جهاد ال�صمد

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• ولد يف بلدة بخعون ال�شمالية يف .1961/12/25
• والده :مر�شد (نائب �سابق تويف �سنة  ،)1976ووالدته :فاطمة �شم�س الدين.
• تل ّقى علومه ا إلبتدائية والتكميلية يف املدر�سة اجلديدة الر�سمية لل�صبيان يف طرابل�س،
والثانوية يف ثانوية امللعب الر�سمية ،وماراليا�س طرابل�س ـ امليناء.
• �سافر إ�ىل فرن�سا ،ودر�س يف جامعة « أ�ميان» ،وح�صل على إ�جازة يف الفيزياء العامة
�سنة  ،1983وعلى إ�جازة يف الهند�سة املدنية من املدر�سة اخلا�صة أ
لل�شغال العامة يف
باري�س �سنة .1985
• انتخب نائب ًا عن منطقة ال�ض ّنية ـ املنية يف دورة �سنة  1996ونال � 66917صوتاً،
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كما انتخب نائب ًا عن دائرة ال�شمال أالوىل (ق�ضاء عكار ـ ب�شري) يف دورة �سنة  2000ونال
� 31242صوتاً.
•تر�شح لالنتخابات النيابية يف دورة �سنة  2009ومل يحالفه احلظ ونال 16136
�صوتاً.
• �شارك يف أ�عمال اللجان النيابية ،فكان ع�ضو ًا يف جلنة ا إلعالم واالت�صاالت ،وجلنة
املال واملوازنة ،وتر أ��س جلنة �ش ؤ�ون املهجرين.
• تر أ��س جلنة ال�صداقة الربملانية اللبنانية ـ ا إلماراتية.
• كان من النواب امل�ستقلني يف الندوة النيابية.
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية
مواقف
• أ�كد أ�ن جيل ال�شباب اللبناين يواجه أ�زمة انتماء وثقافة وم�ستقبل وم�صري معترب ًا
أ�ن اللبنانيني ا�ست�سلموا أ�مام أالزمات بعدما اعتادوا على بحبوحة املال غري ال�شرعي.
ودعا إ�ىل قيام احتاد عربي مع املحافظة على خ�صو�صيات كل بلد .وطالب بقانون يحفظ
احلد أالدنى من التمثيل الطائفي.

(ا ألنوار)1997/3/9 ،

• رد ًا على � ؤ
س�ال حول اال�صالح ا إلداري يف ظل احلالة الطائفية ،قال :لبنان كناية
عن جمموعة الطوائف ينظم العالقات بينها الد�ستور ،و أ�نا أ�بعد ما يكون عن التمييز
الطائفي .و أ�نا �ض ّد أ�ن توجد املح�سوبيات الطائفية ،لكنني مل أ��صل إ�ىل املجل�س النيابي
مث ًال إ� ّال بعد أ�ن ق ّدمت تر�شيحي عن املقعد ال�س ّني .حتى الوزير ي�صل من خالل طائفته ،هنا
يجب العودة إ�ىل إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية ،وهذا يتطلب وقتاً ،فمن �آثار احلرب ال�سيئة،
أ�نها أ�ذكت الروح الطائفية ،وجعلت النا�س ينظرون أ�كرث إ�ىل الطائفة ،وهذا أالمر مل يكن
موجود ًا بهذه الطريقة قبل احلرب ،فكل أالديان تدعو إ�ىل اخلري .وامل ؤ�من هو أ�خ امل ؤ�من من
الطائفة أالخرى ،فعملية إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية تتطلب وقت ًا طويالً ،حيث ال ن�ستطيع أ�ن
نتخطى املنا�صفة يف الفئة أالوىل الواردة يف اتفاق الطائف .لذلك من ال�ضروري أ�ن يطبق
هذا ا إل�صالح ا إلداري �ضمن هذه الرتكيبة يف املرحلة احلالية.

(ا ألنوار)1999/1/22 ،

• «اتفاق الطائف �شكّ ل حمطة لوقف احلرب .و أ�عتقد أ�ن هذا أالمر كان كافي ًا لوحده،
وهذا االتفاق الذي بات اليوم د�ستورنا يف لبنان ،لي�س منز ًال ولك ّنه ي�شكّ ل حجر الزاوية
يف ا�ستعادة لبنان لوحدته رغم اعرتا�ض البع�ض على بنود فيه ،إ� ّال أ� ّن أ�حد ًا ال ي�ستطيع وال
يرغب بن�سف هذا االتفاق ،أل ّنه ين�سف كل مفاعيله التي أ�و�صلتنا اليوم إ�ىل هذا اال�ستقرار
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بال�صور ..
2005

النائب جهاد ال�صمد يف جمل�س النواب للم�شاركة يف اجلل�سة العامة ملناق�شة ق�ضية اغتيال رئي�س احلكومة
رفيق احلريري
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الذي نعي�شه بعد �سنوات احلرب املدمرة ،أ�نا ال مانع عندي من مناق�شة االعرتا�ضات على
البنود يف االتفاق داخل م ؤ��س�سات الدولة وحتديد ًا يف ال�سلطة الت�شريعية لرنى إ�مكانية
ح�صول تعديل أ�و ت�صويب لبع�ض الثغرات التي ظهرت من خالل املمار�سة ،لكن ال ميكننا
أ�ن نقول إ� ّن هذا االتفاق لي�س �صاحلاً».

()1999/11/15

• «نحن بلد دميقراطي ،ومن حق كل مواطن يف أ�ي موقع كان أ�ن يبدي ر أ�يه يف
أ�ي �ش أ�ن .هذه امل� أس�لة من امل�سلمات املتعلقة بق�ضية احلريات .وبالطبع ،جمل�س النواب
هو املعرب الفعلي عن خمتلف ا آلراء والتوجهات ال�سيا�سية للمواطنني ،فمن الطبيعي أ�ن
يكون هذا املجل�س مكان ًا للنقا�ش بني الر أ�ي والر أ�ي ا آلخر ،و�ساحة ال�صراع ال�سيا�سي
بني خمتلف التيارات ال�سيا�سية .و أ�عتقد أ� ّن اللبنانيني يدركون متام ًا خطورة اللجوء إ�ىل
ال�شارع ليتحاوروا...لقد جربنا هذا احلوار يف املا�ضي ،فماذا كانت النتيجة؟ حرب وقتل
ودمار وتهجري وانهيار.»..

