ناظم اخلوري

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• ولد يف بلدة عم�شيت ـ ق�ضاء جبيل يف .1946/3/18
• والده :الدكتور �شهيد اخلوري (طبيب ونائب �سابق متوفى) ،ووالدته :جاندارك
با�سيل.
• تزوج ماري أ�لني كميل ربيز ،ولهما ثالثة أ�والد� :شهيد ورنا وكرمي .وبعد وفاتها يف
 ،2001/4/8تزوج رمي ممدوح مردم بك.
• تلقى علومه االبتدائية والتكميلية يف معهد الر�سل يف جونية ،والثانوية يف
االنرتنا�شيونال كولدج يف بريوت ،ونال إ�جازة يف العلوم ال�سيا�سية وا إلدارية من اجلامعة
أالمريكية يف بريوت �سنة  ،1969كما ح�صل على دبلوم درا�سات عليا يف الت أ�مني من معهد
�شارتر يف لندن �سنة .1970
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• أ��س�س �شركة بروكا للت أ�مني يف لبنان �سنة .1970
• م ؤ��س�س ومدير عام �شركة «هاربور» للت أ�مني منذ العام .1981
• ع�ضو جمل�س إ�دارة البنك اللبناين للتجارة (.)B.L.C
• ع�ضو جمل�س أ�مناء اجلامعة اللبنانية ـ أالمريكية ( )L.A.Uمنذ عام  ،1977وكانت
مقرها يف جبيل.
له اليد الطوىل يف تركيز ّ
• ع�ضو االحتاد العاملي جلمعية ال�شبان امل�سيحية ـ جنيف ،ورئي�س رابطة ال�شرق أالو�سط
لهذه اجلمعية يف القاهرة ،و أ�مينها العام يف لبنان.
• أ�حد أ�برز امل ؤ��س�سني يف امل ؤ�متر الدائم للحوار.
• �شغل �سابقاً:
ـ ع�ضو م ؤ��س�س ملجل�س أ�مناء جامعة �سيدة اللويزة (.)N.D.U
ـ ع�ضو يف جمل�س إ�دارة م ؤ��س�سة كاريتا�س ـ لبنان.
ـ ع�ضو يف اللجنة املركزية لل�صليب أالحمر اللبناين.
ـ ع�ضو يف املجل�س العام املاروين.
• تر أ��س نادي عم�شيت الريا�ضي والثقايف واالجتماعي.
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• تر�شح لالنتخابات النيابية يف دائرة بالد جبيل �سنة  ،1996ومل يحالفه احلظ.
• تر�شح لالنتخابات يف دائرة جبيل يف دورة �سنة  1996ومل يحالفه احلظ ونال
� 6621صوتاً ،وقدم أ�ول طعن بنيابة مناف�سه اميل نوفل.
• فاز بالنيابة عن دائرة ك�سروان ـ جبيل يف دورة �سنة  2000ونال 30719
�صوتاً.
• تر�شح لالنتخابات يف دورة �سنة  2009ومل يحالفه احلظ ونال � 19960صوتاً.
• �شارك يف أ�عمال جلنتي ال� ؤ
ش�ون اخلارجية ،والرتبية والتعليم العايل.
• كان ع�ضو ًا م�ستقالً ،و أ�حد أ�ع�ضاء اللقاء الت�شاوري الربملاين (.)2002
• مثل لبنان يف عدة م ؤ�مترات برملانية يف عمان ( )2001والبحرين ( )2001وبلجيكا
( ،)2001و أ�وتاوا ـ كندا (.)2002
• يتقن اللغات الثالث العربية والفرن�سية وا إلنكليزية.
• بعد انتخاب العماد مي�شال �سليمان رئي�س ًا للجمهورية ( )2008/5/25أ��صبح
قرر الرت�شيح
ناظم خوري م�ست�شار ًا �سيا�سي ًا له .وق ّدم ا�ستقالته من مهامه هذه عندما ّ
لالنتخابات النيابية يف دورة .2009
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بال�صور ..
2008

