فايز غ�صن

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• أ�رثوذك�سي.
• ولد يف بلدة كو�سبا يف الكورة يف .1950/6/28
• والده :مي�شال.
• والدته :نهى نخلة ال�شما�س.
• زوجته :يونا باخو�س حكيم (مولودة يف طرابل�س �سنة  1963لوالدة �سوي�سرية)
ولهما :نادين وكارين.
• �شقيقاه :فادي ،زينة.
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• تلقى درو�سه االبتدائية والثانوية يف مدر�سة الفرير يف طرابل�س.
• حاز إالجازة يف ال�صحافة من اجلامعة اللبنانية يف �سنة  ،1976ثم املاج�ستري يف
العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة الي�سوعية يف بريوت.
• عمل يف بداية حياته املهنية يف جملة «احلوادث» ويف جريدة «النهار» .لكن تفاقم
احلرب أالهلية دفعه إ�ىل ترك العمل ال�صحايف واالن�صراف إ�ىل أالعمال التجارية.
• انتخب نائب ًا عن ق�ضاء الكورة يف �سنة  ،1992و أ�عيد انتخابه يف دورتي 1996
و .2000لكن مل يحالفه احلظ يف �سنة  2005وجاء أالول بني اخلا�سرين.
• اختري نائب ًا لرئي�س «تيار املردة».
• تر�شح النتخابات �سنة  2009يف الئحة واحدة مع �سليم �سعادة من «احلزب ال�سوري
القومي االجتماعي» ،وجورج عطا اللـه من «التيار الوطني احلر» ومل يحالفه احلظ ونال
 12202من اال�صوات.

5

مواقفه
• «�سوريا وجدت يف لبنان للعمل من أ�جل وحدته ،وال أ�عتقد ب أ�نها يف أ�ي وقت ويف
أ�ي ظرف �ستكون معرقلة».

(ال�سفري)1992/10/14 ،

• «ما من �شك أ�ن مو�ضوع إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية هو من املوا�ضيع املهمة يف
لبنان ،ولها أالولوية يف الطرح ال�سيا�سي».

(احلوادث)1995/4/26 ،

• «نحن نطالب بتفعيل أ�جهزة إالدارة وعلى ر أ��سها جمل�س اخلدمة املدنية والتفتي�ش
املركزي وديوان املحا�سبة و�سواها ،ألننا نعترب أ�ن قيام الدولة احلديثة وقيام لبنان من
الركام ال ميكن أ�ن يتم إ�ال من خالل إ�دارة جيدة ونظيفة وقوية».

(احلوادث)1995/10/13 ،

• دعا احلكام إ�ىل «ال�سري ب�سلوكية وروحية دولة امل ؤ��س�سات بعدما قرع جر�س إالنذار»،
وقال :حافظنا على ن�سبة العجز يف جلنة املال ..لكن أ�فق املمار�سة جمهول .و أ��ضاف:
«نحن على موقفنا الثابت بالت أ�كيد على تالزم امل�سارين اللبناين وال�سوري ،و إ�ذا أ�رادت
إ��سرائيل االن�سحاب من اجلنوب فلتن�سحب وترتك أ�ر�ضنا».

(الديار)1998/1/22 ،

• قال :نحرتم الرئي�س احل�ص ،والرئي�س احلريري �صديق ،وما يربطنا بكرامي أ�كرث
مما يفرق .وحياد ال�سلطة يف االنتخابات م�ضمون خالل هذا العهد أ�ي ًا كانت احلكومة.

(الديار)1999/10/25 ،
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بال�صور ..
2009

مع املر�شح �سليم �سعادة واملحامي جورج عطا اللـه خالل اعالن الئحة املعار�ضة يف الكورة

2009

مع رئي�س تيار املردة �سليمان طوين فرجنية يف حفل الع�شاء ال�سنوي لتيار املردة يف الكورة
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• طالب وا�شنطن باحلد من م�ساعدة �شارون على ح�ساب العرب .ودعا إ�ىل وقف
ال�سجال الداخلي والتم�سك بالوحدة الوطنية مدخ ًال ألي حوار.

(ا ألنوار)2001/4/22 ،

• أ�كد أ�ن جميع اخلطوات إال�صالحية ف�شلت ب�سبب املحا�ص�صة والواقع املذهبي
والطائفي والتعاطي ال�سيا�سي بالفعل وردات الفعل.

(ال�صياد)2001/10/12 ،

• «املعار�ضة هي حق م�شروع يف كل نظام دميقراطي ،و�آمل أ�ن ت أ�خذ املعار�ضة
�شكلها الدميقراطي ،وال �شك يف أ�نها بذلك قد ت ؤ�ثر يف ت�صويب أالعوجاجات ولفت
االهتمام إ�ليها».

(احلوادث)2004/1/9 ،

• قال :الرئي�س املقبل ال ميكن أ�ن يكون �شوكة يف خا�صرة �سوريا ،و�سوريا حترتم
إ�رادة اللبنانيني ،ودورها مطلوب يف اال�ستحقاق الرئا�سي .و�سليمان فرجنية مر�شح أ�كرث
من جدي ويحظى بت أ�ييد �شعبي .و�سورية حترتم إ�رادة اللبنانيني.

