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البطاقة التعريفية

• ولد يف مدينة �صيدا يف  6حزيران .1954
• والده :املنا�ضل الوطني والنائب معروف �سعد الذي عرف بن�ضاالته الوطنية والقومية
واالجتماعية ،فقد كانت له م�شاركة بارزة يف الكفاح �ضد االنتداب الفرن�سي ،و�ضد م�شاريع
أالحالف اال�ستعمارية .و�ساهم يف مقاومة ال�صهيونية قبل قيام إ��سرائيل ،وبعد قيامها ،كما
حمل لواء الق�ضايا االجتماعية وم�صالح الفئات ال�شعبية .وا�ست�شهد �سنة  ،1975وهو على
ر أ��س تظاهرة ل�صيادي أال�سماك يف �صيدا �ضد م�شروع احتكار ال�صيد البحري.
• والدته� :شفيقة البزري (توفيت عام .)1955
• �شقيقه النائب الراحل م�صطفى �سعد الذي كان له دور كبري يف مقاومة االحتالل
ا إل�سرائيلي .وقد أ�قدمت قوات االحتالل على حماولة اغتياله �سنة  1985من خالل تفجري
منزله ،ف أ��صيب إ��صابات بالغة ،وفقد ب�صره ،وا�ست�شهدت ابنته ناتا�شا.
• تلقى علومه االبتدائية والتكميلية يف مدر�ستي املقا�صد واالحتاد الوطني يف �صيدا،
والثانوية يف ثانوية �صيدا الر�سمية لل�صبيان.
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الطب يف جامعة القاهرة ،وتخرج منها �سنة .1983
• �سافر إ�ىل القاهرة ،والتحق بكلية ّ
طب أالطفال ،نظر ًا اىل ا�ضطراره للعودة إ�ىل لبنان يف
ومل يتمكن من إ�نهاء تخ�ص�صه يف ّ
مطلع �سنة  1985بعد حماولة اغتيال �شقيقه م�صطفى .وقد انخرط منذ ذلك احلني يف
العمل ال�سيا�سي والوطني وا إلمنائي .أ�ثناء درا�سته يف القاهرة ن�شط يف العمل الطالبي،
وانتخب نائب ًا لرئي�س «رابطة الطلبة اللبنانيني يف م�صر» ،وكان ع�ضو ًا نا�شط ًا يف «رابطة
الطلبة العرب الوحدويني النا�صريني» .كما انت�سب إ�ىل تنظيم «الطليعة العربية».
• توىل م�س ؤ�وليات �سيا�سية وتنظيمية عديدة يف «التنظيم ال�شعبي النا�صري» حتت
قيادة �شقيقه م�صطفى.
• �سنة  1998فاز بع�ضوية املجل�س البلدي ملدينة �صيدا ،حيث جنح يف حتقيق اخرتاق
الالئحة التحالفية التي قادها تيار الرئي�س رفيق احلريري.
• ير أ��س «التنظيم ال�شعبي النا�صري» يف لبنان منذ وفاة �شقيقه م�صطفى �سنة .2002
وهو يتمتع ب�شعبية كبرية يف مدينة �صيدا وجوارها .وت�شكل مواقفه ال�سيا�سية ا�ستمرار ًا
ل�سيا�سة والده و�شقيقه ،وخ�صو�ص ًا جلهة ت أ�ييد الق�ضية الفل�سطينية ،واملقاومة �ضد العدو
ا إل�سرائيلي .وحتمل كذلك م�س ؤ�ولية «اللقاء الوطني الدميقراطي» يف �صيدا.
• �شارك يف م ؤ�مترات قومية عديدة يف لبنان ،و�سوريا ،وم�صر ،وتون�س ،واملغرب،
و�سواها من البلدان العربية ممث ًال «التنظيم ال�شعبي النا�صري».
• انتخب نائب ًا عن حمافظة اجلنوب بالتزكية يف �آب  ،2002عن املقعد الذي �شغر
بوفاة �شقيقه م�صطفى ،و أ�عيد انتخابه يف دورة �سنة  2005بالتزكية أ�ي�ضاً.
• تر�شح لالنتخابات النيابية منفرد ًا يف دورة �سنة � 2009ضد الئحة حتالف رئي�س
احلكومة ف ؤ�اد ال�سنيورة وبهية احلريري ،ومل يحافه احلظ ونال � 13512صوتاً.
• ع�ضو جلنتي البيئة والدفاع الوطني يف جمل�س النواب اللبناين.
• ع�ضو يف الرابطة الدولية للربملانيني املدافعني عن الق�ضية الفل�سطينية.
• ع�ضو يف احتاد املجال�س النيابية للدول أالع�ضاء يف منظمة امل ؤ�متر ا إل�سالمي.
�سيد أ�حمد طويل (م�صرية اجلن�سية) ولهما ثالثة أ�والد:
• مت أ�هل من إ�ميان حممد طلبة ّ
معروف ،ومنار ،وحممد.
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية
املوقف من املقاومة الوطنية
• «العالقة مع «حزب اللـه» ت�ستند إ�ىل قاعدة �صلبة ،وهي من �صميم فكر «التنظيم ال�شعبي
النا�صري» يف مواجهة اخلطر ال�صهيوين على أالمة العربية ،وا�سرتاتيجية التنظيم وفكره
ي�ستندان إ�ىل مقولة «ما أ�خذ بالقوة ال ي�سرتد بغري القوة»  ،واملقاومة ا إل�سالمية و«حزب اللـه»
مار�سا هذا احلق ،وهذا الواجب ،كما مار�سناه ،وهذه نقطة لقاء عري�ضة ووا�سعة ،لي�س على
م�ستوى ال�ساحة الوطنية اللبنانية فقط ،بل على م�ستوى ال�ساحة العربية برمتها ،وخ�صو�ص ًا
أ�ننا ندرك اليوم حجم التهديدات واملخاطر املقبلة علينا من أ�مريكا والعدو ال�صهيوين ،والتي
ن�شهد ف�صو ًال منها اليوم فوق أ�ر�ض فل�سطني ،وما يتعر�ض له ال�شعب العربي الفل�سطيني.
كما أ�نها عالقة قائمة على ا إلميان بقدرة هذه أالمة .هو خيار مقاومة العدوان والت�صميم على
هزمية امل�شروع أالمريكي ـ ال�صهيوين فوق أ�ر�ضنا العربية بكل الطرق والو�سائل املمكنة».
(اللواء)2002/8/28 ،

• قال « :إ�ن الكالم على التعار�ض بني ال�سيادة واملقاومة هو حديث باطل ،فال�شعب
جيد ًا أ�ن املقاومة هي التي قادت عملية التحرير ،وهي التي كافحت من أ�جل
اللبناين يدرك ّ
احلرية واال�ستقالل وال�سيادة».