مع الرئي�س العماد مي�شال �سليمان

2002

مع الرئي�س العماد إ�ميل حلود
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مواقفه
• يف حديث إ�ىل «نهار ال�شباب» ( ،)2000/12/5قال:
ـ فليطبقوا «اتفاق الطائف» كام ًال يتحقق الوفاق الوطني احلقيقي.
ـ اال�ستقرار ال�سيا�سي من أ�هم �شروط اال�ستثمار يف لبنان.
ـ على العالقة بني لبنان و�سوريا أ�ن تكون ممتازة أ�كرث منها مميزة.
ـ التوطني هو اخلطر أالكرب الذي نرف�ضه �شك ًال و أ��سا�ساً .ون ؤ�كد ت�شبثنا بتطبيق القرار 194
ال�صادر عن أالمم املتحدة والذي يلحظ عودة الالجئني الفل�سطينيني إ�ىل ديارهم.
• « إ�ن «ميثاق  »1943أ�منت و أ�قوى من «اتفاق الطائف» ألنه كان نابع ًا من قرار لبناين
�صرف ،أ�ما «اتفاق الطائف» فقد أ�جربت الظروف اللبنانيني على اجللو�س و إ�قراره ،فكان
مبثابة قرار لوقف إ�طالق النار ،والقرار أ�تى من اخلارج و أ�نتج بال �شك نقاط ًا إ�يجابية عدة ،و إ�ن
كنت مع تطبيقه إ�ال أ�نه أ
ولل�سف نرى فيه بع�ض أالمور غري املنطقية و�سيتخلل تطبيقها الكثري
من العرثات».

(ال�صياد)2001/7/6 ،

• « إ�نني أ�دعو إ�ىل إ�عادة النظر يف بنود اتفاق الطائف ،فهو لي�س منز ًال ،وال يجوز
امل�سا�س به ،وال يوجد أ�ي �شيء منزل إ�ال الكتب امل�ساوية .إ�ننا وحدنا كلبنانيني قادرون
نعمم الظروف ا إليجابية باجتاه معاجلة النقاط اخلالفية يف هذا االتفاق الذي
على أ�ن ّ
�شكل د�ستور ًا جديد ًا لنا جميعاً .ونقول إ�ن اتفاق الطائف مل يتم تطبيقه ب�شكل كامل.
وما نعاين منه هو عدم وجود �صراحة مع بع�ضنا ك�شعب واحد بفعل الرتكيبة املذهبية
والطائفية ال�ضاغطة على اجلميع ،و أ�ن أ�حد مكامن اخللل فيه هو عدم إ�لغاء الطائفية
ال�سيا�سية ،فالبع�ض يطالب بها ،فيما البع�ض ا آلخر ال يريد إ�لغاءها .واحلل الوحيد هو
إ�جراء مكا�شفة بني اللبنانيني ،بطريقة أ�ن تكون ال�صراحة احلقيقية هي البديل عن
التكاذب احلا�صل يف البلد ،لكي نعمل على ت�صحيح االعوجاج ومكامن اخللل وال�سلبية
التي هي موجودة يف اتفاق الطائف».

(ا ألنوار)2002/1/13 ،
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بال�صور ..
2002

مع الرئي�س رفيق احلريري

2008

مع الرئي�س ف ؤ�اد ال�سنيورة
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• أ�نا مع النظام الن�سبي ألن ح�سناته تفوق �سيئاته ،خ�صو�ص ًا يف الو�ضع اللبناين،
فهو مينع املحادل وي�سمح مب�شاركة كل القوى ومينع إ�لغاء املعار�ضة ،وي ؤ��س�س حلياة
�سيا�سية حزبية جديدة يف البلد .أ�ما نظام الق�ضاء ف أ�ثبت أ�نه مل يكن فا�شالً ،ألن املطلوب
من النائب التوا�صل والعالقة مع النا�س �شخ�صي ًا واجتماعي ًا وخدماتياً .لكن على �صعيد
أ�كرب من حجم الق�ضاء ،أ��شك أ�ن النائب �سيتمكن من القيام مبهامه كما يفرت�ض به .إ�ذا
مل تكن هناك إ�مكانات العتماد الن�سبية ،فيمكنها أ�ن تكون يف املحافظة و أ�كرب.

