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فه إلى يا ِئه
«جبل
الزيتون» من أ ِل ِ
ّ
خلفية تاريخية لحروب الشمال الحزينة
جبل الزيتون هو االسم الرسمي ملنطقة جبل محسن في السجالت
العقارية اللبنانية ،والتي يطلق عليها ايضًا اسم بعل محسن ،وتيسير محسن هو
صاحب األرض التي ترتفع مئتي متر عن سطح البحر .قديمًا كانت أشجار الزيتون
تغطي املنطقة .وكان العلويون ،كما الطوائف األخرى ،يسكنون في بلدات
وعكار ويزاولون أعمال الزراعة ،فطرابلس كانت مشهورة بزراعة القمح أيضًا.
طرابلس ّ
مع الوقت تملك العلويون في منطقة الجبل ،ويقال إن صاحب األرض ساعدهم في
ّ
«الهويات امللتبسة» ،كان
ذلك ،فانتقلوا إلى الجبل وبدأت عالقتهم به .وفي بلد
للعلويني ما لغيرهم من الجماعات :البحث عن «هوية» .أراد العلويون مساحة خاصة
بهم ،فكان الجبل .جغرافيًا ،تقع منطقة جبل محسن شرق مدينة طرابلس ،تحيط
بها مناطق أخرى عرفها اإلعالم اللبناني كخطوط مواجهة خالل جوالت الحرب التي
شكلت جزءًا من تاريخ طرابلس .مناطق مثل امللولة واملنكوبني ،مشروع الحريري،
حي األمريكان ،القبة .ومن يقصد املنطقة ال بد أن يتنبه إلى وجود قسمني ،الداخل
إلى الجبل من جهة التبانة ّ
تستقبله أحياء شعبية فقيرة،
يمر بحاجز عسكري ،ثم
ّ
ّ
مبان منهكة كأنها شواهد ،سواتر رملية ،مالمح تذكر بمحلة التبانة حيث الفقر.
ّ
بالتبدل وكأنه ينفض عنه
ولكن سرعان ما يتوغل في األحياء صعودًا ليبدأ املشهد
غبارًا كثيفًا .في القسم الثاني من الجبل ،توسع عمراني جديد ،مبان عالية وأحياء
تتسع شيئًا فشيئًا كأنها تبتعد عن الحرب وتتنفس

إليانا بدر
م ـ ـثـ ــل جـ ـمـ ـي ــع سـ ـ ـك ـ ــان «األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف»
يشكو أهــالــي الجبل مــن التهميش
وي ـح ـم ـلــون ال ـح ـكــومــة مـســؤولـيـتــه،
والـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــش ل ـ ـيـ ــس جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ع ـلــى
طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس .ث ـ ـمـ ــة مـ ـشـ ـف ــى ص ـغ ـي ــر
ومستوصفات طبية بسيطة لكنه
ال يحتمل وزر ح ــرب .يـنـقــل أهــالــي
ال ـج ـب ــل ج ــرح ــاه ــم ع ـب ــر اس ـع ــاف ــات
الـجـيــش ،إل ــى مستشفى زغــرتــا إذا
ّ
تحملت اإلصابة االنتظار .زاول
ما
أه ــال ــي ال ـج ـبــل األعـ ـم ــال ال ــزراع ـي ــة،
وتجاريًا شاركوا في حركة السوق
ال ـتــي كــانــت م ــزده ــرة فــي طــرابـلــس،
وق ــد ك ــان لـهــم فــي الـتـبــانــة أكـثــر من
م ـئ ـت ــي م ـ ـحـ ــلّ ،
دمـ ــرت ـ ـهـ ــا األح ـ ـ ـ ــداث.
وكــانــت الـحــركــة االقـتـصــاديــة جيدة
فــي طــرابـلــس وتـحــديـدًا فــي الـشــارع
الـ ـف ــاص ــل بـ ــن ال ـت ـب ــان ــة وط ــراب ـل ــس
وال ـ ـ ـ ــذي تـ ـح ــول الحـ ـق ــا إلـ ـ ــى شـ ــارع
ق ـتــالــي تـحـكـمــه ط ـل ـقــات الـقـنــاصــن

