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البطاقة التعريفية

• ولد يف بلدة القاع ،ق�ضاء بعلبك ـ الهرمل �سنة .1947
• والده فار�س ،ووالدته جليلة.
هن :روال
تزوج منى حداد ،وهي جمازة يف اللغة الفرن�سية و�آدابها .ولهما ثالث بنات ّ
• ّ
(حمامية) ،هال (جمازة يف االقت�صاد) ،دينا (جمازة يف إ�دارة أالعمال).
• تل ّقى علومه االبتدائية يف مدر�سة القاع للراهبات ال�شويريات.
• تابع درو�سه الثانوية يف حري�صا ـ ك�سروان عند جمعية ا آلباء البول�سيني ،ثم يف
ثانوية �صيدا الر�سمية حيث نال �شهادة الفل�سفة اللبنانية.
• تابع درا�سته اجلامعية يف اجلامعة اللبنانية ـ كلية الرتبية ،وح�صل على ا إلجازة يف
اللغة الفرن�سية و�آدابها ،ثم الكفاءة يف االخت�صا�ص ذاته.
• عينّ أ��ستاذ ًا للتعليم الثانوي يف ثانويات برجا و�صيدا والهرمل وعاليه.
تخ�ص�صه العايل ،فنال من جامعة ال�سوربون الدكتوراه
• �سافر إ�ىل فرن�سا حيث تابع
ّ
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يف اللغة الفرن�سية و�آدابها بامتياز ( ،)1977بعد إ�عداده أ�طروحتني يف أالل�سنية وامل�سرح.
• عمل أ��ستاذ ًا يف اجلامعة اللبنانية يف كلية ا آلداب والعلوم ا إلن�سانية.
• انتمى إ�ىل «احلزب ال�سوري القومي االجتماعي» عام  1969بعد تعمق يف العقيدة
القومية االجتماعية واطّ الع على الفكر ال�سيا�سي ومذاهبه وتنظيماته.
للذاعة يف
• عينّ مدير ًا ملديرية احلزب يف كلية الرتبية يف اجلامعة اللبنانية ،ثم ناظر ًا إ
منفذية البقاع ال�شمايل ،ثم منفذ ًا عام ًا يف احلزب.
• عينّ عميد ًا للثقافة يف �سنة  ،1976ثم عميد ًا للخارجية يف احلزب أ�ي�ضاً.
• منح رتبة أالمانة عام  ،1980وانتخب ع�ضو ًا يف املجل�س أالعلى ،وجمع إ�ىل جانب
ع�ضويته يف املجل�س أالعلى م�س ؤ�ولية عمدة اخلارجية حتى عام  1987حيث انتخب رئي�س ًا
للمجل�س أالعلى.
• بعد عام  1985تن ّقل يف م�س ؤ�وليات حزبية ع ّدة يف جمل�س العمد واملجل�س أالعلى
ونيابة الرئا�سة يف احلزب.
• انتخب نائب ًا عن حمافظة البقاع ،يف دورة �سنة  ،1996وعن ق�ضاء بعلبك ـ الهرمل
يف دورتي 2000و .2005وخالل واليته النيابية كان ع�ضو ًا يف جلان نيابية مثل جلنة
ا إلعالم والربيد واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،وجلنة الرتبية الوطنية والثقافة ،وتر أ��س
جلنة حقوق ا إلن�سان ل�سنوات عدة.
• ق ّدم العديد من اقرتاحات القوانني حول أالحزاب ،و إ�لغاء الطائفية ،وحقوق ا إلن�سان،
وامللكية الفكرية ،ومتلك الفل�سطينيني يف لبنان ،فارتبط ا�سمه بق�ضايا الدفاع عن ال�شعب
الفل�سطيني والالجئني من أ�بنائه.
• تر أ�ّ�س جلنة ال�صداقة الربملانية اللبنانية ـ التون�سية ،وهو ع�ضو جلان ال�صداقة مع
رومانيا وت�شاد وغريهما.
• ع�ضو يف الكتلة القومية االجتماعية الربملانية.
• يتميز ب�شخ�صية حوارية وثقافة وا�سعة .وله مواقف وطنية وقومية أ�برزتها ال�صحافة
املحلية والعربية والدولية ،و�شارك يف حواىل  250م ؤ�متر ًا دولي ًا يف العوا�صم العاملية كافة.
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• ع�ضو يف احتاد الكتاب اللبنانيني ،ويف احتاد الكتاب العرب.
• ع�ضو املجل�س القومي للثقافة العربية.
• ع�ضو يف الربملان أالوروبي ـ املتو�سطي.
• رئي�س حترير عدد من املجالت الفكرية العربية ،وله م�ساهمات يف جمالت فكرية
فرن�سية.

