ،كان علينا أ�ن
جند �سبي ًال حلكم ال�شراكة بني أالقوياء ،فكان اتفاق الدوحة بني «تيار امل�ستقبل» والتحالف
بني « أ�مل» و«حزب اللـه» و«التيار الوطني احلر» .هذه «ال�سيبة» الثالثية هي التي أ�نتجت
اتفاق الدوحة ،حيث كان إ�جماع لبناين ودويل و إ�قليمي على أ�ن رئي�س اجلمهورية توافقي.
ج�سد حالة من رعاية االتفاق .أ�ول التفاف �سلبي على اتفاق الدوحة كان إ�عادة ت�سمية
وهذا ّ
الرئي�س ف ؤ�اد ال�سنيورة رئي�س ًا للحكومة ،وهو ما قال فيه أال�ستاذ غ�سان تويني« :ال ميكن
العمل بروا�سب املا�ضي».

(ا ألنوار)2008/7/6 ،
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بال�صور ..
2006

يف اجتماع تكتل التغيري وا إل�صالح ()2006
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يف م ؤ�متر احلوار الوطني يف جمل�س النواب مع أ�مني اجلميل و�سمري جعجع و إ�براهيم كنعان والعماد
مي�شال عون ومي�شال املر و أ�غوب بقرادونيان ()2006
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يف امل� أس�لة االقت�صادية واالجتماعية
• «يجب الرتكيز يف خطابنا ال�سيا�سي على اال�ستقرار االجتماعي ك�شرط من �شروط
التنمية االقت�صادية والق�ضاء على أ�وجه الظلم .ويجب ت أ�كيد العي�ش الواحد ألننا �شعب واحد.
ويجب أ�ي�ض ًا تعزيز أالطر وامل ؤ��س�سات الدميقراطية ،واحرتام �سيادة القانون العادل ،وتوفري
ال�ضمانات جلميع املواطنني تثبيت ًا لال�ستقرار االجتماعي .ونرى أ�ن تعزيز التعليم الر�سمي،
وعلى ر أ��سه اجلامعة اللبنانية ،وو�ضع نظام �ضريبي متطور يراعي بعدالة تامة كل �شرائح
املجتمع ،وتنفيذ الالمركزية ا إلدارية وا إلمنائية ،وتعزيز الزراعة وال�صناعة ،وكذلك احلفاظ
على البيئة ال�سليمة ،فهي جمتمعة ت�ساهم يف حال حتقيقها يف ا�ستقرار الوطن ،وال�سري به
نحو عدالة اجتماعية يحتاج إ�ليها الوطن واملواطن».

(احلوادث)2000/9/8 ،

• «االقت�صاد وليد ال�سيا�سة ،وال�سيا�سة خلدمة االقت�صاد ،ولي�س العك�س .لذا
ي�ستحيل الف�صل بني االثنني ،ونرى تالزم ًا بني ارتفاع اخلطاب ال�سيا�سي وتردي الو�ضع
االقت�صادي».

(ال�صياد)2001/4/13 ،

• « أ�نا �ضد ال�ضرائب والر�سوم قبل أ�ن ن�س ّد كل مزاريب الهدر ،ألن مكامن الهدر يف
ا إلدارة اللبنانية أ�كرث بكثري من أ�ي إ�يرادات �سوف ت أ�تي .ف أ�نا �ضد العفو عن كل من أ��ساء وهدر
املال العام ،ولكن يجب إ�عطاء أالولوية مل�سار قطار االقت�صاد ،ولي�س التلفت إ�ىل من �ساهم يف
عرقلته .أ�ما من ناحية الر�سوم وال�ضرائب ،ف أ�نا أ�رف�ض أ�ية ر�سوم أ�و �ضرائب جديدة ما مل نبد أ�
أ�و ًال با إل�صالح ا إلداري احلقيقي ،لن ؤ�كد لل�شعب أ�ن ما يدفعه هو خلدمة النمو االقت�صادي ،ولي�س
خلدمة بع�ض املراكز املالية».
(ال�صياد)2001/11/2 ،
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بال�صور ..
2008

يف م ؤ�متر احلوار اللبناين (الدوحة ـ )2008

2008

يف لقاء جمع الرئي�س ب�شار أال�سد والعماد مي�شال عون ()2008
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• «جدوى اخل�صخ�صة �سقطت ،واالقت�صاد ي�ستمر خلدمة ال�سيا�سة بال حياة
�سيا�سية».

