�صالح احلركة

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• ولد يف برج الرباجنة ( إ�حدى �ضواحي بريوت اجلنوبية) �سنة .1943
• تل ّقى علومه ا إلبتدائية يف مدر�سة الفرير يف فرن ال�شباك ،واملتو�سطة والثانوية يف
وتخرج ب�شهادة
االنرتنا�شيونال كولدج ( )I.Cودر�س يف اجلامعة أالمريكية �سنة 1964
ّ
عليا يف حقل الرتبية.
ثم �سافر إ�ىل افريقيا ،حيث عمل مع
• عمل ّ
مدر�س ًا ثانوي ًا بني �سنتي  1964وّ ،1966
حرة يف ع ّدة ميادين .وبني عامي
منظمة أالوني�سكو بني �سنتي  1966و .1970قام ب أ�عمال ّ
 1975و 1982عمل يف ال�سعودية يف املقاوالت.
• مت أ�هل من وفاء خليل ح�سون ،ولهما ثالثة أ�والد :رائد (هند�سة كومبيوتر يف الواليات
املتحدة) ورنا وجاد.
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• انتخب نائب ًا عن جبل لبنان ـ دائرة بعبدا ـ يف �سنة  ،1996ونال 21367
�صوتاً.
• تر�شح لالنتخابات يف دورة �سنة  2009عن دائرة بعبدا ومل يحالفه احلظ ونال
� 35561صوتاً.
• �شارك يف ع�ضوية جلان أال�شغال العامة واملوارد املائية والكهربائية ،والدفاع
الوطني.
• كان ع�ضو ًا يف «كتلة التنمية والتحرير» التي تر أ��سها الرئي�س نبيه بري.
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املحطات ال�سيا�سية الرئي�سية
مواقـف
•يف لقاء مع جريدة «نداء الوطن» ( )1996/10/3قال:
ـ «الفراغ احلا�صل يف الوطن دفعني إ�ىل خو�ض املعرتك ال�سيا�سي .وهناك هدفان أ��سعى
إ�ليهما هما :بناء الوطن والدولة .إ�ن بناء الوطن يتطلب ان�صهار ًا وطني ًا حقيقياً .أ�ما بناء الدولة
فيتم من خالل امل ؤ��س�سات».
ـ « أ�نا مع مبد أ� الف�صل بني الوزارة والنيابة».
• «اال�ستقرار ال�سيا�سي �شرط لعودة املغرتبني وا�ستثمار أ�موالهم...ور أ�يي يف أال�سا�س،
هو إ�حالل الكفاية يف كل مو�ضوع ،و�ضد مبد أ� اعتماد الطائفية يف التوظيف يف م ؤ��س�سات
الدولة».

(احلوادث)1996/10/28 ،

• أ�نا مع نظام رئا�سي يكون فيه رئي�س اجلمهورية م�سيحياً ،و إ�ذا كان إ�خواننا املوارنة
خمتارين بني امل�سيحيني فنح�صر هذا أالمر بالد�ستور ،وليكن رئي�س اجلمهورية ماروني ًا م ّدة
خم�سني �سنة �شرط أ�ن ينتخب من ال�شعب ،وعندها ي أ�خذ �صالحيات الرئا�سة .واتهم راف�ضي
اقرتاح الزواج املدين بالتحجر الفكري.

(ا ألنوار)1996/12/29 ،

• احلريات جزء ال يتجز أ� من لبنان ،و أ�ي م�سا�س باحلرية هو م�سا�س با�شياء أ��سا�سية
من�س احلرية تقوم انتفا�ضات وثورات،
يف تكوين لبنان ،وقد علمتنا التجربة أ�نه ي كل ّ
مرة ّ
ويزيد التطرف ،ومن املمكن أ�ن ي ؤ�دي ذلك إ�ىل ا�ضطرابات وقالقل .و أ�نا أ�ود أ�ن أ�قول إ�نني ال
أ�خاف من مقارعة الكلمة باحلرية ،خ�صو�ص ًا إ�ذا كانت لدي قناعة .و أ�نا ن�ستعد أ�ن أ�دافع عن
«اتفاق الطائف» ،إ�منا م�شكلته أ�ن هناك ممار�سات خاطئة هي التي �شوهت بع�ض جوانبه ،أ�ما
عدا ذلك ف إ�ن «الطائف» كان خطة مرحلية مهمة جد ًا للحل اللبناين.

