يساهم في تثبيت الناس في أرضهم
ويح ّفز اآلخرين على العودة

Cedar Hill Agro-Industries

في بلدة مجدل معوش

مشروع نموذجي وحيوي يعكس مساهمات
المغتربين في التنمية المحلية
المغترب روجيه ياغي نموذج يُحتذى لمساهمات المغتربين
تع ّددت عطاءات وتقدميات
وتنوع
املغرتبني اللبنانيني
ّ
املحلية
دورهم يف التنمية
ّ
يف بلداتهم وقراهم ،فاختلفت
روجيه ياغي
ه��ذه التقدميات ب�ين بلدة
و�أخ��رى ومنطقة و�أخ��رى ،بع�ضها جماعي ،وبع�ضها الآخر
املحلية التي
فردي ،لك ّنها تندرج مبعظمها �ضمن �إطار التنمية
ّ
ي�ساهم فيها املغرتبون وي�ؤ ّدون من خاللها دوراً
حيوي ًا هو من
ّ
ؤولية الدولة ومن واجباتها.
م�س� ّ
بع�ض هذه العطاءات والتقدميات يتجلّى من خالل م�شاريع
ليتحول لي�س
اخلا�ص
كربى ،يتخ ّطى عملها الإطار التجاري
ّ
ّ
تنموية فح�سب ،بل �إىل دور ي�ساهم يف تثبيت
�إىل م�شاريع
ّ
النا�س ب�أر�ضهم وحتفيز الآخرين على العودة �إليها.
روجيه ياغي لي�س مغرتب ًا عادي ًا ،وامل�رشوع الذي �أن�ش�أه
يف بلدته جمدل معو�ش لي�س عادي ًا �أي�ض ًا ..و�أهميتهما تعود
قرر ياغي اال�ستثمار
للخ�صو�صية التي ّ
ّ
تتميز بها البلدة التي ّ
ومتر بها ،والناجمة عن
ت
مر
التي
ال�صعبة
وللظروف
فيها
ّ
ّ

احلرب التي ع�صفت مبنطقة اجلبل يف العام  1983و�أ ّدت �إىل
تدمري وتهجري ع�رشات القرى يف منطق َتي ال�شوف وعاليه،
ومن بينها بلدة جمدل معو�ش التي ته ّدمت �أجزاء كبرية منها
وتهجر �س ّكانها.
ّ
امل�رشوع الذي � ّأ�س�سه املغرتب روجيه ياغي ،وهو عبارة
عن �رشكة �أُطلق عليها ا�سم ،Cedar Hill Agro-Industries
طياتها �أبعاداً غري
و�إن كان طابعها جتاري ،لك ّنها حتمل يف ّ
أهمها تثبيت العائدين �إىل جمدل معو�ش ب�أر�ضهم
ّ
جتارية � ّ
وحتفيز الذين نزحوا عنها بالعودة �إليها ،وهو من خالل هذه
ال�رشكة والدور الذي تلعبه ي�ساهم يف تنمية البلدة وجوارها
وتر�سيخ العي�ش امل�شرتك والتخلّ�ص من ذيول احلرب ،وهو
أهمية الذي يقوم به املغرتبون يف التنمية
يعك�س الدور بالغ ال ّ
املحلية �إن كان من خالل امل�شاريع التي يقومون بها �أو من
ّ
املالية التي يجرونها ،وت�ساعد وطنهم على
خالل التحويالت
ّ
يتعر�ض لها.
البقاء �صامداً يف وجه الأزمات التي
ّ