أ�برز م ؤ�لّفاته:

• املدينة (م�سرحية) (.)1977
• مقاالت يف املنهج (.)1980
• يف التبعية (.)1984
• علم ا إلبداع (.)1990
•ترجم لل�شاعر اللبناين �صالح �ستيتية الذي يكتب بالفرن�سية « أ�جزاء ق�صيدة» يف �سنة،1990
و«املاء البارد حمفوظاً» �سنة  ،1994ثم «اجلهة املحرتقة أالخرى للبالغ النقاء» (.)1997
• يف الطائفية وحقوق ا إلن�سان (دار الفكر لالبحاث).
• الدولة واملجتمع يف فكر بن علي (دار امليثاق للدرا�سات والن�شر).
• مطرٌ فوق فل�سطني (دار النهار).

أ�برز م�شاركاته يف الكتب التالية:

• ندوة جربان العربية العاملية :االحتاد العام للكتاب أ
والدباء العرب واحتاد الكتاب
اللبنانيني (.)1981
• ندوة الفكر الوطني يف مواجهة امل�شكلة الطائفية (.)1981
• معركة امل�صري القومي الواحد (.)1984
• املثقف العربي (.)1985
• النظم العربية والدميقراطية (.)1986
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بال�صور ..
1986

يف امل ؤ�متر القومي الثالث ( )1986ويبدو إ�نعام رعد وداود الباز

يف أ�حد اللقاءات ال�سيا�سية ويبدو إ�ىل اليمني عبد اللـه �سعادة
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�سرية �سيا�سية
على ال�صعيد اللبناين والعربي
منذ عام  1975وهو منخرط يف املعركة من أ�جل الوطن .عندما عاد من باري�س �س أ�له
والده« :هل أ�نهيت �شهادتك؟» أ�جابه« :ماذا تنفع ال�شهادة إ�ذا انتهى الوطن؟» .يف املواقع
لل�صالح
ال�سيا�سية التي احتلها ،يف ا إلطار الوطني العام ،ومنذ �صياغة «الربنامج املرحلي إ
ال�سيا�سي» الذي �شكل منهاج عمل ون�ضال للحركة الوطنية اللبنانية وحتى بزوغ فجر
املقاومة �ضد العدو ال�صهيوين كان م�شارك ًا يف جميع أالن�شطة و�صاحب نهج مل يحد عنه
للحظة واحدة انطالق ًا من القاعدة القومية ال�صلبة التي ي�ستند فكري ًا وعقائدي ًا إ�ليها .لذلك
يقف بثبات إ�ىل جانب أ�بناء ال�شعب الفل�سطيني يف ن�ضالهم امل�شروع من أ�جل ا�سرتداد
أ�ر�ضهم .وكان با�ستمرار �صاحب وجهة نظر تعترب أ�ن دم�شق هي مركز القرار القومي ،و أ�ن
اجلمهورية العربية ال�سورية بقيادة الرئي�س حافظ أال�سد هي القلعة التي ال بد للن�ضال العربي
من أ�ن ي�ستند إ�ليها يف ال�سعي إلحقاق ال�سالم الدائم والعادل يف املنطقة العربية .لذا ،لعب
دور ًا بارز ًا ومعروف ًا يف أ�عمال:
• املجل�س ال�سيا�سي املركزي للحركة الوطنية اللبنانية.
• يف مكتب العمل الوطني للبقاع.
• يف لقاءات أالحزاب الوطنية.
• يف �صوغ املواقف ال�سيا�سية والوطنية العامة يف اجتماعات ولقاءات م ؤ�مترات بريوت
ودم�شق وطرابل�س واجلزائر وطهران وغريها من العوا�صم.

امله ّمات الدولية
يف إ�طار عمله يف عمدة اخلارجية يف «احلزب ال�سوري القومي االجتماعي» قام مبهمات
كثرية يف إ�ظهار �صورة الوطن احلقيقية ،ويف م ّده ب�شبكة عالقات وا�سعة ،وذلك عرب زيارات
عديدة ألكرث عوا�صم العامل؛ من وا�شنطن إ�ىل مو�سكو إ�ىل بكني يف الواليات املتحدة أالمريكية
واالحتاد ال�سوفياتي وال�صني ،ومن باري�س إ�ىل روما و أ�ثينا ومدريد وفيينا وبروك�سل وفرن�سا
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و إ�يطاليا واليونان والنم�سا وبلجيكا و أ�ملانيا و إ��سبانيا وجميع عوا�صم أ�وروبا .ويف هذه البلدان
والعوا�صم اجتمع إ�ىل امل�س ؤ�ولني الر�سميني ،و إ�ىل أالحزاب ال�سيا�سية خدمة للبنان وللق�ضايا
التي يعمل من أ�جلها.