(الديار)1998/1/4 ،
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بال�صور ..
1998

مع عقيلته ال�سيدة وفاء ح�سون
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رد ًا على �س ؤ�ال عن كيفية اخلروج من �صيغة احلكم بوا�سطة الرتويكا مل�صلحة منطق
• ّ
دولة امل ؤ��س�سات ،قال:
يكر�س رئي�س اجلمهورية
ـ « أ�و ًال :إ�ن �شخ�صية رئي�س اجلمهورية مهمة جداً .النظام اللبناين ّ
كرئي�س للبالد م ؤ�متن على تطبيق أ�حكام الد�ستور .إ�ن لرئي�س اجلمهورية مركز ًا معنوي ًا كبري ًا
عدا عن ال�صالحيات أالخرى التي يتمتع بها .ويجب إ�لغاء �صيغة الرتويكا التي ال وجود لها يف
الد�ستور مع إ�مياننا بتوازن وتعاون ال�سلطات».
ـ «ثانياً :إ�ن عمل جمل�س النواب يحكمه نظام داخلي ،ويجب أ�ن يكون هناك نظام داخلي
ملجل�س الوزراء ي ؤ�دي إ�ىل حت�سني وتفعيل العمل احلكومي ألنه هو ال�سلطة التنفيذية يف
البالد».
ـ ثالثاً :ال مانع لدي من إ�دخال تعديالت د�ستورية ،و أ�ن أ�ي تعديل يجب النظر إ�ليه من
حيث م�ساهمته يف حت�سني إ�نتاجية الدولة والو�صول إ�ىل نظام يعتمد الكفاية وال�شفافية
ويبعدنا عن أ�ي �شرذمة طائفية».
«هذه العوامل جمتمعة ال تخدم فقط إ�لغاء الرتويكا ،و إ�منا ت ؤ� ّ�س�س فع ًال لقيام لبنان قوي
معايف».

(الديار)1998/9/9 ،

• « إ�ن احللول على ال�صعيد ال�سيا�سي يجب أ�ن ترتافق مع تطبيق كل بنود الد�ستور
والوثيقة ب�شكل كامل ،وال �سيما االلتزام باحلرية والدميقراطية ومب�صداقيته مئة باملئة ،ومن
ثم الولوج إ�ىل عملية إ��صالح كبرية وجذرية يف كل امل ؤ��س�سات وا إلدارات ،بحيث تبد أ� تدريجي ًا
إ�قامة دولة حديثة كلفتها أ�قل وفاعليتها أ�كرب ،وتطلق عملية البناء الحق ًا ب�شكل م�ستقب عن
ال�سلطات التي ي�ستغلها الكثريون من امل�س ؤ�ولني ا�ستن�سابي ًا خلدمة م�صالح لي�ست بال�ضرورة
امل�صالح احلقيقية للمجتمع .إ�ن عدم حما�سبة الطبقة ال�سيا�سية ب�شكل حقيقي عن م�صادر
ثروتها ،وبالتايل و�ضع قيود على قانون االنتخابات ت ؤ�من و�صول امل�ستحقني وا�ستبعاد
الفا�سدين ،ما عدا ذلك ،ف إ�ن أ�ي حلّ �سوف يكون ح ًال جزئي ًا يبقي لبنان يف العناية الفائقة
دون العمل على عالجه».
(الديار)2002/11/25 ،
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• أ�مريكا تريد حتويل املنطقة إ�ىل حليف ا�سرتاتيجي لها ب�سيا�ساته وثرواته وموقعه
لرت�سيخ وحدانية قوتها ك أ�عظم دولة يف القرن الواحد والع�شرين.