(ا ألنوار)2001/3/25 ،

• «االختالف يف الر أ�ي بال�سيا�سة هو من �صميم النظام الدميقراطي ،وكذلك من
�ضرورات احلياة ال�سيا�سية ،التي ال ميكن أ�ن ت�ستقيم بوجود ر أ�ي واحد يف الق�ضايا
الداخلية .لكن اخلطر هو يف االختالف يف الق�ضايا الوطنية امل�صريية».

(ال�ص ّياد)2001/3/30 ،

• لفت إ�ىل أ�ن اللبنانيني ـ م�سلمني وم�سيحيني ـ باتوا مقتنعني ب أ�ن ال خال�ص لهم إ� ّال
يف وحدتهم ويف ت أ�كيد انتمائهم للبنان العربي .وامل�سيحيون يف لبنان واملنطقة العربية
لي�سوا طارئني ،ومل يكونوا يوم ًا ي�شعرون ب أ�نهم مهددون ،امل�سيحيون هم كامل�سلمني جزء
من تاريخ وتراث وح�ضارة وتركيبة لبنان واملنطقة ،وهم وامل�سلمون متم�سكون بهذا الوجود،
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فلهم ما للم�سلمني وعليهم ما على اخوانهم .ونحن معنيون بالدفاع عن هذا الوجود ،ألنه
جزء منا ال ينف�صل ولن يقبل ال امل�سلمون وال امل�سيحيون ب أ�ن ي أ�خذهم أ�حد إ�ىل هاوية
م�صاحله ونزواته املرتهنة عن ق�صد أ�و عن غري ق�صد للعدو ا إل�سرائيلي الذي ال يزال إ�ىل
اليوم يراهن على تفتيت لبنان و�شرذمته.

(امل�ستقبل)2002/12/3 ،

• «بكل أ��سف ،هناك نوع من اخللط بني الرئا�سات ال�سيا�سية ورئا�سات املذاهب ،إ�ذ رئي�س
اجلمهورية ،إ�ذا كان يفرت�ض به أ�ن يكون ماروني ًا فذلك ال يعني أ�نه رئي�س املوارنة ،ورئي�س
املجل�س النيابي الذي يجب أ�ن يكون �شيعياً ،ا ّال أ� ّنه لي�س رئي�س ًا للطائفة ال�شيعية ،وكذلك
أالمر بالن�سبة لرئي�س احلكومة الذي ينبغي أ�ن يكون �س ّني ًا لك ّنه لي�س رئي�س ًا لل�س ّنة ،لكن
املمار�سات مع كل أ��سف ت�شري إ�ىل أ� ّن كل رئي�س يت�صرف وك أ�نه امل� ؤ
س�ول الوحيد عن الطائفة
التي ميثلها .وهذا أالمر ال يبني وطناً ،وال ي ؤ� ّ�س�س مل�ستقبل زاهر أ
للجيال املقبلة ،فامل� ؤ
س�ولون
يفرت�ض بهم أ�ن يكونوا ر ؤ��ساء لكل اللبنانيني و أ�ن يت�صرفوا على هذا أال�سا�س ،ألنه لي�س كل
واحد منهم يقف ناطور ًا على أ�بواب طائفته .وعندما تكون هناك م�صلحة وطنية عليا ،ف إ�ن
حول الطائفة إ�ىل ما ي�شبه حائط
امل�صالح أالخرى ت�صبح �صغرية ،وامل ؤ��سف أ�ي�ض ًا أ� ّن البع�ض ّ
املبكى ،ف إ�ذا كان و�ضع أ�ي م� ؤ
جيد ًا ف إ�ن ذلك ينبغي أ�ن يف�سر على أ�ن الطائفة ب أ�كملها
س�ول ّ
مرتاحة .وهذا أ�مر عدا عن كونه خاطئاً ،ف إ�نه خطري وال يجوز أ�ن ي�ستمر ،ألن ذلك يعترب
اخت�صار ًا للطائفة ك ّلها يف �شخ�ص واحد ،مع العلم أ�ن ال�شخ�صنة دفعنا وما زلنا ندفع ثمنها
غالياً ،وهذا ي ؤ�دي يف النهاية إ�ىل وجود نوع من التجاذبات بني الر ؤ��ساء الذين يفرت�ض أ�ن
تكون العالقة يف ما بينهم مبنية على معرفة كل منهم ب�صالحياته ودوره وكيفية ممار�سة هذا
الدور ،ولي�س أ�ن يكون املزاج ال�شخ�صي متحكم ًا بالعالقات ،ألن هناك قوانني ود�ستور ًا يحكم
العالقات بني الر ؤ��ساء وكل امل� ؤ
س�ولني ،ويحدد موقع كل منهم .ولي�س أ�ن يحاول الواحد منهم
أ�ن يعمل ليجعل ا آلخرين مي�شون خلفه ،فكل أالمور ميكن لها أ�ن ت�سري باالتفاق والتوافق مع
احلر�ص على التوازن الوطني وامل�صلحة العامة».