�إعداد:جوهرة �شاهني

jawharashahine@almughtareb.com
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لبلدية جمدل
املغرتب اللبناين روجيه ياغي ،والرئي�س احلايل
ّ
الثمانينيات �إىل �أفريقيا
معو�ش ،من مواليد  ،1953هاجر يف نهاية
ّ
(الكونغو ،كن�شا�سا وبرازافيل) ،وعمل يف جمال اال�سترياد والت�صدير،
ثم
وما زال مقيم ًا هناك ح ّتى اليومُ .ع نّي رئي�س ًا
ّ
للبلدية عام ّ .1998
�أُعيد انتخابه عام .2010
�أبى ياغي �أن تبقى بلدته جمدل معو�ش على حالها ،و�أن يبقى
أهلية من تهجري
�أبنا�ؤها بعيدين عنها ب�سبب ما خ ّلفته احلرب ال ّ
تنموي ًا
فقرر �أن ين�شىء م�رشوع ًا
وجمود يف حركتها
ّ
ّ
االقت�صاديةّ ..
للبلدةُ ،ي� ّؤمن من خالله فر�ص عمل لأبنائها و�أبناء القرى املجاورة.
فكان م�صنع النبيذ ،الذي بد�أ بتنفيذه خطوة خطوة ،بدءاً ب�رشاء قطعة
الأر�ض التي تقع يف منطقة ُيطلَق عليها ا�سم «جبل الرو�س» ،و�صو ًال
�إىل بناء املنزل وامل�صنع وزراعة كروم العنب...
متت على مراحل ،لكن يف العام 1997
عملية �رشاء �أرا�ضي امل�رشوع ّ
ّ
مت و�ضع حجر الأ�سا�س
2003
العام
بو�رش العمل بزراعة العنب ،ويف
ّ
مل�صنع النبيذ.
أ�رص على �أن يكون جميع العاملني يف بناء امل�صنع وزراعة
ياغي � ّ
الكروم من �أبناء جمدل معو�ش وجوارها ،ومن خمتلف الطوائف
أ�رص �أي�ض ًا �أن تكون اليد العاملة يف امل�صنع �أثناء ت�شغيله
واملذاهب .و� ّ
من �أبناء املنطقة ،راف�ض ًا يف الوقت عينه ا�ستخدام ماكينات حت ّل
مكان اليد العاملة.
التعرف �أكرث على تفا�صيل هذا امل�رشوع ،وعلى بلدة
ومن �أجل
ّ
جمدل معو�ش و�إجنازات ياغي فيها ،زارت «املغرتب» البلدة وامل�صنع،
املعنيني بهذا املو�ضوع ،وعادت بهذا التحقيق:
والتقت عدداً من
ّ

�أثناء عملية ا�ست�صالح الأر�ض والبدء بامل�رشوع

هدف امل�شروع

مديرة امل�رشوع هبة �س ّلوم
�رشحت لـ «املغرتب» �أهداف
امل����شروع وقالت � ّإن ياغي
�أراد ب�إن�شاء ه��ذا امل�رشوع
تنمية ب��ل��دة جم��دل معو�ش
والقرى املجاورة لها ،وذلك
م���ن خ��ل�ال ت���وف�ي�ر ف��ر���ص
عمل لأبناء تلك املنطقة يف
هبى �سلّوم
حماولة لإعادتهم �إىل قراهم
جراء احلرب التي �شهدتها
بالبلدة
ل
ح
بعد التهجري الق�رسي الذي ّ
ّ
أ�رص على �أن يكون العاملون
املنطقة عام  ،1983م�شرية �إىل � ّأن ياغي � ّ
يف امل�رشوع من �أبناء املنطقة (جم��دل معو�ش ،كفرني�س ،البرية،
وغريها.)...
«قدم ياغي �إغراءات كبرية ل�شباب
أ�ضافت:
و�
ّ
املنطقة العاملني واملقيمني خارجها ،خ�صو�ص ًا
يف بريوت ،مت ّثلت بدفع �ضعف الراتب الذي كانوا
يتقا�ضونه يف مهنهم ووظائفهم هناك ،والهدف
من ذلك �إعادة احلركة �إىل املنطقة ،و�إعادة �أهلها
�إليها وتثبيتهم فيها ،مع تركيزه الدائم على �صيغة
العي�ش امل�شرتك بني �أبناء املنطقة من خمتلف
فقدم ال�ضمانات وكل
الطوائف دون متييز بينهمّ ،
للموظفني ح ّتى يكون منوذج ًا وحافز ًا
احلوافز
ّ
لرجال الأعمال اللبنانيني لت�شجيعهم على �إقامة
حد
م�شاريع مماثلة يف مناطق لبنان كا ّفة» ،على ّ
قول �س ّلوم.