(الديار)2004/2/9 ،

• دعا اىل اعتماد وتق�سيم مرن ومتدرج للدوائر االنتخابية يف�ضي يف النهاية إ�ىل خلق
كتل �سيا�سية كبرية جامعة متهيد ًا جلعل املحافظة دائرة انتخابية واحدة أ�و حتى الو�صول
بلبنان ب أ��سره دائرة واحدة على أ��سا�س الن�سبية .كذلك دعا إ�ىل ت�شجيع قيام تكتالت
�سيا�سية كبرية جامعة ،ت�شكل على م�ساحة الوطن ،وتكون مقدمة إللغاء الطائفية ال�سيا�سية
م�ستقبالً ،و إ�ن�شاء جمل�س لل�شيوخ ،و إ�جراء انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي ،بحيث
جتري االنتخابات عندها على أ��سا�س لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد الن�سبية.

(وكالة ا ألنباء املركزية)2004/12/10 ،

مر�شح م�ستقلّ وطروحاتي قريبة ج ّد ًا من رئي�س اجلمهورية ،ولكنني �شخ�صي ًا
• « أ�نا ّ
ال أ�عرفه .التقي مع الرئي�س مي�شال �سليمان على خطاب الق�سم والكثري من املواقف التي
أ�طلقها ،والتي تتميز ب أ�مرين ،فهي ت�شكّ ل القوا�سم اجلامعة إلعادة بناء الدولة ،وتعترب نقطة
االلتقاء جلميع االفرقاء .فالرئي�س ،رمز البالد وامل ؤ�متن على الد�ستور ،يقوم مبهمته على أ�كمل
وجه».
(موقع ليبانون فايلز ،ني�سان )2009

• «اتفاق الدوحة اتفاق مرحلي ،أ�ما االتفاق أال�سا�سي الذي يجمع عليه اللبنانيون هو
اتفاق الطائف ،و أ�نا مع تطبيق اتفاق الطائف ن�ص ًا وروح ًا بكل بنوده ،والذين اجتمعوا يف
الطائف كانوا من العنا�صر النا�ضجة الذين فهموا جيد ًا ال�صيغة اللبنانية ،وفهموا التدخالت
اخلارجية أ
بالزمات اللبنانية ،لذلك حني أ�قروا هذا االتفاق كان حينها أ�ف�ضل املمكن وعلى هذا
أال�سا�س ف أ�عتقد أ�ن تطبيق الطائف هو أ�ولوية بالن�سبة إ�ىل كل اللبنانيني ،أ�ما اتفاق الدوحة
فكان اتفاق ًا م ؤ�قتاً ،و أ�نا �ضد الثلث املعطل يف احلكومة ألنه ي�شكل ا�ستمرار ًا للمحا�ص�صة
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التي هي �ض ّد م�صلحة اللبنانيني بكل طوائفهم ،أ�ما بالن�سبة إ�ىل امل�شاركة يف احلكم ف أ�نا
من امل ؤ�يدين للم�شاركة ولكن بدون ثلث معطل ،وقد �آن أالوان ألن نت�صرف ح�سب الد�ستور،
فالد�ستور ين�ص على ف�صل ال�سلطات وتوازنها وبقدر ما ن ؤ�كد على ف�صل ال�سلطات وتوازنها
ي�صبح با إلمكان االرتقاء بالدولة وعملها إ�ىل م�ستويات أ�على و أ�ف�ضل ،واتفاق الدوحة ي�شكل
إ�خال ًال مببد أ� ف�صل ال�سلطات وتوازنها».