(ال�صياد)2002/6/7 ،

• «احللول املمكنة أ
للزمة االقت�صادية تتلخّ �ص باجتاهات ثالثة إ��ضافة إ�ىل اال�ستقرار
ال�سيا�سي؛ أالول :إ�يجاد مداخيل بالعمالت أالجنبية ب�شكل م�ستمر من أ�جل ا�ستقرار
ال�سوق وتدخل اخل�صخ�صة يف هذا ال�سياق .ثانياً :حتفيز القطاع اخلا�ص على تطوير
القدرات التناف�سية يف جماالت ذات قيمة م�ضافة عالية مثل قطاعي االت�صاالت واملعلوماتية.
ثالثاً :التحكم بالعجز من خالل تخفي�ض حجم املوازنة ،وبالتايل تقلي�ص حجم القطاع العام،
والذي بات ي�شكل قرابة الـ  40باملئة من حجم الناجت املحلي».

(احلوادث)2002/6/7 ،

• «الو�ضع االقت�صادي مهرتئ لدرجة أ�ن ثورة الفقراء باتت على قاب قو�سني ،ومن يتمتع
بالليربالية املتوح�شة اليوم �سيعي�ش امل أ��ساة غداً».

(احلوادث)2003/10/17 ،

• قام النائبان عبا�س ها�شم و�شامل موزايا بزيارة رئي�س احلكومة ف ؤ�اد ال�سنيورة،
وبحثا معه مطالب إ�منائية ملنطقة جبيل .و أ�و�ضح النائب ها�شم أ�ن الزيارة كانت «لطرح
م أ��ساة ما ي�سمى ق�ضاء جبيل على كل امل�ستويات التحتية والفوقية .و�سلمناه ملف ًا بكامل
احتياجات املنطقة على م�ستوى املياه ،وخ�صو�ص ًا أ�ن املنطقة تتميز بغزارة املياه ال�سطحية
واجلوفية ،وهي أ�كرث حرمان ًا إ�ن كان بالن�سبة إ�ىل مياه ال�شفة أ�و الري» .ولفت إ�ىل أ�ن احلديث
تطرق إ�ىل «مو�ضوع الطرقات ،إ��ضافة إ�ىل املطالب املتكررة منذ  1920حتى تاريخه ،والتي ال
تزال على ما هي عليه ،وم� أس�لة العدالة يف ا إلمناء ولي�س التوازن».

(النهار)2005/9/8 ،
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يف زيارة إ�ىل البطريرك �صفري ()2008
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النائبان عبا�س ها�شم ونبيل نقوال يف احتفال اقامة حزب اللـه مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ()2006
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• أ�هم البنود التي وردت يف خطابه يف املجل�س النيابي أ�ثناء مناق�شة البيان الوزاري
�سنة :2005
 1ـ تفعيل دور أ�جهزة الرقابة والتفتي�ش ،ومنحها احل�صانة الالزمة للقيام مبهامها خري
قيام لتنقية ا إلدارة من الفا�سدين واملف�سدين.
 2ـ اعتماد جمل�س اخلدمة املدنية املعايري العلمية ال�سليمة يف التعيينات ا إلدارية ت�سهي ًال
لرفع أ�يدي ال�سيا�سيني عن ا إلدارة فيتحول والء املواطن لوطنه.
 3ـ ا�ستحداث غرفة مراقبة يف وزارة املال تراقب مداخيل موظفي الدولة مع أ��صولهم
وفروعهم ،وت� أس�ل عن مدخراتهم غري ال�شرعية ورفع ال�سرية امل�صرفية عن موظفي الدولة،
وخ�صو�ص ًا للفئتني أالوىل والثانية.
 4ـ إ�حالة املرثين من غري حق ،وما أ�كرثهم ،على الق�ضاء املخت�ص ا�ستناد ًا لتقارير أ�جهزة
التفتي�ش.
• يف الالمركزية وا إلمناء املتوازن« :الالفت أ�ن الكالم على الالمركزية ا إلدارية وا إلمناء
املتوازن ورد يف املقدمة مبعزل عن أ�ي تف�صيل أ�و أ�ية إ��شارة إ�ىل طرائق تطبيقها ،وال�سيما
أ�نه ترافق مع الكالم على اجلامعة اللبنانية والبناء املوحد لهذه اجلامعة ،فعلى �سبيل املثال
هل ي�ستقيم الكالم على هذه الالمركزية وا إلمناء املتوازن يف الوقت نف�سه مع الكالم على بناء
اجلامعة املوحد؟».
• يف االقت�صاد« :بداية قد �صار معروف ًا أ�ن االقت�صاد ال�سليم هو وليد ال�سيا�سة ال�سليمة،
فنحن نرجو أ�ن ن�صل إ�ىل تعميم �سيا�سة داخلية �سليمة لينمو االقت�صاد كما يف الدول
املتطورة .والعجب أ�ن الكالم الوارد حول احلوار بني أ�طراف ا إلنتاج مل ي أ�ت على ذكر املجل�س
االقت�صادي االجتماعي ،ومل ي�شر إ�ىل �ضرورة تفعيله ودفعه هذه أالطراف إ�ىل إ�مكان احلكومة
رعاية احلوار حول امل� أس�لة االقت�صادية بغية اخلروج بحلول للم أ�زوم من مكوناتها».