القبو الذي يعتّق فيه النبيذ داخل امل�رشوع

نبذة عن امل�شروع

حتدثت عن تفا�صيل امل�رشوع ،فقالت« :الأر���ض التي يقع
�س ّلوم ّ
عليها امل�رشوع يف بلدة جمدل معو�ش ُتعرف بـ «جبل الرو�س» وتبلغ
م�ساحتها  25هكتاراً ،وقد كانت منطقة ج��رداء عندما ب��د�أ ياغي
خا�ص به ،ومن
ب�رشائها القطعة تلو الأخرى ،بعدها قام ببناء منزل
ّ
قرر �إن�شاء م�صنع للنبيذ ،فبد�أ بتن�صيب كروم العنب عام 1997
ّ
ثم ّ
حيث بلغ عددها � 75ألف ن�صبة عنب ،وو�ضع حجر الأ�سا�س للم�رشوع
عام .»2003

من مراحل العمل يف امل�رشوع ..قطف العنب وتنقيته
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ي�ضم حواىل
و�أ���ض��اف��ت« :امل����شروع
ّ
��وظ��ف�� ًا م��و ّزع�ين م��ا ب�ين امل�صنع
 30م ّ
يخت�ص
والزراعة» ،م�شرية �إىل � ّأن امل�صنع
ّ
ب�إنتاج النبيذ فقط ،وهو قادر على �إنتاج
لكن الكروم
حواىل مليون عبوة يف ال�سنةّ .
التابعة له ما زالت غري كافية لإنتاج تلك
الكمية .و�أ�ضافت« :يف العام املا�ضي
ّ
� ،2011أنتجنا � 550أل��ف قنينة نبيذ،
ن�صفها من �إنتاج كرومنا والن�صف الآخر
من كروم يف البقاع ال�شمايل (دير الأحمر)
والغربي(كفريا) ،ك ّنا قد ا�ستثمرناها
ّ
خمت�صني
مهند�سني
أر�سلنا
�سابق ًا ،و�
ّ
للإ�رشاف عليها ،ونحن حري�صون ك ّل
احلر�ص على ا�ستخدام العنب فقط من الكروم التي ن�رشف نحن عليها
ونعتني بها ،وذلك من �أجل جودة الإنتاج».
أرا�ض يف منطق َتي
و�أ�ضافت« :للعام القادم  ،2013قمنا ب�ضمان � ٍ
ال�شوف والبقاع ال�شمايل ،كي ال تختلف كثرياً �أنواع العنب امل�ستخدمة
لإنتاج النبيذ .و�أجرينا عقوداً طويلة الأم��د مع بلدة �رشتون التي
عمد �أهلها بطلب من رئي�س بلديتها �إىل ا�ستثمار �أرا�ضيها البور من
خالل زراعتها بكروم العنب ،بحيث نقوم نحن ب�رشاء ما تنتجه تلك
أرا�ض يف البقاع ال�شمايل،
الأرا�ضي من العنب .كذلك قمنا ب�ضمان � ٍ
تبلغ م�ساحتها  25هكتاراً ،للهدف ذاته».
يخ�ص مو�سم قطاف العنب قالت �س ّلوم„ :مو�سم قطاف
ويف ما
ّ
وي�ستمر حوايل خم�سني يوم ًا ،بعدها ت�أتي
آب
�
�شهر
يف
�
أ
العنب يبد
ّ
بد من الإ�شارة هنا �إىل � ّأن
وال
منه،
ال�شوائب
إزالة
�
و
العنب
تنقية
مرحلة
ّ
ي�رص على �أن تكون اليد العاملة من �أبناء البلدة وجوارها،
ياغي
ال�سيد
ّ
ّ

المشروع يؤمن عشرات فرص
العمل ألبناء البلدة والجوار ويساهم
في تحريك العجلة اإلقتصادية

براميل النبيذ �أثناء التعتيق

العاملون يف امل�صنع

«املغرتب» جالت على امل�صنع والتقت بع�ض العاملني فيه ،وكانت
ال�شهادات التالية:

طوين وديع ح ّنا:

ولدي ثالثة
متزوج ّ
�أنا من جمدل معو�شّ ،
�أطفال .عدت �إىل البلدة منذ حواىل � 15سنة،
��زوج��ت وب���د�أت العمل يف جم��ال الأدوات
ت ّ
م�ساء �إىل
أعود
ل
،
ا
نهار
بريوت
يف
ة
ال�صحي
ً
ً
ّ
منزيل يف جمدل معو�ش بعد �أن ي�أخذ م ّني
ال�سيد ياغي
التعب ك ّل م�أخذ .لكن بعد �إن�شاء ّ
للم�رشوع ،تركت عملي يف بريوت والتحقت بالعمل يف امل�صنع الذي
�سهل طريقة عي�شي كثرياً ،بحيث �أعود بعد انتهائي من العمل �إىل منزيل
ّ
علي كلفة النقل و�إ�ضاعة
ا
ر
ف
مو
معدودة،
دقائق
خالل
معو�ش
جمدل
يف
ً
ّ
ّ
الوقت.