(النهار)2005/7/29 ،

• رد ًا على �س ؤ�ال حول القرار  ،1559وعن موقف «حزب اللـه» من هذا القرار ،قال:
«حزب اللـه» قام ويقوم بدور وطني كبري يف وجه العدوانية ا إل�سرائيلية التي ت�شجعها
الواليات املتحدة أالمريكية ،وتقوم بتوفري كل الدعم ال�سيا�سي واملادي واملعنوي والع�سكري
لهذه العدوانية .ونحن رف�ضنا من أال�سا�س القرار  ،1559ألننا اعتربناه م�شروع فتنة بني
اللبنانيني .وال�س ؤ�ال الذي نطرحه دائم ًا على أ��صدقاء أ�مريكا يف لبنان :هل يف ا�ستطاعتكم
فعل أ�ي �شيء حيال العدوانية ا إل�سرائيلية ووقف ما يتعر�ض له لبنان من انتهاكات يومية
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ألجوائه ومياهه و أ�را�ضيه؟ لذلك ف إ�ن «خيار املقاومة» هو اخليار ال�صحي وال�صحيح ملجابهة
العدوان ا إل�سرائيلي على أ�را�ضينا و�سيادتنا .و إ�ن أ�ي ا�ستهداف للمقاومة �ستكون له نتائج
كارثية على م�ستوى الوحدة الوطنية واال�ستقرار وال�سلم أالهلي».

(ال�ص ّياد)2006/1/6 ،

• أ�علن عن إ�طالق «خميمات العمل التطوعي لدعم اجلنوب املقاوم» مل�ساعدة أالهايل
يف نف�ض �آثار العدوان ا إل�سرائيلي .وكان انطلق من �ساحة ال�شهداء يف �صيدا أ�كرث من مئة
�شاب وفتاة من املتطوعني ال�صيداويني إلقامة خميم للعمل التطوعي يف بلدة �شقرا اجلنوبية
ملعاونة أ�هلها يف رفع أالنقا�ض و إ�عادة ترميم منازلهم املت�ضررة وجني ما �سلم من حما�صيلهم
الزراعية ،على أ�ن يليه خميمان يف كل من كفر�شوبا و�صريفا.

(النهار)2006/9/2 ،

• أ�لقى كلمة يف االحتفال الذي أ�قامته أالحزاب الوطنية يف �صيدا يف ذكرى انطالقة جبهة
املقاومة اللبنانية .ومما جاء يف كلمته « :إ�ن مهام املقاومة لن تتوقف طاملا بقي هناك احتالل
و أ��سرى ( ،)...ولن ي�ستطيعوا حتويلنا إ�ىل جمرد عبيد عند أالمريكي وا إل�سرائيلي والفرن�سي
وغريهم» .ودعا إ�ىل مقاومة �شعبية ملواجهة ما يحاك للبنان ،م ؤ�كد ًا الدور الوطني ل�صيدا يف
املقاومة ويف حماية ظهرها.

(ال�سفري)2006/9/19 ،

• اعترب يف كلمة أ�لقاها يف �صيدا مبنا�سبة تد�شني «�شارع م�صطفى معروف �سعد»
أ�ن �صمود املقاومة ومعها �شرائح وا�سعة من ال�شعب اللبناين « أ�حبط املخططات أالمريكية
امل�سمى ال�شرق
الهادفة إ�ىل ال�سيطرة على لبنان ،واالنطالق منه ال�ستكمال تنفيذ م�شروعها
ّ
أالو�سط اجلديد».

(ال�سفري)2007/7/28 ،
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مواقف من � ؤ
ش�ون عربية و�إقليمية
• قال يف حديث إ�ىل جريدة نداء الوطن (:)2000/3/21
ـ « أ�زمة الدميقراطية يف الوطن العربي هي أ�زمة التخلف».
ـ « إ�ن امل�سيحيني هم أ��صحاب امل�صلحة أال�سا�سية يف املحافظة على القومية العربية».
ـ « إ�ن امل�سيحيني هم يف أ��سا�س انت�شار الفكر القومي العربي .املطلوب من النا�صريني أ�ن
يجدوا ال�صيغ لالنفتاح على امل�سيحيني .إ�ن الفكر النا�صري هو فكر تقدمي إ�ن�ساين ال طائفي،
�ضد احلكم الديني ،م ؤ�من بالر�ساالت ال�سماوية ،ويرتكز على جوهر الدين ،لكنه ال يحكم با�سم
الدين».
• أ�كد أ�ن الوجود ال�سوري يف لبنان يحكمه «اتفاق الطائف» ،وقال « :إ�ن هذا الوجود
هو ا�سرتاتيجي له عالقة بال�صراع العربي ـ ال�صهيوين ،وهذا أ��سا�س «املعادلة» وهذا ال يعني
عدم تنظيم هذا الوجود مبا يحفظ م�صالح الدولتني لبنان و�سوريا .ونحن �شعب واحد وهذه
حقيقة ولي�ست وهماً .كل أالمة العربية �شعب واحد ،وهذه حقيقة يجب أ�ال ين�ساها أ�حد ،لكن،
يف املقابل ،توجد حقيقة ثانية هي أ�ننا أ�ي�ض ًا دولتان مبا يعني عدم تداخل ال�سلطتني ،لبنان
و�سوريا ،ومن حق لبنان أ�ن يطمئن إ�ىل أ�نه لي�س وحيد ًا يف املواجهة مع العدو ال�صهيوين ،ومن
حق �سوريا أ�ن تطمئن إ�ىل أ�ن لبنان لن ي�ستخدم يف يوم من أاليام خنجر ًا يف خا�صرتها».