(ال�شراع)2009/5/4 ،

أ�هلي و أ�خوتي يف ق�ضاء بعبدا،

مرة أ�طل يف كتيب �صغري ألحييكم قبل االنتخابات داعي ًا لكم بالتوفيق يف
كما يف كل ّ
وطنن ًا احلبيب لبنان الذي ن أ�مل أ�ن نحفظه �آمن ًا �سامل ًا لنا أ
ولوالدنا من بعدنا.
عار علينا أ�ن ال ن�سلم ألبنائنا و أ�حفادنا ما ت�سلمناه من �آبائنا و أ�جدادنا .عار علينا أ�ن ال
نرتقي به نحو أالف�ضل ليكون درة هذا ال�شرق الذي نعي�ش فيه.
أ�عاهدكم كما عرفتموين حتى اليوم أ�ن أ�ظل وفي ًا لكم ،خمل�ص ًا يف عملي ،م ؤ�متن ًا على
م�صلحة الوطن العليا .يا أ�بطال ال�ساحل بكل �شرائحكم من كان يعمل معي ومن هو يعمل
مع الالئحة املناف�سة ،أ�قول لكم بكل �صدق أ�نتم أ�هلي وع�شريتي ونا�سي أ�لتزم بكم وبق�ضاياكم
يف أ�ي موقع كنت وعلى قدر إ�مكاناتي �صغرية كانت أ�م كبرية طاملا نب�ض العرق وبقي النف�س.
ويا أ�هل بعبدا أ�نا منكم ولكم.
وكما يف كل مرة أ�ردد مقولتي أال�سا�سية :أ�طمح يف بناء وطن وبناء دولة .وطن ينتمي
إ�ليه اللبنانيون قبل انتمائهم إ�ىل طوائفهم ،ودولة حديثة بعيدة عن الف�ساد واملحا�ص�صات
الطائفية والزبائنية.
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بال�صور ..
1952

�صورة تذكارية يف مدر�سة الفرير لل�صف العا�شر عام 1952

2009

مر�شح ًا يف دائرة بعبدا
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امل�شروع االنتخابي
أ�خي املواطن ،نت أ�مل معاً ،نحلم معاً،
أالر�ض الطيبة التي أ�نبتت كل ثمر طيب،
وعائالتنا املحبة التي رعت خرية ال�شباب،
يف وطن متعرث ا�سمه لبنان ،أ��ساء إ�ليه قادته وا�ستغلوا خرياته،
�سوف نعيده �سوية .نعيده إ�ىل م�ستوى طموحنا و�آمالنا.
اللبنانيون الذين �ساهموا يف بناء بلدان ال�شرق
ال�شرق أالو�سط والكثري من بلدان العامل،
قادرون على إ�عادة بناء وطنهم.
تعالوا ن�ضم بع�ضنا بع�ضاً ،تعالوا نتكاتف ونعمل �سوياً،
لبنان �سوف يقوم كما طائر الفينيق ،لبنان الغد أ�ف�ضل،
من أ�جل أ�بنائنا و أ�حفادنا �سوي ًا إ�ىل العمل
عا�ش لبنان.
[ �إنتخب �صالح احلركة ،ملاذا؟ ألنه جم ّرب،

ألنه دافع عن حق املواطن يف ق�ضاء بعبدا وعلى �صعيد لبنان يف خمتلف امليادين
ألنه اهتم بت أ�مني اخلدمات للمواطنني
ألنه �شارك بالت�شريع واملراقبة يف ق�ضايا الدولة من �صحة وتعليم و�سكن ومال
واقت�صاد...
ألنه ي�ستقبل كل ذي حاجة وينظر يف حاجته وي�ساعده قدر اال�ستطاع
ألنه يطالب رئي�س احلكومة باقرتاح عفو �سيا�سي عام ينهي عقد ًا من أالزمة الكامنة عند
أ�فرقاء عدة من
اللبنانيني
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ألن عودة العماد مي�شال عون وخروج الدكتور �سمري جعجع من ال�سجن ميتنان الوحدة
الوطنية.
ألنه واعد مبتابعة امل�سرية ذاتها وحت�سينها مع اخلربة.
ألن عنوانه ال�صدق والوفاء ونظافة الكف ،أ
والمل يف قيامة لبنان
لبنان الوطن.
ألنه دائم ًا يف خدمتكم.