امل ؤ�مترات العربية والدولية
�ساهم يف كثري من امل ؤ�مترات الدولية والعربية على خمتلف أال�صعدة ال�شبابية وال�سيا�سية
والثقافية.
 1ـ ال�شباب
ـ يف جمال احلركة ال�شبابية العربية �شارك يف اجتماعات تون�س ودم�شق واجلزائر
وبريوت .وكانت مل�ساهمته ومداخالته نتائج هامة يف ت أ��سي�س وتطوير العمل ال�شبابي
العربي.
ـ على ال�صعيد الدويل ا�شرتك يف مهرجان ال�شبيبة العاملي يف كوبا الذي �شارك فيه
� 25000شاب و�شابة من العامل .ويف هافانا العا�صمة أ�لقى كلمات وخطب ًا عدة يف النواحي
ال�سيا�سية واملطلبية.
 2ـ املنظمات العربية

عربي ًا لعب دور ًا بارز ًا ل�سنوات عديدة يف م ؤ�متر ال�شعب العربي الذي اتخذ مقر ًا دائم ًا له يف
طرابل�س الغرب ،اجلماهريية العربية الليبية .يف هذه امل ؤ��س�سة مثل «احلزب ال�سوري القومي
االجتماعي» والقوى الوطنية اللبنانية .انتخب ع�ضو ًا يف أالمانة الدائمة للم ؤ�متر الذي ت أ��س�س
رد ًا على توقيع اتفاقيات كمب ديفيد ،ف�شارك يف ما يقارب خم�سني لقاء واجتماع ًا يف خمتلف
العوا�صم العربية ،كما �ساهم م�ساهمة فعالة يف �صياغة أ�دبياته وبياناته ال�سيا�سية.
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 3ـ املنظمات الدولية

�ساهم يف ت أ��سي�س «منظمة اال�شرتاكيني يف حو�ض البحر أالبي�ض املتو�سط» ،وهي املنظمة
التي قامت يف مواجهة اال�شرتاكية الدولية الحت�ضانها «حزب العمل» ا إل�سرائيلي .وقد �شارك
يف كافة اجتماعات هذه امل ؤ��س�سة الدولية الهامة يف بر�شلونة ،ومدريد يف إ��سبانيا ،ويف
الربتغال وقرب�ص و إ�يطاليا واليونان .وقد عقدت هذه املنظمة م ؤ�مترات عديدة يف أ�ثينا ومالطا
وبريوت واجلزائر العا�صمة وغريها من البلدان املتو�سطية  .وقد اعتمدت منظمة اال�شرتاكيني
يف املتو�سط �سيا�سة وا�ضحة جتاه م�ساندة ق�ضايا ال�شعوب للدول امل�شاركة فيها .وت�ضامنت
بثبات مع �شعوب العامل املقهورة ،كما اعتمدت �سيا�سة حازمة يف مواجهة العدو ال�صهيوين.
وقد كان له دور متميز يف أ�عمال م ؤ�متراتها ،ويف متثيلها يف أالو�ساط الدولية.
 4ـ اللقاءات الثقافية

ح�ضر لقاءات ثقافية عديدة من أ�جل فل�سطني ولبنان ،و�ساهم م�ساهمة فعالة يف ا إلعداد
الدويل مل ؤ�متر لي�شبونة مل�ساندة ال�شعب الفل�سطيني ،وم ؤ�متر باري�س دعم ًا لل�شعب اللبناين.
قرت يف
وقد ّ
متيز دوره يف االجتماعات التح�ضريية لهذه امل ؤ�مترات ،ويف أ�وراق عملها التي أ� ّ
اجلمعيات العمومية.

