ا�سطفان الدويهي

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• ا�سطفان بطر�س الدويهي ،والدته ماري أ�ب�شي.
• من مواليد زغرتا عام .1953
• متزوج من ماري عبد ،ولهما ثالثة أ�والد :أ�نطوان و�ستيفاين وب�شرى.
• أ��شقا ؤ�ه� :سلمى ورومانو�س و�سمعان و أ�نطوان ومارون ومر�شا.
• تلقى علومه االبتدائية يف مدر�سة الفرير ،ثم يف مدر�سة الرهبانية اللبنانية يف
ع�شا�ش ،والثانوية يف زغرتا.
• تابع درا�سته اجلامعية يف كلية احلقوق يف اجلامعة اللبنانية يف ال�شمال.

4

• عمل يف الدفاع املدين ثم يف �شركة نفط العراق يف طرابل�س.
• عني نائب ًا عن منطقة زغرتا يف  1991/6/7خلف ًا للنائب الراحل أالب �سمعان
الدويهي.
• أ�عيد انتخابه نائب ًا عن دائرة زغرتا يف دورة العام  1992ونال � 68470صوتاً.
• انتخب نائب ًا يف دورة العام  1996ونال � 73797صوتاً.
• تر�شح عام  ،2000ومل يحالفه احلظ ،ونال  55201من أال�صوات.
• تر�شح عام  ،2005ومل يحالفه احلظ.
• عني وزير ًا لل�ش ؤ�ون االجتماعية يف حكومة الرئي�س رفيق احلريري الثانية التي �شكلها
يف .1995/5/25
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مواقفه
مواقف من �ش ؤ�ون عربية ودولية
• ر أ�ى أ�ن ف�شل احلكم يف إ�ثبات وجوده يف املناطق غري املحتلة دفع أالمريكيني إ�ىل
التخلي عن لبنان ،و أ�ن الدول أالوروبية مل تعد لديها النزعة إالن�سانية مل�ساعدة إالن�سان ،إ�منا
أ��صبحت متيل إ�ىل النزعة القهرية.

(ا ألخبار)1984/5/10 ،

• «الالعبون الكبار أ�مريكا واالحتاد ال�سوفياتي هما القاذفان للكرة واملتو�سطون والو�سطاء
هم الالعبون على ال�ساحة اللبنانية».

(ال�سيا�سة)1984/11/16 ،

• اعترب أ�ن االحتاد ال�سوفياتي �سقط ،ومل ت�سقط الرغبة أالمريكية بالتواجد الع�سكري
املبا�شر على أ�ر�ض اخلليج العربي ،و إ�ن إ��سرائيل أ�بعدت العراق عن ال�صراع ،والواليات
املتحدة أ�حكمت �سيطرتها على منابع النفط قاطعة بذلك الطريق أ�مام أ�ي قوة مناف�سة لها
يف العامل.

()2009/5/23 ،www.tripoli-culture.com

املوقف من الدولة والطائف واحلوار الداخلي
• « إ�ذا كان هناك �شرف لبناين وا�ستقامة وطنية ووالء �صحيح للبنان يجب أ�ن نعلن
املطالبة بعدم وجود أ�غراب على أالر�ض اللبنانية م�سلمني أ�و غري م�سلمني».

(اللواء)1977/12/14 ،

• « أ�نا أ�عتقد أ�ن اجلي�ش وجد لي�صون الوطن ،ويرد اخلطر عن املواطن اللبناين».

(البريق)1979/11/10 ،
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بال�صور ..
1996

مدلي ًا ب�صوته يف االنتخابات النيابية ()1996
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• اعترب أ�ن إ�لغاء الطائفية واال�ستعا�ضة عنها بعلمنة الدولة هما الو�سيلة الوحيدة التي
ت ؤ�من ان�صهار اللبنانيني يف البوتقة الوطنية الواحدة .أ�ما إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية «فهي
هرطقة ال نقبل بها».

(ا ألخبار)1984/5/10 ،

• « أ�نا مع احلكم القوي ومع المركزية إ�دارية ومع توزيع خريات لبنان على
اجلميع».