للنتخابات النيابية بق�صد الت�شريف ،بل هو بق�صد
لي�س هديف من تقدمي تر�شيحي إ
التكليف ،تكليف نف�سي بخدمة الوطن واملواطنني.
لي�س ق�صد عائلتنا بتقدمي مر�شح يحمل ا�سمها املفا�ضلة مع بقية العائالت ونحن اقربا ؤ�هم
لكل احلاالت ،بل هو و�ضع طاقاتنا يف ت�صرف أ�هلنا وعائالتهم.
إ�ن الرت�شح للنيابة لي�س هدفه الو�صول إ�ال بقدر ما هو لتمثيل �آمال و�آالم املواطنني ،أ��سا�سه
الت�ضحية ولي�س الك�سب من ال�سلطة .أ
ولل�سف فقد ا�ستطاع نظامنا احلايل أ�ن يغطي كل
�سرقات وهدر امل�س ؤ�ولني بحجة عدم امل�س بالطوائف .إ�ن تاريخنا يدل على نظافة كفنا
ون�صاعة �سريرتنا وعمق إ�مياننا باللـه وبا إلن�سان الذي كرمه اللـه.
ي�شرفنا أ�ن ننتمي ل�ساحل املنت ملا فيه من قيم وحمبة ،يف املريجي وبرج الرباجنة وحارة
حريك والغبريي وفرن ال�شباك وال�شياح واحلدث وكفر�شيما ووادي �شحرور وب�سابا واحلازمية
وبعبدا.
[ ال�سلطة كما نريد:

حبية ال كيدية،
نريد ال�سلطة كما املعار�ضة اليوم ّ
واعية ال متهورة ،ر�ضية غري م�ستفزة،
حا�ضنة جامعة ال مفرقة ،إ�يجابية ال �سلبية،
حوارية ال ت�صادمية ،حوارية عن منطق ال عن حب يف ال�سلطة،
خادمة مل�صالح جمتمعنا ال مت�سلطة عليه� ،صائبة عن حق،
قوية عن منطق تطلب التغيري أ
للف�ضل ل�شعبها وهو دائم وهي متبدلة ال حمالة،
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قوية عن حكمة ال عن ت�سلط،
نريد ال�سلطة �صاحبة قيم ال �صاحبة م�صالح أ�و غايات أ�و م�آرب،
وحرام ،حرام إ��ضرام النار إ�ال يف �سبيل ر ؤ�ية الهدف و إ�ال كانت حبا ب إ��شعال احلريق.
ا إلنتخاب حق وواجب .املواطن الذي ال ينتخب ال يحق له أ�ن يتذمر وينتقد أ�داء ال�سلطة.
إ�ذن معاً ،لننتخب من ميثل طموحنا يف وطن �سيد حر م�ستقل ،يف وطن يعي�ش أ�بنا ؤ�ه غري
مهجرين أ�و مهاجرين ،يف وطن هو مبثابة القلب والدماغ يف حميطه العربي،
لبنان الثقافة ،لبنان العلم ،لبنان احلداثة والتطور،
لبنان الذي قال عنه قدا�سة البابا يف ختام أ�عمال ال�سينود�س ب أ�نه أ�كرب من وطن ،إ�نه
ر�سالة،
لبنان املوحد يف تنوعه ،لبنان احل�ضارة على مر الع�صور،
لبنان القرن الواحد والع�شرين.
[ املبادئ العامة:

 1ـ تطبيق كامل لوثيقة الوفاق الوطني ،ن�ص ًا وروحاً ،بدون اية ا�ستن�سابية أ�مو موازاة بني
بنودها.
 2ـ احرتام وتطبيق القوانني كافة ،بكل �صدق ودقة ،مع ال�سعي لتطويرها على �ضوء التجربة
وحتديثها خدمة للحاجات امل�ستجدة ،كل ذلك على أ��سا�س مبد أ� تداول ال�سلطة ومبد أ� توازن
ال�سلطات ،مع احرتام أال�صول الدميقراطية املالئمة لواقعنا.
 3ـ تعزيز ا�ستقاللية الق�ضاء وحت�صينه �ض ّد التدخالت وال�ضغوط املختلفة التي متار�سها
ال�سلطة التنفيذية ليتمكن من ت أ�دية دورة كام ًال يف حما�سبة املتجاوزين مهما عال � أش�نهم.
 4ـ تفعيل املمار�سة الدميقراطية عن طريق:
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م ؤ�متر �صحايف لالئحة امل�ستقلني ملتخرجي اجلامعة االمريكية برئا�سة فواز املرعبي أ
والع�ضاء ه�شام
جارودي ،مروان ا�سكندر و�صالح احلركة

1999

النائبان �صالح احلركة و�سيبوه هوفننيان وعمداء اجلامعة أالمريكية
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حرة تتم على أ��سا�س قانون ع�صري يعتمد على الدائرة ال�صغرى بعد
أ� ـ انتخابات نيابية ّ
حتويلها إ�ىل حمافظة.
حرة على أ��سا�س الالمركزية ا إلدارية التي ينظم أ��صولها قانون حديث
ب ـ انتخابات حملية ّ
ي ؤ�من احلاجات أال�سا�سية لكل منطقة.
 5ـ يف ال� أش�ن االقت�صادي واملالية العامة:
حر على أ��سا�س املناف�سة احلقيقية وبعيد ًا عن االحتكار مبختلف
أ� ـ بناء اقت�صاد ّ
أ�وجهه.
الت�سيب والهدر
ب ـ اعتماد خيار خ�صخ�صة قطاعات الدولة ا إلنتاجية بهدف إ�بعادها عن

ّ
وا�ستغالل النفوذ.
ج ـ العمل على تقلي�ص حجم القطاع العام وعدد العاملني فيه ،بعد أ�ن أ��صبح هذا أالمر
ي�شكّ ل عبئ ًا كبري ًا على االقت�صاد ،وي�ضعف النمو ،ويزيد املديونية العامة أ��ص ًال وخدمة.
املي�سرة من أ�جل فر�ص عمل جديدة تزيد
د ـ ت�شجيع اال�ستثمار عن طريق القرو�ض
ّ
إ�نتاجيتها يف حجم االقت�صاد الوطني.
 6ـ تطوير مناهج التعليم ،يف خمتلف مراحله ،ليتنا�شى مع حاجات �سوق العمل امل�ستج ّدة
على أ�مل احل ّد من النزف املتوا�صل لهجرة ال�شباب وخريجي اجلامعات.
�سن قانون جديد
 7ـ تطوير العمل ال�سيا�سي و إ�بعاده عن امل ؤ�ثرات الطائفية ،مما يح ّتم ّ
أ
للحزاب على أ��سا�س وطني ي ؤ� ّمن م�شاركة فعالة للفئات كافة ،وبالتايل ي ؤ� ّمن ان�صهار ًا
حقيقي ًا للمواطنني.
 8ـ منع احتكار و�سائل ا إلعالم من قبل أ��صحاب النفوذ والرثوات خدمة للدميقراطية،
يتحول ا إلعالم إ�ىل �سلطة رابعة تلعب دورها كام ًال يف الرقابة
و�صيانة احلريات ا إلعالمية كي ّ
على ممار�سات و�آداء ال�سلطة ال�سيا�سية.
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 9ـ تعزيز عالقاتنا بالدول العربية ،وبخا�صة �سوريا ال�شقيقة ملا تربطنا بها من روابط
تاريخية وجغرافية واقت�صادية.
 10ـ ويبقى الهدف أال�سا�سي للقائنا ا إلميان ب�ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والعودة اىل
أ��صالتنا واحلفاظ على �صيغتنا الوطنية الفريدة ،على الرغم من ال�شوائب التي أ�ملّـت بها يف
املرحلة أالخرية.