الن�شاط ال�سيا�سي الدويل
منذ بداية احلرب اللبنانية وحتى انتهائها ،ومنذ انطالقته يف العمل الدبلوما�سي ا�ستطاع
أ�ن ين�سج �شبكة عالقات وا�سعة مع امل ؤ��س�سات الدولية والهيئات أ
والحزاب يف أ�وروبا و إ�فريقيا
و�آ�سيا و أ�مريكا الالتينية والواليات املتحدة أالمريكية .وكانت له زيارات عديدة ملختلف دول
هذه القارات يذكر منها:
ـ تلبية دعوة منظمة التفاهم الدويل بني ال�شعوب ال�صينية ،حيث زار بكني و�شنغهاي
وننكني وهان�شو ،والتقى الرئي�س يل أ�ي مانغ ،وقادة احلزب ال�شيوعي ال�صيني.
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بال�صور ..
1982

يف ذكرى أ�نطون �سعادة مع إ�نعام رعد وجورج حب�ش وحم�سن إ�براهيم ()1982

مع يا�سر عرفات
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ـ تلبية دعوة جلنة الت�ضامن أالفرو ـ أ��سيوي ال�سوفياتية االجتماع إ�ىل قادة هذه اللجنة
وقادة احلزب ال�شيوعي ال�سوفياتي ،وت أ�مني العالقات الثنائية ،واملنح املدر�سية من مو�سكو
وبرلني و�صوفيا وبوخار�ست وغريها من عوا�صم أ�وروبا ال�شرقية ،إ�ىل جانب امل�ساعدات
الطبية وال�صحية للمحتاجني من أ�بناء ال�شعب اللبناين.
ـ تلبية الدعوات العديدة من أ�حزاب الدول أالوروبية ،وح�ضور م ؤ�متراتها يف مدريد وباري�س
و أ�ثينا وروما ومالطا وقرب�ص واجلزائر واملغرب وتون�س وغريها الكثري من البلدان العربية
أ
والوروبية .وقد متيزت حركته الدبلوما�سية إ�بان الغزو ا إل�سرائيلي للبنان عام  1982حيث
قام بجولة وا�سعة على كافة العوا�صم أالوروبية .وقام بزيارة للواليات املتحدة أالمريكية،
والتقى ممثلي عدد من الدول يف أالمم املتحدة.

الن�شاط الدبلوما�سي املحلي
تربطه عالقات وا�سعة ب�سفارات الدول أالوروبية وا إلفريقية والعربية يف بريوت ،ومي ّثل
«احلزب ال�سوري القومي االجتماعي» يف احتفاالتها ومنا�سباتها .كما يقيم العالقات املتوازنة
معها اعتماد ًا على املواقف الوا�ضحة للحزب ت أ�ييد ًا للق�ضية التي يدعو إ�ليها .ويف هذا املجال،
وكما تقت�ضي الدقة واللياقة الدبلوما�سية ،أ�ظهر قدرة كبرية يف خدمة الق�ضية التي يعمل من
أ�جلها ،وي�سعى لتحقيق ن�صرتها.

املجال االغرتابي
ن�شط كثري ًا يف هذا املجال يف زياراته املتعددة لبلدان االغرتاب ،فكانت مث ًال لزيارته
للعا�صمة أ�بيدجان يف �شاطئ العاج نتائج أ�برزها تراجع الربملان العاجي عن نقل �سفارة
بالده إ�ىل تل أ�بيب .وتابع أ�ي�ض ًا أ�ن�شطة اجلامعة الثقافية اللبنانية يف العامل ،كما تابع
لقاءاتها وم ؤ�متراتها .و�شارك يف ت أ��سي�س «م ؤ�متر الربملانيني من أ��صل عربي» يف العا�صمة
دم�شق .وتابع أ�ن�شطة «احتاد امل ؤ��س�سات العربية يف بلدان أ�مريكا الالتينية».
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بال�صور ..
2007

يف لقاء ت�ضامني مع عزمي ب�شارة ويبدو الرئي�س ر�شيد ال�صلح ومعن ب�شور وب�شارة مرهج وطالل �سلمان
و�شفيق احلوت

