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ملف

ّ
«نكبة» السان سيمون تتجدد

«لولو» ألحقت أضرارًا جسيمة في مختلف المناطق

استفاقة الحريري ضد باسيل وجعجع:
وحدي فوق الشبهات!
هيام القصيفي

إيلده الغصين
«نـ ـكـ ـب ــة» الـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات وان ـ ـه ـ ـيـ ــارات
ّ
ال ـط ــرق ح ــل ــت مـ ـج ـ ّـددًا ع ـلــى مختلف
املـنــاطــق مــع الـعــاصـفــة «ل ــول ــو» التي
ت ـضــرب ل ـب ـنــان .امل ـنــاطــق الـســاحـلـ ّـيــة،
ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدة وطـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق املـ ـ ـط ـ ــار
والـكــرنـتـيـنــا والـضـبـيــة ون ـهــر الكلب
ّ
تجمعات لألمطار،
وجونية ،شهدت
وحصلت انهيارات في الطرق؛ منها
ان ـه ـيــار ج ــزئ ــي ع ـلــى ط ــري ــق حــامــات
وآخ ــر عـلــى طــريــق طـبــرجــا ـ ـ كازينو
لـبـنــان وس ـق ــوط س ـي ــارة وإق ـف ــال تــام
لطريق عام حريصا حتى املساء بعد
انهيارين ألتربة وصخور.
النسخة األفـظــع مــن «النكبة» وقعت
في مناطق السان سيمون والرحاب
حتى الطريق الجديدة غرب بيروت.

حل معضلة السان سيمون
بفصل مجاري بيروت لتذهب
مياه األمطار إلى البحر والصرف
الصحي فقط إلى «الغدير»
ً
املياه دخلت املـنــازل ملحقة األضــرار
فيها وباملمتلكات ،وخصوصًا تلك
الواقعة على جانبي دوار السلطان
ً
ابراهيم وص ــوال إلــى البحر ،والمــس
مـنـســوبـهــا أح ـيــانــا ارتـ ـف ــاع الـسـقــف.
غير أن السقوف فــي الـســان سيمون
(الـجـنــاح) تحديدًا ال تشبه أي شيء
آخ ـ ـ ــر ،ألنـ ـه ــا شـ ـ ّـيـ ــدت خ ـ ــال ال ـح ــرب
وبـعــدهــا عـشــوائـيــا وعـلــى عـجــل .فال
فـ ــارق بــالـنـسـبــة ال ــى أه ــال ــي املـنـطـقــة
ّ
اشتدت
إن اختلف اســم العاصفة أو
غ ــزارة األم ـطــار ،ألنهم مجبرون عند
ّ
كـ ــل شـ ـت ــوة ع ـل ــى ت ـح ـ ّـم ــل ف ـي ـضــانــات
املجاري واألمواج التي تغزو بيوتهم
وم ـقــاوم ـت ـهــا بــال ـس ـبــل امل ـت ــاح ــة ولــو
ّ
بالتجول عبر زوارق صغيرة .املشهد
ّ
ّ
نفسه تـكــرر هــذا الشهر م ــرات ثالثًا،
اثـنـتــان مطلعه وثــالـثــة فــي الـيــومــن
املاضيني ...على أن ال تكون األخيرة.

(مروان طحطح)

فــي األس ـب ــابُ ،يـجـمــع أكـثــر مــن طــرف
عـ ـل ــى أن غ ـ ـ ـ ــزارة املـ ـتـ ـس ــاقـ ـط ــات هــي
ال ـس ـب ــب ّ
األول ،إذ اع ـت ــدن ــا أن ي ـنــال
َ
ال ـع ــام ــل ال ـط ـب ـي ـعــي امل ــام ــة ال ـك ـبــرى.
فــي املرتبة الثانية ،تأتي «النفايات