(ال�سفري)2002/8/24 ،

• عن ر أ�يه يف االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية قال« :على كل العرب والعامل أ�ن يدركوا أ�ن
ما يجري يف فل�سطني من عدوان وجمازر إ�منا تتحمل م�س ؤ�وليته الواليات املتحدة أالمريكية،
ويتحمل م�س ؤ�وليته أ�ي�ض ًا ال�صمت العربي الر�سمي امل�شني ،فما يجري بحق �شعب فل�سطني
وحماوالت ت�صفية ق�ضيته وحقوقه امل�شروعة يف أ�ر�ضه ،إ�منا يجري بقرار أ�مريكي ،و أ�خجل أ�ن
أ�قول بت�آمر عربي ر�سمي .وهنا أ�دعو ال�شعب الفل�سطيني إ�ىل ت أ�كيد وحدته الوطنية ،وجتديد

10

بال�صور ..

العائلة والوالد باللبا�س الع�سكري

11

حقه يف املقاومة �ضد االحتالل .و أ�دعو ال�شعب العربي إ�ىل دعم الن�ضال الفل�سطيني ،و إ�ىل
ابتكار الو�سائل للتوا�صل مع هذا ال�شعب املكافح ،ألن هذا ال�شعب يقوم بدور طليعي ومتقدم
يف مواجهة م�شروع أ�مريكي ـ �صهيوين �ضد أ�متنا العربية».

(الديار)2002/10/13 ،

• يف ت�صريح له ،قال« :لبنان لي�س كوكب ًا �آخر ،أ�و جزيرة م�ستقلة عن حميطها ،إ�نه،
�شاء البع�ض أ�و أ�بى ،جزء أ��سا�سي من هذا املحيط العربي ،وهو عربي يف ال�صميم ،يتفاعل
ويت�ضرر من أ�ي �ضربة ألي قطر من أالقطار العربية ،لذا يجب أ�ن نكون
مع الق�ضايا العربية،
ّ
على قدر امل�س ؤ�ولية يف املواجهة».

(النهار)2002/10/29 ،

• اعتذر عن عدم إ�عطاء موعد طلبه وفد من ال�سفارة أالمريكية يف بريوت لالجتماع به
يف مدينة �صيدا ،وقال « :إ�ن رف�ض اللقاءات متليها اعتبارات تتعلق بالكرامة الوطنية يف
ظل ال�ضغط أالمريكي على لبنان ،ونعت املقاومة اللبنانية با إلرهاب ،وكذلك احلظر أالمريكي
على زيارة أالمريكيني إ�ىل �صيدا واجلنوب ،وتعبري ًا عن رف�ضنا لالنحياز أالمريكي الفا�ضح
للكيان ال�صهيوين العن�صري الذي ينفذ أ�ب�شع املجازر بال�شعب الفل�سطيني ،وبالنظر أ�ي�ض ًا
إ�ىل ا إلرهاب وا إلجرام اللذين متار�سهما الواليات املتحدة �ضد ال�شعب العراقي الذي يتعر�ض
حلرب إ�بادة وقتل جماعي ،و إ�ىل ما تتعر�ض له �سوريا من �ضغوط ومن فر�ض عقوبات
أ�مريكية عليها».
(ال�سفري)2004/8/3 ،

• دعا إ�ىل «عوملة الن�ضال �ضد االمربيالية املتوح�شة التي تعمل على إ�نتاج احلروب
وا�ضطهاد ال�شعوب ونهب الرثوات الوطنية» ،واعترب أ�ن «هذه االمربيالية التي جتتاح العامل
ولبنان ت�سعى إ�ىل ال�سيطرة و إ��شاعة الفنت والقالقل إ�نفاذ ًا لنظريات الفو�ضى الهدامة».

(النهار)2005/10/20 ،
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• أ�لقى كلمة يف «امل ؤ�متر النا�صري الثاين» يف بريوت .ومما جاء فيها « :إ�ن امل ؤ�متر
النا�صري مطالب ب أ�ن ميعن النظر يف ق�ضايا أالمة وظروف ال�ساحات ،و أ�ن يوائم بني
متطلبات الن�ضال القومي ،كما أ�ن عليه أ�ن يقر أ� جيد ًا متغريات الع�صر واختالف التحديات،
تطور على �صعيد و�سائل االت�صال والت أ�ثري و�آليات العمل ليكون ذلك كله
وما ا�ستجد من ّ
حافز ًا لتجديد الفكر وتطوير الو�سائل وحتديث أالداة ،والنا�صرية م�شروع نه�ضة ،والنه�ضة
ال تتوقف عند زمن معني .والثورة النا�صرية �سبقت ع�صرها ،ولكنها مل تدرك ع�صرنا .فهل
جن ّدد الفكر ونواكب الع�صر ون ؤ��س�س لثورة عربية تغيريية ت�سبق ع�صرها؟ النا�صرية ثورة
م�ستمرة أ�ي أ�نها إ�رادة تقدم وتطور و إ�بداع فلماذا يريدها بع�ضهم حركة رجعية خارج املكان
والزمان وتنتمي إ�ىل ع�صر م�ضى؟»

(النهار)2005/7/29 ،

• يف حوار مع جريدة �صدى البلد ( )2007/7/8قال « :إ�ن جمموعة «فتح ا إل�سالم»
كانت لهم أ��شكال عدة من التعاون مع فريق ال�سلطة ال�ستخدامهم يف ح�صار املقاومة و�ضرب
املعار�ضة».
• قال إ�ن القرار الذي اتخذه الرئي�سان مي�شال �سليمان وب�شار أال�سد خالل القمة التي
عقداها ،والقا�ضي ب إ�قامة عالقات دبلوما�سية بني لبنان و�سوريا ،قد فاج أ� قوى � 14آذار،
فات�سمت ردود فعلها باالرتباك والتناق�ض .و�ش ّدد على « إ�قامة عالقات �سليمة بني لبنان و�سوريا
تعبري ًا عن حقائق التاريخ واجلغرافيا ،والرتابط االقت�صادي واالجتماعي واالنتماء القومي الواحد.
وهي �ضرورة حيوية لكال البلدين يف مواجهة العدوانية واملخططات أالمريكية».

