بطر�س حرب

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• ولد يف تنورين يف � 3آب .1944
• والده :جوزف حرب ،موظف �سابق يف الريجي ،تقاعد عام .1972
• والدته :جنيبة روحانا �صقر (�شقيقة النائب ال�سابق إ�ميل روحانا �صقر).
• أ��شقا ؤ�ه :انطون ،كمال ،ف ؤ�اد� ،سامية� ،شارل (تويف يف .)2003/5/12
• تزوج مارلني ثابت يف  ،1990/9/12ولهما ولد ا�سمه :جمد ( أ�يار  ،)1991وفتاتان
تو أ�م (هال ونور) ولدتا �سنة  .1994وهي لها من زواج �سابق �صبيان وبنت.
• در�س املرحلة االبتدائية يف مدر�سة الفرير ـ جبيل يف مدر�سة ا آلباء الكرمليني يف
طرابل�س ،واملرحلة الثانوية يف ثانوية فرن ال�شباك الر�سمية حيث نال البكالوريا الق�سم الثاين
عام .1960

4

• نال ا إلجازة يف احلقوق من اجلامعة الي�سوعية عام  ،1964ثم بد أ� تدرجه يف مكتب
النائب جوزف مغبغب.
• افتتح مكتب ًا للمحاماة يف �شارع بدارو ببريوت.
• يهتم بقراءة الكتب القانونية والتاريخية .ويتقن العربية والفرن�سية وا إلنكليزية.
• انتخب نائب ًا عن البرتون عام  1972خلف ًا لعمه جان حرب.
• �شارك يف ت أ��سي�س «كتلة الو�سط النيابية» (1972ـ  ،)1974ثم �شارك يف ت أ��سي�س
«جتمع النواب املوارنة امل�ستقلني» �سنة .1978
• توىل وزارتي الرتبية الوطنية أ
وال�شغال العامة يف حكومة الرئي�س �سليم احل�ص يف
 16متوز  .1979ويف �شباط  1980لوح باال�ستقالة من احلكومة اعرتا�ض ًا على ق�صف قريته
تنورين يف أ�ثناء اال�شتباكات بني «قوات الردع العربية» و«حزب الكتائب».
• أ�قر االحتفال بيوم العلم عام  1979عندما كان وزير ًا للرتبية.
• انتخب ب�شري اجلميل لرئا�سة اجلمهورية ( ،)1982/8/23كذلك انتخب أ�مني اجلميل
( أ�يلول  ،)1982وقب ًال انتخب اليا�س �سركي�س لرئا�سة اجلمهورية (.)1976
• وافق على إ�برام اتفاق  17أ�يار بني لبنان و إ��سرائيل يف العام .1983
• حجب الثقة عن حكومة الرئي�س ر�شيد كرامي (حكومة الوحدة الوطنية) امل ؤ�لفة يف
 ،1984/4/30والتي نالت الثقة يف .1984/6/12
• تقدم مب�شروع قانون مينع مبوجبه بيع أالرا�ضي إ�ال داخل الطائفة الواحدة منع ًا للفرز
الطائفي.
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• يرف�ض دائم ًا الت�صويت على املوازنة العامة ببند واحد.
• زار يف عداد «جتمع النواب املوارنة امل�ستقلني» الفاتيكان ثالث مرات :أالوىل بعد مقتل
النائب طوين فرجنية يف إ�هدن يف  13حزيران  ,1978وذلك يف مهمة و�ساطة وم�صاحلة
بني «حزب الكتائب» والرئي�س �سليمان فرجنية .والثانية ،يف  9كانون الثاين  1984بعد
إ�لغاء اتفاق  17أ�يار .والثالثة ،يف  19كانون أالول .1987
• زار �سوريا يف �شباط  1986بعد �سقوط «االتفاق الثالثي» يف  15كانون الثاين من
العام نف�سه.
• وافق يف  1990/8/21على التعديالت الد�ستورية املن�صو�ص عنها يف اتفاق
الطائف.
• عني وزير ًا للرتبية والفنون اجلميلة يف حكومة الرئي�س عمر كرامي التي �شكلها يف
 ،1990/12/24وبقي يف من�صبه حتى أ�يار .1992
• تقدم بدعوى جزائية �ضد جمهول أ�مام قا�ضي التحقيق مبادة قدح وذم وت�شهري.
وكان ا�سمه ورد يف الئحة غري �صحيحة ت�ضم أ��سماء من يقب�ضون أ�مو ً
اال من ال�سفارة
العراقية يف بريوت ،وذلك يف �سياق التحقيقات مع قتلة املعار�ض العراقي طالب ال�سهيل.
واعترب أ�ن «الق�صة كلها تركيبة مفربكة ،والذين خططوا لها جماعة منحطة».

(ال�سفري)1994/5/21 ،

• ع�ضو يف «اللقاء النيابي الوطني» ( 1996ـ .)1998
• تر�شح النتخابات رئا�سة اجلمهورية يف  ،1998/8/27ثم أ�علن �سحب تر�شيحه يف
 1998/10/14معلن ًا أ�نه ي�ضع نف�سه يف ت�صرف الرئي�س إ�ميل حلود.
• مل ينت�سب إ�ىل أ�ي حزب �سيا�سي.
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بال�صور ..
1996

بني أ�والده :جمد وهال ونور
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية
املوقف من املقاومة الوطنية
• «ال حترير �ضد �سوريا طاملا هناك احتالل إ��سرائيلي».
• «ا�ستقالل لبنان أ�جوف ما دامت هناك احتالالت».