يف الربملان إ�ىل جانب أ�مني �شري وعلي قان�صوه وعلي بزي وعلي عمار ونوار ال�ساحلي
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية
املوقف من املقاومة الوطنية
• « إ�ن «احلزب ال�سوري القومي االجتماعيط يقوم عقائدي ًا على مقارعة ال�صهيونية.
وجوهر ق�ضيته هو ا�سرتجاع فل�سطني .ولقد كان منذ أالربعينات من أ�وائل الدعاة إ�ىل
مقاومة امل�شروع ال�صهيوين بال�سالح .وقد ا�ست�شهد زعيمه وم ؤ��س�سه نتيجة لهذا املوقف .ولقد
كان منذ أاليام أالوىل للغزو ال�صهيوين للبنان أ�ول من أ�طلق الر�صا�ص مبا�شرة على كريات
�شمونه (اخلال�صة) وكان أ�حد رجاله الذي قام بالعملية اجلبارة يف «الوميبي» ب�شارع احلمراء
يف بريوت ( أ�يلول  ،)1982وتعامل بقوة مع العدو ا إل�سرائيلي يف اجلبل ،وهو طرف أ��سا�سي
يف «جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية» يرفع �شعار «املقاومة الوطنية لي�ست ألحد أ
ولنها كذلك
فهي للجميع» .أ
يحررها ..ولبنان ملك للمقاومة اللبنانية ولي�س للطوائف».
والر�ض ملن ّ

(«االحتاد» ا إلماراتية)1985/5/31 ،

• «ا�ستطاعت املقاومة الوطنية عرب زمن ق�صري ج ّد ًا أ�ن تنجز حترير اجلزء أالكرب من
و�سجلت تعاظم ًا
تطورت هذه املقاومة منذ يومها أالولّ ،
أالرا�ضي التي احتلت عام  ،1982ولقد ّ
يف الكم ويف النوع .واملقاومة هي ال�ضمانة الوحيدة لتحرير لبنان ،فالتجارب قد برهنت مع
العدو ال�صهيوين عرب كل مراحل ال�صراع العربي ـ ا إل�سرائيلي أ�ن اال ّت�صال الوحيد الذي يفيد
مع دولة االغت�صاب هو ات�صال النار بالنار كما ر أ�ى ذلك انطون �سعادة يف أالربعينات».
(ال�شرق)1986/6/2 ،

• « إ�ننا نعتقد ب أ�ن املقاومة كما هي طريق للتحرير إ�منا هي طريق للوحدة وال�سالم».

(احلوادث)1990/1/19 ،

• « إ�ن اجلي�ش اللبناين أ��صبح م ؤ��س�سة عقائدية وجي�ش ًا عقائدي ًا مقات ًال يدافع عن
لبنان بوجه العدو ا إل�سرائيلي .وقد �سقطت نظرية «قوة لبنان ب�ضعفه» ،و�صارت قوة لبنان
مبقاومته و�شعبه وجي�شه».

(احلوادث)1998/1/9 ،
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• «يجب التمييز بني ا إلرهاب واملقاومة ،فالتحرير واملقاومة م�س أ�لة مقد�سة لدى
خمتلف �شعوب العامل قاطبة .وهذا ما ح�صل مع ال�شعب الفرن�سي وال�شعب أالملاين
وال�شعب ا إل�سباين وال�شعب اجلزائري .وال نقبل أ�ن يكون هناك خلط بني مو�ضوع املقاومة
حررنا جنوب لبنان والبقاع الغربي من خالل املقاومة
وا إلرهاب ،فالفرق �شا�سع .لقد ّ
البطلة ورجالها الكبار .وهل كل الذي �سقطوا يف �سبيل هذا الوطن هم إ�رهابيون؟ هذا
الكالم غري مقبول من أ�حد ،ونرف�ضه جملة وتف�صيالً .وقد ح ّققنا تنفيذ القرار  425ال�صادر
عن جمل�س أالمن الدويل ،من خالل الن�ضال الذي ق ّدمه ال�شعب اللبناين عرب املقاومة
الوطنية وا إل�سالمية».

(ا ألنوار)2001/9/30 ،

• دعا الذين اعتربوا أ�نف�سهم أ�كرثية ،وا�ستبدوا باحلكم ،وو�ضعوا أ�يديهم على كل �شيء
من أ�من و�سيا�سة ووظائف إ�ىل أ�ن يح�سبوا ح�سابات جديدة بعد انت�صار املقاومة على الكيان
ا إل�سرائيلي يف حرب متوز .2006

(النهار)2006/6/15،

�ش ؤ�ون عربية و�إقليمية
• «�سوريا بوابة ال�سالم والطم أ�نينة يف لبنان ،ودورها أ��سا�سي يف حتقيق م�صلحة
املواطن اللبناين».