(النهار)2008/10/24 ،

• رعى والدة «اللقاء اللبناين ـ الفل�سطيني» يف �صيدا يف  .2008/10/27وهو أالول
من نوعه يف عا�صمة اجلنوب ،هو أ�ول إ�طار لبناين ـ فل�سطيني جامع يتخذ طابع اللقاء
الدوري �شهرياً .كما ح ّدد مركز معروف �سعد الثقايف مكان ًا ثابت ًا الجتماعاته.
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• �شكر اجلمهورية ا إل�سالمية ا إليرانية على دورها الكبري يف تر�سيخ الوحدة الوطنية
اللبنانية ،وعلى م�ساعدة لبنان يف الكثري من الق�ضايا ا إلمنائية يف خمتلف املناطق» .و أ�كد
«�ضرورة تعزيز التعاون بني اجلمهوريتني ا إل�سالمية ا إليرانية واللبنانية ملا فيه م�صلحة
ال�شعبني ال�شقيقني».

(النهار)2008/12/12،

• على أ�ثر العدوان ا إل�سرائيلي على قطاع غ ّزة ،دعا اجلماهري العربية إ�ىل ت�صعيد
حتركاتها من أ�جل تعوي�ض ال�صمت الر�سمي العربي يف مواجهة العدوان ا إلجرامي ،وقال:
موحد يف مواجهة
«من غري املفيد أ�ن يذهب العرب إ�ىل أالمم املتحدة ولي�س لديهم موقف ّ
ا إلجرام والغطر�سة ال�صهيونية �ضد ال�شعب الفل�سطيني» .و أ��ضاف « :ترعى الواليات املتحدة
أالمريكية حرب ا إلبادة التي ي�شنها العدو ال�صهيوين �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،ومن امل ؤ��سف
القول إ�ن هناك �صمت ًا عربي ًا إ�ىل ح ّد التواط ؤ� ،بل أ�كاد أ�قول إ�ىل ح ّد امل�شاركة يف هذه احلرب
�ضد ال�شعب الفل�سطيني» .وطالب النظام الر�سمي العربي والدول امل�سماة معتدلة ب أ�ن تتحمل
م�س ؤ�وليتها يف هذا ا إلطار ،و« أ�ال تكون يف �شكل مبا�شر أ�و غري مبا�شر �شريكة يف هذه احلرب
العدوانية �ضد ال�شعب الفل�سطيني».

(النهار)2009/1/4 ،

حول الدولة والد�ستور وا إل�صالح ال�سيا�سي والطائف واحلوار والتحالفات
ال�سيا�سية
• «نحن من القائلني دوم ًا ب أ�ن م�شروع الكانتونات يف حال وجوده لي�س م�شروع ًا
�صاحل ًا للبنان ،بل إ�نه غري قابل للتطبيق يف هذا البلد الذي بالكاد ي�شكل يف حال وحدته
ويف حدود الـ  10452مربع ًا كانتون ًا �صغرياً ،هذا بغ�ض النظر عن منطلقاتنا ومنطلقات
غرينا وما نريده وما ال نريده».
(ال�سيا�سة الكويتية)1986/12/22 ،
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• يف مقابلة مع جريدة ا ألنوار ( )1998/8/5قال�« :سنت�صدى مل�شروع إ�قليم اخلروب
املذهبي كما ت�صدينا �سابق ًا مل�شروع ت أ��سي�س «اجلي�ش ال�س ّني»».
• يف أ�ول إ�طاللة �صحفية بعد انتخابه نائب ًا بالتزكية بعد وفاة �شقيقه م�صطفى ،قال
ملجلة ا ألفكار (« :)2002/9/30لدينا ثوابت را�سخة يف العمل ال�سيا�سي بد أ�ت معنا؛ وهي
التي تتعلق بالوحدة الوطنية وبالدفاع عن الغالبية العظمى من اللبنانيني والطبقات ال�شعبية
الكادحة وحقها يف حياة كرمية ..فكل هذه العنا�صر �ستكون هي خطتنا ونهجنا و�سنحاور
اجلميع حتت هذا ال�سقف ،ونتعاون مع التيارات ال�سيا�سية التي ت ؤ�من بهذه الثوابت ،وال
�سيما أ�ننا على م�سافة قريبة من قوى عديدة لدينا معها قوا�سم م�شرتكة �سواء على امل�ستوى
الوطني والنظرة إ�ىل االحتالل والت�شبث باملقاومة أ�م بالن�سبة حلقوق النا�س واحلريات وم�صالح
الطبقات ال�شعبية رغم تفاوت أال�ساليب مع أ�غلب أالطراف حول حتقيق هذه أالهداف».
• أ�كد « أ�ن أ�ي قانون لالنتخابات لن يحقق دميقراطية التمثيل ال�شعبي إ�ذا مل يت�ضمن
للنفاق االنتخابي ،وحتديد �سن الثامنة ع�شرة لالقرتاع» .ودعا إ�ىل قانون ع�صري
�سقف ًا إ
ومرحلي يقي لبنان «االهتزازات ال�سيا�سية» ،وال يكون جمحف ًا بحق أ�ي فئة لبنانية .وعن
التمثيل الن�سبي يقول « :إ�ن امل�س أ�لة ال تتعلق فقط ب�شكل الدائرة االنتخابية .و إ�ذا أ�راد البع�ض
أ�ن ن�صل إ�ىل جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة ،ف إ�ننا ن ؤ�يد ،ومنيل إ�ىل �ضرورة اعتماد
«التمثيل الن�سبي» يف أ�ي قانون انتخابي ،ونرف�ض أ�ي توجه إ�ىل اعتماد التمثيل أالكرثي».