(ال�شراع)1989/9/11 ،

(النهار)1999/11/2 ،

• «االن�سحاب ا إل�سرائيلي من جنوب لبنان ن�صر كبري وتاريخي».

(ال�شرق)2000/5/9 ،

• «م�صري �سالح «حزب اللـه» كم�صري أ��سلحة امليلي�شيات بعد زوال االحتالل».

(ال�سفري)2000/6/7 ،

• « أ�حيي املقاومة ألنها كانت عاقلة جد ًا ووطنية جداً».

• «املقاومة حق طاملا أ�ن هناك أ�ر�ض ًا حمتلة».

(احلوادث)2002/1/25 ،

(ال�سيا�سة)2006/3/22 ،

• حتفظ عن عملية خطف اجلنديني ا إل�سرائيليني ،وقال« :فاج أ�ين «حزب اللـه» بتفوقه
على إ��سرائيل يف املواجهة».

(ال�صياد)2006/8/4 ،
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• «معاجلة �سالح «حزب اللـه» باملواجهة انتحار ذاتي».

(القب�س)2007/10/5 ،

• «�سالح «حزب اللـه» بعد ا�ستعماله يف بريوت أ��صبح مذهبياً».

(اللواء)2008/6/23 ،

مواقف من � ؤ
ش�ون عربية و�إقليمية
• أ�عرب عن خ�شيته من أ�ن ي�صبح الوجود ال�سوري والفل�سطيني يف لبنان مربر ًا
ال�ستمرار إ��سرائيل يف احتالل بع�ض املناطق اللبنانية ،و أ�ن يكون الوجود ا إل�سرائيلي مربر ًا
ال�ستمرار �سوريا يف احتالل املناطق أالخرى.

(ا ألحرار)1983/4/29 ،

• «اخلطر على لبنان اليوم هو التقا�سم ال التق�سيم ،والتق�سيم ال ميكن أ�ن يح�صل عندما
تكون �سوريا مك ّلفة إ�قفال ملف أالزمة اللبنانية» .

(النهار العربي والدويل)1984/12/5 ،

• «ال يجوز أ�ن يكون لبنان غائب ًا عن امل ؤ�متر الدويل .و إ�لغاء اتفاق القاهرة �صفعة
إل�سرائيل» .

(ال�صياد)1987/7/3 ،

• «لبنان ذاهب إ�ىل م ؤ�متر ال�سالم حلل م�شكلة الوجود الفل�سطيني على أ�ر�ضه ،ولي�س
ليطرح م�شروع القرار  425الذي هو قرار يبحث يف أالمم املتحدة .إ�ن املعاهدة اللبنانية ـ
ال�سورية ال تعني أ�ن لبنان ال ميلك حرية القرار ال�سيا�سي و أ�ن لبنان ينبغي أ�ن يراجع �سوريا
يف كل قرار».

(ا ألنوار)1991/8/12 ،
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• « أ��صبحنا م ؤ�منني كلبنانيني وكم�سيحيني ب أ�ن العالقة مع �سوريا املنطلق أال�سا�سي
لراحة لبنان .ولبنان �سيكون من امل�ستفيدين من النظام الدويل اجلديد ،وتطبيق القرار
 425أ��صبح ممكناً».

(ا ألنوار)1991/3/18 ،

• «نرحب ب أ�ي اتفاق تن�سيقي مع �سوريا ال مي�س نظامنا الرتبوي».

(النهار)1991/11/22 ،

• اعترب أ�ن مفاو�ضات ال�سالم يف ال�شرق أالو�سط جدية ،و أ� ّن لبنان لن يقع يف «17
أ�يار» ثانية.
(الديار)1991/12/3 ،

• « أ�نا م ؤ�من ب أ�ن �سورية ال تريد البقاء يف لبنان ،وال يجوز أ�ن تبقى فيه».

(ال�سفري)1995/10/20 ،

• «الكويت �ضحية نظام بغداد ،وعلى الرئي�س �صدام ح�سني جتنيب العراقيني م أ��ساة
جديدة».

(ا ألنباء ـ الكويت)1998/2/17 ،

• «على لبنان أ�ن يربط م�شاركته يف املفاو�ضات بحل ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني».

(الر أ�ي العام ـ الكويت)2000/1/31 ،

• «على الفل�سطينيني فتح املخيمات وت�سليم أ��سلحتهم».

(النهار)2000/10/6 ،
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بال�صور ..
1995

مع زوجته مارلني ثابت

2004

يف جمل�س النواب متكلم ًا
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• « إ�عادة تكري�س احلدود مع �سوريا تتيح تو�سيع انت�شار القوة الدولية».