(ت�شرين)1986/7/17 ،

• يف ت�صريح له يف  2000/10/2قال« :العالقة اللبنانية ـ ال�سورية حتكمها معاهدة
أالخوة ،وال عالقة للطوائف بها».
رد على بيان املطارنة املوارنة ،ف أ�كد أ�ن اجلي�ش اللبناين هو حلماية أ�بناء ال�شعب
• ّ
ليتوحد لوال م�ساندة �سوريا
اللبناين ولي�س حلماية العدو ال�صهيوين ،و« أ�ن اجلي�ش مل يكن
ّ
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له أ�يديولوجي ًا وفكري ًا وثقافي ًا و�سالح ًا وا�سرتاتيجيا» .وقال إ�ن الوجود ال�سوري يف لبنان هو
وجود قومي ،مل�صلحة لبنان وجنوبه ،ومل�صلحة �سوريا.

(ال�سفري)2000/11/9 ،

• حول تفجريات نيويورك ووا�شنطن يف  ،2001/9/11قال « :إ�ن هذه التفجريات
ال ميكن القبول بها من قريب أ�و بعيد .هو اعتداء �سافر على املدنيني الع ّزل ،ومرفو�ض منا
مربر من كافة النواحي ا إلن�سانية أ
والخالقية والدينية و�شرعة حقوق ا إلن�سان.
جميعاً ،ألنه غري ّ
و إ�ننا إ�ىل جانب ال�شعب أالمريكي يف م أ��ساته ومعاناته ،و إ�ن كنا ندين ال�سيا�سات أالمريكية
املعتمدة يف لبنان ومنطقة ال�شرق أالو�سط ،وغريها من املناطق أالخرى يف العامل .وما نراه
أ�ن وا�شنطن تقوم ب�صياغة نوع من التحالف الدويل معها بالوقوف �ضد ما ي�سمى با إلرهاب،
نتعر�ض ألب�شع نوع من ا إلرهاب ،فلماذا
و أ�ن حتديد ا إلرهاب هو خمالفة القوانني الدولية .إ�ننا ّ
ال تنفذ جميع القرارات الدولية املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية؟ كل عمل خمالف لقرارات أالمم
املتحدة هو عمل إ�رهابي ،وال ميكن ألحد أ�ن ي�صادر قرارات أالمم املتحدة ،وين�سى اجلرائم
الكربى التي ترتكب بحق ال�شعب الفل�سطيني».

(ا ألنوار)2001/9/30 ،

• طالب العرب بقطع العالقات مع إ��سرائيل ،و إ�لغاء كل املعاهدات معها .وقال « :إ�ن
حريق فل�سطني �سيتحول إ�ىل خارجها».

(ال�صياد)2002/4/18 ،

• ر أ�ى يف احلرب التي �ش ّنتها الواليات املتحدة أالمريكية على العراق ب أ�ننا ن�شهد عهد ًا
جديد ًا يف العراق هو عهد املقاومة التي قد تعيد ر�سم �سيا�سة املنطقة عندما �ستف�شل
الواليات املتحدة يف هذه املهمة التي ح ّددتها لنف�سها .و أ�كد أ�ن الواليات املتحدة �ستخرج
من هذه احلرب �ضعيفة ،ألن هيبة جي�شها �سقطت يف العراق ،كما �سقطت هيبة اجلي�ش
ا إل�سرائيلي يف لبنان .و أ��ضاف :احلرب على العراق �ستخرج أالمريكيني والربيطانيني من
املنطقة .

(ال�صياد)2003/4/4 ،
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• «ال يجوز أ�ن نحرم املواطن الفل�سطيني �شراء �شقة واحدة ت ؤ�ويه مع عائلته ،مع ت أ�كيد
مبد أ� رف�ض التوطني».

(النهار)2003/10/2 ،

تن�صل الفرن�سيون منه ،ألنه
• أ�كد أ�ن القرار  1559يحل مكان «اتفاق الطائف» ،ولو ّ
يلغي �سالح املقاومة .والقرار مع التوطني ،يف حني أ�ن الد�ستور اللبناين يرف�ض التق�سيم
والتوطني ،وي�سعى إ�ىل تفتيت العالقات القومية بني لبنان و�سوريا.

(ا ألنوار)2005/1/16 ،

• « إ�ن خروج القوات ال�سورية من لبنان �سيقوي أالحزاب العقائدية احلليفة ويدفع عنها
تهمة التبعية  .وما زلنا ن ؤ�من أ�ن �سوريا ولبنان دولة واحدة ،وحتالفنا مع دم�شق فكري ولي�س
أ�مني ًا أ�و خمابراتيا ًً».