(ا ألنوار)2004/4/25 ،

• «الرئي�س ف ؤ�اد �شهاب كان رجل م ؤ��س�سات ،أ�ن� أش�  90باملئة من امل ؤ��س�سات
املوجودة اليوم .إ��ضافة إ�ىل ذلك و أ�هميته ،أ�طلق �شهاب طبقة �سيا�سية من �شباب
جامعي واع ومثقف .فمن كانوا على ر أ��س ا إلدارات ،مل يكونوا أ�والد زعماء و�سيا�سيني،
ومل يكونوا حم�سوبني على أ�حد ،لقد وزعهم يف إ�دارات التفتي�ش والهيئات الرقابية
والق�ضائية .وكانت للموظف حينها قيمة ورهبة وح�ضور ،ومل يكن أ�ي نائب ليجر ؤ� على
التو�سط لدى رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية إلجناح �شخ�ص ،إ�ال أ�ن اال�ستزالم ال�سيا�سي
يجعل كل موظف مدين ًا مبركزه لزعيم �سيا�سي معني .ال�شهابية ،كمدر�سة �سيا�سية
جنحت ،وما زال بع�ض رموزها اليوم يتمتعون بالفكر العقالين وذهنية العي�ش امل�شرتك،
ودولة ال�ضمان االجتماعي للجميع ،ودور لبنان املميز يف املنطقة».

(ا ألنوار)2004/9/19 ،

باملفرق و إ�ن�شاء جمل�س �شيوخ و إ�لغاء
• نحن مع تطبيق «اتفاق الطائف» باجلملة ال
ّ
الطائفية يف كل �شيء.

(ا ألنوار)2005/4/10 ،
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مع البطريرك �صفري يف بكركي

2008

مع املفتي حممد ر�شيد قباين
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•

يف حوار مع جريدة «ا ألنوار» ( ،)2005/10/16قال:

ـ لبنان اجلديد هو � 14آذار زائد ًا � 8آذار.
ـ يجب االقتداء بالرئي�س ف ؤ�اد �شهاب الذي أ�طلق ر ؤ�ية جديدة للبنان بعد أ�حداث العام
 ،1958ألننا بحاجة إ�ىل جمموعة من كافة املذاهب والطوائف.
ـ أ�خاف على لبنان من اللبنانيني.
ـ العالقة اللبنانية ـ ال�سورية دقيقة ،لكنها لن تذهب إ�ىل أال�سو أ�.
• «لبنان يتميز عن العامل كله بهذه الف�سيف�ساء من الطوائف أ
والديان على اختالف
تطلعاتها وم�شاربها ،وهذا كله يرتد على ال�ساحة الداخلية ب إ�يجابياته و�سلبياته .ف إ�ذا مل
توجد حلول جذرية لهذه الرتكيبة املعقدة ليكون لبنان ر�سالة �سالم بكيانه والنظرة إ�ليه
كنظام متكامل ت�صبح امل�شكلة كبرية ألننا مل ن�ستطع أ�ن ن ؤ�من ألوالدنا م�ستقب ًال أ�ف�ضل
والفر�صة لي ؤ�منوا االنتقال إ�ىل نظام جديد وطريقة عي�ش خمتلفة .فكفى نفاق ًا بالكلمات
الطنانة والرنانة التي اعتاد ال�شعب �سماعها من ال�سيا�سيني كالعي�ش امل�شرتك والوحدة
الوطنية وا إلمناء املتوازن وكلمات أ�خرى .ولبنان إ�ذا فقد الدميقراطية فقد ذاتيته وكيانه
ومربر وجوده».

(ا ألنوار)2008/2/11 ،

• رد ًا على � ؤ
س�ال حول «اتفاق الدوحة» ،قال« :ما ح�صل يف الدوحة مل يكن أالمل املرجتى
بالن�سبة يل كمواطن لبناين وك�سيا�سي ،ألخذ العربة مما ح�صل خالل �سنتني و أ�هميته داخل
املجتمع ،وال�شرخ الذي أ�حدثه كما مل نتو�صل إ�ىل إ��صالحات أ�و إ�ىل ر ؤ�ية إل�صالح م�ستقبلي.
نحن �ضربنا �صميم الدميقراطية واحلياة ال�سيا�سية ال�سليمة ،وهذا �شلل مل�ستقبل العمل
احلكومي يف لبنان .وهناك قانون االنتخابات إ�ذ ال يعقل العودة إ�ىل قانون الـ  1960الذي
لن يكون القانون املرجتى لتجديد احلياة ال�سيا�سية يف لبنان .فالطبقة ال�سيا�سية يف لبنان
فيها �سلبياتها و إ�يجابياتها .وعلينا أ�ن جنددها ال أ�ن يلغي أ�حد ا آلخر .إ�ذ ًا مبد أ� أالكرثية أ
والقلية
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يف احلكومة ،والقدرة على التعطيل أ�مر خاطئ وحتجيم الرئا�سة ف أ�حيان ًا الرئي�س قد يحتاج
إ�ىل ثمانية وزراء و أ�حيان ًا قد ال يريد أ�ي وزير .والقانون االنتخابي لي�س الذي كنا نتوق إ�ليه وهو
لن يحقق ا إل�صالح ال�سيا�سي ولن تتجدد الطبقة ال�سيا�سية إ�ال من خالل قانون انتخابات،
ولن تتغري العقلية الطائفية .هذا القانون �سيثبت الطائفية و�سرنى يف املجل�س النيابي املقبل
كت ًال نيابية وجمموعات �صغرية يف املجل�س النيابي متطرفة إ��سالمية وم�سيحية».

