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سياسة

إيهاب حمادة
ٌ

شاعر إلى المجلس بحزام أسود

ّ
بعد أن يتبنى الحزب السوري القومي
االجتماعي ترشيحه ،رغم اعتراضات
كثيرة مــن املـحــازبــن الــذيــن يرفضون
التخلي عن املقعد لغير حزبي.
يبقى أن الصراع على املقعد املاروني
ي ـ ـبـ ــدو األك ـ ـثـ ــر ح ـ ـمـ ــاوة بـ ــن م ــرش ــح
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات طـ ــونـ ــي حـ ـبـ ـش ــي وم ــرش ــح
الئـ ـح ــة ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ـ ــذي لـ ــم ُي ـح ـســم
اسـ ـم ــه بـ ـع ــد .حـ ـظ ــوظ ال ـن ــائ ــب إم ـيــل
رحمة تبدو اليوم ضئيلة جدًا ،فيما
تفيد املعلومات بــأن التيار الوطني
ال ـح ــر أب ـل ــغ ح ــزب ال ـل ــه وأم ـ ــل رغـبـتــه
ف ــي خ ــوض امل ـعــركــة عـلــى الئحتهما
باملرشح باتريك فخري (متأهل من
ال ـب ـت ــرون وتــرب ـطــه ص ــداق ــة بــالــوزيــر
جـ ـب ــران ب ــاسـ ـي ــل) ،اب ـ ــن دي ـ ــر األح ـم ــر
وامل ـســؤول السابق فــي حــزب البعث،
علمًا ب ــأن ترشيحه يثير حساسية
ل ــدى عـشـيــرة آل جـعـفــر عـلــى خلفية
العائلتني .وقــد صــدر قبل
ثأرية بني
ّ
ي ــوم ــن ب ـي ــان ي ـح ــذر م ــن أن تــرشـيــح
ف ـخ ــري س ـيــدفــع ال ـع ـش ـيــرة الـ ــى عــدم
الـسـمــاح بــدخــول صـنــاديــق االق ـتــراع
الـ ــى ال ـب ـل ــدات والـ ـق ــرى ال ـت ــي ينتشر
أبناؤها فيها وإلى مقاطعة االقتراع.
غـيــر أن م ـصــادر بقاعية وضـعــت ما
حصل في إطــار «محاوالت تشويش
مجهولة املصدر».
مارونيًا أيضًا ،تردد أن «وجيه» عائلة
آل ح ـب ـشــي ،طـ ــارق ح ـب ـشــي ،ع ــزف عن
الـتــرشــح فــي اللحظات األخـيــرة وسط
معلومات بأنه يميل إلى تأييد ترشيح
النائب إميل رحمة تجنبًا لإلحراج ،وال
سيما أن مرشح القوات هو ابن عائلته.
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة قـ ــالـ ــت إن تــرش ـيــح
ً
وبناء عليه يحدد
حبشي ال يزال واردًا،
ثنائي حزب الله ـ أمل توجهه النهائي
بهذا الخصوص.
القوات اللبنانية ،من جهتها ،ترى أن
حـضــورهــا املـسـيـحــي ال ـقــوي ّ
يخولها
تشكيل الئحة بالتعاون مع شخصيات
شـيـعـيــة ،ق ــد ي ـكــون م ــن بـيـنـهــا رئـيــس
بلدية بعلبك السابق خالد ياغي وابن
ب ـلــدة بــدنــايــل املـحـســوب عـلــى  14آذار
حــارث سليمان واملــرشــح علي صبري
ح ـمــادة ،ال ــذي أعـلــن فــي حــديــث سابق
لـ«األخبار» عدم ممانعته التحالف مع
القوات.