(احلوادث)2003/11/7 ،
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• اعترب يف  2009/4/30أ� ّن «ا إلفراج عن ال�ضباط أالربعة من قبل قا�ضي
ا إلجراءات التمهيدية ،بعد أ�ن تبني له أ�ن ملف التحقيق ال يت�ضمن عنا�صر و أ�دلة متكن
من توجيه ا إلتهام إ�ليهم ،ت ؤ�كد لنا أ�ن قرار توقيفهم كان قرار ًا �سيا�سي ًا تع�سفي ًا غري مربر
قانوناً» .ور أ�ى يف بيان له أ�ن «من امل ؤ��سف يف كل ذلك أ�ن الق�ضاء اللبناين ،ويف مواقعه
ال�سيا�سية ،ال يزال يخ�ضع للقرار ال�سيا�سي ولل�سلطات ال�سيا�سية أ
والمنية على اختالف
مواقعها .وهذا يطرح جمدد ًا �ضرورة إ�عادة النظر بالقوانني أ
والنظمة التي ترعى �ش ؤ�ون
هذا الق�ضاء ،لت أ�مني ا�ستقالل حقيقي وفعلي له .وذلك لن يكون إ�ال يف إ�طار إ�عادة االعتبار
ملبادئ امل�ساءلة واملحا�سبة ،وتعزيز التفتي�ش الق�ضائي و إ�عطائه �صالحية �شاملة».
و أ��شار إ�ىل أ�ن «ردة الفعل على ا إلفراج عن ال�ضباط أالربعة ،ومظاهر االبتهاج التي
رافقت ا إلفراج عنهم ت ؤ�كد لنا جمدد ًا أ�ن االتهام ال�سيا�سي ال يخدم احلقيقة ،وال يخدم حق
ال�شعب اللبناين مبعرفة قتلة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري� ،شهيد كل لبنان .واملطلوب
اليوم ،وبعد هذا القرار ،إ�خراج ق�ضية اغتيال الرئي�س احلريري من التجاذبات ال�سيا�سية
الداخلية ،ومن توظيف االعتقال ال�سابق أ�و ا إلفراج الالحق يف ا إلنتخابات النيابية».
وقال « :إ�نني إ�ذ أ�تفهم و أ�تعاطف مع ال�ضباط أالربعة وعائالتهم جلهة �شعورهم بالظلم،
وال �سيما أ�ن توقيفهم واتهامهم �سيا�سي ًا هو ب�سبب موقعهم ال�سيا�سي وعدم تعاونهم
مع امل�شروع أالمريكي ،ف إ�نني �آمل من القيادات اللبنانية ،وال �سيما قيادات املعار�ضة ،أ�ن
تتعاطى مع قرار ا إلفراج مب� ؤ
�ستحر�ض على إ��شاعة
س�ولية وطنية عالية ،ألن يد الفتنة
ّ
أ�جواء الهزمية وا إلحباط لدى طائفة ،يف مواجهة م�شاعر االنت�صار والزهو لدى أ�خرى.
وهذا حكم ًا �سيهدد الوحدة الوطنية الوطنية والوجود الوطني برمته».
وختم « :إ�ننا جميع ًا مدعوون لتجاوز جتارب املا�ضي ،واال�ستفادة من عربه .لنتوحد
جميع ًا على قيم العدالة والنزاهة الفكرية أ
والخالق ال�سيا�سية ،دفاع ًا عن كل مظلوم يف
وجه أ�ي ظامل ،ليكون لدينا فع ًال وط ٌن �سيد مقاوم م�ستقل ،لكي ن�ستحق �ساعتئذ أ�ن نكون
أ�حرار ًا يف وطن أالرز».
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بال�صور ..
2003

أ�ع�ضاء اللقاء الوطني يف أ�ثناء اجتماعهم يف منزل النائب ال�سابق متام �سالم ( إ�ىل الي�سار) ويبدو ( إ�ىل
اليمني) النائب جهاد ال�صمد ،النائب ال�سابق طالل املرعبي ،الوزيران عبد الرحيم مراد وجنيب ميقاتي