(ا ألخبار)1984/10/3 ،

• و�صف عهد الرئي�س أ�مني اجلميل ب أ�نه عهد الفر�ص ال�ضائعة.

(ا ألخبار)1984/5/10 ،

• ر أ�ى أ�ن هناك قرارات �صدرت ولو مل يكن هناك بعد نظر يف قيادة اجلي�ش ل�شلت
هذه امل ؤ��س�سة.

(النهار)1984/7/20 ،

• قال« :نحن مع اخليار ال�سوري ومع املبادرة ال�سورية».

(ا ألحرار)1985/2/25 ،

• قال « :إ�ن الداعني إ�ىل إ�قامة دولة إ��سالمية هم �صهاينة وعمالء إل�سرائيل ،والداعني
إ�ىل إ�قامة دولة م�سيحية هم �صهاينة أ�ي�ض ًا وعمالء إل�سرائيل».

(ا ألحرار)1985/2/25 ،

• اعترب أ�ن �ضرب ال�ضاحية جرمية ال تغتفر.

(ال�صياد)1985/9/18 ،
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بال�صور ..
1991

يف جمل�س النواب

2008

اجتماع اللقاء الوطني اللبناين ويبدو الرئي�س عمر كرامي� ،سليمان طوين فرجنية ،طالل ار�سالن ،ا�سطفان
الدويهي وفتحي يكن
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• اعترب أ�ن مبادرة الفاتيكان كانت إ�حدى الو�سائل التي �صلى ألجلها كافة اللبنانيني
لتتحقق.

(ا ألحرار)1986/3/24 ،

• اعترب أ�ن املطلوب من اللبنانيني جميع ًا أ�ن يعودوا إ�ىل لبنانيتهم أ�و ًال و أ�خرياً ،و أ�ن ال
ير�ضوا عن وحدة بلدهم وحريته وا�ستقالله وطن ًا بدي ًال أ�و هوية أ�خرى.

(ا ألحرار)1986/3/24 ،

• دعا القياديني إ�ىل ترك مراكزهم ألنهم أ�خط أ�وا ،ور أ�ى أ�ن اتفاق الطائف ي�شكل خطوة
أ�وىل نحو احلل الكامل يف لبنان ،و أ�نه باحلوار واملمار�سات الدميقراطية ميكن تقريب
وجهات النظر يف بع�ض بنوده.
(الديار)1990/3/29 ،

• «نحن مع كل اتفاق يربم مل�صلحة لبنان مع ال�شقيقة �سوريا ،خا�صة و أ�ن �سوريا
مكنتنا من ب�سط �سلطتنا على كامل أالرا�ضي اللبنانية».
(ال�شرق)1991/9/14 ،

• « أ�نا مل أ�فهم ما املق�صود بعبارة إ�لغاء الطائفية ال�سيا�سية ،مع العلم أ�نه يفهم منها
وك أ�ن مروجيها يدونون �ضمن ًا الطائفية ،والطائفية احلزبية والطائفية االقت�صادية ..و أ�نا من
امل ؤ�منني ب إ�لغاء الطائفية من الن�صو�ص والنفو�س معاً».

(ا ألنوار)1993/3/16 ،

• « إ�ننا مدعوون غداة عيد القدي�س مارون إ�ىل إ�عادة قراءة حقيقتنا أال�صلية ،لئال تقع
ب أ��صولية أ
وال�صولية ما جلبت للبنان إ�ال الويل ،وما حملت للموارنة بالذات إ�ال االنتقال من
خيبة إ�ىل خيبة».

(ال�سفري)1994/2/9 ،
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بال�صور ..
2005

مع الوزير ال�سابق �سليمان فرجنية و�سليم كرم خالل مهرجان انتخابي يف زغرتا

2004

مع الوزير ايوب حميد يتفقدان أ�نابيب الغاز ال�سورية ـ اللبنانية
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• « إ�ن جمل�س النواب يحاول أ�ن يقوم بدوره يف الت�شريع واملراقبة ،لكن فعاليته ال تزال
حمدودة وذلك ناجت من �سوء تطبيق «اتفاق الطائف» الذي أ�دى عملي ًا إ�ىل ن�شوء حكم بثالثة
ر ؤ�و�س».