(النهار)2001/4/27 ،

• «لن تنجر الواليات املتحدة إ�ىل حرب �ضد ا إل�سالم ،وما قاله الرئي�س بو�ش عن حرب
�صليبية أ�و حملة �صليبية هو زلة ل�سان».

(ال�صياد)2001/10/5 ،

• «ال نقبل أ�ن تتحول �سورية و�صية على لبنان» .

(النهار)2002/1/19 ،

• ر أ�ى يف زيارة الرئي�س ب�شار أال�سد إ�ىل لبنان حل�ضور القمة العربية خطوة متقدمة
لت�صحيح العالقات بني لبنان و�سوريا.

(ال�صياد)2002/3/7 ،

• اتهم الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك بتوجيه النواب اللبنانيني إ�ىل املوافقة على
املوازنة.

(النهار)2002/10/27 ،

• أ�كّ د أ�ن إ�يجار (املنازل) للفل�سطينيني يحقق لهم ا�ستقراراً .ومتنى ت أ�جيل اقرتاح قانون
منح الفل�سطينيني احلق يف التملك يف انتظار م�صري خريطة الطريق.

(النهار)2003/10/5 ،

• «الرهان على أ�مريكا �ضد �سوريا رهان خاطئ ،والرباغماتية أالمريكية تغ ّلب امل�صالح
على املبادئ».

(ال�صياد)2003/10/31 ،
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• و�صف خطاب الرئي�س ب�شار أال�سد الذي أ�لقاه أ�مام م ؤ�متر املغرتبني يف �سورية ب أ�نه يعك�س
مواجهة �ضمنية بني النظام ال�سوري والنائب وليد جنبالط.

(النهار)2004/10/11 ،

• «القرار  1559قد يكون بندقية فارغة عندما تهاجمنا إ��سرائيل».

(امل�سرية)2004/10/25 ،

• «اخليار لي�س بني عميل ألمريكا أ�و عبد ل�سوريا».

(ال�سفري)2004/12/28 ،

• «ل�سنا مع بو�ش و�شارون �ضد ب�شار أال�سد ,والقرار  1559وليد أ�خطاء ارتكبتها إ�دارة
دم�شق للملف اللبناين .و�سوريا تدير لبنان كمحافظة حتكمها باملخابرات».

(الر أ�ي العام)2004/12/31 ،

• «ك أ�ن ال�سوريني مل يفهموا بعد أ�ن عليهم اخلروج نهائي ًا من لبنان».

(الوطن العربي )2005/2/25

• «انتحار اللواء غازي كنعان يدل على خلل ما يف عالقته بالنظام ال�سوري».

(الر أ�ي العام ـ الكويت)2005/10/15 ،

• «نرف�ض إ�هانة ب�شار أال�سد ل�شعبنا ،وم ؤ�منون بقيام عالقات أ�خوة مع �سوريا».

(النهار)2005/11/13 ،

• «ن أ�مل أ�ن حتتذي �سوريا باملوقف الكبري الذي اتخذه جمال عبد النا�صر أ�يام االنف�صال».

(اللواء)2006/1/16 ،
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• «وليد املعلم مل ي�ستوعب أ� ّن القرار اللبناين مل يعد يتخذ ب إ�مالء �سوري».

(النهار)2006/4/22 ،

• «الفئات الفل�سطينية التابعة ل�سوريا هي التي تعرقل �سحب ال�سالح».

(ا أل�سبوع العربي)2006/6/19 ،

• «فل�سطني مل تعد املكان ا آلمن مل�ستقبل اليهود ،و أ�خطاء أ�مريكا مميتة وفظيعة ومرعبة،
لذلك أ�خ�شى من كرثة االهتمام أالمريكي بلبنان».

(ال�شراع)2006/10/9 ،

• يف حديث إ�ىل جريدة «اللواء» ( )2007/2/5قال « :إ�ن القائم ب أ�عمال ال�سفارة
ا إليرانية أ�كّ د أ�ن أ�ي حل ال ميكن أ�ن يتم من وراء ظهر �سوريا».
• «اتفاق الدوحة جلم أالحداث أالمنية وو�ضع �ضوابط لها ،ولواله لك ّنا اليوم جنمع
اجلثث من جميع أ�نحاء لبنان».

(اللواء)2008/6/23 ،

• «ما أ�علنه ال�سيد ح�سن ن�صر اللـه كان خطري ًا جداً ،فهو أ�علن الوالء املفتوح إليران
ولوالية الفقيه على ح�ساب الوالء للبنان».

(اللواء)2008/6/23 ،
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بال�صور ..
2006

يف م ؤ�متر احلوار الوطني مع الرئي�س نبيه بري وال�سيد ح�سن ن�صر اللـه والنائبني بهيج طبارة وغ�سان
تويني

2006

بني �سمري جعجع وجورج عدوان
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الدولة والد�ستور وا إل�صالح واحلوار الوطني
• «اقرتاح ت�صحيح ممار�سة الد�ستور يبد أ� ب�سحب «البيك» و«البا�شا» و«ال�شيخ» ،واملفاتيح
لن�ص قانوين ود�ستوري .والنواب �ص ّدقوا على موازنة مل
االنتخابية «حتايل» وخمالفة ّ
يعرفوا ما فيها».