(ا ألنوار)2008/5/25 ،

• يف حوار مع جريدة «ال�سيا�سة» الكويتية ( ،)2009/3/21قال:
ـ عندما كان رئي�س اجلمهورية يحاول أ�ن يكون زعيم ًا على املوارنة كانت أالمور تنتهي إ�ىل
أ�زمات �سيا�سية ،والر ؤ��ساء الذين جنحوا هم الذين كانوا ر ؤ��ساء على كل اللبنانيني.
ـ لبنان بعد اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،غريه قبل ا�ست�شهاده ،وهو بحاجة
اليوم إ�ىل خط �سيا�سي جديد ،يقوم على االعتدال وعلى الواقعية ،ألن الفرز احلا�صل �سيقود
إ�ىل م�شكلة كبرية .و أ�نا ل�ست ملتزم ًا ال مع فريق � 8آذار وال مع فريق � 14آذار .و أ��شاطر الر أ�ي
يف بع�ض أالماكن مع الفريقني ،أ�لتقي و أ�ختلف معهم.
• بعد أ�ن أ�علن تر�شيحه لالنتخابات النيابية من بلدته عم�شيت ،أ�لقى كلمة جاء فيها:
« أ�قف اليوم بينكم على أ�ر�ض �صلبة جمبولة بال�سيا�سية اللبنانية ،منذ ما يزيد على العقود
اخلم�سة.
ن�شرتك بالر أ�ي ،ومع ًا نبني القرار على قاعدة الفكر وامل�شورة ،ن ؤ�من باالنفتاح وبالعمل
اجلماعي الهادف.
خطنا ثابت يحمل زاد ًا من تاريخ لبنان املعا�صر ولنا يف ال�سيا�سة واملواقف الوطنية ما مل
ولن يتلون.
�شعارنا را�سخ ومتجدر يف أ�عماقنا وب أ�على ال�صوت ننادي ب أ�ن «احلرية قرار».
نعم فاحلرية ال ت�ستعطى ولي�ست هبة من أ�حد وال متار�س كالهواية .إ�نها إ�رادة حياة وفكر
ونهج ،فبا�سمكم ،وبا�سم هذه احلرية ،أ�علن تر�شيحي عن دائرة جبيل وك�سروان والفتوح،
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مع رئي�س تيار املردة �سليمان فرجنية
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مع رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية �سمري جعجع
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فكونوا �سياج هذا القرار و�صوته املدوي».
وتابع « :إ�نني على علم يقني ب أ�ن امل� ؤ
س�ولية يف هذه الظروف هي من أ��صعب امل�صاعب،
لكنني ا�ستمد ال�شجاعة لتحملها من م ؤ�ازرتكم وتعاونكم ،أ
فالزمة االقت�صادية �ضاغطة
خانقة حتكم الطوق على رقاب البالد والعباد ،وتنت�شر يف الوطن �ضياع ًا وبطالة ،وال نرى
يف أ�داء احلكومة ما يب�شر بفرج قريب ،أ�و حتى مب�شروع حل يخرجها ويخرجنا من هذه
الدوامة القاتلة.
من هم رواد التغيري
أ�فواج ال�شباب املثقف تتدفق من أ�بواب اجلامعات ،حتمل ال�شهادات واالخت�صا�صات،
لكن أ�حالمها و�آمالها ت�ضمحل وتهوي إ�ىل حفرة البطالة أ�و تتال�شى على جدار فر�ص العمل
امل�سدود ،فال يبقى أ�مامها �سوى ب�ساط الهجرة يحملها إ�ىل حيث ي�صبح الوطن ذكرى وحنيناً،
فهل يجوز بعد ا آلن تفريغ لبنان من طاقاته و�شبابه؟ ونحن ال ن�سمع �سوى أال�صوات املطالبة
بالتغيري ،فبمن يكون هذا التغيري؟ وكيف نبنيه؟ ومن هم رواده؟»
وقال« :التغيري ا إليجابي ال يكون بالثورة على القيم والتاريخ ،بل االتعاظ من خط أ� املا�ضي
وبتحديث �صوابه ،وباختيار ممثلني من أ��صحاب الفكر الواعد ت�شريع ًا وتطويراً.
لقد بد أ�نا أ�يها ال�سادة نواجه نقمة كبرية ممزوجة بالت�سا ؤ�ل والتململ ،فالقاعدة ت� أس�ل
ملاذا الرتدد؟ وملاذا ال تعلن التحالفات؟ وملاذا نعي�ش مرحلة «الالقرار»؟ وهل من اجلائز
اغتيال كرامة املواطن وح�شره وعدم إ�عطائه فر�صة التعبري واحلوار؟ ومن ي�صادر حرية
الر أ�ي؟
أ�مام هذا الواقع ،أ�كرر أ�مامكم ،ب أ�ن «احلرية قرار» و أ�دعو إ�ىل حترير الفكر ،وت أ�طري الطاقات
مع جمموعة من املر�شحني املتفقني على اخلطوط والثوابت أال�سا�سية ت�صوتون لهم كالئحة
مت�ضامنة متناغمة ،ويعاهدونكم بدورهم البقاء كتلة برملانية متما�سكة ،توحد جهودنا
خلدمة جبيل وك�سروان والفتوح ،فيتفعل متثيل املنطقة التي ت�شكل قلب لبنان».
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وتابع « :إ�ن الن�صر الذي حتقق باالندحار ا إل�سرائيلي وبعودة ال�سيادة اللبنانية إ�ىل أ�ر�ض
اجلنوب �شرف كبري لفخامة العماد الرئي�س �سيد العهد وللجي�ش اللبناين البا�سل وللمقاومة
حتول يف ال�سيا�سة ا إلقليمية �ستنعك�س بالطبع إ�يجاب ًا على لبنان يف املرحلة
الوطنية ،ونقطة ّ
القريبة القادمة.
فلنعمل جميع ًا على حت�صني هذا الن�صر ،وااللتفاف على ال�صغائر ،لنتمكن باحلكمة والروية
واحلوار من ا�ستكمال مراحل توطيد ال�سلطة اللبنانية على كامل م�ساحة الوطن».
وختم« :تاريخنا مليء باملواجهات وا إلقدام ،وقرارنا حر ال يرتبط بقرار أ�حد ،وال ننتظر
ا إل�شارات فنحن الرقم ال�صعب يف املعادالت ونحن أ��صحاب املبادرة ،ون�ضالنا م�ستمر».