2004

وزير الدفاع اللبناين حممود حمود متو�سط ًا وزير الرتبية والتعليم العايل �سمري اجل�سر والنائب اللبناين
جهاد ال�صمد خالل احتفال حزب البعث العربي اال�شرتاكي يف الذكرى الواحدة أ
والربعني لثورة الثامن من
�آذار يف معر�ض ر�شيد كرامي الدويل يف طرابل�س
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• بعد ت�شكيل اللوائح االنتخابية لـ«تيار امل�ستقبل» يف عكار وطرابل�س واملنية ـ ال�ضنية،
أ��صدر بين ًا جاء فيه:
أ�هلي يف ق�ضاء املنية ـ ال�ضنية،
ٍ
البع�ض م�صريية وكيانية ،أ�ما أ�نا ف أ�عتقد
يعتبها
بواب
ُ
نقف اليوم على أ� ِ
انتخابات نيابية ،رِ ُ
أ�نها حمطة مهمة وا�ستحقاق أ��سا�سي يف حياتنا الدميقراطية ،ألنها تتيح الفر�صة جمدد ًا
أ�مام النا�س لتحديدِ خيارا ِتهِ م ال�سيا�سية .و أ�همية هذه االنتخابات تكمن يف أ�نها ت أ�تي بعد
�صوت
فغاب
ال�شعب الواحدِ ،
انق�سام طائفي ومذهبي ،انعك�س انق�سام ًا عمودي ًا بني أ�بنا ِء
ِ
ُ
ٍ
َ
ِ
التطرف والتحري�ضِ والتخوين.
�صوت
واالعتدال ،ليطغى
ِ
العقلِ
ُ
من هنا حر�صت على خو�ضِ املعركةِ االنتخابيةِ م�ستقالً .وامل�ستقل هنا ال يعني احليادي َة أ�و
ِ
والثوابت الوطنية..
اللون الرمادي يف التعاطي مع ال�ش أ� ِن العام والق�ضايا أال�سا�سية
مام املجازر التي
ف أ�نا ل�ست حمايد ًا يف ال�صراع العربي ـ ا إل�سرائيلي ،و أ�نا ل�ست حمايد ًا أ� َ
فل�سطني املحتلة ،و أ�نا ل�ست حمايد ًا أ�مام االحتالل ا إل�سرائيلي جلزء من
ار ُتكِ َب ْت و ُترتكَ ب يف
ِ
أ�ر�ضنا ،و أ�نا ل�ست حمايد ًا أ�مام االغتياالت ال�سيا�سية التي أ�دينها و أ�دين من يرتكبها ،فالعنف
مل يكن يوم ًا مدخ ًال حل�سم اخليارات ال�سيا�سية ،و أ�نا ل�ست حمايد ًا يف العالقات اللبنانية ـ
ال�سورية ،أ�نا �ضد �سيا�سة التبعية التي كانت �سائدة يف املا�ضي ،و�ضد �سيا�سة تكري�س العداء
�سياق يحفظ كرامة وا�ستقالل
ل�سوريا املتبعة حالياً ،ويجب إ�عادة االعتبار لهذه العالقات يف
ٍ
البلدين اللذين جتمعهما حقائق التاريخ واجلغرافيا.
أ�هلي يف املنية وال�ضنية،
لقد ف أ�ج أ�نا اخلطاب ال�سيا�سي املتوتر لل�شيخ �سعد احلريري يف إ�عالن لوائحه يف عكار
واملنية ـ ال�ض ّنية وطرابل�س ،مناق�ض ًا خطابه املو�ضوعي واملعتدل الذي أ�علنه لدى إ�طالق
الربنامج ال�سيا�سي لـ«حزب امل�ستقبل» يف البيال.
وهنا أ� ؤ�كد أ�نا جهاد ال�صمد أ�نني ال أ�ريد مقعد ًا نيابي ًا وال أ�ريد موقع ًا �سيا�سي ًا إ�ذا كان هذا
�سي�ساهم يف إ�خفاء احلقيقة ،وي ؤ�دي إ�ىل عدم ك�شف قتلة ال�شهيد رفيق
املقعد أ�و املوقع ُ
احلريري احلقيقيني.
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أ�نا جهاد ال�صمد ال أ�رغب وال أ�ريد أ�ن أ�خو�ض االنتخابات النيابية يف دائرة بريوت الثالثة،
ويف مواجهة ال�شيخ �سعد احلريري ،إ� مّنا أ�تر�شح طالب ًا ثقة أ�هلي ونا�سي يف املنية ـ ال�ضنية،
مقلع الرجال وموئل أالبطال و أ�هل الكرامة والعنفوان .و أ��سمح لنف�سي أ�ن أ�ت�ساءل معكم
�صرح مرار ًا ب أ�ننا أ�جنزنا املحكمة الدولية ،و أ�ننا
و أ�مامكم ،طاملا أ�ن ال�شيخ �سعد احلريري قد ّ
نلتزم بقرارها وحكمها ،فلماذا إ�ذ ًا يعود إلثارة وحتري�ض الر أ�ي العام على من يختلف و إ� ّياه،
�سيما أ�ن الرئي�س ال�شهيد قد ق�ضى مظلوماً.
فهذا ظلم كبري
ٍ
وجتن أ�كرب ،وال ّ
وال أ�خفيكم أ�ن �شعور ًا ممزوج ًا بالغ�ضب واملرارة والرف�ض أ
وال�سى ينتابني ،ومرد ذلك إ�ىل
طريقة التعامل الفوقية مع املر�شحني عن منطقة املنية ـ ال�ضنية يف إ�طار ت أ�ليف اللوائح
يتحمل م� ؤ
س�ولية ذلك ،ألننا �سلمنا قرارنا ال�سيا�سي
وت�شكيلها ،وامل ؤ��سف أ�ن البع�ض منا
ّ
واالنتخابي للوايل املحلي املفرو�ض علينا.
وي�شهد اللـه أ� ّن طغاة أالتراك والفرن�سيني واملكتب الثاين واملخابرات ال�سورية قد تعاملت
مع �شعبنا ب�شكل أ�رقى ،و أ�كرث لباقة ولياقة ،من ت�صرفات البع�ض احلاكم يف منطقتنا .أ�ال
ممن تعاىل
يعلمون أ�ن �شعبنا ميهل وال يهمل؟ أ�ال يرون أ�نه �آن أ�وان حما�سبتهم؟ أ�ال يتعظون ّ
وجتبرّ قلبهم؟
الكم من الغ�ضب والرف�ض الذي أ�عاين ،فال أ�غايل إ�ن قلت لكم إ� ّن �شعور ًا باالعتزاز
مبقدار هذا ّ
والفخر أ
ميل كياين ،ول�سبب ب�سيط هو أ�ن خياري كان �صائب ًا و�صحيحاً ،ألن ثقتي ب�شعبي
ولن قناعتي ب أ� ّن قيم الكرامة والعنفوان ال بد منت�صرة ،أ
وبنا�سي كانت مطلقة ،أ
ول ّن التفاين
يف خدمة النا�س وااللت�صاق بهمومهم وم�صاحلهم هو املدعاة احلقيقية للتباهي والتفاخر
واالعتزاز ،أ
ول ّن الثابت يف مبادئه الوطنية والقومية ومهما تقلبت الظروف ف إ� ّنه دوم ًا يحظى
باحرتام وحمبة النا�س ،أ
املتم�سك مب�صالح نا�سه و أ�هله وا�ضع ًا نف�سه يف خدمة حقوقهم
ول ّن
ّ
ومطالبهم ،وال ي�سعى إ�ىل امل�ساومة عليهم أ�و الت�سلق على جباهم ،ي�سكن أ�بد ًا يف وجدان
النا�س و�ضمريها ،أ
ولنني على قناعة تامة أ� ّنه ال مكان لنا يف هذا الوطن إ�ال إ�ذا عملنا جميع ًا
ول ّن يد اللـه مع اجلماعة ،أ
ال�سرتداده وتطوير م ؤ��س�ساته ،أ
ول ّننا مع ًا لن تقوى علينا أ�بواب
اجلحيم ،أ
ول ّن �صوت ال�شعب من �صوت اللـه� ،ستظلّ قاماتنا منت�صبة ،وهاماتنا مرفوعة،
و�سننت�صر معكم وبكم ب إ�ذن اللـه.
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أ�نا جهاد ال�صمد أ�عتز ب أ� ّنني منحاز ألهلي ولنا�سي يف املنية وال�ضنية ،أ�عتز ب أ� ّنني واحد
منهم ،أ��شاركهم أ�فراحهم ،و أ��شاطرهم أ�حزانهم ،وا�ضع ًا نف�سي يف خدمة ق�ضاياهم وت أ�مني
م�صاحلهم ،والدفاع عن كرامتهم وعزتهم.
أ�نتم قراري ،و أ�نتم مالذي ،و أ�نتم مرجعي ،بكم أ�عتز ،و إ�ليكم أ�نتمي ،واللـه ويل التوفيق.
املهند�س جهاد مر�شد ال�صمد