كروم العنب

للقيام بجميع املراحل و�صو ًال �إىل �أن ي�صبح نبيذاً ،علم ًا � ّأن هناك
متخ�ص�صة ت�ستطيع القيام بهذا
إمكانية ال�ستقدام ماكينات و�آالت
�
ّ
ّ
لكن ياغي بذلك يكون قد �ضمن �أمرين هما:
مادي ًاّ .
الدور وحت ّقق وفراً ّ
توفري فر�ص عمل لأبناء املنطقة ،واحلفاظ على جودة الإنتاج».

جودة نبيذ الـ «»Rouss

وعن جودة النبيذ الذي �سيكون موجوداً يف الأ�سواق مع نهاية
العام اجلاري والذي �سيحمل ا�سم « ،»Roussقالت �س ّلوم« :ال ن�ستطيع
اليوم �أن نقارن �إنتاجنا من النبيذ مع املنتجات الأخرى املوجودة
يف الأ�سواق ،لأ ّننا مل ننت ِه بعد من ت�صنيعه ،وهو ما زال يف مرحلة
التعتيق» ،م�ضيف ًة« :الـ � 550ألف عبوة من النبيذ التي ما زالت يف
مدة �سنة كاملة داخل اخل ّزانات .لكن
مرحلة التعتيق ،يجب �أن تبقى ّ
ميكننا القول � ّإن نوعية النبيذ �ستكون من �أجود الأنواع ،ل ّأن عملية
املحدد ،كما � ّأن طريقة القطاف كانت يف
القطاف كانت يف وقتها
ّ
غاية العناية ،كذلك مرحل َتا الفرز والتنقية اللتان كانتا يف غاية
معينة .عالوة على
الد ّقة ،بالإ�ضافة �إىل حفظها يف درجة حرارة ّ
عملية
على
إ�رشاف
فرن�سيني لل
ذلك ،تقوم ال�رشكة باال�ستعانة بخرباء
ّ
ّ
حمددة يف بناء �سكني بالقرب من
ت�صنيع النبيذ ،فن�ست�ضيفهم لفرتة ّ
ُ
خ�صي�ص ًا لهم من �أجل
امل�صنع �أقيم
ّ
املهمة».
القيام بهذه
ّ
هذا و�أ�شارت �س ّلوم �إىل � ّأن ال�رشكة
ت�ضم طالب ًا من
ت�ست�ضيف وف��وداً
ّ
اللبنانية،
كلية الزراعة يف اجلامعة
ّ
ّ
ي���أت��ون ب��ه��دف �إج����راء اختبارات
وفحو�صات على الرتبة والعنب �أو
ا�ستخدام خمترب امل�صنع وغريها
م��ن الأم����ور ،وال��ت��ي ت���أت��ي �ضمن
التعاون القائم بيننا.
� ّأم���ا ع��ن ت�رصيف الإن��ت��اج من
نبيذ « »Roussاملتو ّقع تواجده يف
اللبنانية يف �أواخ��ر العام
ال�سوق
ّ
اجل��اري ،قالت �س ّلوم % 10« :فقط
م��ن �إن��ت��اج نبيذ «� »Roussسوف
ي��ك��ون لل�سوق املح ّل ّية (لفنادق
املتخ�ص�صة
خم�س جنوم وللمحالت
ّ
�صدر
ي
�سوف
ببيع النبيذ) ،و% 90
ُ ّ
�إىل اخل��ارج» ،م�شري ًة �إىل � ّأن «عدد
املخترب حيث يتم فح�ص ع ّينات النبيذ
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م�صنع النبيذ� ..آالت حديثة

م�صانع النبيذ يف لبنان يبلغ حواىل  41م�صنع ًا ،وبالتايل ال�سوق
اللبنانية يف حالة اكتفاء ،لذلك نبحث عن �أ�سواق يف اخلارج لت�صدير
ّ
�إنتاجنا �إليها».
وتت�ضمن
احلالية هي للإعداد والتح�ضري،
ولفتت �إىل � ّأن املرحلة
ّ
ّ
ت�صميم العبوة والت�سويق للمنتج اجلديد وو�ضع ا�سم له ،كذلك تفعيل
املوقع االلكرتوين اخلا�ص بامل�رشوع».