(ا ألنوار)2004/8/2 ،

• «�سالح «حزب اللـه» عن�صر قوة ،واملطلوب معاجلة امللف الفل�سطيني بحكمة وهدوء
وم�س ؤ�ولية».

(ا ألنوار)2005/10/17 ،
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بال�صور ..
2005

مع كتلة نواب ال�شمال يف الق�صر اجلمهوري

2003

مع دولة الرئي�س ع�صام فار�س
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• قال رد ًا على �س ؤ�ال حول ما هو الفرق بني انتخابات  2005و« 2009ال بد من
الت أ�كيد أ�ن النا�س أ�خذت العام  2005كمن يختطف ،لقد �صادروا قرار النا�س ،واليوم
االنتخابات �ستكون مبثابة منا�سبة ال�ستعادة النا�س لقرارها وللحقيقة إ�ذ ًا الفرق هو بني
الوهم واحلقيقة ،بني التمثيل بالوا�سطة وبفعل الغرائز إ�ىل التمثيل ال�شعبي الواقعي ،على
أالقل هكذا يجب أ�ن تكون أالمور».

(موقع املردة ا إللكرتوين)2009/4/21 ،

• ر أ�ى تعليق ًا على خف�ض �سن االقرتاع واقرتاع املغرتبني أ�ن «من طالب طيلة الفرتة
املا�ضية بتخفي�ض �سن االقرتاع ال يعلق ،فنحن نعترب أ�ن إ�جناز ًا حقيقي ًا حتقق لل�شباب الذين
نعول عليهم إلدارة الدفة ال�سيا�سية نحو مفهوم جديد .ونحن نطالبهم ب أ�خذ اال�ستحقاقات
ّ
االنتخابية املقبلة نحو تطبيق الطائف كام ًال واعتماد الدوائر املو�سعة مع الن�سبية ،أ�ما بالن�سبة
القرتاع املغرتبني فهو ا�ستحقاق بحد ذاته ،ولكن ينبغي على املقيمني أ�ن يح�سنوا التوا�صل
مع املغرتبني .وال بد هنا من ج�سر توا�صل دائم ومن ح�سن إ�دارة إالعالم الف�ضائي ليو�صل
احلقيقة ،على كل املو�ضوع بحاجة إ�ىل إ�جراءات كثرية و إ�ىل أ�داء يتنا�سب مع حجم الوجهة
ومثل هذا اخليار».

(موقع املردة)2009/4/1 ،

• قال رد ًا على �س ؤ�ال يتعلق بكلمة حمددة يقولها للناخب« :كن �سيد نف�سك ،العام
� 2005صادروا قرارك واليوم يف العام  2009ا�سرتجع خيارك واتخذ قرارك».

(موقع املردة)2009/4/1 ،

• ر أ�ى أ�ن « إ�طالق �سراح ال�ضباط أالربعة ي�شكك مب�صداقية وقوة الق�ضاء اللبناين»،
مت�سائالً« :ملاذا الق�ضاء املحلي مل يكن �سباق ًا يف إ�طالق �سراحهم و إ�عادة احلرية املغت�صبة؟».
و أ��شار « إ�ىل أ�ننا نعي�ش حالي ًا حمطة مهمة �ست�شكل نك�سة جديدة ت�ضاف لفريق أالكرثية
الذي يحاول ا�ستيعابها و أ�خذ العرب منها».
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بال�صور ..
2000

يف مهرجان انتخابي يف الكورة

2001

يف مهرجان لك�شافة اجلراح
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واعترب يف حديث لقناة « أ�و.تي.يف» أ�ن «الدولة احلالية تفتقر ألب�سط أالمور الكفيلة
بقيامها وت أ��سي�سها على قواعد ثابتة ،منتقد ًا املزاجية وال�سلطة أالحادية لفريق على ح�ساب
آالخر وهو ما ي ؤ�خر قيام التفاهم بني الرتكيبات اللبنانية» ،و أ��ضاف «هناك أ�همية مرتتبة يف
املرحلة احلالية لبناء ال�سلطة ورد الهيبة للم ؤ��س�سات الد�ستورية ال�شرعية التي توقفت نتيجة
عناد البع�ض واخلطابات املت�شنجة التي منعت القيام احلقيقي للتوافق».

(موقع الن�شرة ا إللكرتونية)2009/5/1 ،

للعالميني إ�ىل «احلكم
• دعا يف أ�يار  2009خالل وليمة أ�قامتها الئحة املعار�ضة إ
على املر�شحني وفق تاريخهم وعملهم وممار�ساتهم» .و أ�كد «اتفاق مر�شحي الالئحة وعملهم
كفريق واحد من أ�جل م�صلحة الكورة ولبنان».

(موقع نهارنت)2009/4 ،

ا أل�صوات التي نالها يف االنتخابات
ـ يف دورة �سنة  1992نال � 48182صوت ًا
ـ يف دورة �سنة  1996نال � 64465صوت ًا
ـ يف دورة �سنة  2000نال � 57549صوت ًا
ـ يف دورة �سنة  2005نال � 21941صوت ًا
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بال�صور ..
2000

خالل مهرجان انتخابي يف ال�شمال