بــن امل ـن ــازل والـخـيــم وعـلــى األسـطــح
ال ـتــي ال يـمـكــن لـشــركــة «سـيـتــي بلو»
جمعها وكـنـسـهــا ،وه ــي تـتـحـ ّـرك مع
األمـطــار وتنزل إلــى شبكات الصرف
الـ ـصـ ـح ــي وتـ ـتـ ـس ـ ّـب ــب ب ــانـ ـس ــداده ــا»

وفـ ــق رئ ـي ــس ب ـل ـ ّ
ـدي ــة ال ـغ ـب ـيــري معن
ال ـخ ـل ـي ــل .أمـ ـ ًـا ال ـس ـب ــب ال ـث ــال ــث ال ــذي
ّ
ب ـ ـ ــات الزمـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرر م ـ ــن دون ح ــل
ن ـهــائــي ف ـهــو «م ـي ــاه املـ ـج ــاري اآلت ـيــة
مــن ب ـيــروت وه ــي الـسـبــب األســاســي،

إذ ت ـخ ـت ـلــط ف ـي ـهــا مـ ـج ــاري ال ـص ــرف
الـصـحــي وم ـيــاه األم ـط ــار فـتــزيــد عن
ّ
ّ
االستيعابية ملحطة السلطان
القدرة
اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،امل ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدة ل ـت ـج ـم ـي ــع م ـي ــاه
ال ـصــرف الـصـحــي حـصـرًا وإرســالـهــا

إل ــى مـحـطــة ال ـغــديــر ل ـت ـكــريــرهــا» .ما
ي ـح ـصــل م ـخ ـت ـلــف عـ ــن ذل ـ ــك بـحـســب
ال ـخ ـل ـي ــل ،وي ـ ـشـ ــرح أن «اثـ ـنـ ـت ــن مــن
أصــل  4طلمبات تعمالن فــي محطة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ابـ ــراه ـ ـيـ ــم وذلـ ـ ـ ــك ب ـعــدمــا

ّ
قرابة  3500مدفن موزعة على عقارين
بمساحة تـفــوق  10آالف مـتــر مـ ّ
ـربــع،
ّ
ّ
تشكل ما يعرف بـ«املقابر اليهودية»
ّ
في لبنان ،أدى انهيار جزء من حائط
سـ ــورهـ ــا إلـ ـ ــى تـ ـك ـ ّـس ــر أرب ـ ـعـ ــة قـ ـب ــور.
االن ـه ـيــار حـصــل بـفـعــل امل ـطــر الـغــزيــر
لـيــل األرب ـع ــاء  -الـخـمـيــس ،فــي جانب
مـ ــن املـ ـق ــاب ــر الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي ــة فـ ــي مـنـطـقــة
الـ ـس ــوديـ ـك ــو (طـ ــريـ ــق ال ـ ـش ـ ــام) ،ال ـتــي
ّ
ت ـشــكــل آخ ــر مـعـقــل م ـع ــروف لـطــائـفــة
ّ
ّ
االس ــرائ ـي ـل ــي ــن ك ـمــا تـ ـع ــرف رس ـم ـيــا،
أو ل ـل ـطــائ ـفــة ال ـي ـه ـ ّ
ـودي ــة ال ـت ــي كــانــت
ّ
ّ
الطائفية
األقليات
لسنوات خلت من
ّ
ّ
تتعدى
الثرية التي لها بيوت وأمالك
إطار املقابر.
االن ـه ـيــار الـجــزئــي لـلـحــائــط وسـقــوط
ّ
ّ
الـ ـقـ ـب ــور األربـ ـ ـع ـ ــة ذك ـ ـ ــر مـ ــن ت ـمــك ـنــوا
ً
سابقًا من زيــارة املكان  -املقفل عــادة