(اللواء)1982/3/15 ،

• حتفظ عن «بع�ض مبادئ « بيان «جبهة االحتاد الوطني» الذي �صدر يف �شتورا.
وعن ر أ�يه يف حملة الوزير وليد جنبالط على العلم اللبناين والن�شيد الوطني ،قال« :لو
قال وليد جنبالط ما قاله يف دولة قوية يطاول قانونها كل النا�س ،لكان أ�حيل على
املحاكمة».

(النهار)1985/8/10 ،

• «رف�ضنا «اتفاق موريف» ،و�ضمانات حملها الرئي�س أ�مني اجلميل لتنفيذ االتفاق
ال�سوري ـ أالمريكي على إ�ي�صال النائب خمايل ال�ضاهر اىل الرئا�سة أالوىل».

(ا ألنوار)1988/10/9 ،

• « إ�ذا كان العماد مي�شال عون يريد ح ًّال فليتف�ضل ويدخل احلكومة .وبني زوال لبنان
وا�ستعمال الو�سائل املتوافرة ،أ�نا مع الثانية».

(ا ألنوار)1990/9/19 ،

• «اخل�سائر التي قد تنجم عن أ�ي عملية ع�سكرية إلزاحة عون أ�قل بكثري من أال�ضرار
الناجمة عن بقائه».

(االحتاد ـ أ�بو ظبي)1990/9/25 ،
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• «ا إلخالل ب أ�ي بند يف «اتفاق الطائف» ي�سقط حتم ًا كل البنود أالخرى».

()1991/4/3

• «مع العلمنة ال�شاملة ،ألنها الو�سيلة الوحيدة التي ت ؤ�من العدالة بني املواطنني ،وتخرجنا
من االنتماء الطائفي».

()1991/8/12

• «هناك أ�كرثية إ��سالمية أ�ي�ض ًا ترف�ض التعريب ألنه يقفل علينا أ�بواب احل�ضارة
والثقافات العاملية».

(امل�سرية)1991/10/28 ،

• «اجلنوب �سمكة ي�صعب ابتالعها ،والتوطني كارثة».

(النهار)1991/11/22 ،

كر�س العرف الذي كان قائم ًا منذ اال�ستقالل،
• «الد�ستور اجلديد (بعد اتفاق الطائف) ّ
وتكري�س «الرتويكا» يف ذهن النا�س هرطقة».

(الديار)1991/12/3 ،

• اعترب أ�ن من غري اجلائز أ�ن يرتجم «الطائف» بنقل �سيطرة امليلي�شيات من ال�شارع إ�ىل
ال�سلطة ال�شرعية بحيث ت�صبح �صاحبة القرار أ�و على أالقل املعطل ال�سيا�سي.

(ا ألنوار)1992/5/19 ،

• «ال�صراع بني «الكتائب» و«القوات» دليل على الرتهل والتفكك وال�سقوط داخل الطائفة
املارونية».

(نداء الوطن)1993/2/4 ،
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• « أ�عار�ض نهج احلكم وال أ�عار�ض حكومة الرئي�س رفيق احلريري .واملجل�س النيابي
عاجز عن طرح ب�سط ال�سيادة و إ�لغاء الطائفية».

(احلياة)1993/3/5 ،

• طالب بت أ�ليف حكومة وفاق وطني فعلي تعيد الثقة إ�ىل املواطنني ،م ؤ�كد ًا أ�ن
احلكومة ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا يف أالمور ال�سيا�سية واالقت�صادية وال�سيا�سية وا إلعالمية
أ
وال منية.

(نداء الوطن)1994/4/5 ،

• �صرح أ�نه ال يذيع �سر ًا إ�ذا أ�علن أ�نه يطمح إ�ىل الرئا�سة أالوىل ،و أ�ن النظام اللبناين
بات جمل�سياً ،و أ�ن فكرة التمديد لرئي�س اجلمهورية هدفها ا إل�ضرار بالرئي�س الهرواي .ثم
انتقد مر�سوم التجني�س ،واعتربه خم ًال بالتوازنات .و أ��ضاف �« :سيتحول املجل�س الد�ستوري
إ�ىل جمل�س عاطلني عن العمل إ�ذا مل مينح �صالحيات �شاملة».

(نداء الوطن)1994/8/9 ،

• قال « :إ�ن الطبقة احلاكمة مفرو�ضة على ال�شعب ،والنظام يف حال اهرتاء .أ�ما الدولة
فقد حتولت إ�ىل مزارع بثالثة ر ؤ�و�س» .واتهم رئي�س احلكومة رفيق احلريري للمرة أالوىل
بدفع ر�شاوى .ودعا إ�ىل انتخابات نيابية مبكرة...وطرح خيارين  :الدائرة الوحيدة أ�و الدائرة
امل�صغرة.

(ا ألنوار)1994/12/16 ،

• «الرتويكا» خملوق عجيب خمالف ألحكام الد�ستور ،وال يجوز حكم املجتمع من زواريب
الطائفية».