وفيق قانصوه
ف ــي م ــدرس ــة ال ــراهـ ـب ــات ف ــي ب ـل ّــدة
الـ ـق ــاع ،امل ـ ـجـ ــاورة ل ـل ـهــرمــل ،تـلــقــى
إيـ ـه ــاب عـ ـ ــروة حـ ـم ــادة ( 8ش ـبــاط
 )1973ع ـل ــوم ــه االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ،قـبــل
أن ي ـ ـتـ ــابـ ــع امل ـ ـ ــراح ـ ـ ــل امل ـت ــوس ـط ــة
والـ ـث ــان ــوي ــة ف ــي ث ــان ــوي ــة ال ـهــرمــل
الرسمية .املتوسطات والثانويات
الخاصة في «بالد الهرمل» ،آنذاك،
كــانــت تــرفــا حـتــى ألب ـنــاء الطبقات
املـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــورة .ه ـ ــو اب ـ ــن «ال ـع ـش ـي ــرة
ال ـح ـم ــادي ــة» ال ـت ــي تـنـتـســب الـيـهــا
معظم عشائر البقاع ،وكانت منذ
بداية الحكم العثماني سنة 1516
حتى منتصف القرن الثامن عشر
صــاحـبــة الـنـفــوذ األقـ ــوى فــي بــاد
ب ـع ـل ـبــك وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان (كـ ـس ــروان
وجبيل)ّ .
جده ألبيه محمد سعيد
ال ـبــاشــا ك ــان وارث ه ــذه الــزعــامــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ،فـقـ ّـسـمـهــا ب ــن زعــامــة
عـ ـش ــائ ــري ــة عـ ـه ــد بـ ـه ــا ال ـ ـ ــى اب ـن ــه
سعدالله حمادة ،وزعامة سياسية
أوكـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ــى ابـ ـ ــن ابـ ـنـ ـت ــه رئ ـي ــس
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب الـ ــراحـ ــل ص ـبــري
حمادة.
عام  ،1982مع االجتياح االسرائيلي
ل ـل ـب ـن ــان ،وصـ ـل ــت ط ــائ ــع ال ـح ــرس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ّ
ـوري االي ـ ـ ــران ـ ـ ــي إل ـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان،
ّ
واستقرت في مدن البقاع وبلداته،
ومـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـهـ ــرمـ ــل .أح ـ ـضـ ــر ه ـ ــؤالء
معهم إلى «منشية الوقف» ،املتنزه
ال ـهــرم ـلــي ال ــوح ـي ــد ح ـيــث خـ ّـي ـمــوا،

أنشطة «غــريـبــة» كـ«البينغ بونغ»
و«ال ـك ــارات ـي ــه» ،مـمــا لــم يـكــن ألبـنــاء
املدينة الغارقة في إهمال تاريخي
عـهــد ب ــه م ــن ق ـبــل .اج ـت ــذب عناصر
ال ـحــرس ال ـ ــودودون أط ـفــال الهرمل
وفتيانها ،ومنهم ابن التاسعة من
ّ
ع ـمــره ،ه ــؤالء الــذيــن شــكـلــوا فــي ما
بعد الجيل الثاني ملا ُيعرف اليوم
بـ«حزب الله» .مذذاكّ ،
تدرج حمادة
فـ ــي املـ ـس ــؤولـ ـي ــات الـ ـح ــزبـ ـي ــة :بـعــد
ت ـخـ ّـرجــه م ــن «م ـع ـهــد الـ ـك ــوادر» في
حــزب الـلــه ،عمل فــي إع ــداد وتأهيل
الكوادر في البقاع ،وتولى منصب
م ـ ـعـ ــاون م ـ ـسـ ــؤول م ـن ـط ـقــة ال ـب ـق ــاع
(عضو قيادة املنطقة منذ  17عامًا)،
قبل ان َّ
يعي مسؤول قضاء الهرمل
في الحزب منذ عام .2007
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي ،تـ ــابـ ــع دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه فــي
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي ت ـخـ ّـرج
م ـن ـهــا مـ ـج ــازًا ف ــي ال ـل ـغــة الـعــربـيــة

حمادة :في
السياسة ،أنتمي حصرًا
البيئة الجهادية
الى
َ
المستضعفة

ّ
عناية عزالدين:

وآدابها ،ونال فيها الدكتوراه ،قبل
أن يعمل ،فيها أيضًا ،منذ سنتني،
أستاذًا متعاقدًا بالساعة لتدريس
م ـ ــادة األدب ال ـص ــوف ــي ف ــي ال ـفــرع
الرابع في زحلة ،وأصــول التدقيق
وفــن االل ـقــاء لصفوف املاجستير.
كـمــا ن ــال مــاجـسـتـيــر م ــن «جــامـعــة
االمـ ـ ــام الـ ـص ــادق» ف ــي ط ـه ــران في
إدارة امل ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ،وخـضــع
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات عـ ـلـ ـي ــا فـ ـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط
االستراتيجي في لبنان والخارج.
دراسته األكاديمية وعمله الحزبي
ل ــم ي ـحــوال دون ش ـغ ـفــن :الــريــاضــة
والشعر .في األولى نال جوائز عدة
ف ــي ب ـط ــوالت مـحـلـيــة ف ــي الــ«بـيـنــغ
ب ــون ــغ» ،وح ــاز ال ـح ــزام األسـ ــود في
«ال ـكــارات ـيــه» .وف ــي رص ـيــده األدب ــي
خمس مجموعات شعرية وكتابان
فــي الـنـقــد األدب ــي وآخ ــر فــي أصــول
الـ ـت ــدقـ ـي ــق الـ ـلـ ـغ ــوي وم ـ ـق ـ ــاالت فــي
صحف لبنانية وعربية .كما شارك
في تحكيم مسابقات شعرية وفي
مؤتمرات شعرية وأدبية في لبنان
ّ
وال ـخ ــارج .تــولـيــه مـســؤولـيــة قضاء
الهرمل منذ أحــد عشر عامًا جعله
لصيقًا بمشاكلها وتفاصيل حياة
أهلها اليومية .وه ــذا ،فــي رأي ــه ،قد
ي ـك ــون واح ـ ـدًا م ــن أس ـب ــاب تــرشـيــح
ال ـحــزب لــه (لــانـتـخــابــات النيابية
املقبلة عن أحد املقاعد الشيعية في
بعلبك ـ الهرمل) ،إلى جانب «تلبية
القيادة ملطلب التغيير وضخ دماء
جديدة» .يهاب «التجربة النيابية»
خـ ـص ــوص ــا أن «مـ ـش ــاك ــل امل ـن ـط ـقــة
الكثيرة تحتاج الى أكثر بكثير من
ّ
قـ ــدرة نــائــب واحـ ــد عـلــى حــل ـهــا» .ال
«بل أنا مرعوب .ألنني امام امتحان
ثقتني :ثقة الـنــاس الـتــي أطـمــح الى
تعظيمها وثـقــة ال ـق ـيــادة الـتــي آمــل
أن أك ــون عـلــى ق ــدره ــا» .ال ي ــرى في
تـسـمـيـتــه إع ـ ــادة مـقـعــد ن ـيــابــي إلــى
ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـت ــي ش ـغ ـل ـتــه تــاري ـخ ـيــا
لـ ـعـ ـش ــرات الـ ـسـ ـن ــوات« ،ف ــأن ــا لـســت
منتميًا إلى أي فكرة عائلية .أنا فرد
من عائلة حمادة وأفخر بانتمائها
التاريخي الى جذورها ،وبأفرادها
وعلمهم وعصاميتهم ،لكن من دون
ان تربطني بهم أي صلة سياسية.
ف ــي ال ـس ـيــاســة ،أن ـت ـمــي ح ـص ـرًا الــى
َ
املستضعفة».
البيئة الجهادية