(ا ألنوار)2002/10/7 ،

رد ًا على �س ؤ�ال حول إ�ن�شاء جمل�س ال�شيوخ ،قال « :إ�ن احلديث عن هذا امل�شروع
• ّ
ن�ص الد�ستور اللبناين ،ف إ�ن إ�ن�شاء جمل�س
ال يزال مبكر ًا جد ًا و�سابق ًا ألوانه ،ألنه ،بح�سب ّ
يتم بعد أ�ول انتخابات ملجل�س نيابي غري طائفي أ�و مذهبي .ولغاية ا آلن مل ن�صل
ال�شيوخ ّ
إ�ىل حتقيق هذه اخلطوة ،واملجل�س النيابي ال تزال مقاعده موزعة على الطوائف واملذاهب
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وامللل اللبنانية .أ��ضف إ�ىل هذا ك ّله أ�نه مل يتم إ�ن�شاء الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية ال�سيا�سية
حتى ي�صبح با إلمكان احلديث عن إ�مكان إ�ن�شاء هذا ملجل�س .وعلى كل حال ،ف إ�ن دور جمل�س
ال�شيوخ يقت�صر فقط على حفظ حقوق الطوائف اللبنانية كمجموعات دينية ،والعمل على
حماية حقوقها من الناحية الدينية».

(ا ألنوار)2002/10/7 ،

• «نظامنا قائم على التوزيع الطائفي .وتتداخل فيه امل�صالح الطائفية مع الق�ضايا الوطنية
واالقت�صادية واالجتماعية .وال �شك يف أ�ن ع ّلة العلل يف لبنان هي امل�س أ�لة الطائفية وجتذّرها يف
احلياة ال�سيا�سية .وال بد من إ�يجاد نقطة البداية للخروج من الواقع الطائفي .و إ�ذا مل نفعل ذلك
ف�سنكون دائم ًا عر�ضة للوقوع يف امل�آزق واملطبات واملخاطر ،على امل�ستوى الداخلي».

(ال�ص ّياد)2002/11/29 ،

• «اتفاق الطائف» لي�س مقد�ساً ،ويجب البحث عن مكامن اخللل فيه وتطويرها أ�و
تغيريها ،ولكن امل�شكلة اليوم هي يف الطبقة ال�سيا�سية املم�سكة بخناق البلد ،وامل�ستفيدة من
الواقع على �صعيد م�صاحلها اخلا�صة وم�صاحلها ال�سيا�سية .وهي تتحكم بواقع البلد حتى
أ�و�صلته إ�ىل ثقافة الف�ساد الذي عممته على كل امل�ستويات .ويف الو�ضع الراهن لي�ست هناك
امتيازات ملناطق وال لطوائف وال ملذاهب .ال يوجد امتياز على امل�ستوى ال�شعبي ،هناك امتيازات
للفا�سدين وال�سارقني والل�صو�ص ،وهم من كل الطوائف واملذاهب».