ا إل�سالم واالنتخابات
مقدمة
حني تخطيت �سن ال�صبا و أ�راد والدي أ�ن ير�شدين إ�ىل الدين ،قال يل :يا �صالح نحن
م�سلمون �شيعة هل تعرف ما معنى ذلك؟
أ�جبته :نعم ،إ�ننا نحب النبي و أ�هل البيت.
فقال :هذا حت�صيل حا�صل ،لكن يجب أ�ن تعلم أ�ننا نتميز بخا�صيتني ،وهما :إ�ن باب
االجتهاد مفتوح ،و إ�ننا مع العدالة و�ضد الظلم باملطلق.
ويف عمر اخلام�سة ع�شرة مل أ�فهم ق�صده متاماً ،وطلبت منه أ�ن يو�ضح ما يقول ،ف أ�جاب:
إ�ن باب االجتهاد مفتوح يعني أ�ن اللـه خلقنا وميزنا عن باقي خلقه بالعلم وعلينا ا�ستعمال
العلم لتدبري أ�مورنا وحل م�شاكلنا وتبيان ال�صواب من اخلط أ� ،ذلك أ�ن ا إل�سالم دين لكل زمان
للن�سان يجب عليه دائم ًا إ�يجاد
ومكان .إ�ن هذه املتغريات تخلق موا�ضيع ،وم�شاكل جديدة إ
احللول العقالنية لها .أ�ما مو�ضوع الظلم ف إ�ن نظرتنا إ�ليه راف�ضة باملطلق ،ونحن متعلقون
مببد أ� العدالة ب�شكل كامل.
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مل أ�فهم متام ًا معنى هذه الكلمات حتى كربت ،و أ��صبحت أ�درك أ�ن اللـه عز وجل قد ميز
ا إلن�سان ب�شكل الفت ،وخا�صة مبو�ضوع العقل وما ي�ستتبعه من تب�صر وتفكري.
وعلى امل�سلم إ�ذن أ�ن يبتعد عن أ�ي أ�طروحة تعار�ض هذا أال�صل ا إللهي يف حتديد م�س ؤ�ولية
ا إلن�سان.
ا إلن�سان يف ا إل�سالم

إ�ن ا إلن�سان يف ا إل�سالم هو قد�س أالقدا�س :خلقت أال�شياء ألجله ،وبعث أالنبياء جميع ًا
لهدايته و�سعادته ،وهو خليفة اللـه يف أالر�ض.
«و إ�ذ قال ربك للمالئكة إ�ين جاعل يف أالر�ض خليفة قالوا أ�جتعل فيها من يف�سد فيها
وي�سفك الدماء ونحن ن�سبح بحمدك ونقد�س لك قال ( أ�ي اللـه) إ�ين أ�علم ما ال تعلمون»
(�سورة البقرة).
ا إلن�سان إ�ذن هو خليفة اللـه يف أالر�ض يجب أ�ن يتحلى ب أ�ف�ضل أالخالق و أ�كرمها بعيد ًا عن
الكربياء فهي للـه وحده �سبحانه وتعاىل .وال فرق يف ذلك بني إ�ن�سان و�آخر ولو اختلف الدين
والعرق و...
لذا عندما عني أ�مري امل ؤ�منني على بن أ�بي طالب الوايل مالك أال�شرت أ�مره باحرتام النا�س كل
النا�س و أ�ن ي�صونهم يف عي�شهم و أ�منهم وقال له« :فالنا�س �صنفان إ�ما أ�خ لك يف الدين أ�و
نظري لك يف اخللق».
ولقد أ�نعم اللـه على ا إلن�سان بالعقل ليتدبر أ�مره ،وليغرف من العلم ،ويبدع فيه حتى يتيقن
ال�صواب من اخلط أ� وجعل العقل حم ًال ألمره ونهيه وثوابه وعقابه.
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يف حفل ا�ستقبال يف ح�سينة برج الرباجنة حت�ضري ًا النتخابات 2005