 ب ـ ــ«رمـ ـ ّـزي ـ ـتـ ــه» ،وب ـط ــائ ـف ــة يـ ـت ــوارى
مـعـتـنـقــوهــا املـ ـع ــدودون ع ــن الـظـهــور
الـعـلـنــي .أم ــا عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل،
فحصلت حـمـلــة «اس ـت ـن ـكــار» واسـعــة
ّ
اللبنانية ّ
املقصرة
باعتبار أن «الدولة
تـحــرم األمـ ــوات ال ــراح ــة» ،وه ــذا ليس
بالجديد ،علمًا أن الدولة ال يد طولى
لها في األوقاف واملقابر .إنما الجديد
م ـش ــارك ــة اس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــن حـ ــول ال ـعــالــم
فــي حملة «ال ـلــوم» تـلــك ،وللموضوع
رمـ ّ
ـزي ـتــه الـطــائـفـ ّـيــة املـفـهــومــة لــديـهــم،
وأرفـقــت بـ«تضخيم» النهيار حصل
ّ
اليهودي.
ضمن ملك خاص بالوقف
القبور األربـعــة تـعــود ليهود «دفـنــوا
فــي لـبـنــان خ ــال األرب ـع ـي ـنــات ،اثـنــان
مـنـهــم لـبـنــانـ ّـيــان واآلخـ ـ ــران عــراقـ ّـيــان
هما لــوســي مشعل وابــراهــام اسحق
ّ
كما أظهر شاهدا القبرين املحطمني»،
وف ــق ال ـكــاتــب املـتـخـصــص بــالـشــؤون
ال ـ ـي ـ ـهـ ـ ّ
ـوديـ ــة نـ ــاجـ ــي جـ ــرجـ ــي زيـ ـ ـ ــدان.

وي ـ ـشـ ــرح أن امل ـ ــداف ـ ــن «ت ـ ـضـ ـ ّـم 3407
ّ
الجنسيات
قبور ليهود من مختلف
معظمهم يـهــود لـبـنــانـ ّـيــون ،وق ــد بــدأ
ت ـش ـي ـيــدهــا ع ـ ــام  1828وك ـ ـ ــان ال ـق ـبــر
األول لحاخام عراقي من عائلة يديد
ل ـي ـف ــي» ،ال ـت ــدوي ـن ــات ع ـلــى ال ـشــواهــد
ّ
بالعبرية وفيها آيــات من
«معظمها
أسفار التوراة إضافة إلى رمز نجمة
داوود» ،مــوض ـح ــا «أن ال ـي ـه ــود فــي
لبنان هم من أنصار النجمة علمًا أن
الــرمــز األص ــل لليهود هــو الشمعدان
ُّ
السباعي وثمة اختالف في اختياره».
املحامي باسم الحوت ،وكيل الطائفة
الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،يـ ـش ــرح «أن
ال ـحــائــط ان ـه ــار قـبــل نـحــو  7سـنــوات
وأع ـيـ ّـد تــرمـيـمــه عـلــى ح ـســاب الــوقــف
بما أنه ملكه» ،اما ّ
بلدية بيروت «فقد
طالبناها أكثر من ّ
مرة باملساعدة ألن
ثمة مشاكل مختلفة منها في الشجر
املـ ـع ـ ّـم ــر داخ ـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــور ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ّ
ـؤدي
تـ ـم ـ ّـدد ج ــذوع ــه إلـ ــى وق ـ ــوع ال ـحــائــط،
ومـشـكـلــة م ــع ال ــردم ـ ّـي ــات وال ـن ـفــايــات
ُ
الـتــي تــرمــى مــن األبـنـيــة قـيــد اإلنـشــاء
إل ــى داخ ــل س ــور املـقــابــر ،وه ــو أم ــر ال
يمكن ضبطه ،خاصة أن العقار كبير

وتفوق مساحته الـ 10آالف متر مربع.
 ...ولـهــذا الـغــرض تـ ّـم إرس ــال أكثر من
ك ـت ــاب إل ــى م ـحــافــظ ب ـي ــروت وب ـلـ ّ
ـديــة
ب ـ ـيـ ــروت وحـ ـصـ ـل ــت اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مــع
مسؤولي الوقف ولــم يظهر أي ّ
تقدم
ّ
فــي املــوضــوع» .الـحــوت يــؤكــد وجــود
«دعــوى سابقة أمام قاضي التحقيق
ف ــي ب ـي ــروت بـسـبــب ن ـفــايــات االبـنـيــة
قـيــد اإلن ـش ــاء ول ــم ي ـحــدث أي ش ــيء».
أمـ ــا م ـس ــؤول ـ ّـي ــة ال ـتــرم ـيــم «فـسـتـكــون