(ال�صياد)2004/7/16 ،

• بعد مرور  30عام ًا على جرمية اغتيال املنا�ضل الوطني معروف �سعد ،ارت أ�ى النائب
أ��سامة �سعد إ�لغاء كل الن�شاطات املتعلقة ب إ�حياء الذكرى العتبارات تتعلق بجرمية اغتيال
مقر «التنظيم ال�شعبي
الرئي�س رفيق احلريري ( . )2005/2/14وعقد م ؤ�متر ًا �صحافي ًا يف ّ
النا�صري» ،تال فيه بياناً ،أ�هم ما جاء فيه« :بداية ،ال بد أ�ن نعلن ا�ستنكارنا الغتيال ابن �صيدا
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البار الرئي�س الراحل رفيق احلريري الذي أ�دى دور ًا حموري ًا يف التمهيد إلعالن «وثيقة الوفاق
الوطني» يف الطائف ،والتي على أ��سا�سها دخل لبنان من حالة احلرب واالقتتال �آفاق ال�سلم
أالهلي .إ�ننا إ�ذ نودع دولة الرئي�س احلريري اليوم ،ف إ�ننا نفقد بغيابه مدماك ًا أ��سا�سي ًا من مداميك
الوفاق الوطني لكونه �شكل يف حياته وا�ست�شهاده قيمة وطنية جامعة .و إ�ن كان من كلمة تقال
يف ظل هذا ال�ضجيج من املواقف ال�صاخبة واملتوترة التي رافقت فاجعة اال�ست�شهاد و أ�عقبتها،
فهي يف ذلك املوقف الر�صني والهادئ الذي عبرّ عنه البيان ال�صادر عن ال�سيدة بهية احلريري،
والذي يعرب عن موقف وطني �صادق من � أش�نه أ�ن يخفف هياج املواقف ،ويه ّدئ النفو�س ،ويع ّزز
التما�سك الداخلي من دون التخلي عن التم�سك مببد أ� تعجيل التحقيق ،والك�شف ال�سريع عن
القتلة اجلناة واجلهات التي تقف وراءهم.
إ�ن تعاطي ال�سلطة اللبنانية مع اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ورفاقه كان دون م�ستوى
احلدث ،إ�ىل درجة بدت أ�نها فاقدة املبادرة والدور ،يف حني كان يقت�ضي أ�ن يكون حدث على
حمرك ًا لل�سلطة و أ�جهزتها أالمنية والق�ضائية لبذل مزيد من اجلهد
هذا امل�ستوى من اخلطورة ّ
لتعجيل التحقيق بد ًال من حال االرتباك والرتدد التي طبعت حركتها .وح�سن ًا فعلت ال�سلطة يف
هذا ال�سياق عندما طلبت اال�ستعانة بخربات دولية ،وتعاطت إ�يجاب ًا مع جلنة التحقيق الدولية.
كما جن ّدد ت أ�كيد املوقف الوطني اجلامع ملدينة �صيدا ،ووحدة أ�بناء املدينة يف امل�صائب وامللمات
م�ش ّددين على أ�ن هذه املدينة كانت و�ستبقى مدينة الوحدة الوطنية والعي�ش امل�شرتك ..مدينة
املقاومة والتحرير ،املدينة امل ؤ�منة بعروبتها واملتم�سكة بثوابتها الوطنية والقومية .إ�ن هذه أالجواء
التي تعي�شها البالد اليوم تتزامن مع الذكرى الثالثني ال�ست�شهاد القائد الوطني معروف �سعد؛
وهيمنا�سبةن�ستعيدفيهامواقفهذاالقائدالعظيم،ون�ستلهمفيهات�ضحياتهون�ضاالته،وفر�صة
للفت االنتباه إ�ىل أ�ن اغتيال ال�شهيد معروف �سعد �شكل ال�شرارة أالوىل الندالع احلرب اللبنانية
التي نخ�شى أ�ن نكون اليوم يف أ�جواء مماثلة لها ،تدخل البالد يف دوامة جديدة .من هنا ،ف إ�ننا
نحذر جميع اللبنانيني من خماطر االجنرار إ�ىل أ�ي ت�صعيد يف املواقف ال�سيا�سية ،ألننا بذلك
نكون قد هي أ�نا الطريق أ�مام امل�شاريع الدولية املتحفزة لالنق�ضا�ض على لبنان واملنطقة حتت
الرباقة .إ�ننا ،بعد ثالثني عام ًا
عناوين الدميقراطية وال�سيادة واحلرية وغريها من ال�شعارات ّ
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على ا�ست�شهاد معروف �سعد ،ن�ش ّدد على أ�همية ك�شف احلقيقة ،ون�شر نتائج التحقيقات ذات
ال�صلة باملو�ضوع ،لي�س ملطلب �شخ�صي ،و إ�منا من أ�جل تنوير الر أ�ي العام اللبناين إ�ىل املخاطر
املرتتبة على طم�س احلقائق .ولهذه أال�سباب ،جند أ�نف�سنا اليوم أ�كرث إ�حلاح ًا على ك�شف
جرمية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،لئال تبقى املعطيات املتعلقة باجلرمية طي الكتمان،
مما يعاظم حال االحتقان والتوتر يف ال�شارع اللبناين ..و�سط كل ما يبعثه هذا امل�شهد من
خماوف وخماطر ،وجدت أ�نه ال ب ّد من احلوار ،ومن فر�ض منطق احلوار والعقل ،وقلت:
فلنتجاوز كل هذا ولنجل�س جميعنا معاً ،علنا نتو�صل إ�ىل قوا�سم م�شرتكة جتنب البالد
الفراغ أ�و التدويل أ�و الفو�ضى أ�و أ�ي �شر �آخر يرتب�ص بالوطن ..إ�ننا نعترب الطبقة ال�سيا�سية
بكل اجتاهاتها التي تناوبت على ال�سلطة قبل الطائف وبعده هي امل�س ؤ�ولة عن أالو�ضاع التي
�شرعت البالد أ�مام كل االحتماالت .إ�ن هذه الطبقة ال�سيا�سية املوزعة
و�صلنا إ�ليها ،وهي التي ّ
بني ما ي�سمى املواالة واملعار�ضة حتاول اليوم تربئة نف�سها ب�شعارات براقة ،هي طبقة فقدت
�صدقيتها ،إ�ذ إ�نها دوم ًا كانت تقول ما ال تفعل وما مل تفعل ،يف وقت أ�نها كانت قادرة على
فعل الكثري خالل وجودها يف ال�سلطة .إ�ن اجلماهري مدعوة إ�ىل وعي م�صاحلها ،ووعي أ�بعاد
املخاطر املحدقة بالوطن ،واىل أ�ن تزن حتركاتها مبيزان احلكمة والعقل وعدم االجنرار وراء
�شعارات غرائزية حتري�ضية �ضد ا آلخر ،أ�ي �آخر ،ألن هذا ا آلخر ما هو إ�ال الذات ،فنكون كمن
يطعن نف�سه بنف�سه .وقانا اللـه �شر الفنت ،فالفتنة أ��شد من القتل .إ�ن أ�ي تطور يف أالو�ضاع
الداخلية نحو منزلقات الفتنة لن تكون فيه معار�ضة رابحة أ�و �سلطة خا�سرة أ�و معار�ضة
خا�سرة و�سلطة رابحة ،ففي الفتنة املعار�ضة وال�سلطة خا�سرتان ال حمالة ،ولعل اخلا�سر
أالكرب هو لبنان و�شعبه وا�ستقراره واقت�صاده».

(النهار)2005/2/26 ،

• أ�ك ّد حر�صه ال�شديد على معرفة حقيقة من اغتال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
ت�سي�س الق�ضية وت�ستغل» ،وقال« :من حقنا أ�ال نثق بكل املعطيات التي ق ّدمها
«�شرط أ� ّال ّ
تقرير ديتليف ميلي�س ،وخ�صو�ص ًا أ�ن جزء ًا كبري ًا منه ي�ستند إ�ىل أ�د ّلة وروايات من �شهود
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فاقدين �صدقيتهم .وبالنظر إ�ىل التجارب ال�سابقة مع جلان حتقيق دولية ،فهي مل تكن يوم ًا
بريئة أ�و نزيهة ،وها هي احلرب على العراق ت�شن ا�ستناد ًا إ�ىل كذبة كبرية بتقارير مفخخة،
وما االعتذار من قبل ال�سيد كولن باول (وزير اخلارجية أالمريكي) مبفعول رجعي إ� ّال خري
دليل».
(النهار)2005/10/26 ،

رحب بالوثيقة امل�شرتكة التي �صدرت عن «حزب اللـه» و«التيار الوطني احلر» ،ور أ�ى
• ّ
فيها «منوذج ًا للحوار البناء املفيد تعميمه إلعالء لغة احلوار بد ًال من ال�سجاالت ال�سيا�سية
حادة».
وا إلعالمية واخلطاب التحري�ضي الذي يدفع أالمور يف اجتاه توترات وانق�سامات ّ

(ال�سفري)2006/2/11 ،

• هاجم «ثورة أالرز» وقال« :لقد أ��ضاعتنا و أ��ضاعت البلد« .ثورة أالرز» هي ثورة متنقلة
من �سفارة إ�ىل �سفارة ومن دولة إ�ىل دولة .نقول لهم ،دعوا «ثورة أالرز» يف لبنان ،نريد أ�ن
نقر أ�ها بالعربي الف�صيح ولي�س أ
بالمريكي أ�و الفرن�سي..حتى ال نقول بالعربي».