(النهار)2005/7/30 ،
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• قال يف مداخلة« :با�سم اللبنانيني الذين ي� أس�لون متى اخلال�ص؟
لثالثني �سنة � أس�لوا وكم كانوا يغفون على أ�مل ليفيقوا على نك�سة ،وتتواىل ال�سنوات
واحلكومات» .و أ��شار إ�ىل أ�نه «لي�س يف أالفق ،ويا أ
لل�سف ،حتى ال�ساعة ما يدعو إ�ىل
االطمئنان إ�ىل الغد ا آلتي ،وال�سبب أ�ننا جميع ًا حكام ًا ونواب ًا ووزراء مل نُعلِ بعد م�صلحة
الوطن فوق م�صاحلنا اخلا�صة ،ومل ندح�ض طائفياتنا البغي�ضة مل�صلحة الوطن ،ومل نقفز
بعيد ًا عن ح�ساباتنا ال�ضيقة» .و أ��شار إ�ىل أ�ن «الوطن ينادينا ،ينادي أ�هل ال� أش�ن ليكونوا
رجاالت متجردين» .ودعا احلكومة «با�سم ال�شعب اللبناين لتبادر فور ًا إ�ىل حوار وطني
�شامل تطرح فيه م�شكالت لبنان من دون تكاذب أ�و مواربة ،و إ�ىل جراحة �سيا�سية لن ينجو
لبنان من غريها ،في�ستكني ال�ضجيج الداخلي ،وتبعد ك أ��س املرارة اخلارجية عنا» .و أ��ضاف:
«لنعرتف جميع ًا ب أ�ن النظام �سقط و�شبع �سقوطاً ،فت�سيبت أ�ر�ض الوطن ،وتفلت أالمن ،وعبثت
أ�يدي ال�شر تفجري ًا وقتالً .أ�ين رئي�س البالد ،أ�ين احلكومة ،أ�ين وزير الداخلية ،أ�ين أاللوف من
رجال أالمن املتقا�ضني رواتبهم من خزينة ال�شعب؟ ملاذا ت أ�خر تعيني القيادات أالمنية وكيف
ح�صل ذلك فج أ�ة؟ أ�لي�س ألن اخلالف التحا�ص�صي م�ست�شر بني الكتل والقيادات؟» .و أ�كد أ�ن
«اخلارج متفرج أ�ي ًا يكن اهتمامه ،واخلارج ال ين�شر أالمن وال يوزع الرغيف وال يحقق العدالة
بني النا�س».