امل�شاكل التي تواجه امل�شروع

عن �أب��رز امل�شاكل التي تواجه امل�رشوع ،قالت �س ّلوم« :املياه
والكهرباء ،هما امل�شكلتان الأب��رز اللتان تواجهان عملنا اليومي
وتعرقله .فم�صنع النبيذ يحتوي على ماكينات يجب �أن تبقى يف حالة
ا�ضطرنا �إىل �رشاء مو ّلدات كهرباء .كذلك
ت�شغيل دائمة الأمر الذي
ّ
املياه ،التي نادراً ما نحظى بها ،وبالتايل نلج�أ �إىل �رشائها كونها
�رضورية للم�صنع وامل�رشوع كك ّل» ،م�ضيف ًة «من واجب الدولة �أن
ّ
إمنائية التي ُتن�ش�أ يف لبنان،
ّ
ت�سهل وتنظر يف احتياجات امل�شاريع ال ّ
ت�شجع على �إن�شاء املزيد منها
و�أن ّ
تقدم الت�سهيالت الالزمة لها ،كي ّ
ملا يف ذلك من م�صلحة للبنان ومواطنيه على ال�سواء».

جورج �صابر:

�أن��ا من جم��دل معو�ش ،ب��د�أت العمل يف
هذا امل�رشوع منذ حواىل �ست �سنوات .وهو
ويعترب خطوة
مميز وفريد من نوعهُ ،
م�رشوع ّ
مهمة باجتاه �إمناء البلدة وجوارها .و�أدعو
ّ
ك ّل �أبناء املنطقة من جمدل معو�ش وجوارها
للعودة �إىل ق��راه��م والعمل معنا يف هذا
امل�رشوع ،الذي �سي�شهد زيادة يف الإنتاج.
كما �أدعو املغرتبني �إىل القيام مب�شاريع مماثلة يف قراهم وبلداتهم
للتخفيف من البطالة والنزوح نحو املدن.

يو�سف �صفري:

متزوج .بد�أت العمل
�أنا من بلدة البرية،
ّ
يف هذا امل�رشوع منذ حواىل ع�رش �سنوات.
مميز ويعود بالفائدة على املنطقة
امل�رشوع ّ
و�أبنائها ،يو ّفر فر�ص عمل مقابل رواتب �أكرث
جيدة ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضمان االجتماعي،
من ّ
االقت�صادية
م�ساهم ًا بذلك يف �إنعا�ش احلركة
ّ
للمنطقة.

نغم م�سلّم اخلوري:

ف�ضلت العمل يف هذا
�أنا من بلدة البريةّ .
امل�رشوع بد ًال من االنتقال �إىل بريوت وترك
قريتي .فهذا امل�رشوع �أعاد الكثري من ال�شباب
�إىل قراهم ،بعد �أن نزحوا منها �إىل العا�صمة
بريوت بحث ًا عن فر�ص عمل.

جورج خوري:

�أنا من جمدل معو�ش ،بد�أت العمل هنا يف
ق�سم املحا�سبة منذ حواىل �سبع �سنوات ،بعد
�أن كنت �أعمل يف بريوت .الف�ضل بعودتي �إىل
ال�سيد ياغي الذي �أن�ش�أ هذا
البلدة يعود �إىل ّ
امل�رشوع الفريد ،وله الف�ضل يف �إعادة احلركة
�إىل املنطقة بعد �أن كانت �شبه م�شلولة.