(ال�سفري)2006/2/27 ،

• ر أ�ى أ�ن «خري قانون لالنتخابات النيابية هو الذي يعتمد الن�سبية ويعترب لبنان
ك ّله دائرة انتخابية واحدة» .وقال« :هناك من يطالب باعتماد الدائرة كالق�ضاء بذريعة
أ�نها تتيح عالقات مبا�شرة بني النائب والناخب .من الوا�ضح أ�ن ه ؤ�الء لي�سوا مهتمني
بر�سم دوائر خمتلطة على ال�صعيد الطائفي ،أ�و مبراعاة قواعد العي�ش الوطني الواحد ،ألن
أالق�ضية تقت�صر على لون طائفي واحد .ف�ض ًال عن ذلك ،يعك�س املطالبون بت�صغري حجم
الدائرة االنتخابية نظرة قا�صرة إ�ىل دور النائب ،إ�ذ حت�صره يف إ�طار تقدمي اخلدمات ألبناء
دائرته وم�شاركتهم يف منا�سباتهم ،وتتجاهل أ�ن النائب هو نائب عن ال�شعب ،و أ�ن دوره
أال�سا�سي يتمثل يف ر�سم �سيا�سة الدولة يف جميع املجاالت .ومن أال�صوات من يطالب
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ب إ�بقاء النظام أالكرثي بحجة أ�ن النظام الن�سبي مع ّقد ،و أ�ن تطبيقه يحتاج إ�ىل وجود
أ�حزاب كربى .ويتنا�سى ه ؤ�الء أ�ن النظام أالكرثي ال ي ؤ�من �صحة التمثيل .وخري دليل على
ذلك قانون عام  ،2000كما يتنا�سون أ�ن تطبيق النظام الن�سبي ي�ساعد يف قيام أ�حزاب
وتكتالت كربى عابرة للطوائف واملناطق ،وي�ضمن �صحة التمثيل» .وختم« :نرى أ�ن خري
قانون لالنتخابات النيابية يف لبنان ملراعاة قواعد العي�ش الواحد و�ضمان �صحة التمثيل
وامل�ساهمة يف تطوير احلياة ال�سيا�سية هو القانون الذي يعتمد الن�سبية ،ويعترب لبنان ك ّله
دائرة انتخابية واحدة».

(النهار)2006/3/20 ،

• أ�عرب عن «احلر�ص على ال�سعي لتح�صني موقف مدينة �صيدا واحلفاظ على ثوابتها
الوطنية والعي�ش امل�شرتك ،وب أ�نها �ستبقى عا�صمة للجنوب واملقاومة ،ومنوذج ًا للتالقي،
وواحة للحرية والدميقراطية» .و أ�بدى «ارتياحه للموقف يف مدينة �صيدا التي تثبت مرة
أ�خرى عمق انتمائها للخط الوطني املقاوم ،و أ�بناء املدينة يرتجمون هذا أالمر عرب تفاعلهم مع
حميطهم ال�شرقي واجلنوبي وال�شمايل».

(ال�سفري)2007/1/13 ،

• اعترب « أ�ن تفجري أالو�ضاع يف املخيمات الفل�سطينية ،أ�و يف أ�ي منطقة أ�خرى ،يخدم
أ�هداف احلرب أالمريكية ـ ال�صهيونية على لبنان التي ت�ستهدف الق�ضية الفل�سطينية،
وت�صفية حق الالجئني يف العودة إ�ىل ديارهم» .ولفت االنتباه « إ�ىل االرتباط الوثيق بني
خميم عني احللوة ،عا�صمة ال�شتات الفل�سطيني ،ومدينة �صيدا ،بوابة اجلنوب ومدينة
املقاومة ،حيث إ�ن ما يجري يف املخيم له ت أ�ثريه الكبري على املدينة» .و أ�ك ّد أ�ن التالعب
ب أ�من املخيم ي�شكل خطر ًا أ�كرب على الق�ضية الوطنية الفل�سطينية ،وعلى املقاومة والق�ضية
الوطنية اللبنانية.

(ال�سفري)2007/5/10 ،
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• رف�ض احلديث عن تعديل « اتفاق الطائف» ،وقال« :الطائف لي�س كتاب ًا مقد�ساً ،وهو
ا آلن العقد الوحيد بني اللبنانيني ،يعني هو ال�صيغة القانونية والد�ستورية املجمع عليها من
قبل جميع اللبنانيني والتي ي�ستند إ�ليها الد�ستور ،وبالتايل يف ظل ظروف االنق�سام ال�سيا�سي
احلاد املوجود يف البلد ،ويف ظلّ هذا االفرتاق املوجود ال أ�عتقد أ�نه من املفيد التحدث عن أ�ي
ّ
تعديالت أ�و تغيري يف «الطائف» .ممكن احلديث عن تعديالت أ�و تغيري ب�صيغة الطائف يف
ا�ستقرت أالمور وانتظمت امل ؤ��س�سات ،ممكن �ساعتئذٍ أ�ن يتم احلديث عن تعديالت يف
حال
ّ
اتفاق الطائف».

(ا ألنوار)2008/1/14 ،

• ر أ�ى أ�ن «عدم متتع لبنان باال�ستقرار منذ ن�شوئه حتى اليوم يرجع إ�ىل عجز القوى
الطائفية عن بناء دولة حقيقية .و أ�ن �ضمان اال�ستقرار ،ف�ض ًال عن ال�سيادة واال�ستقالل،
ي�ستدعي جتاوز النظام الطائفي نحو نظام دميقراطي حقيقي يقوم على قاعدة االنتماء
الوطني اللبناين والهوية العربية».

