عا�صم قان�صوه

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• ولد يف بعلبك عام .1937
• والده :حممد قان�صوه ،والدته :ندى ياغي.
• أ��شقا ؤ�ه� :صبحي ،ومهدي ،والعامل الدكتور املرحوم غ�سان ،ودالل ومليعة.
• تزوج ب�شرى ع�سريان ،ولهما ولدان :جا�سم وناديا (تطلقا فيما بعد).
• أ�نهى درا�سته الثانوية يف مدر�سة احلكمة ،وتخرج فيها عام .1956
• در�س الهند�سة اجليولوجية (حفر �آبار ومناجم) يف يوغو�سالفيا ( 1957ـ .)1963
• حائز على درا�سات عليا يف علم طبقات أالر�ض من رومانيا ( 1963ـ .)1966
• مار�س مهنة التدري�س يف اجلامعة اللبنانية عامي 1967و .1968
• انت�سب إ�ىل «حزب البعث العربي اال�شرتاكي» عام .1953
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• ع�ضو «اجلبهة القومية» ( )1976التي �ضمت «حزب البعث» و«احتاد قوى ال�شعب
العامل» وتنظيمات أ�خرى.
• انتخب يف  12حزيران عام  1980نائب ًا لرئي�س املجل�س ال�سيا�سي لـ«احلركة الوطنية
اللبنانية» ،وع�ضو ًا يف جلنتها التنفيذية.
• ع�ضو قيادة قومية احتياط ( 1975ـ .)1980
• ع�ضو «جبهة اخلال�ص الوطني» برئا�سة �سليمان فرجنية (.)1983/7/23
• ع�ضو القيادة القومية لـ«حزب البعث» بني عامي 1980و.2003
• ع�ضو «جبهة االحتاد الوطني» يف .1985/8/6
• أ�مني قطري لـ«حزب البعث العربي اال�شرتاكي» يف لبنان بني عامي  1966و،1970
وبني عامي  1971و  ،1989وبني عامي  2001و .2003
• أ�مني ال�سر العام لـ«جبهة التوحيد والتحرير» (.)1987/7/23
• انتخب نـائب ًا يف الربملان اللبناين يف دورتي العام  1996والعام  2000عن حمافظة
البقاع (دائرة بعلبك ـ الهرمل).
• رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية اللبنانية ـ الرومانية.
• ع�ضو جلنة ال�صداقة الربملانية اللبنانية ـ البلجيكية.
• ع�ضو جلنة أال�شغال النيابية.
• ع�ضو جلنة اخلارجية النيابية.
• م�ست�شار فني لدى امل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين.
• عني وزير دولة يف حكومة الرئي�س رفيق احلريري اخلام�سة يف .2003/4/17
• عني وزير ًا للعمل يف حكومة الرئي�س عمر كرامي التي �شكلها يف .2004/10/26
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية
املوقف من املقاومة الوطنية
• قال« :نحن حملنا ال�سالح بهدف حماربة إ��سرائيل من أ�يام «احلركة الوطنية» ،و«حزب
البعث» قدم أ�ول �شهيد عام  1969من أ�جل املقاومة �ضد إ��سرائيل ،وال�شهيد كان أالخ�ضر
العربي معروف أ�مني �سعد».

()2006/3/13 ،www.aljazeera.net

• اعترب أ�ن حرية البلد هي باحلفاظ على املقاومة واحلفاظ على اجلي�ش الوطني ،واعترب
ال�سيد ح�سن ن�صر اللـه �ضمانة للبنان ووحدته ،و أ�نه قدم أ�كرب جائزة بتحرير اجلنوب أ
للمة
العربية جمعاء.

()2006/3/13 ،www.aljazeera.net

• �ش ّدد على ا�ستمرار املقاومة ،واعترب أ�ن «حزب اللـه» ميثل املنعة.

()2008/9/15 ،www.almanar.com

مواقفه من �ش ؤ�ون دولية و�إقليمية
• دعا جميع أالطراف اللبنانية اىل و�ضع ميثاق �شرف بعدم التعاون مع إ��سرائيل.

(ال�سفري)1980/2/28 ،

• «لبنان العربي ال يعني إ�لغا ًء لذاتية لبنان»

(الديار)1988/6/23 ،

• ر أ�ى أ�ن هناك إ�عادة تق�سيم للمنطقة ،أ�ي خارطة جديدة تبد أ� يف العراق وتنتهي يف
لبنان.

(الديار)2002/6/23 ،
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بال�صور ..
1981

مع الرئي�س ال�سوري الراحل حافظ أال�سد

1977

مع الرئي�س الراحل �سليمان فرجنية بح�ضور قبالن عي�سى اخلوري
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• أ�كد أ�ن الفكر القومي والوحدوي مطلوب اليوم ت أ��سي�سه« ،فنحن حرم علينا أ�ن ن�صنع
الوحدة العربية من أ�يام أالتراك وا إلنكليز والفرن�سيني».