(«ال�سيا�سة» الكويتية)2005/5/9 ،

• توقع بدء انهيار ا إلمرباطورية أالمريكية ،وف�شل م�شروع ال�شرق أالو�سط اجلديد،
وو�صف م�صطلح دولة اليهود الذي ا�ستخدمه الرئي�س أالمريكي جورج بو�ش ب أ�نه �شعار
أ�يديولوجي ميكن أ�ن ي ؤ�دي إ�ىل �صراع من نوع جديد.

(ال�صياد)2008/3/7 ،

الدولة والد�ستور وا إل�صالح ال�سيا�سي والطائف واحلوار الداخلي
• «ال ميكننا أ�ن نقبل ب أ�ن يكون لبنان نهائي ًا كما هو وارد يف «اتفاق الطائف» .ال نقبل
ب إ�عادة �صياغة لبنان على قواعد طائفية .إ�نه لبنان الالطائفي ،هو ملك أالجيال املعا�صرة
ولبنان الطائفي هو ق�صة املا�ضي و إ�عادة تكرار احلرب...حتى الذين وقعوا على هذا االتفاق
هم غري مقتنعني به .فبمجرد انتقالهم إ�ىل الطائف ومعاجلتهم للنظام اللبناين داللة بالن�سبة
إ�ليهم على أ�ن النظام الطائفي بحاجة إ�ىل تعديل .ونحن ر�ضينا باتفاق الطائف كج�سر لل�سالم
و إ�عادة توحيد لبنان».

(احلوادث)1990/1/19 ،
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• «نحن ال نطالب ب إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية ،نحن نطالب ب إ�لغاء الطائفية بجميع
قره اتفاق الطائف من
أ��شكالها يف ال�سيا�سة ويف ا إلدارة واالجتماع ب�شكل عام .أ�ما ما أ� ّ
�ضرورة ت�شكيل هيئة عليا إللغاء الطائفية ال�سيا�سية ،فنحن جاهزون للم�شاركة يف هذه
الهيئة ولالنطالق منها لتحقيق أ�هدافنا .ونحن مع حتويل لبنان إ�ىل دائرة انتخابية واحدة،
واعتماد مبد أ� التمثيل الن�سبي .إ�ن ذلك يع ّزز احلياة الدميقراطية يف لبنان ويع ّزز دور أالحزاب،
وب�شكل خا�ص الالطائفية منها».

(ال�سفري)1994/7/29 ،

• «لتفادي احلرب ال ب ّد من و�ضع ح ّد لكل احلوارات ا إل�سالمية ـ امل�سيحية ولكل
نظريات التعاي�ش امل�شرتك ،ويجب أ�ن يكون احلوار يف لبنان حوار ًا وطني ًا متاماً».

(الديار)1994/8/28 ،

• « إ�ن حلّ امل�شكلة الطائفية يف لبنان يعني م�ستقبل أالجيال اجلديدة...و إ�ن بناء نظام
وطني دميقراطي قد أ��ضحى م�س ؤ�ولية ما�سة تقع على عاتق جميع أ�ولئك الذين يتوقون يف
حر وجميل».
لبنان إ�ىل وطن م�ستقل ّ

(ت�شرين)1997/12/20 ،

• قال رد ًا على �س ؤ�ال حول تق ّدم الكتلة القومية باقرتاح قانون أ
للحوال ال�شخ�صية
االختياري« :يف ر أ�ينا أ�ن أالديان تعتمد ال�سالم يف حني أ�ن الطائفية تعتمد احلرب .ونحن
كقوميني اجتماعيني يف أ�حد مبادئنا ا إل�صالحية نعترب أالديان ال�سماوية هي من تراث أالمة
و أ�حد املواهب التي أ�نتجتها أالمة  ،ونحن ال نتدخل يف أالمور الدينية ،ول�سنا �ضد ا إلميان
الديني ،ومع احلرية املطلقة ألي مواطن باعتناق الدين الذي يريده وممار�سة طقو�سه
�سر جناح احلزب يف كل تاريخه يكمن يف أ�نه حزب الطائفي ،وكما نا�ضلنا
و�شعائره .إ�ن ّ
يتحول
�سابق ًا عرب تاريخنا �سننا�ضل يف امل�ستقبل من أ�جل هذا االقرتاح ،و إ�ذا ا�ستطعنا أ�ن
ّ
إ�ىل قانون فنكون قد أ�جنزنا إ�جناز ًا عظيماً».