(ال�سيا�سة الكويتية)1995/3/5 ،
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يف م ؤ�متر �صحايف لقوى � 14آذار إ�ىل جانب وليد عيدو واليا�س عطا اللـه وانطوان حداد وانطوان زهرا
وفار�س �سعيد
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• أ�كد أ�ن اللعبة ال�سيا�سية معطلة ،و أ�ن الو�ضع ازداد �سوء ًا نتيجة أ�خطاء احلكم ونتيجة
�ضرب التوافق وامل�صاحلة ،و أ�ن أ�قلية �شعبية حتكم أالكرثية يف لبنان.

(ا ألنوار)1995/3/24 ،

• « أ�نا كم�سيحي ال أ�جد نف�سي حمبطاً ،أ�نا أ�نا�ضل يف �سبيل تغيري ما يجري ،وذلك من
أ�جل إ�عادة حالة التوازن ال�سيا�سية إ�ىل الوطن».

(العمل)1995/3/30 ،

• « أ�رف�ض مبد أ� الو�صول إ�ىل الرئا�سة نتيجة ظروف أ�و حقبة معينة .البلد يحتاج إ�ىل
رئي�س يتمتع باملوا�صفات التالية :تاريخ �سيا�سي معروف من النا�س� ،صاحب خط وخطة
�سيا�سية وطنية و إ�جنازات �سيا�سية معينة ،غري مرتهن وال يرتهن لبلد �آخر .أ�نا �ضد رئي�س
أالمر الواقع الذي يفر�ض على ال�شعب اللبناين».

(احلوادث)1995/4/14 ،

• « أ� ؤ�يد انتخاب ًا مبا�شر ًا لرئي�س اجلمهورية من ال�شعب يف ظل نظام رئا�سي .وعدم
إ�عادة انت�شار القوات ال�سورية هو حتريف لبند من بنود الطائف ،واحلكومة م�س ؤ�ولة عنه».

(النهار)1995/7/10 ،

• «بكركي لي�ست مرجعية �سيا�سية ،بل مرجعية دينية ووطنية ميكن أ�ن يكون لها دور
توجيهي يف ال� أش�ن العام».

(اللواء)1996/7/16،

• «�صاحب الرثوة غري قادر على حل م�شاكل جميع الفقراء .يجب تعديل وثيقة الطائف
باجتاه تو�سيع الدائرة االنتخابية وزيادة املحافظات».

(ال�سفري)1996/10/3،
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• دعا إ�ىل ثورة بي�ضاء على ال�سلطة وعلى الدولة ،وطالب بتطبيق قانون ا إلثراء غري
امل�شروع معترب ًا أ�ن لي�س هناك إ�دارة فا�سدة إ�ذا مل يكن هناك �سيا�سي فا�سد يحميها».

(النهار)1997/2/24،

• كرر رف�ضه مر�سوم التجني�س أ
«لنه منح اجلن�سية لكرثة ال ي�ستحقونها» ،و أ�علن أ�نه
�سيت�صدى مللحق املر�سوم الذي قيل إ�نه �سي�شمل بع�ض امل�سيحيني لتحقيق بع�ض التوازن.

(احلياة)1997/4/19 ،

• «الرئي�س رفيق احلريري عا�ش يف حكم ملكي ،وال قيمة عنده للر أ�ي العام» .و أ��ضاف:
«ال أ�عترب أ�ن هناك معار�ضة يف باري�س ،بل يف لبنان».

(الكفاح العربي)1997/5/5،

• دعا الرئي�س رفيق احلريري إ�ىل قبول املعار�ضة أ
«لنه �سي أ�تي يوم لن يكون فيه رئي�س ًا
للحكومة».
(النهار)1997/7/26 ،

• «لو �شكل الرئي�س أ�مني اجلميل حكومة مدنية ألنقذنا من الكارثة».

(ال�شرق ا ألو�سط)1997/10/4 ،

• رحب ب إ�لغاء أاللقاب ،وطالب ب إ�لغاء أ�رقام ال�سيارات اخلا�صة مبجل�س الوزراء والنواب،
وبتعزيز أ�جهزة الرقابة.

(ال�سفري)1997/10/18 ،

• «الرئي�س اليا�س الهراوي حقق إ�جنازات كبرية ،ولكنه خالف امليثاق الوطني».

(ال�شرق)1998/10/27 ،
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للثراء غري امل�شروع يحمي الطبقة الفا�سدة ،ويعطل قدرة الرئي�س
• «م�شروع وزير العدل إ
اجلديد على ا إل�صالح ال�سيا�سي».

(ا ألنوار)1998/10/1،

• «العهد املا�ضي أ�قام دولة املحا�ص�صة واملحا�سيب على أ�نقا�ض دولة القانون والنظام».
(ال�سيا�سة)1999/7/27 ،

• «التق�سيمات االنتخابية غري منطقية ،وال ت�ضعفني».

(نداء الوطن)1999/12/4،

• «ماذا يفيد لبنان إ�ذا حرر جنوبه وا�ستمرت هجرة �شبابه؟».

(الو�سط)2001/3/12 ،

• « أ�دعو إ�ىل «وثيقة �شرف» مع بكركي .ونحن أ�مام خيارين :احلوار أ�و التطرف».

(ال�صياد)2001/4/6 ،

• «م�شاكل البلد ال ميكن أ�ن يحلها الع�سكر واملخابرات ،أ
والجهزة هي التي حتكم».

