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  بهية الحريري

حزيران سنة  34شقيقة الرئيس رفيق الحريري، ولدت في مدينة صيدا في 
2593. 

عمومها االبتدائية في مدرسة النهضة، والمتوسطة في مدرسة  تمقت 
حاممة  2591التقدم، وتابعت في دار معممين صيدا، وتخرجت سنة 

دبمومًا في التربية والتعميم، وعممت في التدريس في مدارس الجنوب بين 
 .2595و  2592سنتي 

 
اد الممرضات، ومدرسة وأسست معهدًا إلعد .2595ترأست مؤسسة الحريري في صيدا منذ سنة 

ومركزًا لمخدمات الصحية،  .«ثانوية رفيق الحريري»، 2553صيدا الجديدة قبل أن تصبح سنة 
والمجمع الرياضي، ومكتبة األطفال الشعبية، ومركز صيدا الثقافي، ومركز التأهيل المهني، 

ي اإلنمائي، وغير ومدرسة الحاج بهاء الدين الحريري المجانية، ومركز الحاج بهاء الدين الحرير 
 .ذلك من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية والثقافية

 
، وشاركت 3115و 3119و 3111و 2551و 2553انتخبت نائبًا عن الجنوب في دورات سنة 

بفعالية في أعمال المجان النيابية فانتخبت رئيسًا لمجنة التربية والثقافة النيابية، وعضوًا في لجنة 
  .ؤون الخارجية والمغتربينالمرأة والطفل، والش

 .هي حاليًا رئيسة لجنة التربية الوطنية والتعميم وعضو في لجنة الشباب والرياضة
كما انتخبت سفيرة األونيسكو لإلرادة الطيبة لممرأة والفتاة العربية، وعضوًا في مجمس أمناء مؤسسة 

 .الفكر العربي
 

األول لإلعالميات العرب، وهي رئيسة لجنة  أسست الممتقى األول لمبرلمانيات العرب، والممتقى
وترعى وتشارك في أنشطة عدة ومؤسسات ثقافية ورعائية  .المرأة في االتحاد البرلماني العربي

 .وتربوية، كما تساهم في الدعم المادي لعدد من المؤسسات الخيرية في صيدا ولبنان



لندوات الدولية والمحمية، وشاركت في ساهمت بهية الحريري بإقامة وتنظيم العديد من المؤتمرات وا
العديد منها في لبنان والخارج، وعممت عمى إصدار التشريعات والقوانين التي تنصف المعممين 
وتحمي المرأة، وتساعد عمى تحقيق حريتها، منها قانون حق السفر دون إذن الزوج، وحقها 

 .ولة كسائر الموظفينبممارسة التجارة، واستفادتها من تقديمات تعاونية موظفي الد

 
تحمل عدة أوسمة منها وسام األرز المبناني من رتبة ضابط، ووسام االستحقاق الفرنسي من رتبة 

 .فارس، وعدة جوائز ودروع تكريمية
 .تيار المستقبل هي عضو في كتمة

 
  نادر وغنى وأحمد وعال: متأهمة من السيد مصطفى الحريري ولهما
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