(النهار)2005/10/6 ،

• دعا إ�ىل «ت�شكيل جلنة ق�ضائية نزيهة وحيادية تكون مهمتها فتح كل امللفات
املالية من دون ا�ستثناء بغية و�ضع اليد على جممل قيمة الهدر منذ العام  1990وحتديد
امل� ؤ
س�وليات» .واقرتح «تطبيق القوانني املرعية ا إلجراء على جميع ا إلداريني ،ومن ثم إ�حالة
املق�صرين واملمعنني يف تخريب الدولة على الق�ضاء املخت�ص لينالوا عقابهم ،و إ�عادة هيكلة
وتطور أالنظمة ا إلدارية يف العامل» .وتابع:
ا إلدارة العامة مبا يتالءم مع حت�صني الواقع العام ّ
«لي�س من العقل أ�ن نناق�ش موازنة انتهت �سنتها ،وتفلتت بفعل الزمن قيودها ،وفر�ضت
بنودها فر�ض ًا � ...صار عيب ًا ال�سكوت على متاهات املوازنات وعلى ا�ستن�سابية بنودها وعدم
�ضبط ا إلهدار املق�صود الذي يرافقها  ..أ�� أس�ل « :إ�ذا كان كثري من ا إلهدار فيما م�ضى ي�صب
يف املنافع ال�سورية كما قيل ويقال ،ف أ�ين ي�صب اليوم بعدما خرج ال�سوريون من أ�ر�ضنا؟
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وهل يجوز أ�ن ي�ستمر هذا ا إلهدار املعيب بعدما ت�سلم اللبنانيون مقاليد احلكم؟» .ور أ�ى أ�ن
«احلكومة الراهنة ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا يف حتقيق هذه ا إل�صالحات ،وبقيت وعودها يف بيانها
احلكومي حرب ًا على ورق».

(امل�ستقبل)2006/1/31 ،

مواقف من � ؤ
ش�ون عربية و�إقليمية
الق�ضية الفل�سطينية
يتقبل التوطني .من
• « أ�نا م ؤ�من ب أ�ن لي�س هناك أ�ي مواطن لبناين ي�ستطيع أ�ن يقبل أ�و ّ
الناحية ا إلن�سانية والقانونية أ
والخالقية ،وحفظ الق�ضية الفل�سطينية يجب أ�ن يعود كل الجئ
إ�ىل دياره .أ�ما على امل�ستوى ال�سيا�سي والرتكيبة الدميغرافية ال�سيا�سية يف لبنان ،فيجب أ�ال
ن�سمح ب أ�ي حال من أالحوال بعملية التوطني ،ألن التوطني �سي ؤ�دي إ�ىل إ�لغاء م�شروع الدولة
اللبنانية ،و إ�ىل خلل دميغرايف ينعك�س �سلب ًا على النظام ال�سيا�سي ،كما أ�ن التوطني هو
الوجه ا آلخر لالحتالل ا إل�سرائيلي».

(الكفاح العربي)2000/10/24 ،

• «ال حلّ للق�ضية اللبنانية يف ظل الوجود الفل�سطيني يف لبنان ،وال حلّ للق�ضية
الفل�سطينية يف ظل وجود امللف الفل�سطيني عالق ًا يف لبنان».
العالقات اللبنانية ـ ال�سورية

()2008/12/29 ،NowLebanon.Com

• «لي�س من م�صلحة اللبنانيني ت�سعري العداء ل�سوريا ،فلبنان لن ُيحكم من �سوريا،
ولن حتكمه أ�ي�ض ًا فئة تنا�صب العداء لها ،لذا نرى لزام ًا علينا العمل بكل الو�سائل امل�شروعة
لالتفاق مع �سوريا ولي�س عليها».

(النهار)2001/3/22 ،
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• «نحن ال نعي�ش يف جزيرة على غرار روبن�سون كروزو ،لذا ف إ� ّن الفعل أ�و االنفعال على
أ�ي من الدولتني (لبنان و�سوريا) ينعك�س �سلب ًا على أالخرى ،والعك�س �صحيح .وال�ستاتيكو
يف ال�شرق أالو�سط القائم منذ عام  1974ال بد أ�ن ينعك�س �سلب ًا على كل منطقة ال�شرق
أالو�سط ،وعلى كل الدول العربية وا إل�سالمية حتى التي وقّ عت ال�صلح مع العدو ا إل�سرائيلي.
وبالتايل ميكن أ�ن ن�شهد مرحلة مماثلة ملا بعد  .1948مبعنى أ�و�ضح ،إ�ن من ال يت أ�ثر مبا�شرة
على �صعيد دول املواجهة �سيت أ�ثر �سلب ًا من واقع حركة ال�شعوب على أالنظمة املتخاذلة».