ّ
«القوة الناعمة» من الوزارة إلى النيابة

في وعوده إلى أبناء املنطقة ،يسعى
أب ــو جـعـفــر إل ــى ال ـح ــذر م ــن امل ـغ ــاالة.
ي ـع ــد ب ـت ـقــديــم أق ـص ــى م ــا نـسـتـطـيــع
ضمن اإلمكانات والظروف املتاحة،
ً
قـ ــائـ ــا إن ملـ ــن ي ـن ـت ـخ ـبــه ع ـل ـي ــه حــق
الصدق بالتعامل والقيام بالواجب
املمكن خدماتيًا ورقابيًا تشريعيًا.
املـ ـ ــرشـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـع ــد الفـ ـتـ ـت ــاح
مكتب دائ ــم فــي املنطقة ،سيكون له
مـنــزل هـنــاك أيـضــا ،على أن يــزورهــا
ف ـ ــي ك ـ ــل نـ ـه ــاي ــة أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،ت ـمــاش ـيــا
م ــع مـتـطـلـبــات ال ـتــرش ـيــح ث ــم الـعـمــل
ال ـن ـي ــاب ــي .ه ــي ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة يـتـهـيــأ
أبــو جعفر ألن يخطوها مــن رئاسة
الهيئة التنفيذية ،التي هي بمثابة
رئــاســة حـكــومــة الـحــركــة املــؤلـفــة من
 23عضوًا ،إلى النيابة حيث سيكون
واح ـدًا مــن  128نائبًا يمثلون األمــة
ج ـ ـم ـ ـعـ ــاء .ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل سـ ـيـ ـعـ ـن ــي ذلـ ــك
استقالته من منصبه الحزبي؟ يقول
مرشح «أمــل» في البقاع الغربي إن
ن ـظــام ال ـحــركــة ال يـمـنــع ال ـج ـمــع بني
م ـن ـص ـب ــن ،سـ ـي ــاس ــي وح ـ ــزب ـ ــي ،إال
أن ذل ــك ت ـحــدده فــي الـنـهــايــة طبيعة
العمل وظروفه في املرحلة املقبلة.

ميسم رزق
ّ
َ
ل ــم ُي ـكــتــب ل ـل ــوزي ــرة ُع ـنــايــة عــزالــديــن
ّ
التقاعد ُالسياسي املـبـ ِـكــر ،على ِغــرار
َ َ
وزي ــرات أخــريــات م ــررن م ــرور الـكــرام
ُ
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــات ال ـس ــاب ـق ــة .ب ــل كـتــب
ل ـه ــا ،ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،أن ت ـحـ ِـمــل لقب
أول سـيــدة مــن الطائفة الشيعية في
املجلس النيابي ،بعد أن الزمتها هذه
ِ
الـصـفــة ك ــأول ُمـحـ ّـجـبــة فــي عائلتها،
وأول ُم ّ
حجبة تــدخــل كلية الـطــب في
الجامعة ُاألميركية في بيروت ،وأول
فـتــاة تــدخــل القفص الــذهـبــي مــن بني
أخواتها ،وأول امرأة يختارها رئيس
مجلس الـنــواب نبيه بـ ّـري لتوزيرها
من حركة أمل .هذا ما َ
يطبع شخصية
ّ
ّ
عـ ـ ــزالـ ـ ــديـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــأن ـ ـقـ ـّـة دومـ ـ ُـ ـ ــا بـ ـ ــذوق
كالسيكي ناعم ،وكأنها تنقل رسالة
واض ـح ــة ب ــأن ال ـح ــدة ال ـتــي صـ َ
ـاحـبــت
ُ
َ
بـعــض مــواقـفـهــا ،ال تـلـغــي ل ــن امل ــرأة
ُ
الـت ّــي تــراجــع املـشــاريـ ّـع فــي الحكومة
ُ
بدقة ،مثلما تراجع ملفات ُمختبرها
ّ
الطبي ،وشؤون منزلها.
ّ
مــن يـجــالــس اب ـنــة م ـنــزل ق ــدم شهيدًا
ّ
ه ــو حـســن ع ــزال ــدي ــن إبـ ــان االجـتـيــاح

اإلســرائـيـلــي فــي ع ــام  ،1982ال ب ـ ّـد له
أن ُ
يخرج بانطباع عن سيدة إداريــة،
قـبــل أن ت ـكــون سـيــاسـيــة ،وه ــي التي
جعلت موظفي وزارة الدولة لشؤون
التنمية اإلداري ـ ـ ــة ،يستيقظون على
َ
رســائــل هاتفية تبعثها قبل ساعات
الـفـجــر األول ـ ــى ل ـتــوزيــع مـهـمــات يــوم
عمل طويل.
ّ
ً
ُ
لم يكن سهال على عزالدين أن تكون
امل ــرأة الــوحـيــدة فــي مجلس الـ ــوزراء.
ـدورة
تجربة قصيرة ،لكنها أشـبــه بـ ّ
عسكرية ُمكثفة .تجدها دائمًا متخفية
وراء تقنية القوة الناعمة ،التي جعلت
مــن مــداخــاتـهــا فــي مجلس الـ ــوزراء،
ّ
ذات مـضــامــن ُ«م ـس ـت ـفــزة» للبعض،
ُ
خ ـصــوصــا أن ـهــا كــانــت ت ـج ـهــض في
امل ـ ـهـ ــد بـ ـع ــض األف ـ ـ ـكـ ـ ــار امل ـ ـطـ ــروحـ ــة،
ل ـيــس أولـ ـه ــا ت ـقــديــم عـ ــرض مـفـ ّـصــل
ّ
بشأن خطة الكهرباء التي عرضها
وزيــر الطاقة سيزار أبــي خليل ،ولن
يـكــون آخــرهــا اعـتــراضـهــا فــي جلسة
مجلس الوزراء األسبوع الفائت على
قـ ـ ـ َ
ـراري س ـفــر وزي ـ ــر ال ـص ـحــة غـســان
حــاصـبــانــي ،ألن ــه طـلــب مــن املجلس
َ
تغطية رحلتي سفر إلــى الـخــارج ال