(اللواء)2003/4/29 ،

• اعترب أ�ن الرئي�س حافظ أال�سد يبقى هو قائد هذه أالمة العربية لفرتة طويلة.

()2006/3/13 ،www.aljazeera.net

• أ�كد أ�ن املخطط أالمريكي قتل رفيق احلريري ألنه عار�ض م�شروع تفتيت املنطقة.

(الديار)2006/6/22 ،

عن الدولة والطائف واحلوار الداخلي
• أ�علن رف�ضه مقررات «اجلبهة اللبنانية» املعروفة بخلوة ال�سيدة البري وقال « :إ�ن هذا
اللبنان الذي يريدونه من خالل ما اطلعنا عليه من هذه املقررات هو أ�عتق من لبنان »1943
و أ��ضاف« :نحن مع لبنان العربي ذي االنتماء القومي الدميقراطي ،و�صيغة ال�شعب اللبناين
الواحد دون النظر إ�ىل الطائفة».

(ال�صياد)1977/2/10 ،

• اعترب أ�ن قانون االنتخاب الن�سبي من � أش�نه تعزيز الدميقراطية ألنه ميثل أ��صدق
متثيل ،وهو ي ؤ�دي إ�ىل متثيل غالبية ا إلرادة ال�شعبية.

(الرايه)1977/5/22 ،

• «لقد دعمنا يف أال�سا�س املبادرة ا إليرانية لوقف حرب املخيمات».

(االحتاد)1987/1/4 ،
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بال�صور ..
1987

م�صافح ًا جورج حب�ش ويبدو خلفه ال�سفري ال�سوفياتي فا�سيلي كولوتو�شا يف بعقلني

2004

مع ال�سيد ح�سن ن�صر اللـه
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• «عندما نقول بلبنان العربي ،فهذا ال يعني على ا إلطالق تدمري ًا لوجوده وجعله ملحق ًا
هام�شي ًا أ�و إ�لغاء ذاته ،بل إ�ن لبنان العربي هو ال�سبيل الوحيد لدميومته وبقائه».
(الديار)1988/6/23 ،

• «�سرنا مع اتفاق الطائف ب�سبب كلمة فقط وردت فيه؛ وهي إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية.
و إ�ذا مل يطبق إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية يكن الطائف حرب ًا على ورق».

(ا ألنوار)1994/11/29 ،

• «املعار�ضة من القواعد الدميقراطية ،وهي �ضرورية للحياة ال�سيا�سية».

(احلوادث) 1997/1/17 ،

• اعترب أ�ن التجني�س لعبة ال تخلو من اخلطورة.

(الديار)1997/9/4 ،

• « أ�نا مع العلمنة الكاملة ول�ست مع االجتزاء إ�ال من �ضمن درا�سة كاملة ت أ�خذ بعني
االعتبار لبنان كدائرة انتخابية واحدة ،مع متثيل ن�سبي ..و أ�نا كما قلت مع أ�ي اقرتاح يطبق
العلمنة الكاملة وهذا م�شروع يحتاج إ�ىل م ؤ�متر وطني عام».

(البناء)1997/11/1 ،

ليفعل
•�شرح أ�هداف «التكتل اللبناين الدميقراطي البقاعي» قائالً « :إ�ن التكتل جاء ّ
داخل جمل�س النواب حاجات مطالب أ�هايل بعلبك ـ الهرمل ،معترب ًا أ�نه كلما اتفق أ�ركان
الرتويكا الرئا�سية ،أ�و اتفق اثنان منهما تراجعت احلال الدميقراطية ،ولذلك حلظنا يف
نظامنا الداخلي اخلروج من دائرة البقاع لي�شمل حمافظات أ�خرى.»..

(ال�شرق ا ألو�سط)1997/11/2 ،
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بال�صور ..
1985

مع املفتي الراحل ح�سن خالد وبع�ض أ�ع�ضاء اللقاء ا إل�سالمي

يف زيارة للرئي�س ر�شيد كرامي
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• ر أ�ى أ�نه إ�ذا مل ي أ�ت رئي�س يكمل خط الرئي�س اليا�س الهراوي يف ال�صراع مع إ��سرائيل
أ
فالف�ضل أ�ن يجري التمديد.

(الديار)1997/11/27 ،

• اعترب أ�ن تربية اجلي�ش اللبناين باتت خمتلفة ،و أ�ن التوجيهات التي يتلقاها ال�ضباط
من قائد اجلي�ش حولت امل ؤ��س�سة الع�سكرية إ�ىل م ؤ��س�سة وطنية.

(الديار)1997/11/27 ،

• قال« :ف�شلنا يف ال�سنوات الت�سع بعد الطائف يف إ�ر�ساء املجتمع الوطني غري املذهبي
والطائفي».