(موقع)www.nazemlkhoury :

�ضمت :ناظم اخلوري ،و إ�ميل نوفل،
• بعد إ�عالن الئحة «القرار اجلبيلي امل�ستقل» التي ّ
وم�صطفى احل�سيني ،أ�لقى اخلوري كلمة قال فيها « :إ�ن إ�طالق هذه الالئحة من جبيل دليل
وا�ضح على مدى ا�ستقاللية قرارها» ،م ؤ�كد ًا أ�ن «االنتخابات م�صريية ولكن لي�س من باب
انت�صار فريق على �آخر ،إ�منا من خالل إ�يجاد ذراع برملانية م�ستقلة ينبثق عنها متثيل وزاري
يحول دون عرقلة احلكومة ،وي ؤ��س�س النطالقة حقيقية لعهد رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان» .و أ��شار إ�ىل « أ�ن هدف الكتلة امل�ستقلة يكمن يف �صون دور النائب وتفعيل
عمله الت�شريعي والرقابي ،فيتحرر بالتايل النائب امل�ستقل من ثقل التكتالت الثنائية ،فيثني
على ال�صواب ويعرت�ض على أالخطاء من أ�ي جهة أ�تت ،وي�شكل بالتايل قوة ناظمة تنقذ الدولة
من خطر االنق�سامات املعطلة وغري البناءة» ،و أ�كد «رف�ض املجاهرة بجمهوريات متحولة،
متم�سكني بجمهورية الطائف الثابتة ،فنحمي بذلك اجلمهورية والرئا�سة يف �آن».

(ال�سفري)2009/5/6 ،