(اللواء)2001/9/3 ،

مغيبة».
• «امل�سيحيون يف أ�زمة ،وقواهم املعتدلة ّ

(ال�صياد)2001/10/2 ،

• «احلريري وفريقه دفعوا لبنان إ�ىل االنهيار� .سيا�سة الهدر م�ستمرة واحلكومة أ�خ�ضعت
البالد للمافيات املالية».

(ا ألنوار)2002/3/10 ،
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يعلن تر�شيحه النتخابات الرئا�سة
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• « أ�ويد الدائرة ال�صغرى ،وال أ��شاطر جنبالط متييزه بني متطرفني ومعتدلني».

(النهار)2002 /6/20 ،

• «قرار إ�غالق الـ « أ�م.تي.يف» هرطقة قانونية ال ميكن القبول بها .ونعم ،خائفون على
احلريات يف بلدنا من نظام بولي�سي».

(ال�سيا�سة)2002 /9/9 ،

• رف�ض الدائرة الواحدة ب�ش ّدة ،وو�صف جمل�س ال�شيوخ ب أ�نه «ر�شوة للطوائف».

(النهار)2002/10/4 ،

• لن أ�ن�سحب من «قرنة �شهوان» و«ليخيطوا بغري هامل�سلة» .والبلد مهدد بالغرق واالنهيار
و«باري�س  »2جمرد نفحة يف الو�ضع لن ت�ستمر أ�كرث من �سنة».

(ا ألنوار)2002/12/15 ،

• «املطران ب�شارة لي�س رئي�س ًا لقرنة �شهوان ..و إ�ذا كان لقا ؤ�نا م�سيحي ًا فهدفه وطني
عام».

(ال�سيا�سة)2002/12/19 ،

• «بع�ض الق�ضاء غري م�ستقل واحلرية عند من ي�سرق أ�موال الدولة».

(النهار)2003/4/13 ،

• «اال�ستحقاق الرئا�سي دخل باب التجاذب ال�سيا�سي ،ول�ست مع أ�ي تعديل
للد�ستور».

(ل�صياد)2003/7/4 ،
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• « أ�نا �ضد تعديل الد�ستور متديد ًا أ�و جتديداً ،ومع تغيري �شامل يف امل ؤ��س�سات».

(اللواء)2003/10/31 ،

• «قد نكون الدولة العربية الوحيدة املناق�ضة لوجود إ��سرائيل أ
والكرث خوف ًا من ال�سالم
معها».

(ال�صياد)2004/3/26 ،

• «يجب إ�عادة النظر يف «قرنة �شهوان» ،ومل يعد مفيد ًا جمع املعار�ضة بال�شعارات.
والتعاون مع العونيني مل يكن يف مكانه».

(امل�سرية)2004/5/31 ،

• «�س أ�م�شي بالطائف من أ�لفه إ�ىل يائه ،واال�ستحقاق الرئا�سي فر�صة لبنانية –
�سورية».

(ا أل�سبوع العربي)2004/7/26،

• أ�علن تر�شيحه ر�سمي ًا لرئا�سة اجلمهورية من جمل�س النواب راف�ض ًا أ�ن يلب�س وجه ًا
جديد ًا حتى ي�صل.
(النهار)2004/8/4 ،

• «لن أ�كون �شريك ًا يف الب�صم على قرار التمديد».

(النهار)2004/8/30 ،

• نا�شد الرئي�س إ�ميل حلود ا إلفراج عن الق�صر اجلمهوري .وقال « :إ�ن التمديد غري
د�ستوري ،وكرامي يجتاز ظروف ًا �صعبة».

(امل�ستقبل)2005 /3/29 ،
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• «جميل ال�سيد كابو�س زال عن اللبنانيني».

(النهار)2005/4/26 ،

• «مي�شال عون يتحالف مع الرموز ال�سورية ،ورئي�س اجلمهورية املنت�صر أالكرب يف
انتخابات اجلبل».

(النهار)2005/6/18 ،

• «ال �آلية إلقالة الرئي�س ،أ
والمر يعود إ�ليه أ�ن يقرر هل هو قادر على ممار�سة �صالحياته
الد�ستورية؟».

(امل�سرية)2005/6/27 ،

• «�سمري جعجع �سيعود قائد ًا �سيا�سي ًا كبرياً».

(النهار)2005/7/3 ،

• «حلود م�س ؤ�ول �سيا�سي ًا عن جرمية قتل الرئي�س احلريري ...وال ب ّد من رحيله».

(ال�سيا�سة)2005/11/13 ،

• «ظاهرة � 14آذار  2005ظاهرة �شعبية وطنية إ��سالمية ـ م�سيحية تطالب
باال�ستقالل».

(ال�صياد)2005/11/25 ،

• «وثيقة «الطائف» و�سيلة وحيدة حللّ اخلالفات ،وعلينا إ�ثبات قدرتنا على
احلوار».

(النهار)2006/1/19 ،
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• «الدولة تغتال جربان تويني ثانية يف تلك ؤ�ها عن تعيني املحقق العديل».