(احلوادث)2003/10/17 ،

• «مل يخرج لبنان بعد من الو�صاية ال�سورية املطلقة ،بل من الو�صايات املتعددة .هل
يتحمل لبنان هذه الو�صاية مبا يختزن من ف�سيف�ساء طائفية ،كلنا يعلم أ�ن الوالء متدرج
ولي�س للوطن فقط ،لذلك ن�سمى «مبجموعة أ�فراد» ول�سنا �شعباً؟ هل ن�ستطيع أ�ن نتحمل
أ�حيان ًا ت�ضارب امل�صالح بني الو�صايات املتعددة؟ إ�نها أ��سئلة تفر�ض على ذوي احللّ والربط
إليجاد توازن ما بني احلقيقة الدولية واحلق الوطني ،وا إلرادة الدولية ،ومندرجات الوحدة
الوطنية».

(ا ألنوار)2005/5/9 ،

• عن ر أ�يه يف القمة العربية التي عقدت يف دم�شق (�آذار  ،)2008قال « :أ�عتقد أ�ن
�سوريا ،كدولة حمورية ،يف هذا ال�شرق العربي أ�ثبتت مرة أ�خرى أ�نها ت�ستطيع وبامتياز
وحتول أالزمة إ�ىل ما ي�سمى ا إلجناز .ومع أال�سف تخلف من �سعى إ�ىل
جتاوز كل أ�زماتها،
ّ
حتويل هذه القمة إ�ىل أ�ن تكون أ�زمة ،فبد ًال من أ�ن تكون أ�زمة القمة أ��صبحت قمة حلّ
أالزمات .وات�ضح على �صعيد هذه امل�ساحة العربية الكاملة أ�نه ما زال ل�سوريا وجود فاعل
مع هذا الوجود .وا�ستطاعت �سوريا بالرغم من كل ال�ضغوطات الدولية وا إلقليمية أ�ن تنجح
بتمرير هذه القمة .وجنحت أ�كرث يف عملية تبيان خطاب خمتلف عن كل ما �سبق وقيل عن
هذا النظام يف �سوريا».

(ال�صياد)2008/4/4 ،
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• « أ�عتقد أ�نه مل�صلحة لبنان و�سوريا أ�ن يتكامال يف اتفاق �سيا�سي حول كل أالو�ضاع
التي ميكن أ�ن ت ؤ�دي إ�ىل أ�منوذج للعالقات العربية ـ العربية ميكن أ�ن يقتدى به يف �سبل
إ�عادة �صياغة العالقات بني الدول خارج نطاق ما ي�سمى م�صالح أالفراد ل�صالح م�صلحة
الدول .ولبنان يرتبط مع �سوريا باتفاقات عديدة ،أ�عتقد أ�نه علينا أ�ن منلك اجلر أ�ة إلعادة ما
ي�سمى النقا�ش يف هذه االتفاقات ،حتى يكون هذا االتفاق ناجت ًا عن ر�ضى وقبول متبادلني
بني �شقيقني .ومبعنى أ�و�ضح ،أ�ن نعيد قراءة هذه االتفاقات ونزيل منها ال�شوائب ،إ�ن وجدت،
ب�شكل ي�سمح لتكون هذه االتفاقات ناجتة عن ر�ضى وقبول متبادلني بني بلدين �شقيقني
جارين .وهكذا ميكن بعدها أ�ن تقام العالقات الدبلوما�سية ب إ�يجاد �سفارات لدى كال البلدين،
ب�شكل ي�سمح مبتابعة هذا االتفاق ،والت أ�كد من �صحة التنفيذ ،وبالتايل إ�عطاء املعنى احلقيقي
أ
للمنوذج الراقي واحل�ضاري لقيام العالقات أالخوية �ضمن الدبلوما�سية الراقية».