وق ـن ــاب ــل االنـ ـي ــرغ ــا .الـ ـي ــوم ،تتشكل
الحياة في الجبل من محال تجارية
صـ ـغـ ـي ــرة ،م ـص ــان ــع ألـ ـبـ ـس ــة ،م ـق ــاه،
أس ـ ــواق شـعـبـيــة ال تـخـتـلــف ع ــن أي
منطقة سكانها من تلك التي يحاول
أهلها الــوصــول إلــى حــافــة الطبقى
الوسطى .أما املدارس في الجبل فال
تتسع لكل الطالب الذين يتوزعون
ع ـلــى مـ ـ ــدارس أخ ـ ــرى ف ــي طــراب ـلــس
وزغ ـ ـ ــرت ـ ـ ــا .ويـ ـتـ ـب ــاه ــى أه ـ ــال ـ ــي ب ــأن
مجتمعهم مـتـحــرر مـقــارنــة بــأجــزاء
م ــن مـحـيـطـهــم ،وال ـح ــدي ــث ه ـنــا عن
ذلــك الجزء الــذي فيه حجاب ولحى
ويـنـعــدم االخ ـتــاط .وللجبل جامع
ب ـق ـبــة خـ ـض ــراء وم ـق ـب ــرة ب ـش ـعــارات
سياسية كـثـيــرة ،لديهم شهداؤهم
أيضًا تعرفهم من الصور وجدرانهم
املطلية بالشعارات.
فــي السياسة« ،آل عيد» هــم املرجع
ال ـس ـيــاســي ل ـع ـلـ ّ
ـويــي ج ـبــل مـحـســن،
ح ـت ــى وإن اس ـت ـن ـكــر ك ـث ـي ــرون ه ــذه
الـ ـ ــوصـ ـ ــايـ ـ ــة ،انـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة ال ـت ــي

احتكرت التمثيل العلوي في الجبل
لسنوات طويلة .شبكت تحالفاتها
السياسية ونــالــت رض ــى مجلسها
ال ــديـ ـن ــي .ال ــزع ــام ــة بـ ـ ــدأت م ــع عـلــي
عيد وامـتــدت مــع ابـنــه رفـعــت ،الــذي
يقال إنه سمي تيمنًا برفعت األسد
أخ الــرئ ـيــس ال ــراح ــل حــافــظ األس ــد.
والـ ـع ــاق ــة ب ــن آل ع ـي ــد وآل األس ــد
متينة ،تعود إلى بداية حرب لبنان
ّ
تهجر علويو جبل محسن
عندما
إلــى ســوريــا وع ــادوا إلــى الجبل مع
دخــول الـقــوات السورية إلــى لبنان.
ع ــاق ــة ب ـن ـت ـهــا هـ ــواجـ ــس ال ـطــائ ـفــة
والـقـضـيــة وال ـخ ــوف عـلــى الــوجــود.
ع ـل ــي ع ـي ــد «ق ـ ـ ـ ّـدم ك ـث ـي ـرًا لـلـطــائـفــة»
بـحـســب ش ـه ــادات كـثـيــريــن مــن أهــل
ال ـج ـب ــل ،وقـ ــد حـ ـ ــاول اب ـن ــه مـتــابـعــة
املسيرة ،لكن بعد األحــداث األخيرة
في طرابلس وإقرار ما عرف بالخطة
األمـ ـنـ ـيـ ــة ،تـ ـ ـ ــوارى رفـ ـع ــت ع ـي ــد عــن
األنظار بعد طلب السلطات األمنية
من «قــادة املحاور» تسليم أنفسهم.