ن�شاطات ولقاءات انتخابية
• أ�كد يف  2009/3/4أ�ن لبنان «ال يحكم إ�ال بالتوافق بني جميع أ�بنائه ،و أ�ن غياب أ�ي
من ال�سنة أ�و ال�شيعة أ�و امل�سيحيني عن امل�شاركة يف ال�سلطة� ،سابق ًا والحقاً ،من �ش أ�نه أ�ن
ي�شكل خل ًال يف مكونات لبنان الطبيعية ،ويجعله عر�ضة للفو�ضى وعدم اال�ستقرار».
ولفت ال�صمد خالل حفل ع�شاء تكرميي أ�قامه على �شرف ا إلعالميني يف ال�شمال يف مطعم
«�سحر ال�شرق» إ�ىل أ�ن «الق�ضايا وامل�شاكل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي يعانيها
لبنان ،حتتاج إ�ىل روية ور�صانة وتعمق يف معاجلتها ،وبعقول باردة و أ�جواء هادئة ت�ساعد
على و�صول احلوار والنقا�ش حولها إ�ىل نتائج إ�يجابية ،ولي�س بر ؤ�و�س حامية وال�ضرب على
وتر الغرائز والع�صبيات الطائفية واملذهبية واملناطقية».
و أ�علن ال�صمد تر�شحه لالنتخابات النيابية «كم�ستقل با�سم أ�بناء املنية وال�ضنية ،ولي�س
با�سم حزب او تيار او �شخ�ص او جهة» ،م�شري ًا اىل أ�ن منطقة ال�ضنية واملنية «حتتاج اىل
ور�شة تنموية كربى نتيجة احلرمان الذي ي�صيبها» ،وم ؤ�كد ًا ان « أ�هل ال�ضنية أ�وفياء لكنهم
ال يقبلون ان يلغيهم أ�حد أ�و أ�ن يتجاوزهم أ�حد ،أ�و أ�ن ي�صبحوا عر�ضة للبيع وال�شراء».
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بال�صور ..
2008