هبى �سلّوم والزميلة جوهرة �شاهني داخل امل�صنع
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بلد ّية جمدل معو�ش

بعد زي���ارة م�صنع النبيذ ،زارت
بلدية جمدل معو�ش،
«املغرتب» مبنى ّ
البلدية حبيب فرح
فالتقت نائب رئي�س
ّ
ال��ذي حت ّ��دث عن البلدة فقال« :يعود
بلدية جمدل معو�ش �إىل
تاريخ ت�أ�سي�س ّ
بلدية تت� ّأ�س�س
عام  ،1892وهي ثاين ّ
��دي��ة دير
ل
��
يف منطقة ال�����ش��وف بعد ب ّ
القمر» ،و�أ�ضاف« :كانت بلدة جمدل
تعج باحلياة،
معو�ش قبل التهجري ّ
نائب رئي�س بلدية جمدل معو�ش فمعظم �س ّكانها كانوا يقطنون فيها،
حبيب فرح
يعمل ح���واىل  70ب��امل��ئ��ة منهم يف
القطاع ال��زراع��ي ويعي�شون منه � ّأما
موظفني يف بريوت يق�صدونها �صباح ًا للعمل ويعودون
البقية فكانوا ّ
ّ
يف امل�ساء» ،و�أ�ضاف« :كانت جمدل معو�ش بلدة رائدة يف منطقة
التجارية حيث
املميز و�سوقها
ال�شوف من حيث �إنتاجها الزراعي
ّ
ّ
التجارية كا ّفة من مالب�س و�أحذية و�أدوات
كان يوجد فيها املحالت
ّ
مقومات
ل
ك
إىل
�
تفتقر
البلدة
العودة،
وبعد
اليوم
وغذائيةّ � ...أما
منزلية
ّ
ّ
ّ
ّ
احلياة .وال�س ّكان يحاولون جاهدين �إعادة برجمة حياتهم ،ف�أعادوا
وت�رضرت خالل التهجري .وعملوا
تهدمت
�إعمار وترميم منازلهم التي ّ
ّ
على �إعادة ت�شجري ب�ساتينهم الياب�سة ،ولكن للأ�سف ف� ّإن قاطني البلدة
اليوم ال مي ّثلون �سوى  20باملئة من جممل عدد ال�س ّكان ل ّأن املزارعني
فيها �أ�صبحوا �أكرث فقراً ومل يعد القطاع الزراعي يعيل العائالت التي
عملية نزوح
قررت �أن ت�صمد وتبقى يف بلدتها ،لذلك نلحظ الآن ّ
جمدداً ّ
ّ
كبرية من البلدة �إىل املدينة للبحث عن لقمة العي�ش».

المشروع سيضع البلدة على
الخارطة السياحيّة ويساهم بإعطائها
شهرة تؤدي إلى جذب السيّاح إليها
وعن حاجات البلدة ،قال فرح« :تفتقر بلدة جمدل معو�ش �إىل �أمور
إمنائية تقوم بها الدولة لإمناء الأرياف لتثبيت
أهمها م�شاريع � ّ
كثرية � ّ
�صحي
�رصف
�شبكة
إىل
�
ا
أي�ض
�
حتتاج
عمل،
فر�ص
إيجاد
�
ال�س ّكان و
ً
ّ
اجلوفية
املياه
ث
تلو
التي
ي
ال�صح
ال�رصف
مياه
م�شكلة
ملعاجلة
ّ
ّ
ّ
�شح
مل�شكلة
ل
ح
إيجاد
�
ة،
�صحي
آفات
�
و
مب�شاكل
ب
وتت�سب
والينابيع
ّ
ّ
ّ
ّ
وانقطاع مياه الري من خالل �إن�شاء برك لتجميع املياه وا�ستحداث
جلر مياه ال��ري من نبع ال�صفا �إىل البلدة ،تو�سيع
�شبكة ق�ساطل ّ
الرئي�سية امل� ّؤدية �إىل البلدة و�صيانتها ،تعبيد الطرقات
الطرقات
ّ
الزراعية ودعم املزارعني من قبل وزارة الزراعة لكي يتم ّكنوا من
ّ
ال�صمود يف بلدتهم».
وعن مغرتبي البلدة ،قال فرح �إ ّنهم ي�ش ّكلون ن�سبة  % 10من �س ّكان
الدميوقراطية ،نيجرييا،
جمهورية الكونغو
البلدة ،و�إ ّنهم مو ّزعون على
ّ
ّ
ال�سعودية ،قطر و�أوكرانيا .و�أ�ضاف:
بلجيكا،
فرن�سا� ،أملانيا ،كندا،
ّ
جيدة مع البلدة ،خ�صو�ص ًا يف ف�صل ال�صيف� ،إذ ي�أتون
„عالقتهم ّ
لتم�ضية عطلتهم فيها وي�ستمتعون باملهرجانات ال�ضخمة التي تقام
ال�سيدة العذراء خالل �شهر �آب».
مبنا�سبة عيد ّ
الطيبة التي تربط املغرتبني ببلدتهم،
العالقة
«رغم
�أ�ضاف فرح:
ّ