ّ
«المقابر اليهودية» :الشاهد األخير
إيلده الغصين

(مروان طحطح)

القبور األربعة
تعود ليهود دفنوا
األربعينات
في لبنان في
ّ
لبنانيان
اثنان منهم
ّ
واآلخران عراقيان

أنجزت مصلحة مياه بيروت وجبل
الطلمبة الثانية التي
لبنان صيانة ّ
ضخ  1400متر ّ
مكعب/
تعمل بسرعة
الساعة وخففت الضغط» ،والحل هو
«بفصل مجاري بيروت لتذهب مياه
األم ـطــار مـبــاشــرة إلــى الـبـحــر ،ومياه
ال ـص ــرف ال ـص ـحــي ف ـقــط إل ــى املـحـطــة
ّ
االستيعابية».
فال تزيد عن قدرتها
ّ
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل يـ ـص ـ ّـرح بـ ــأن «غــال ـبــيــة
م ـجــاري ال ـصــرف الـصـحــي منفصلة
عن مجاري مياه األمطار في منطقة
الغبيري والضاحية».
أمـ ــا ال ـب ـي ــوت ال ــواق ـع ــة ل ـج ـهــة الـبـحــر
«فـ ـ ـه ـ ــي قـ ــري ـ ـبـ ــة ج ـ ـ ـ ـدًا مـ ـ ــن الـ ـش ــاط ــئ
ويصبح املنزل في الشتاء في عرض
املياه ،هذه البيوت ال يمكن القول إنها
ّ
مبنية عـشــوائـيــا وفيها
مخالفة بــل
ّ
ّ
تعديات والسبب أنها شــيــدت خالل
الـحــرب بفعل التهجير .تلك البيوت
ّ
مبنية من رمل البحر واملياه املالحة
ّ
ّ
ومعرضة للسقوط ...والحل في قيام
وزارة امل ـه ـجــريــن ب ــدف ــع تـعــويـضــات
ألصحابها مثل باقي ّ
مهجري الحرب
إليجاد مساكن بديلة أو العودة إلى
املناطق التي ّ
تهجروا منها».
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـط ــرق واملـ ـب ــان ــي فــي
وزارة األش ـ ـغـ ــال ط ــان ـي ــوس ب ــول ــس،
يـــ ّ
ـرد ع ـل ــى مـ ـس ــؤول ـ ّـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة عــن
الفيضانات الحاصلة على الطرقات
العامة واألوتوسترادات بالقول «في
الطرقات التي نحن مسؤولون عنها
لــم تـحـصــل أي مـشــاكــل ،بــل إن ورش
ال ــوزارة تعمل  24ســاعــة» ،فــي السان
ً
سـيـمــون مـثــا «املـشـكـلــة بــن مصالح
امل ـي ــاه واتـ ـح ــاد ال ـب ـل ــدي ــات ،وامل ـســألــة
بـ ّ
ـرم ـت ـه ــا ق ـي ــد ال ـت ـح ـق ـيــق لـ ــدى لـجـنــة
ّ
األش ـ ـغـ ــال ال ـن ـي ــاب ــي ــة» ،أمـ ــا االن ـه ـي ــار
ال ــذي أقـفــل طــريــق عــام حريصا حتى
املساء فهو «حصل ضمن ملك خاص
ووصل إلى الطريق العام ،وهنا تعود
امل ـســؤولـ ّـيــة عـلــى ال ـب ـلـ ّ
ـديــة وأص ـحــاب
املـلــك ال ـخــاص ،وال ـســؤال يـطــرح حول
ّ
ّ
البلدية على الترخيص
كيفية موافقة
لــإنـشــاء فــي تلك القطعة مــن األرض
واألمر يحتاج إلى تحقيق».