مع الرئي�س مي�شال �سليمان يف بعبدا

مع الرئي�س ف ؤ�اد ال�سنيورة يف ال�سراي احلكومي
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واعترب أ�ن «قانون االنتخابات احلايل هو أال�سو أ� يف تاريخ قوانني االنتخابات النيابية يف
ونطور قوانيننا لتالئم املتغريات التي طر أ�ت على
لبنان ،ألنه بد ًال من ان نتقدم اىل أالمام،
ّ
لبنان يف العقود أالخرية على غري �صعيد ،ونتجنب الثغرات والعيوب التي �شابت القوانني
االنتخابية ال�سابقة ،إ�ذا بنا نعود خم�سني �سنة اىل الوراء».
و أ��شار ال�صمد اىل ان «موقع لبنان اجلغرايف وتركيبته ال�سيا�سية فر�ضا عليه ان ال ينعم
باال�ستقرار والهدوء إ� ّال يف ظل توافق إ�قليمي ،مثلما كان احلال يف اتفاق الطائف الذي كان
ثمرة توافق �سوري ـ �سعودي وبغطاء أ�مريكي ،ما أ��سهم حينها يف خروج لبنان من أ�زماته
امل�ستع�صية» ،معترب ًا أ�ن «من �ش أ�ن التوافق ال�سوري ـ ال�سعودي املرتقب ان يجنب لبنان
خ�ضات هو بغنى عنها».
ّ
ودعا ال�صمد اىل « إ�قامة أ�ف�ضل العالقات مع �سوريا ،باعتبارها ت�شكل البعد احليوي
للبنان ،و أ�ن ن�ستفيد ونتعلم من أالخطاء ال�سابقة يف عالقتنا معها» ،م�شدد ًا على أ�ن «للبنان
عدو ًا واحد ًا هو إ��سرائيل ،وعلى �ضرورة احلفاظ على وحدة امل ؤ��س�سة الع�سكرية ودعم املقاومة
يف وجه أ�ي عدوان غا�شم».
• أ�قام يف  2009/3/21حفل ع�شاء تكرميي ًا على �شرف خماتري ق�ضاء املنية ـ ال�ضنية
مبنا�سبة «يوم املختار الوطني» ،يف قاعة مطعم الواحة .و أ�لقى كلمة قال فيها « :أ�غتنم
هذه الفر�صة يف اللقاء معكم جمتمعني ،مبنا�سبة يوم املختار الوطني ،لي�س فقط من أ�جل
االحتفال بهذا العيد ،ولكن هذا اللقاء يف أال�سا�س هو لتكرمي كل واحد منكم ،ولتكرمي اجلهود
التي تقومون بها يف متابعة متطلبات املواطنني .فاملختار هو املمثل أالول للمواطنني الذين
يختارونه ملالحقة �ش ؤ�ونهم ،ولي�ست هذه املهمة وظيفية أ�و م�صدر رزق ،ألن املختار �شخ�ص
نذر نف�سه خلدمة أ�هله وبلدته ومنطقته ،وما يقوم به ي�شبه العمل التطوعي لت�سهيل عمل
املواطنني».
و أ��ضاف « :إ�ن املختار يف لبنان مل ي أ�خذ حقه الطبيعي حتى اليوم ،ال على م�ستوى الدور
الذي ي�ضطلع به ،وال على م�ستوى احلقوق االجتماعية للمختار ،الذي ما يزال حتى اليوم
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مغبون ًا جلهة عدم ح�صوله على تقدميات إ�جتماعية .فاملختار منتخب من قبل ال�شعب ،وهذا
االنتخاب ال مينحه حتى ا آلن �سوى ذلك اخلتم الذي يحمله معه يف كل زمان ومكان ،ألن
النا�س تالحقه يف كل أالوقات من أ�جل إ�جناز معامالتها».
وتابع« :ما يجمعنا �سوية كثري من الهموم ،وكثري من املهمات ال�صعبة التي نتعاون حللها،
وقد ت�شاركنا يف العديد منها ،ونعرف جميع ًا ماذا يعني أ�ن يكون ا إلن�سان م� ؤ
س�و ًال عن متابعة
هموم جمتمعه و إ�خوانه».
وقال« :يف عيد املختار الوطني نقول لكم إ�نكم ممثلون أ��سا�سيون لل�شعب ،وعليكم تقع
اليوم م� ؤ
س�ولية كبرية ع�شية االنتخابات النيابية ،و أ�نتم أ�درى بكيفية امل�ساهمة يف ح�صول
هذه االنتخابات ب�شفافية ،من أ�جل انتخاب من ي�ستطيع خدمة أ�هلنا وجمتمعنا ،ويحقق
التنمية املن�شودة ملنطقتنا ،التي رف�ضت دائم ًا هيمنة أ�ي كان أ�و و�صايته عليها ،ودوركم يف
جمال توعية أ�هلنا يف املنطقة يف هذا املجال كبري».
و أ��ضاف « :أ�قول لكم بكل �صراحة ،ل�ست يف وارد حت�سني �صورتي أ�و ت�شويه �صورة ا آلخرين،
ف أ�بناء املنطقة يعرفون املر�شحني واحد ًا واحداً ،لكن ال�سيا�سة تتغري .ومن هو اليوم يف
هذا املوقع أ�و ذاك ،قد جنده ينقلب غد ًا على موقعه احلايل ،ف إ�ذا كان االنتخاب على أ��سا�س
�سيا�سي ،فال يحق ملن ينتخب على أ��سا�س ال�سيا�سة أ�ن يطالب با إلمناء واخلدمات ،فكلنا
يعرف أ�نه ال يوجد يف ال�سيا�سة �صديق دائم وال عدو دائم ،فلماذا نكون وقود ًا يف املعارك
ال�سيا�سية التي لن تقدم ألهلنا ومنطقتنا إ�ال االنق�سامات وامل�شكالت؟».
وختم« :علينا جميع ًا أ�ن نعمل معاً ،و أ�ن تتكاتف أ�يدينا من أ�جل منطقتنا التي حتتاج
إ�ىل عناية كبرية من أ�جل النهو�ض بها .أ�قول هذا الكالم حتى نبعد أ�نف�سنا ومنطقتنا عن
ال�شعارات ال�سيا�سية التي ال تطعم خبزاً ،وال ت ؤ�من ألوالدنا فر�ص عمل ،وال ت�ساهم يف تنمية
املنطقة».
• أ�قام يف  2009/3/27حفل غداء تكرميي ًا يف مطعم الواحة على �شرف مدراء املدار�س
الر�سمية واخلا�صة يف ق�ضاء املنية ـ ال�ضنية ،ح�ضره رئي�س املنطقة الرتبوية يف ال�شمال
ح�سام الدين �شحادة ،وفاعليات تربوية واجتماعية.
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بعد كلمة ترحيبية والن�شيد الوطني اللبناين ،أ�لقى ال�صمد كلمة قال فيها « :أ�غتنم فر�صة
اللقاء بكم للت أ�كيد أ�نكم كنتم وال زلتم اجلنود املجهولني الذين ي�ساهمون يف بناء املجتمعات
ورقيها ،و أ�نكم حملة م�شاعل النور أ
والمل بغد أ�ف�ضل نتطلع إ�ليه جميعاً .و إ�ذا كان تقدم أ�ي
جمتمع أ�و �شعب يقا�س مبا يقدمه من نتاج ح�ضاري ،فقد كان العاملون يف قطاع الرتبية
والتعليم الذين يلقنون أالجيال الطالعة ما يحتاجونه من علوم ومعارف ،مبثابة أال�سا�س
الرا�سخ الذي يعول عليه لبناء أ�ي جمتمع إ�ن�ساين راق ،كيف ال وهم الذين ر�ضوا ب أ�ن ميوتوا
كال�شمعة التي تذوب لت�ضيء الطريق أ�مام ا آلخرين ،من أ�جل الو�صول إ�ىل ما يطمحون إ�ليه
من بناء جمتمع �سالحه العلم واملعرفة».
و أ��ضاف« :ندرك جميع ًا أ�همية تطوير قطاع الرتبية والتعليم يف منطقتنا التي عانت لعقود
طويلة ا إلهمال واحلرمان .ويف هذا املجال ال ي�سعنا إ�ال أ�ن ن�سجل اجلهود اجلبارة التي قام
بها الرواد أالوائل يف هذا املجال ،من أ�جل إ�ر�ساء احلجر أالول يف رحلة أاللف ميل نحو بناء
جمتمع متقدم ومزدهر».
وتابع « :إ�ن حاجات منطقتنا ال�ضنية واملنية إ�ىل تطوير البنى التحتية لقطاعنا الرتبوي ال
�شك كبرية ،خ�صو�ص ًا على �صعيد ت أ�مني أالبنية امل ؤ�هلة ،والتجهيزات ،والكوادر الب�شرية التي
حتتاج إ�ىل رعاية خا�صة من أ�جل تطويرها واال�ستفادة منها يف مراحل الحقة ،مثل تثبيت
املتعاقدين وتفريغهم يف مدار�سهم ،وهذا ال يتم إ�ال برعاية مبا�شرة من اجلهات الر�سمية
املعنية ،عرب و�ضع خطة متو�سطة أ�و طويلة املدى ،ف� ً
ضال عن تعاوننا وتوا�صلنا ،ألن م�شاكلنا
وهمومنا واحدة وم�شرتكة ،وهي حتتاج إ�ىل عمل د ؤ�وب من اجلميع ،ومب�شاركة القطاعني
الر�سمي واخلا�ص يف �سبيل تذليلها ،فهي لي�ست ع�صية على احلل أ�مام إ��صرارنا ،رغم
ا إلمكانات املتوا�ضعة املتوافرة لدينا».
وقال « :إ�ن دوركم يف توعية املواطنني يف منطقتنا فاعل وم ؤ�ثر ،خ�صو�ص ًا يف املحطات
الهامة واملف�صلية ،والتي ت أ�تي على ر أ��سها االنتخابات النيابية املقبلة .وهنا أ� ؤ�كد أ�مامكم أ�ن
تر�شحي كم�ستقل يف ظل االنق�سام ال�سيا�سي ال�سائد الذي كبل عجلة النمو واحلياة الطبيعية
ومنعها من الدوران ،هو تر�شح من أ�جل احلفاظ على عالقات وو�شائج الود واملحبة التي لطاملا
ات�صف بها أ�هلنا يف ال�ضنية واملنية على الدوام ،ومن أ�جل عدم نرث االن�شقاق واخلالفات بني
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بال�صور ..
1997