(ا ألنباء)1998/6/14 ،

• قدم اقرتاح ًا إ�ىل رئي�س املجل�س ا إل�سالمي ال�شيعي أالعلى ا إلمام ال�شيخ حممد مهدي
�شم�س الدين بتعديل املادة ( )44من الد�ستور املتعلقة بوالية رئي�س املجل�س النيابي لت�صبح
أ�ربع �سنوات غري قابلة للتجديد إ�ال بعد انق�ضاء والية كاملة للمجل�س النيابي.

(ال�سفري)1998/9/9 ،

• اعترب أ�ن ظروف لبنان تتطلب انتخاب قائد اجلي�ش لرئا�سة اجلمهورية.

(ا ألنباء)1998/9/17 ،

• أ�بدى أ��سفه لكون اتفاق الطائف يحمل يف ذاته تناق�ضات حول الطائفية.

(امل�ستقبل)2000/2/5 ،

• اعترب أ�ن لبنان ال يقاد بقوة �سيا�سية واحدة ،بل مب�شاركة كل قواه ال�سيا�سية
احلية.

(احلوادث)2001/8/10 ،
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بال�صور ..
1985

مع جورج حاوي ووليد جنبالط ونبيه بري يف دم�شق

1996

مع مروان فار�س و�صالح اخلري وم�صطفى �سعد وجناح واكيم

13

• قال « :أ�نا مع فتح احلوار ...ماذا ن�ستفيد من خالفاتنا الداخلية؟»

(الديار)2002/6/23 ،

• أ�علن « :أ�نا حم�سوب على «حزب البعث العربي اال�شرتاكي» ولدي خط �سيا�سي،
ول�ست حم�سوب ًا على أ�حد».

(احلوادث)2004/4/9 ،

• « أ�نا مع التمديد والتجديد».

(النهار)2004/6/14 ،

• اعترب أ�ن � 8آذار «يوم للتاريخ ،يوم للمقاومة ،يوم لعروبة لبنان ،يوم لل�صمود ،يوم
لت أ�كيد وجودنا ،وح�ضورنا ،وت�شبثنا ب أ�ر�ضنا ،بحقنا العربي.»...

(امل�ستقبل)2005/3/9 ،

• ر أ�ى أ�ن لبنان أ��صبح من�صة ت�آمر �ضد �سورية.

(الر أ�ي العام)2005/11/17 ،

• رد يف  2006/1/19على جريدة النهار نافي ًا املعلومات التي تقول إ�ن مهماته يف
«حزب البعث» قد جمدت.
• اعترب أ�ن ما قدمته �سوريا يف لبنان برغم أالخطاء التي رافقت وجودها فيه خالل
الثالثني �سنة املا�ضية هو الذي أ�عطى امل�ضمون ملا يح�صل ا آلن يف لبنان ،فلوالها ملا كان
هناك � 14آذار و� 8آذار وال كان جي�ش لبناين و�سحب أ��سلحة من امليلي�شيات.

()2006/3/13 ،www.aljazeera.net
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بال�صور ..
1997

متهام�س ًا مع الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري أ�مام جمل�س النواب

2009

يف �صورة تذكارية مع أ�ع�ضاء الئحة بعلبك ـ الهرمل أ�مام معبد باخو�س يف قلعة بعلبك
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• �شدد على أ�ن يكون احلوار حا�سم ًا للق�ضايا اخلالفية كي تكون هذه احلكومة عن حق
حكومة وحدة وطنية.

()2008/9/15 ،www.almanar.com

يف امل� أس�لة االقت�صادية
• أ�عد درا�سة �شاملة حول كيفية التنقيب عن البرتول يف لبنان ،وا�ستخراجه ،وا إلفادة
من املياه من خالل نفق حمانا.
(الديار)1999/5/3 ،

تخوفه من أ�ن ي�صار اىل بيع بع�ض امل ؤ��س�سات ب أ�قل
• أ�يد اخل�صخ�صة ،لكنه أ�بدى ّ
من ثمنها أال�صلي .ورف�ض ما أ��سماه «املتاجرة برواتب النواب» حفاظ ًا على �سمعة امل ؤ��س�سة
الت�شريعية.

(الر أ�ي العام)2001/6/24 ،

• قال« :نتمنى أ�ن تعود وزارة التخطيط ،إ�ذ ال يجوز أ�ن يكون البلد كله بني يدي جمل�س
ا إلمناء وا إلعمار الذي أ��صبح وزارة التخطيط والتنفيذ يف وقت واحد».

(البلد)2004/4/2 ،

ا أل�صوات التي نالها يف االنتخابات
• دورة  67209 :1996أ��صوات (حمافظة البقاع).
• دورة � 40153 :2000صوت ًا (بعلبك ـ الهرمل).