ـودي» .حملة
على عــاتــق الــوقــف ال ـي ـهـ ّ
ال ـت ـض ــام ــن «م ـب ــال ــغ ب ـه ــا ألنـ ـ ــه ج ــرى
تضخيم امل ـســألــة ،فـيـمــا املـشـكـلــة هي
فــي سـقــوط الـحــائــط كما حصل أمــام
املبنى السابق للسفارة الفرنسية في
كليمنصو ألن الحجر القديم».
تواجد اليهود في بيروت ،بدأ بحسب
زي ــدان «ع ــام  1799وكــان ــوا حينها 4
أشخاص ،وفي عام  1932أصبح لهم
 253اســم عائلة أصولها مــن سوريا
وتركيا وروسيا وسواها .وآخر وفاة
ُدفنت في تلك املقابر تعود لعام 2014
المرأة من عائلة زيتوني».
«يعد اليهود أقــدم طائفة في لبنان»
وف ــق األب ـح ــاث الـتــي يـجــريـهــا زي ــدان،
وذلــك الــوجــود كــان «مــع يهود صيدا
ع ـ ــام  47ق ـب ــل امل ـ ـيـ ــاد ت ـب ـعــا لــوثـيـقــة
ّ
وج ـه ـه ــا إل ـي ـهــم ال ـق ـي ـصــر ال ــروم ــان ــي
بواجب دفع الضرائب» .بالعودة إلى
إح ـص ــاء « 1932ك ــان ــت االســرائ ـي ـلـ ّـيــة
كـمــا ت ـعــرف قــانــونـ ّـا أك ـبــر طــائـفــة بني
ّ
يحق لها مقعد نيابي
األقليات ،وكان
ّ
ّ
وسجل وقتذاك ترشح ليهودي على
ّ
الئـحــة ســامــي الـصـلــح لــم يتمكن من
ّ
األقليات».
الفوز عن مقعد