عالقة لهما بعمله في وزارة الصحة.
َ
حني اختارها بـ ّـري لتكون أول سيدة
«حركية» تخوض التجربة الوزارية،
ّ
ّ
تفاجأت عــزالــديــن بــالـقــرار ،ال ــذي ظل
سـ ـ ّـرًا بينهما إل ــى ح ــن إع ــان ــه .لكن
عنصر املـفــاجــأة انـتـفــى حــن ّ
ضمها
رئيس املجلس إلــى الئحة مرشحيه
للنيابة (ع ــن قـضــاء ص ــور فــي دائ ــرة
الجنوب الثانية) «ألنــه كان متوقعًا»
ك ـمــا تـ ـق ــول .ل ـكــن مل ـ ــاذا اخـ ـت ــارك ب ـ ّـري
ل ـخــوض الـتـجــربــة الـنـيــابـيــة؟ تجيب
الوزيرة املتمسكة بمقولة أن «الحياة
تستجيب ُ
للمثابرين» ،والقادرة على
الفصل بني التباهي وإنصاف الذات،
ّ
تسجلها في خانة اإلنجازات
بجردة
املرتبطة بوزارتها ،أبــرزهــا «مشروع
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ملـكــافـحــة
ال ـف ـســاد ،وه ــو م ـشــروع ب ــدأ مـنــذ عــام
 ،2011ووض ـ ــع مـخـطـطــه الـتـنـفـيــذي
فــي الـحـكــومــة الـحــالـيــة» ،إضــافــة إلــى
«مـ ـش ــروع االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوطـنـيــة
ّ
للتحول الرقمي ،الذي ُي َع ّد ّ
أهم وسيلة
ُ
تساعد على إصــاح اإلدارة ،ومكننة
األعمال اإلدارية والهدف منه تسهيل
حياة املواطن وتحقيق الشفافية».
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مات أمام «العدالة»
محمد نزال
ّ
هل كان جمال خلوف ليموت ،أمس ،لو لم يقض
نحو شهرين في زنزانة مخفر رديئة؟ َمن َيعلم!
مات أمس لحظة مثوله أمــام املحكمة ،في ّ
عدلية
ُ
طرابلس ،بعدما ن ِقل إليها ِمن مخفر العريضة.
كــان فــي عـقــده الـســابــعُ ،يـعــانــي ارت ـفــاع الضغط،
ُ
يــأخــذ ً
دواء ،وقــد نـســي فــي تلك الــزنــزانــة بعدما
ُ
دخل إليها «على سبيل الوديعة».
أ ِ
كان يجب ،بحسب القانون ،أن يكون نزيل سجن
ل ـل ـمــوقــوفــن ،بــان ـت ـظــار مــوعــد مـحــاكـمـتــه ،ولـكــن
ّ
مكتظة بنزالئها هذه ّ
األيــام في لبنان،
السجون
وهي كذلك ِمنذ سنوات بعيدة ،وليس جمال ّأول
َمن ُت ّ
قرب زنازين املخافر أجله .غرفة صغيرة،
ّ
ال تــرى الـضــوء ،ليست مـعــدة ألن يقضي فيها
املــوقــوف ،بحسب القانون مـ ّـرة أخــرى ،أكثر ِمن
أرب ـع ــة ّأي ـ ــام .غــرفــة ال ت ـحــوز أب ـســط مــواصـفــات
ّ
ّ
البشرية) .بعض زنازين
(املعدة لإلقامة
السجون
املخافر ،األقرب إلى علب السردين ،تحوي أحيانًا
عشرات املوقوفني (على سبيل الوديعة أيضًا).
ً
تضاؤل األوكسجني يكفي سببًا للموت (فضال
عن مختلف صنوف القذارة)ُ .يمكن ّأي مواطن،
ّ
سياسيًا ،أن يدخلها .ال تحتاج إلى
غير مدعوم
ً
ّ
ّ
ُ
أن تكون قاتال أو تاجر مخدرات ليزج بك خلف
قضبانها ،إذ يكفي أن ُيشتبه فيكّ ،
مجرد شبهة،
ً
ّ
بقضية شيكات م ـ ّ
ـزورة مـثــا ،أو بشهادة على
أوراق غير صالحة ،كحالة جمال.
ِم ــن أس ـب ــاب تــأخــر م ـكــوث األخ ـي ــر ف ــي الــزنــزانــة
امل ــذك ــورة ،بحسب شقيقه مـظـهــر ،هــو حصول
«خطأ» في التبليغات ،إذ أرسلت املحكمة األوراق
إل ــى فـصـيـلــة ال ـت ــل بـيـنـمــا ه ــو يـقـبــع ف ــي مخفر
ّ
ُ
العريضة .ضلت األوراق طريقها! وهكذا نسي
َ
«عثرت» ُ
السلطات عليه داخل أحد
الرجل ،إلى أن
أقبيتها ،فنقلته إلى املحكمة ،فوقف أمام القاضي،
فمات .هو أب لثالثة أبناء .هؤالء مات والدهم اآلن.
ً
«قضاء وقدرًا».
قد تكون املسألة بالنسبة إليهم
ليس عليهم أن ينتظروا تحقيقات في ما حصل.
ّ
يظنوا ،ولو ّ
مجرد ظنّ ،أن والدهم
ليس عليهم أن
قد نقص عمره في قبو العتمة ذاك .ليس عليهم أن
يسألوا القاضي الذي يأمر بالتوقيف ،والضابط
الذي َيحتجز ،والسياسي الذي يعد ببناء سجون
جديدة ويكذبّ ،ثم ينهب ،ثم يكذب ...ليس عليهم
ّ
أن يـســألــوا كــل ه ــؤالء إن كــانــوا سينامون ملء
جفونهم.