(النهار)2006/1/21 ،

• «ال يحق لرئي�س اجلمهورية حلّ املجل�س ،ومل يعد م�سموح ًا له اال�ستمرار خالف ًا
للد�ستور».
(امل�ستقبل)2006/2/19 ،

• �شارك يف الطاولة امل�ستديرة للحوار الوطني التي دعا إ�ليها الرئي�س نبيه بري يف
 2006/3/2إ�ىل جانب كل من �سعد احلريري ووليد جنبالط و أ�مني اجلميل ومي�شال
عون وغ�سان تويني و�سمري جعجع وف ؤ�اد ال�سنيورة واليا�س �سكاف وال�سيد ح�سن ن�صر اللـه
و�آخرين.
• «العماد مي�شال عون عطّ ل قرار إ��سقاط الرئي�س حلود بعدم االن�ضمام إ�ىل أ�كرثية
«� 14آذار»».

(النهار)2006/4/15 ،

• أ� ّيد زيارة الرئي�س نبيه بري إ�ىل دم�شق علها ت�ساعد على ت�سهيل مهمة الرئي�س ف ؤ�اد
ال�سنيورة.

(النهار)2006/5/9 ،

• «تعقيد أالزمة يف لبنان �سيفتح كل اخليارات جمدداً ،ومنها االغتياالت».

(الر أ�ي العام)2006/5/15 ،

• حذّر من خطورة إ�بقاء مذكرات اجللب ال�سورية بحق النائب وليد جنبالط ال «معلقة
وال مطلقة» معترب ًا أ�ن �سكوته عما يجري «هو جرمية».

(امل�ستقبل)2006/5/28 ،
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«بري ماي�سرتو ،وجنبالط رقم �صعب ،و�سعد احلريري تنق�صه خربة والده ،وال�سيد
• ّ
ح�سن ن�صر اللـه حا�سم ومتزن ،والعماد عون خمتلف على الطاولة ،و�سمري جعجع يدر�س
جيداً».
ملفاته ّ

(ال�سفري)2006/6/17 ،

• «من غري الطبيعي جتميد احلياة ال�سيا�سية بانتظار انتهاء التحقيق يف اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري».

(ا أل�سبوع العربي)2006/6/19 ،

• «نحن �ضد كل من ي�سيء إ�ىل مقام رئا�سة اجلمهورية .ومن غري املقبول االعتداء على
النظام اللبناين ،و إ�ذا بد أ� جتاهل موقع رئا�سة اجلمهورية يف نظام دقيق كالنظام اللبناين،
فعندها نكون كمن يهيئ م�شروع خالف بني اللبنانيني يف امل�ستقبل».

(احلوادث )2006/6/،30

• « أ�خ�شى أ�ن يرتكب اللبنانيون اخلطيئة الكربى ،ويحققوا حلم ا�سرائيل بتدمري ال�سلم
أالهلي .فهناك عوامل غري لبنانية لها م�صلحة يف خربطة الو�ضع الداخلي من أ�جل أ�ن يعاد
النظر يف الرتكيبة اللبنانية».

(ال�سيا�سة)2006/9/25 ،

• أ
«الكرثية لن تتخلى عن حق امتالك القرار يف احلكومة».

(ال�شراع)2006/10/9 ،

• «لن ن�سمح أ
للقلية ب أ�ن حتقق ديكتاتوريتها ،ونرف�ض حتويل احلياة ال�سيا�سية إ�ىل
حرب �شوارع .أ�ما حكومة الرئي�س ال�سنيورة فقد قامت بعمل ممتاز ،و إ�يجابياتها أ�كرث من
�سلبياتها».

(ال�سيا�سة)2006/10/31 ،
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• أ�علن أ�ن الرئي�س إ�ميل حلود رف�ض طلب ًا للبطريرك �صفري بالتنحي ،و أ�كّ د بقاءه يف
ق�صر بعبدا حتى �آخر دقيقة.

(النهار)2006/12/10 ،

• أ�بدى مالحظات على أ�داء اجلي�ش ،وقال إ�ن أ�قلية ال ميكنها فر�ض ر أ�يها على
أالكرثية.

(النهار)2007/1/24 ،

• يف العام  1998تق ّدم بربنامج النتخابات رئا�سة اجلمهورية .ويروي أ�نه يف م�ساء ذلك
رد با إليجاب .قال ال�صبي « إ�ذا �صرت
اليوم قال له ابنه�« :سمعت يف املدر�سة أ�نك مر�شح»ّ .
رئي�س ًا فهل �ستت�صرف كال�سيا�سيني احلاليني؟ ا�ستف�سر .فقال ال�صبي « :كل النا�س ي�شتمونهم
ف�ضل أ�ن تبقى كما أ�نت و أ�فخر بك .ال أ�ن تت�صرف كرئي�س مثلهم وا�ستحي بك».
أ�نا أ� ّ
(ا ألخبار)2007/3/19 ،

• «االغتياالت هدفها النيل من أالكرثية النيابية».