أبى رئيس الحكومة سعد الحريري أن يغادر السرايا الحكومية
من دون تصفية حساباته مع حلفائه وخصومه ،لكنه لم يختر
من بينهم سوى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية .إال أن ردة
الفعل العشوائية تجاه الحزبني اللذين صــودف أنهما الحزبان
ً
املسيحيان األكثر تمثيال ،الفتة بمعنى امليثاقية التي طالب بها
مناصرو الـحــريــري ،لتغطية تكليف حسان دي ــاب ،وإن كانت
أسبابها تختلف في جوهرها وتفاصيلها في تعاطي الحريري
مع الطرفني.
لعل أبرز ما حققته التحركات الشعبية بعد استقالة الحريري
أن ـه ــا تـمـكـنــت م ــن ف ــك ارت ـب ــاط ــه بــرئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
الوزير جبران باسيل ،اللذين كانا حتى ليل  17تشرين األول
«حكومتهما» ،يصيغان معًا عددًا من االتفاقات،
مستمرين في
ّ
بينها النفط والكهرباء وسلة التعيينات التي كان يتم التفاوض
عليها باألسماء واملراكز ،ويتفاوضان حتى على تقاسم حصة
وزراء القوات بعد استقالتهم .لوال هذه االنتفاضة ،لم يكن هذا
الفصل ممكنًا منذ خياطة تفاهم ثــاثــي فــي أول لـقــاء خــارج
لبنان ،قبل إطاحة ترشيح رئيس تيار املــردة سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية ،واالتفاق على التسوية الرئاسية .فبني سعد
الحريري ومستشاره السابق نادر الحريري وباسيل كثير مما
هــو غير مـعــروف ولــم يـخــرج الــى العلن بـعــد .لكن مــا كتب بني
الثالثة وبعلم حــزب الـلــه ،سمح للحريري وباسيل بــأن ّ
يكونا
ثنائيًا ،طوال ثالث سنوات ،لم يتمكن الرئيس نبيه بري ورئيس
الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع من زعزعزته ،رغم تأثيراته السلبية.
لــذا تـبــدو الفـتــة استفاقة الـحــريــري املـتــأخــرة على «ارتـكــابــات»
باسيل ،التي لم يدخر أركــان تيار املستقبل ونوابه السابقون
والحاليون جهدًا للفت نظره إليها من دون جدوى .ال بل إن كل
املعترضني ّعلى أداء باسيل وتغطية الحريري لــه فــي مجلس
الــوزراء وتخليه عن صالحياته أزيحوا جانبًا ،ملصلحة كل من
صـ َـرف النظر عــن التسوية ومفاعيلها .مــن هنا ،ينظر بعض
السياسيني الــى ردة فعل الحريري بمفعول رجعي ،من زاويــة
محاولته توجيه رسائل إقليمية ودولية عن تمايزه ،والتخفيف
من األضــرار التي لحقت به جــراء خروجه من الحكومة ،وعدم
قدرته على امتصاص نقمة الشارع الحقيقي الذي تظاهر ضده،
فعاد الــى شــارعــه السني وإلــى املــربــع األول فــي عــام  ،2005إذ
ّ
تتجدد النصائح من قلب بيته له بصياغة تحالف رباعي ،من
دون ال ـقــوى املـسـيـحـيــة .وه ــذه ال ـنــواة الـتــي يـحــرص ال ـيــوم على
التمسك بها ،فيرتد على باسيل كأحد أركان التسوية ،من دون
أن يتوجه بكلمة انتقاد واح ــدة لحزب الـلــه ،محركًا فــي الوقت
نفسه الـشــارع فــي لعبة مــزدوجــة ،علمًا بــأن باسيل لــم يرتكب
ال ـيــوم جــدي ـدًا لــم يرتكبه خ ــال ث ــاث س ـنــوات ،فــي ظــل رئــاســة
الحريري الحكومية ،واللغة التي ينتقدها الحريري استخدمها