مع الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري

مع الرئي�س عمر كرامي
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مواطنني و أ�هل يجمعهم تاريخ م�شرتك وهدف واحد ،هو ال�سعي من أ�جل النهو�ض مبنطقتهم
وحتقيق ا إلمناء املن�شود فيها على كل ال�صعد».
وختم « :إ�ن تر�شحنا لالنتخابات النيابية ينبع أ�ي�ض ًا من مت�سكنا وحر�صنا يف احلفاظ
على ثوابتنا الوطنية ،واحرتام خمتلف ا آلراء يف إ�طار دميقراطي حر ،انطالق ًا من ثوابتنا التي
توارثناها عن �آبائنا و أ�جدادنا ،و�سنبقى حمافظني عليها ،كما تعملون أ�ي�ض ًا على توريثها بكل
أ�مانة و�صدق أ
للجيال املقبلة».
• أ�قام يف  2009/3/31حف ًال تكرميياً ،على �شرف �صيادلة ق�ضاء املنية ـ ال�ضنية ،يف
قاعة مطعم «�سحر ال�شرق» ،يف ح�ضور فاعليات اجتماعية.
و أ�لقى ال�صمد كلمة يف املنا�سبة ،قال فيها« :عندما نلتقي ك أ�بناء للمنية وال�ضنية يكون
هاج�س إ�مناء مناطقنا وتطويرها حا�ضر ًا بقوة ،ألن هذه املناطق جرد ًا وو�سط ًا و�ساح ًال التي
عانت ل�سنوات طويلة من ا إلهمال واحلرمان ما يزال يلزمها املزيد ،ونحن معنيون ب أ�ن نلبي
حاجاتها على كل ال�صعد».
و أ��ضاف « :إ�ن تفاعل أ�هلنا يف املنية وال�ضنية وجتاوبهم مع املحطات املهمة واملف�صلية كان
م ؤ�ثر ًا على الدوام ،وخ�صو�ص ًا يف االنتخابات النيابية .وهنا ال ندعو الناخبني يف مناطقنا إ�ىل
الت�صويت ألي كان ،بل إ�ىل اختيار من يرونه أالن�سب من بني املر�شحني ،بعدما خربوهم
وعرفوهم عن قرب طيلة ال�سنوات املا�ضية ،ويعرفونهم �شخ�ص ًا �شخ�صاً ،و أ�ن ال ي�سمحوا ألحد
أ�ن ي�صادر حقهم يف اتخاذ قرارهم ،أ�و أ�ن يختار عنهم ممثليهم يف املجل�س النيابي ،ف أ�هلنا
يف املنية وال�ضنية أ�درى ب�ش ؤ�ونهم من غريهم ،وكانوا على الدوام هم من يقرر يف هذا املجال،
وال ي�سمحون ألحد بالتدخل فيه أ�و فر�ض ر أ�يه عليهم».
وتابع « :إ�ن تر�شحنا كم�ستقلني هو إلكمال م�سرية �سيا�سية متجذرة يف املنطقة ،تقوم
على أ��سا�س تقدمي م�صلحة املنطقة على أ�ي م�صلحة أ�خرى ،والتحدث با�سم أ�هلنا يف املنية
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وال�ضنية ولي�س با�سم غريهم ،و أ�ن نكون ممثلني حقيقيني لهم ال أ�ن نكون ممثلني عن �سواهم،
و أ�ن يكون قرارنا حر ًا ونابع ًا من ا�ستقالليتنا ،ومن تاريخ هذه املنطقة التي كانت على الدوام
مثا ًال يف العي�ش امل�شرتك ويف التزام الق�ضايا الوطنية واخلط العربي والقومي».
وقال« :انطالق ًا من هذا الواقع ي أ�تي تر�شحنا كم�ستقلني لالنتخابات النيابية املقبلة ،من
أ�جل إ�خراج البلد من االنق�سام ال�سيا�سي احلاد الذي يجب و�ضع حد له ،لذلك ف إ�ن االنتخابات
النيابية ت�شكل فر�صة منا�سبة إلعادة أالمور إ�ىل ن�صابها ال�صحيح ،ألن هذا البلد ،أ�ثبتت
التجارب أ�نه ال يحكم إ�ال بالتوافق ،ومن يظن أ�نه لوحده ميكنه أ�ن يحكمه ويلغي ا آلخرين يكن
خمطئاً ،ألن �شراكة اجلميع يف حكمه هي ال�ضمان الوحيد ال�ستقراره».
وختم« :عندما يتحدث البع�ض عن أ�ن وحدة لبنان أ�هم من  8و� 14آذار نعترب كالمهم
م� ؤ
س�و ًال ومنطقياً ،ولكن عندما يعمد البع�ض إ�ىل رفع �سقف خطاب التوتري الطائفي واملذهبي
ألهداف �شخ�صية وم�صالح ذاتية ،ف إ�ننا نعترب هذا الكالم مرفو�ض ًا منا جملة وتف�صيالً».
• أ�قام يف  2009/4/15حف ًال تكرميي ًا على �شرف حمامي ق�ضاء املنية ـ ال�ضنية،
يف قاعة مطعم الواحة ،يف ح�ضور نقيب املحامني يف طرابل�س وال�شمال انطوان عريوت،
والنقيب ال�سابق فادي غنطو�س وفاعليات.
بعد الن�شيد الوطني ،أ�لقى ال�صمد كلمة ،قال فيها« :نلتقي اليوم على خبز وملح ،لتكري�س
�صداقة وحمبة أ�حر�ص دوم ًا على االحتفاظ بهما ،فخالف الر أ�ي مهما ا�ستفحل ال يجب أ�ن
الود وال االحرتام .و أ�نتم مع�شر املحامني رواد يف احرتام الر أ�ي ا آلخر ،تلك هي طبيعة
يف�سد ّ
مهنة املحاماة ،ومن ح�سن حظي أ�ن لدي بينكم الكثري الكثري من أال�صدقاء والرفاق الذين
بادلوين وبادلتهم الوفاء واالحرتام وااللتزام».
و أ��ضاف« :نحن اليوم على أ�بواب انتخابات نيابية ،يعتربها البع�ض م�صريية وكيانية ،أ�ما
أ�نا ف أ�عتقد أ�نها حمطة مهمة وا�ستحقاق أ��سا�سي يف حياتنا الدميقراطية ،ألنها تتيح الفر�صة
جمدد ًا أ�مام النا�س لتحديد خياراتهم ال�سيا�سية .أ�همية هذه االنتخابات تكمن يف أ�نها ت أ�تي