(ال�صياد)2008/6/13 ،

االنتخابات النيابية �سنة 2009
يردد يف جمال�سه اخلا�صة القول:
ّ
ال�شيعي يف ق�ضاء جبيل ،منطقتي
النيابية املقبلة عن املقعد
• «� أس�تر�شح إ�ىل االنتخابات
ّ
ّ
التي ن� أش�ت وربيت فيها ،ألين أ�حمل هموم أ�هلها و أ�وجاعهم و أ�حالمهم وتط ّلعاتهم ،لكي أ��سخّ ر
العمل ال�سيا�سي يف رفع الهموم أ
والوجاع ،وحتقيق ا آلمال والتطلعات».
ال�سيا�سية ال�سابقة ،ف أ�نا ال
• «من يراجع أ�قوايل و أ�فعايل يدرك أ�نني ثابت على مواقفي
ّ
أ�ب ّدل يف مواقفي ال�سيا�سية كما يب ّدل كثريون من أ�هل ال�سيا�سة يف لبنان .مواقفي كانت
و�ستبقى وليدة خيارات وقناعات وطنية و�شعور عميق بحاجة اللبنانيني كافّ ة إ�ىل الدولة
ال�سيا�سية أالخالقية ،وعلى تفعيل دور امل ؤ��س�سات
املدنية احلقيقية القائمة أ� ّو ًال على املمار�سة
ّ
فيها ثانياً».
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النفعية التي
املح�سوبيات الطائفية واملحا�ص�صات
• « إ�نها دولة املواطنني ،ال دولة
ّ
ّ
حد خ�صو�ص ًا يف ال�سنوات الثالث أالخرية».
تخطّ ت يف لبنان كلّ ِّ
وهم امل� ؤ
ال�سيا�سيني تنزيه الق�ضاء اللبناين،
س�ولني
ّ
• «كذلك يجب أ�ن يكون ّ
همنا أالكربّ ،
وغربلته من كل طالح ،ورفع القانون إ�ىل حيث يجب أ�ن يكون ،فيخ�ضع له املواطنون
قوة أ�قوى من القانون،
جميع ًا دون متييز ومن بينهم النواب والوزراء والزعماء والر ؤ��ساء .ال ّ
به نعيد الثقة واالعتبار للبنان الدولة يف كلّ م�ضامري احلياة ،داخلي ًا و دولياً».
• «يحدونا أالمل على أ�ن الدولة املدنية لن تبقى حلماً ،بل ميكن أ�ن ت�صبح واقع ًا إ�ذا
ونح�صنها فنمنع عنها ال�ضغوطات من أ�ي جهة أ�تت .و إ�ذا عرفنا
عرفنا جميع ًا كيف نبنيها
ّ
التبعية والتزلمّ والر�شوة والف�ساد
نثبت العدالة االجتماعية فيها لتقوى على جرائم
ّ
كيف ّ
ال�سيا�سية ،و�شراء
والغوغائية
املتحجرة،
واملح�سوبية .وهذا ال ميكن أ�ن يكون بالعقول
ّ
ّ
ّ
ّ
الكرامات ،وخداع املواطنني ،بل باالنفتاح على ا آلخر وقبوله كما هو ،وا إلميان بقد�سية حق
االختالف ،ودعوة اجلميع لالنتماء احلقيقي إ�ىل لبنان ـ الوطن».
�سي�سية �سليمة ،م ؤ�منة باللبنانيني
�سيا�سية ت أ�
• « إ�ن الدولة املدنية ت�ستلزم ر ؤ�ية
ّ
ّ
الالمركزية ا إلدارية و إ�مناء
املواطنني ال الرعايا ،وترتافق مع �سل�سلة إ��صالحات لي�س أ�ق ّلها
ّ
وخدماتيا متوازي ًا مع
وزراعيا
املناطق النائية واملحرومة منذ عقود وعقود إ�منا ًء اقت�صادي ًا
ًّ
ًّ
املحظية ،وبخا�صة العا�صمة بريوت».
املدن
ّ
• «على أ�مل التغيري وا إل�صالح وبناء لبنان ،أ�ودع تر�شيحي �ضمائر اللبنانيني ،و أ�دعوهم
إ�ىل ال�شهادة للحق».
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