كني�سة ال�سيدة الأثرية بعد �إعادة بنائها

إمنائية لي�ست بالكافية ،با�ستثناء تلك التي قام
ف� ّإن م�ساهماتهم ال ّ
�شخ�صية
«ال�سيد روجيه ياغي ،هو
بها ياغي ،وقال بهذا اخل�صو�ص:
ّ
ّ
ا�ستثنائية وعظيمة من خالل عطاءاته يف ك ّل املجاالت على ال�صعيد
ّ
ال�سيدة التي
الإمنائي للبلدة واملنطقة .فقد قام ب�إعادة بناء كني�سة ّ
تهدمت خالل �أح��داث اجلبل
يعود تاريخ بنائها �إىل العام ّ ،1609
املارونية يف عهد الأمري فخر الدين املعني
للبطريركية
مقراً
ّ
ّ
وكانت ّ
تهدمت �أي�ض ًا والتي مل ننته
التي
جرج�س
مار
كني�سة
كذلك
الكبري،
ّ
ال�سيد ياغي يف بناء كنائ�س وبيوت
�ساهم
كما
بعد،
بنائها
إعادة
من �
ّ
البلدات املجاورة».
و�أ�ضاف« :مل تقت�رص عطاءاته يف جمال بناء الكنائ�س فقط بل �ساهم
إمنائية نذكر
�أي�ض ًا بدعم
مادي ًا لكي تقوم بتنفيذ ّ
عدة م�شاريع � ّ
البلدية ّ
ّ
عقارين
وا�ستمالك
�رشاء
البلدة،
يف
داخلي
طريق
وتعبيد
�شق
منهاّ :
َ
متنوعة»،
أخ��رى
�
وم�شاريع
��س
�
��دار
مل
ا
��م
ع
د
ة،
عام
حديقة
لإقامة
ّ
ّ
الغنائية ال�ضخمة
�سنوي ًا كلفة املهرجانات
بالإ�ضافة �إىل تغطيته
ّ
ّ
ال�سيدة يف �شهر �آب و�أ�صبحت �سنة بعد
عيد
مبنا�سبة
كا ّفة والتي تقام
ّ
�سنة ت�ستقطب الآالف من �أبناء املنطقة ومن �أرجاء لبنان كا ّفة».
وعن م�رشوع النبيذ قال فرح�« :سمح هذا امل�رشوع لأبناء البلدة
جيدة لهم و�ساهم يف تثبيتهم يف
واملنطقة ب�إيجاد فر�ص عمل ّ
بلداتهم .و�سي�ضع هذا امل�رشوع يف امل�ستقبل القريب بلدة جمدل
ال�سياحية وذلك ب�سبب جمال وروعة املوقع
معو�ش على اخلارطة
ّ
الذي �أن�شئ عليه امل�صنع ما ي�ساهم ب�إعطاء البلدة �شهرة وي� ّؤدي �إىل
ال�سياح من لبنان وخارجه».
جذب ّ

جورجينا مرهج

من جهتها قالت �أمينة ال�صندوق
البلدية جورجينا مرهج � ّإن هناك
يف
ّ
قدمها
كثرية
ة
إن�ساني
�
ة
�صحي
م�ساعدات
ّ
ّ
ّ
ياغي للأطفال وكبار ال�سن والأ�شخا�ص
ويف�ضل
اخلا�صة،
ذوي االحتياجات
ّ
ّ
عدم احلديث عنها ،وتقوم بها زوجته
فلور ياغي املقيمة يف لبنان.
امل�ستقبلية لياغي،
وعن امل�شاريع
ّ
جورجينا مرهج
يود م�ساعدة مزارعي
قالت مرهج �إ ّنه ّ
الزيتون وتوعيتهم لكي يتم ّكنوا من �إنتاج زيت زيتون عايل اجلودة
��ود �إن�شاء ناد �إجتماعي
وبالتايل �إيجاد �أ�سواق لت�رصيفه ،كما ي ّ
وريا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة املزارعني على ا�ستثمار �أرا�ضيهم
من خالل تزويدهم ب�شتول الكرمة لزرعها و�رشاء املح�صول منهم.
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