(ا ألهرام)2007/6/25 ،

• «نرف�ض أ�ن ي�صبح خرق الد�ستور قاعدة واحرتامه ا�ستثناء»  .و أ�نا أ�لتزم موقف بكركي
من الن�صاب االنتخابي .أ�ما تعديل والية الرئي�س فهو اعتداء على موقع الرئا�سة.
(النهار)2007/7/21 ،

• أ�علن تر�شحه للرئا�سة أالوىل من املجل�س النيابي« ،حيث يجب أ�ن يكون» .وقال :إ�ذا
بري عبء احلوار الوطني إ�ىل ق�صر بعبدا .و أ��ضاف :من موقعي
انتخبت أ�رفع عن الرئي�س ّ
تر�شحي بالتوافق ب�صورة غري مبا�شرة.
يف � 14آذار يرتبط
ّ

(النهار)2007/8/31 ،
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ال�سيد ح�سن ن�صر
• اعترب فكرة اختيار رئي�س اجلمهورية با�ستفتاء �شعبي كما طرحها ّ
اللـه ،تناق�ض «وثيقة الوفاق الوطني» التي و�ضعت يف اتفاق الطائف .وقال :ال أ�ريد رئا�سة
لبنان ب أ�ي ثمن .و موقف أالمني العام حلزب اللـه ال�سيد ح�سن ن�صر اللـه من االغتياالت
�سيا�سي ويتعار�ض مع وجوب احرتام دور الق�ضاء بتحديد امل�س ؤ�ولية .و أ��ضاف « :إ�ن «14
�آذار» مع رئي�س من �صفوفها إ�ذا كانت هناك م�شكلة حول الن�صاب».
(الر أ�ي)2007/10/12 ،

يتلق موقف ًا �سلبي ًا من بيانه االنتخابي ال من  8وال من � 14آذار .وقال« :نواجه
• أ�كّ د أ�نه مل َّ
ا�ستحقاق ًا وطني ًا ال ا�ستعرا�ض ملكات جمال ،و إ�ذا اخرتنا رئي�س ًا �ضعيف ًا �سندفع الثمن �آالم ًا
ودموعاً».
(ال�سيا�سة)2007/11/19 ،

• ر أ�ى أ�ن ا�سمه كمر�شح للرئا�سة «حتول ا�سم ًا للديكور يف الالئحة ال�شهرية ورمبا
ب�صورة غري جدية بعدما كان الرت�شح ج ّدياً».

(النهار)2007/12/1 ،

• قال يف حديث إ�ىل «ال�شرق ا ألو�سط» (« :)2007/12/15مواقف العماد مي�شال
عون هدفها الو�صول إ�ىل الرئا�سة .واملعار�ضة غري ج ّدية حيال تر�شيح العماد مي�شال
�سليمان.
و أ�ن اغتيال اللواء فران�سوا احلاج هدفه االبالغ ب أ�ن احللّ لي�س بيد اجلي�ش».
• ك�شف « أ�نه يف طور ت أ��سي�س حركة �سيا�سية م�ستقلة غري حم�صورة يف منطقة أ�و
وت�ضم من يريد من ال�شعب اللبناين واحلركات ال�سيا�سية».
طائفة أ�و مذهب،
ّ

(النهار)2008/3/16 ،
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«امل�س باتفاق الطائف أ�و حماولة تعديله».
• رف�ض ّ

(النهار)2008/3/18 ،

• «� 14آذار» ارتكبت خط أ� �سيا�سياً ،ولي�س خطيئة ،مبوافقتها على ربط االنتخابات
حولوا بلدهم م�شاعاً ،واحللّ مببادرة الرئي�س
الرئا�سية باتفاق �سيا�سي» .وقال« :اللبنانيون ّ
بري يف بعلبك».
ّ

(ا ألخبار)2008/4/21،

• تعليق ًا على أ�حداث  7أ�يار  2008يف بريوت ،قال« :كيف لنا أ�ن نلبي الدعوة
إ�ىل احلوار ال�سيا�سي وال�سالح م�شهور يف وجهنا ،والطرق مقفلة ،ومنها طريق املطار؟».
وحذّر من أ�نه « إ�ذا �سقط لبنان ف إ�ن املعار�ضة بكل ف�صائلها الع�سكرية تتحمل امل�س ؤ�ولية
التاريخية».

(النهار)2008/5/12 ،

• قال « :إ�ن ما يح�صل يف بريوت أ�مني ًا بعد اتفاق الدوحة ال ميكن ال�سكوت عنه» .ودعا
إ�ىل «التزام ما اتفقنا عليه ،ووقف اال�ستفزازات».

(النهار)2008/6/8 ،

• «على املجل�س النيابي إ�قرار قانون االنتخاب قبل �ستة أ��شهر من اال�ستحقاق».

(النهار)2008/6/24 ،
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ا أل�صوات التي نالها يف الدورات االنتخابية
مرة يف �سنة  ،1972ونال � 8425صوتاً.
• انتخب نائب ًا عن البرتون أ� ّول ّ
• فاز يف انتخابات �سنة  1996عن ق�ضاء البرتون ،ونال � 99793صوتاً.
• أ�عيد انتخابه يف �سنة  ،2000ونال � 45927صوتاً.
• انتخب نائب ًا يف دورة �سنة  ،2005ونال � 95554صوتاً.