(الديار)1998/1/8 ،
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• دعا إ�ىل قيام اجلمهورية الثالثة ،وقال إ�ن النظام ال�سيا�سي يف لبنان تطور من
«6و »6إ�ىل «1و1و »1مكرر.
(ا ألنوار)1998/8/22 ،

• ا�ستغرب ال�ضجة التي أ�حدثتها العري�ضة التي أ�ع ّدها يف جمل�س النواب ،والقائلة
بت�شكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية ال�سيا�سية .وقال« :هدف العري�ضة إ�نقاذ وطن ولي�س
رد ًا على بيان»( .ويق�صد بيان املطارنة املوارنة).
ّ

(ال�سفري)2000/9/30 ،

• أ�كد أ�ن ا إل�صالح يبد أ� ب أ�ن يكون عندنا دولة ،وا إل�صالح احلقيقي يبد أ� عندما تخرج
ا إلدارة اللبنانية من لعبة املحا�ص�صة.

(ال�صياد)2001/8/10 ،

• أ
«لن الطبقة ال�سيا�سية حتاول حماية نف�سها من امل�ساءلة يجب تعديل قانون
حماكمة الر ؤ��ساء والوزراء ل�صالح الق�ضاء» .وقال أ�ي�ضاً « :إ�ن يف الد�ستور مواد غام�ضة ،و إ�ن
بع�ض هذا الغمو�ض قد يكون مق�صوداً».

(ال�صياد)2004/1/23 ،

• أ�كد أ�ن عدم التخل�ص من الطائفية �سي ؤ�دي إ�ىل دمار لبنان.

(«ال�سيا�سة» الكويتية)2005/5/9 ،

يف امل� أس�لة االقت�صادية واالجتماعية
ل�سن ال�ضرائب».
ل�سن ال�شرائع ،ولي�س ّ
• «نحن يف املجل�س النيابي وجدنا ّ

(الكفاح العربي)1997/12/8 ،

• و�صف حركة ال�شيخ �صبحي الطفيلي يف البقاع ب أ�نها تعبري عن حالة اجلوع املوجودة
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يف املنطقة خ�صو�ص ًا بعد ا إلتالف النهائي لزراعة احل�شي�شة.

(الديار)1998/12/8 ،

• « إ�ن أ��سباب أالزمة االقت�صادية ال ميكن أ�ن تكون اقت�صادية بحتة ،وقد يكون الهدر
الر�سمي الذي رافق ال�سيا�سات الفا�شلة من أ�هم أ��سباب أ�زمتنا ،لذلك ال ب ّد من االتفاق
ال�سيا�سي على إ�نقاذ االقت�صاد».
و أ�كد أ�ن لبنان مر�شح ألن يلعب دور ًا مهم ًا يف اقت�صاد املعرفة ،و أ�ن إ��سرائيل التي تركز
كثري ًا على اقت�صاد املعرفة لديها قلق من مناف�سة لبنانية مقبلة.

(ال�ص ّياد)2001/8/10 ،

• «نعار�ض م�شروع اخل�صخ�صة برمته وب�شكل عميق ودقيق».

(ا ألنوار)2003/6/30 ،

يدمر البنية ا إلدارية والرتبوية والثقافية والوظيفية.
• عار�ض م�شروع التعاقد الوظيفي ألنه ّ
و أ�كد أ�ن هذا امل�شروع �سيذهب ب أ�هم ما أ�جنزه عهد الرئي�س ف ؤ�اد �شهاب ،و�سيق�ضي على كل
م ؤ��س�سات الرقابة« ،وك أ�ننا أ��صبحنا يف جمهورية أ�فالطون وال نحتاج ال إ�ىل دولة وال إ�ىل
رقابة .هذا امل�شروع الذي تقف خلفه أالكرثية النيابية �سيه ّدد م�ستقبل كل لبناين ،وكل �شاب
طامح إ�ىل ت أ��سي�س م�ستقبل له ولوطنه».

(ال�صياد)2005/12/23 ،

ا أل�صوات التي نالها يف االنتخابات
• يف دورة  1996نال � 51501صوتاً.
• يف دورة  2000نال � 42862صوتاً.
• يف دورة  2005نال � 80538صوتاً.

• ولد يف بلدة القاع ،ق�ضاء بعلبك ـ الهرمل �سنة .1947
• والده فار�س ،ووالدته جليلة.
تزوج منى حداد ،وهي جمازة يف اللغة الفرن�سية و�آدابها .ولهما ثالث
• ّ
هن :روال (حمامية) ،هال (جمازة يف االقت�صاد) ،دينا (جمازة يف إ�دارة
بنات ّ
أالعمال).
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