(احلوادث)1994/7/1 ،

• «عالقتي مع الوزير �سليمان فرجنية عالقة حتالف مقد�س قائمة على قواعد ا�سرتاتيجية
م�شرتكة».

(الديار)1994/10/ 3 ،

• « أ� ؤ�من ب أ�ن الدين احلقيقي هو نقي�ض التع�صب».

(ا ألنوار)1995/6/ 25 ،

• «الت�ضامن االجتماعي لي�س �شعار ًا وال دعوة �سطحية لعمل خريي عابر ،بل هو طريقة
إلبعاد �شبح الفتنة التي عادة تزعزع امل�شاعر والنفو�س ،وال�سيما أ�مام منظر الرثاء والهدر
والفح�ش والتعا�سة والفقر».

(النهار)1995/7/ 22 ،

• دعا إ�ىل قيام جبهة ت�ضم نواب ال�شمال على أ��س�س إ�منائية إلزالة الغنب واحلرمان،
وقال« :هل ينتظر احلكم قيام ثورة املحرومني يف ال�شمال ليحقق مطالبهم؟».
(احلوادث)1997/8/1 ،

• اعترب أ�ن احلرب توقفت باتفاق الطائف ،أ�ما أ��سبابها فم�ستمرة.

(الديار)1998/1/28 ،

• ر أ�ى أ�ن الدميقراطية املوعودة من قبل قوى أالكرثية ال تبنى من خالل دفع أ�ق�ساط
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بال�صور ..
2008

م�شارك ًا يف اجتماعات اللقاء الوطني اللبناين

2008

م�ستقب ًال وفد ًا من احلزب ال�سوري القومي االجتماعي
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اجلامعات والقرطا�سية والزفت والكراتني عن روح ال�شهداء.

()2008/12/15 ،www.wa3ad.org

• قال إ�ن معركة العماد مي�شال عون االنتخابية تنح�صر يف أالرا�ضي اللبنانية وال
تتعداها إ�ىل اجلوار ال�شقيق الذي و إ�ن دخل يف ح�سابات العماد فلغاية تقرير الوجود والدور
امل�سيحي يف ال�شرق.

()2008/12/15 ،www.wa3ad.org

• اعترب أ�ن الطائف ال ميثل إالجنيل وال القر�آن ،و إ�ذا كانت امل�صلحة العامة واحلفاظ على
التوازن يقت�ضيان تعديل بع�ض املواد فال بد من إ�قرار ما يلزم.

()2008/12/15 ،www.wa3ad.org

• �شجب التطاول على امل�سيحيني ودورهم الوطني الكبري ،واعترب أ�ن ال�سيا�سة موقف،
ومن يهن ي�سهل الهوان عليه.

()2009/4/21 ،www:Lebaneseoption.com

• قال« :نحن ال نريد بناء دولة املزارع ،بل دولة حرة قوية م�ستقلة تت�سع جلميع أ�بنائها
وتخو�ض االنتخابات من أ�جل احلفاظ على الدور امل�سيحي وعلى أ��سا�س ا�سرتجاع حقوق
زغرتا الزاوية و إ�رادتها».

()2009/5/21 ،www: elections.elnashra.com

• قال « :إ�ن ال�سابع من حزيران �سي�شهد عودة زغرتا ـ الزاوية إ�ىل دورها القيادي
والريادي بعد انتهاء زمن التبعية واال�ستئثار والت�سلط» ،م ؤ�كد ًا على دور بكركي امل�سيحي
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والوطني اجلامع وعلى موقع رئا�سة اجلمهورية.

()2009/5/23 ،www.lebanonfiles.com

املوقف من املقاومة
• ر أ�ى أ�نه كان خلالد علوان قراءة خمتلفة للم�شهد ال�سيا�سي ،م ؤ�داها أ�ن إ�رادة ال�شعوب
ي�ستحيل أ�ن تهزم وهو جعل إال�سرائيليني يدركون معنى القوة التي تغري وجه التاريخ ،ألنه
م ؤ�من ب أ�ن فينا قوة لو فعلت لغريت جمرى التاريخ.

()2008/8/29 ،www.marmarita.com