2005

بني أالهل أ
وال�صحاب حت�ضري ًا النتخابات 2005
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م�س ؤ�ولية القادة
وللقادة م�س ؤ�ولية كبرية يف �سيا�سة القوم .وال بد من التذكري بكالم �سماحة العالمة ال�سيد
حممد ح�سني ف�ضل اللـه حني أ�جاب عن ا�ستف�سارات املواطنني إ�ذ قال:
« إ�ن من ي�ضع نف�سه يف مواقع القيادة لهذا ال�شعب يتحمل م�س ؤ�ولية االرتفاع مب�ستوى
النا�س إ�ىل أ�ن ي�ستطيعوا أ�ن يتحكموا يف اختيارهم ملمثليهم إ�ىل معايري وا�ضحة تن�سجم
مع متطلبات املوقع التمثيلي و�شروطه ...أ�ما أ�ن تعمد القيادات إ�ىل إ�ف�ساد الذهنية العامة
للنا�س ،واالنخفا�ض مب�ستواهم القيمي واحل�ضاري ،عرب تعويدهم على االحتكام إ�ىل معايري
من يدفع املال أ�كرث...
 ....إ�ىل أ�ن قال �سماحته :ف إ�ن اللـه تعاىل مل يجعل رزق ا إلن�سان ببيع مواقفه ،و إ�منا
موقفه و�صوته االنتخابي أ�مانة من اللـه يف عنق ا إلن�سان ألن ا إلن�سان م�س ؤ�ول عن ال�صالح
وا إل�صالح يف حياته وحياة النا�س.
(املرجع :املوقع االلكرتوين ل�سماحته)
االنتخابات

أ�ما يف املو�ضوع االنتخابي ال�صرف ف�سماحة ال�سيد قد أ�فتى يف حديث إ�ىل إ�حدى أال�سبوعيات
بح�سن االختيار وقال:
«�س ؤ�ال :ال تقليد يف ال�سيا�سة؟
جواب :ال تقليد يف ال�سيا�سة إ�ذا مل يكن املوقف أ�و اخلط ال�سيا�سي يرتبط باحلكم
ال�شرعي.
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�س ؤ�ال :هل هذا ينطبق أ�ي�ض ًا على االنتخابات النيابية؟
جواب :من الطبيعي جد ًا أ�ن االنتخابات النيابية تتحدد باختيار هذا ال�شخ�ص أ�و ذاك
ليكون ممث ًال لل�شعب ،وهذه م�س أ�لة يعرب عنها الفقهاء ب أ�نها م�س أ�لة مو�ضوعية.
ويف امل�سائل املو�ضوعية قد يكون املقلد أ�و ا إلن�سان العادي أ�كرث خربة من الفقيه ،ولذلك
ف إ�ن م�سالة من يجب اختياره من املر�شحني يف االنتخابات وهذه مما ال ُيرجع فيه إ�ىل ر أ�ي
الفقيه.
ولكن رمبا هناك بع�ض امل�سائل التي تتحرك يف نظرية والية الفقيه ،عندما يكون الفقيه
ميلك الوالية على أالمة من خالل تلك النظرية على اعتبار كونه ميلك ال�سلطة التنفيذية ،ف إ�ذا
ر أ�ى م�صلحة يف انتخاب �شخ�ص معني ،فالذين يتبعون والية الفقيه ال بد أ�ن يلتزموا بذلك،
لكني أ�ظن أ�ن الفقيه إ�ذا كان حكيم ًا ال يفر�ض على النا�س �شيئ ًا من ذلك».
و أ�خري ًا يهمني أ�ن أ��شدد على أ�ن �سيا�سة الدولة هي من أالمور العظيمة ملا تفر�ضه من علم
ومعرفة ونزاهة وجترد وحب للنا�س .أ�رجو أ�ن يتمكن الناخبون من ح�سن االختيار لالرتقاء
بلبنان احلبيب إ�ىل أالف�ضل.