باسيل علنًا في أكثر من مناسبة ّ
ورد بها على بــري ،مطالبًا
ّ
ومصرًا على صياغة خطاب طاملا
بحفظ «حقوق املسيحيني»
اتهمه به خصومه بأنه عنصري وطائفي ،ســواء بالنسبة الى
الـنــازحــن الـســوريــن أو اس ـتــرداد املناصب اإلداري ــة وتحصيل
املقاعد النيابية والــوزاريــة ،علمًا بأن الحريري يعرف تمامًا أن
خط الدفاع عنه لدى العهد ومناصريه هو باسيل وليس رئيس
الجمهورية ال ــذي كــان ينحاز عند أول اص ـطــدام الــى استبدال
الحريري برئيس حكومة آخر ،وكانت ضحكته كبيرة بحسب
مــن التقاه أخـيـرًا بعدما انتهت االسـتـشــارات النيابية بتسمية
دياب.
ورغــم أن جنبالط ذهــب أبـعــد مــن الـقــوات والـتـيــار فــي تسمية
السفير نــواف ســام لرئاسة الحكومة ،منتقدًا عــدم مجاراته
في هذه التسمية ،إال أن ردة فعل الحريري انحصرت بالقوات
اللبنانية وجــاءت أيضًا في غير سياقها ،ألنــه تصرف وكأن
له َدينًا في ذمــة القوات لم تسدده .لم يفهم بعد أسباب نقمة
الحريري عليها ،فــإذا كــان السبب سعوديًا أو أميركيًا ،فهو
أول من يجب أن يتفهم ذلك .وإذا كان السبب محليًا بحت ،كما
ّ
تصر القوات نتيجة مــداوالت داخلية ،فــإن الحريري يفترض
أن يجيب عــن أسئلة مشروعة عــن كيفية قيامه منذ مــا قبل
التسوية الــرئــاسـيــة بسلسلة خـطــوات ناقصة تجاهها .ففي
االنتخابات النيابية ،لعب الحريري بنصيحة نــادر الحريري
ورقــة التيار الوطني فــي أكـثــر مــن دائ ــرة ،لتجيير أص ــوات له.
ً
وحني حالف القوات بطريقة محدودة ،في عكار مثال إنما فعل
ذلــك تحت الضغط الـخــارجــي ليس أكـثــر .وخــال املفاوضات
الحكومية ،أعـطــى الـحــريــري لباسيل مــا طلبه و ّمــا لــم يطلبه،
ـراع الـقــوات فــي مــا تعتبره حقًا لـهــا .وتـخــطــى الحريري
ولــم ي ـ ِ
كــل جـســور الـعــاقــة معها ملصلحة تـفــاهــم حـيــوي مــع التيار
خــال جلسات مجلس ال ــوزراء وامللفات التي كانت مطروحة
عليه .خــال ثــاث سـنــوات ،مـعــدودة هــي الـلـقــاءات الـتــي جرت
بني الحريري وجعجع ،كما نقاط التفاهم بينهما ،الذي كانت
ال ـق ــوات ت ـصـ ّـر عـلــى حـصــرهــا ب ـ ّ«الـبـعــد االس ـتــرات ـي ـجــي» .لكن
واقــع األمــر هــو أن الـحــريــري تخلى عــن الـقــوات أكثر مــن مــرة،
ليوفد عند اشـتــداد األزم ــة ،وعند الحاجة املــاســة الــى جعجع،
مـسـتـشــاره ال ــوزي ــر غ ـطــاس خ ــوري هــو نـفـســه ال ــذي ال يــوفــر
جعجع والـقــوات بكلمات ح ــادة ،كــل مــرة يشتد فيها الكباش
بينهما ،منذ استقالة الحريري من السعودية.
تكمن خ ـطــورة ه ــذا االشـتـبــاك الـسـيــاســي ،مــع الـتـيــار وال ـقــوات،
مهما ارتكبا مــن أخـطــاء ،أنــه يلعب على حــد التوتير الطائفي،
ألن الحريري يستغل الـشــارع فــي أكثر مــن اتـجــاه .لكن التيار
الوطني الحر لم يعد في زمن  ،2005بل بات يستخدم فائض
الـقــوة بحكم وج ــوده فــي السلطة .أمــا الهجمة االرتـجــالـيــة على
القوات ،فورقة خاسرة بالنسبة الى الحريري ،إقليميًا وأميركيًا،
ما يجعله في موقع املطلوب منه ّ
الحد من الخسائر التي ال ّ
ينفك
يلحقها بنفسه وبتياره.

دعوة عاديـــة

للهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب
بنا ًء ألحكام املواد  21/18/16من املرسوم اإلشرتاعي رقم ،67/36
بنا ًء ألحكام النظام الداخيل للغرفة،
بنا ًء عىل قرار مجلس إدارة الغرفة املنعقد بتاريخ 2019/12/24رقم /81/
يدعو رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب ،السادة
أعضاء الهيئة العامة للغرفة ،املشرتكني املسجلني واملتممني دفع الرسوم املتوجبة عليهم،
إىل حضور جلسة عادية للهيئة العامة ،تعقد عند الساعة العارشة من صباح يوم االثنني
الواقع بتاريخ  2020/1/20مبقر الغرفة الكائن يف بولفار معروف سعد ،للنظر يف جدول
األعامل املحدد التايل:
 1تقرير مجلس اإلدارة عن سري أعامل الغرفة عن عام.2019 2تقرير مراقب الحسابات عن عام  2019وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. 3املصادقة عىل مرشوع املوازنة للغرفة عن عام . 2020كام تقرر انه بحال عدم اكتامل النصاب بالجلسة األوىل املحددة اعاله ،تعقد الجلسة
الثانية عند الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء الواقع بتاريخ  2020/2/12للنظر يف
جدول األعامل ذاته وتكون هذه الجلسة قانونية مبن حرض.
رئيس مجلس إدارة الغرفة
محمد صالح