ال�شعب الواحد ،فغاب �صوت
بعد انق�سام طائفي ومذهبي ،انعك�س انق�سام ًا عمودي ًا بني أ�بناء
ِ
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العقل واالعتدال ،ليطغى �صوت التطرف والتحري�ض والتخوين».
وتابع« :من هنا حر�صت على خو�ض املعركة االنتخابية م�ستقالً ،وامل�ستقل هنا ال يعني
احليادية أ�و اللون الرمادي يف التعاطي مع ال�ش أ�ن العام والق�ضايا أال�سا�سية والثوابت
الوطنية» ،وقال « :إ�نني �ضد �سيا�سة التبعية التي كانت �سائدة يف املا�ضي ،كما أ�نني �ضد
�سيا�سة تكري�س العداء ل�سوريا املتبعة حالياً ،لذلك يجب إ�عادة االعتبار للعالقات اللبنانية
ـ ال�سورية يف �سياق يحفظ كرامة وا�ستقالل البلدين اللذين جتمعهما حقائق التاريخ
واجلغرافيا».
وقال « :أ�دين جرمية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،و أ�طالب مبعرفة القتلة ،لكني
ي�سي�س التحقيق واملحاكمة من أ�جل أ�هداف �سوف تنعك�س �سلب ًا على ال�سلم أالهلي
�ضد أ�ن ّ
يف لبنان».
وختم « :أ�عتز ب أ�نني منحاز ألهلي ولنا�سي يف املنية وال�ضنية ،أ�عتز ب أ�نني واحد منهم،
أ��شاركهم أ�فراحهم ،و أ��شاطرهم أ�حزانهم ،وا�ضع ًا نف�سي يف ق�ضاياهم وت أ�مني م�صاحلهم،
والدفاع عن كرامتهم وعزتهم .و إ�ن مفهوم املر�شح امل�ستقل هو بالن�سبة يل ا�ستقاللية املر�شح،
ا�ستقالليته يف الر أ�ي ،ويف الرت�شح ،ويف القرار .أ�نا يف قراري ال أ�تبع إ�ال لربي ومن ثم لنا�سي.
أ�نتم قراري ،و أ�نتم مالذي ،و أ�نتم مرجعي ،بكم أ�عتز و إ�ليكم أ�نتمي».
• اعترب يف بيان أ��صدره يف  2009/5/16أ�ن «خطاب �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر
اللـه أ�م�س ،أ�تى لي�ساهم يف تراكم الت�صعيد والتوتر يف اخلطاب االنتخابي ببعديه الطائفي
واملذهبي ،مما يجعلنا نطرح ت�سا ؤ� ًال أ��سا�سياً :هل فع ًال �ستجري انتخابات نيابية مع ازدياد
حمالت ال�شحن املذهبي والتوتري ال�سيا�سي الذي ي�شارك فيه جميع أالطراف دون ا�ستثناء،
و أ�ين هي هيئة ا إل�شراف على االنتخابات ،و أ�ين هي �صدقية الدولة وجديتها يف حماية ال�سلم
أالهلي؟»
وقال :أ
«بالم�س واليوم كان وال يزال البع�ض يف منطقة املنية ـ ال�ضنية يحاول تظهري
انتخاباتها ك أ�نها معركة �شخ�صية بني �سماحة ال�سيد ن�صر اللـه وال�شيخ �سعد احلريري ،وهذا
عيب أ�خالقي وخيانة �سيا�سية ،ورغبة مك�شوفة بالهروب من مواجهة حملية بني ذهنيتني
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النائب جهاد ال�صمد يف لقاء مع فعاليات بخعون
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ويف جمل�س النواب
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ومنطني و أ��سلوبني خمتلفني يف التعاطي مع النا�س وهمومهم :بني من يريد اال�ستقواء بكل
ما هو غري م�شروع وغري مقبول �سيا�سي ًا و أ�خالقياً ،عرب افتعال مواجهات دونك�شوتية ال أ��سا�س
لها حلماية م�صاحله ال�شخ�صية واملوقع الذي اقتن�صه بانتهازية غري م�سبوقة ،وبني من يرى
نف�سه منذور ًا ليكون يف خدمة وت�صرف النا�س».
و أ��ضاف« :لقد عاهدت نف�سي ومنذ أ��شهر ب أ�ن أ�لتزم خطاب ًا هادئ ًا مركز ًا على الطابع املناطقي
لال�ستحقاق االنتخابي ،وم ؤ�كد ًا على ا�ستقاللية ال التبا�س حولها ،إ�ن يف قرار الرت�شيح أ�و
التحالف ،و إ�ن ما قبل النتائج أ�و ما بعدها».
وتابع« :فعلى الرغم من كل حمالت التجريح والتحري�ض على �شخ�صي أ�و ت�شويه مواقفي
العامة ،ف إ�نني التزمت عدم الوقوع يف ردة الفعل أ�و االنفعال على كل تلك الظالمات التي
حلقت بي ،ف إ�نني جهاد مر�شد ال�صمد أ� ؤ�كد جمدد ًا وب�صوت عال ا�ستقالليتي الكاملة عن تلك
اال�صطفافات ال�سيا�سية والطائفية التي لن ت ؤ�دي إ�ال إ�ىل ا إلخالل بال�سلم أالهلي ،و أ�نا جهاد
مر�شد ال�صمد لن أ�لتزم اليوم إ�ال مبا ي ؤ�من م�صالح وكرامة أ�هلي ونا�سي يف منطقة املنية ـ
ال�ضنية».
وختم« :لذا ف إ�نني ومن موقع احلري�ص على الوحدة الوطنية ،وعلى إ�جراء انتخابات نيابية
يف ظل حد أ�دنى من التما�سك الوطني ،أ�نا�شد جميع القيادات وعلى ر أ��سهم �سماحة ال�سيد
ح�سن ن�صر اللـه والنائب ال�شيخ �سعد احلريري حتكيم العقل وروح الوفاق والوحدة ،واتباع
خطاب التهدئة ،ولتكن بيننا كلمة �سواء أ��سا�سها احرتام الذاكرة اجلماعية ،وت أ�كيد امل�ساحمة
نن �سوية دولة احلق واال�ستقالل».
املتبادلة ،ولنب ِ