ّ
ع ــز ال ــدي ــن ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تنضم
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،ت ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق بــن
النيابة وال ــوزارة ،بني العمل الرقابي
والـتـشــريـعــي وب ــن الـعـمــل التنفيذي
ّ
املهم
في خدمة كل اللبنانيني« ،لكن
هــو إتـقــان املـهـمــة» ،تـقــول مستشهدة
بالحديث النبوي :ألن «الله ُي ّ
حب إذا
ً
عمل أحــدكــم عمال أن ُيتقنه» .ولذلك
ِ
ّ
ب ــدأت عــزالــديــن نشاطها االنتخابي
َ
ق ـب ــل االس ـت ـح ـق ــاق امل ـن ـت ـظــر ف ــي أي ــار
املقبل ،فقامت بجولة على الفعاليات
والـهـيـئــات ال ـصــوريــة ،حـيــث النيابة
ّ
«تـتـطــلــب عــاقــة مـبــاشــرة مــع األرض
والناس وأنا بنت األرض».
ّ
عناية عزالدين وزيــرة حاضرة دومًا.
تستطيع أن تلتقي بها صباحًا في
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وظ ـه ـرًا ف ــي الـ ــوزارة
ّ
وب ـعــد الـظـهــر فــي مختبرها الــطـبــي،
ً
ول ـي ــا ف ــي ع ــن ال ـت ـي ـنــة .ك ــل ذلـ ــك في
ي ــوم واحـ ــد ،ال يـخـلــو مــن الـنـشــاطــات
السياسية واالجتماعية ،وال يمنعها
م ـ ــن االنـ ـ ـض ـ ـم ـ ــام إل ـ ـ ــى عـ ــالـ ــم م ــواق ــع
التواصل االجتماعي عبر صفحاتها
على تويتر وفايسبوك التي تديرها
بنفسها.