(النهار)2008/10/24 ،

• رف�ض قانون االنتخابات النيابية (قانون  )1960وقال إ�نه «قانون طائفي ال ميثل
حالة وطنية تعك�س متثي ًال حقيقي ًا لل�شعب اللبناين بقواه االجتماعية املختلفة» .و أ��ضاف « إ�ن
ال�شعب ال ينا�ضل من أ�جل حترير وطنه لي�سلمه إ�ىل فئة فا�سدة وم�ستبدة ومت�سلطة ،و إ�منا
إ�ىل �سلطة وطنية خمل�صة ترفع الظلم عنه وت�ضمن له العي�ش بحرية وكرامة على أ�ر�ضه».

(النهار)2008/11/17 ،

• حذّر من «خطورة املال ال�سيا�سي يف العملية االنتخابية ،ودوره يف تدمري احلياة
الدميقراطية ،وت�شويه �صورة امل ؤ��س�سات الدميقراطية يف لبنان».

(النهار)2008/12/12 ،
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يف امل�س أ�لة االقت�صادية واالجتماعية
• عار�ض �سيا�سات الرئي�س رفيق احلريري ،وقال يف مقابلة مع جريدة اللواء
( « :)2002/8/28إ�ن «التنظيم ال�شعبي النا�صري» يعار�ض �سيا�سات الرئي�س رفيق

ظن الكثريون هذه املعار�ضة ت�ستند إ�ىل تناف�س حملي
احلريري منذ العام  ،1992وقد ّ
يف مدينة �صيدا ،وك ّنا نتهم ب أ�ننا نبالغ باالعرتا�ض على ال�سيا�سات االقت�صادية
واالجتماعية للرئي�س احلريري وحكومته .وا�ستمر التنظيم معار�ض ًا لهذه ال�سيا�سات.
و أ�عتقد أ�ن حجم القوى املعرت�ضة على هذه ال�سيا�سات قد كرب ،و أ�ن ال�شرائح االجتماعية،
وخا�صة ال�شرائح املنتجة والكادحة وال�شعبية التي ت�شكل غالبية اللبنانيني ،أ��صبحت
ت�شعر بثقل هذه ال�سيا�سات على حياتها ومعي�شتها وم�صاحلها .وميكن القول إ�ن هناك
خط ًا ثابت ًا لـ«التنظيم ال�شعبي النا�صري» يف االعرتا�ض على ال�سيا�سات االقت�صادية
للرئي�س احلريري ،وهو اعرتا�ض مبني على أ��سا�س ما ن ؤ�من به من فكر ،إ�ذ إ�نها ال تراعي
للن�سان اللبناين يف حق التعليم والطبابة
م�س أ�لة العدالة االجتماعية واحلقوق أال�سا�سية إ
والعمل وال�سكن».
• التقى ك ًال من النائبة بهية احلريري والدكتور عبد الرحمن البزري يف دارة �آل
احلريري يف جمدليون ملناق�شة م�شكلة جبل النفايات يف �صيدا بعدما انهار جانب
منه يف البحر ،أالمر الذي أ�دى إ�ىل تلويث ال�شاطئ .وناق�ش املجتمعون املعوقات التي
تعرت�ض م�شروع التخل�ص من جبل النفايات ،وال �سيما أ�ن م ؤ��س�سة الوليد بن طالل
تربعت بخم�سة ماليني دوالر لهذه الغاية.

(امل�ستقبل)2005/9/13 ،

نوه باحليوية العالية وامل�س ؤ�ولية الوطنية الكربى اللتني يتمتع بهما ال�شباب اللبناين،
• ّ
على الرغم من حماوالت تهمي�شه ،وو�ضعه يف خانة الي أ��س ،وم�صادرة م�ستقبله ،وعدم
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إ�يجاد فر�ص عمل له ،ما يدفع ا آلالف إ�ىل الهجرة .و أ�كد �ضرورة م�شاركة ال�شباب يف
�صياغة م�ستقبل لبنان ،و إ�عطاء هذا اجليل فر�صة للتغيري احلقيقي املن�شود داعي ًا إ�ىل
خف�ض �سن االقرتاع إ�ىل � 18سنة.

(امل�ستقبل)2005/9/21 ،

• قال « :إ�ن احلكومة ،باتخاذها قرار ًا بتحرير أ��سعار الرغيف واملحروقات ،تعتمد
التحايل يف إ�مرار �سيا�ساتها االقت�صادية وحتميل الفئات ال�شعبية والفئات الكادحة
والفقرية م�س ؤ�ولية ف�شلها يف معاجلة �صحيحة أ
للزمة املعي�شية واالقت�صادية» .واتهمها
ب أ�نها «ت�سعى إ�ىل ا�سرت�ضاء ناهبي خريات الوطن و�سارقيها من أ��صحاب ال�سلطة
والنفوذ املحظيني» .ور أ�ى أ�ن «هذه ال�سيا�سة تدفع نحو املزيد من املعاناة وا إلفقار ،وتعر�ض
أالمن االجتماعي ألفدح أالخطار» الفت ًا إ�ىل أ�ن «الوطن لي�س يف حاجة إ�ىل حترير أ��سعار
احلاجات ال�ضرورية لل�شعب اللبناين بقدر ما هو يف حاجة إ�ىل حتريره من الل�صو�ص
والفا�سدين واملف�سدين».

(النهار)2006/5/21 ،

• خ�ضع لعملية جراحية م�ستعجلة يف م�ست�شفى �صيدا احلكومي دعم ًا للم�ست�شفى،
وت أ�كيد ًا ألهميته بالن�سبة اىل املدينة وكل حميطها .وج ّدد ثقته بهذا امل�ست�شفى الذي
يوفّر خدماته للبنانيني كافة من دون أ�ي متييز مناطقي أ�و طائفي ،ومبجل�س إ�دارته الذي
جنح يف جعل امل�ست�شفى احلكومي يف م�صاف امل�ست�شفيات الناجحة .وهو أ�ول نائب
يعالج يف م�ست�شفى حكومي.

(ال�سفري)2008/11/3 ،

• ولد يف مدينة �صيدا يف  6حزيران .1954
• والده :املنا�ضل الوطني والنائب معروف �سعد.
• والدته� :شفيقة البزري (توفيت عام .)1955
• �شقيقه النائب الراحل م�صطفى �سعد.
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