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Monodose

أطفال يلهون في مطبخهم الخاص

ترك رفعت عيد الجبل من دون «قائد
مـيــدانــي» ،ليبقى الـقــائــد األكـبــر هو
الرئيس السوري بشار األسد .ووالء
آل ع ـيــد آلل األس ـ ــد مـ ـق ـ ّـدس ،يشبه
والء أهــالــي الجبل الــذيــن ي ــرون في
الـنـظــام ال ـســوري القلعة الحصينة
في محيط مختلف طائفيًا ،يخافون
من إمارته اإلسالمية .والء يترجمه
أهــالــي الجبل بالصور والشعارات
املغروسة في كل شارع ،صور بشار
األس ــد بـحــاالتــه كــافــة ،وص ــور ملاهر
وأب ـي ــه الـ ــراحـ ــل ،ك ــذل ــك صـ ــور لعلي
ع ـي ــد ورف ـ ـعـ ــت ع ـي ــد وه ـ ــو ي ـصــافــح
بشار األس ــد ،صــور تنضح بالوالء
وش ـع ــارات مـبــايـعــة ل ــ«قــائــد األم ــة»!
عمليًاّ ،
يقدر عدد العلويني في جبل
م ـح ـســن ب ــأرب ـع ــن ألـ ـف ــا وي ـش ـك ـلــون
حــوالــى سـتــن فــي املـئــة مــن علويي
ل ـب ـنــان ال ــذي ــن اع ـتــرفــت ب ـهــم الــدولــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ـطــائ ـفــة إس ــام ـي ــة عــام
 .1936فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
أنشئت «الرابطة الخيرية اإلسالمية

العلوية» ،ومن بعدها قام علي عيد،
ّ
تحول الحقًا إلى الشخصية
والــذي
األب ـ ـ ــرز ف ــي ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،بــإن ـشــاء
ف ــري ــق ري ــاض ــي س ــرع ــان م ــا تـحــول
في بداية السبعينيات إلــى «حركة
الشباب الـعـلــوي» ،ويـقــال إنــه تلقى
دعمًا من رئيس الجمهورية وقتها
سليمان فرنجية ومن االمام موسى
الصدر الذي كان له نشاط قوي في
املجتمع الـعـلــوي ،إذ ع ــرض وقتها
ضم العلويني إلى الطائفة الشيعية
وإعطاءهم من حصتها في التمثيل.
ً
عرض لم يلق قبوال حينها .مع حركة
الشباب العلوي عال صــوت يطالب
ب ــإع ـط ــاء ال ـع ـلــويــن ح ـق ـهــم ،إذ كــان
ممنوعًا على العلويني تولي وظيفة
حكومية او االنـخــراط في املؤسسة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ــا اض ـ ـطـ ــر ب ـع ـض ـهــم
إل ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر مـ ــذه ـ ـبـ ــه ،وب ـع ـض ـه ــم
ك ـ ــان ي ـح ـمــل عـ ـب ــارة س ـن ــي ـ ـ ـ ع ـلــوي
عـلــى الـهــويــة .بقيت حــركــة الشباب
ال ـع ـل ــوي مـطـلـبـيــة إلـ ــى أن انــدل ـعــت
الحرب وفرضت قوانني أخرى على
الحراك في البلد ،وتحولت الحركة
إل ــى تنظيم وخـفــت ص ــوت املطالب
ل ـي ـع ـلــو صـ ــوت ال ـ ـحـ ــرب .عـ ــام 1980
أس ــس ع ـلــي ع ـيــد «الـ ـح ــزب الـعــربــي
الديمقراطي» .لم يشارك العلويون
ف ـع ـل ـيــا ف ــي ال ـل ـع ـبــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة إال
ب ـع ــد إقـ ـ ـ ــرار ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف بـحــق
«ال ـط ــائ ـف ــة» ف ــي مـقـعــديــن نـيــابـيــن،
شغل علي عيد أحدهما بالتعيني.
مذاك ،بدأ العلويون دخول املؤسسة
العسكرية واملجالس البلدية ،وعام
 1994ت ــم تـجـنـيــس  12ال ــف عـلــوي.
فــي رأي كثيرين كــانــت تـلــك «نقطة
ت ـ ـ ـحـ ـ ــول» أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــرح ـ ـلـ ــة ل ـف ـصــل
جديد من التاريخ في الجبل .حتى
اليوم ،يتبع العلويون في أحوالهم
ال ـش ـخ ـص ـيــة امل ـح ـك ـم ــة ال ـج ـع ـفــريــة،
وهـ ـ ـ ــو ،عـ ـل ــى عـ ـك ــس ال ـ ـشـ ــائـ ــع ،أم ــر
يـ ــرفـ ـضـ ــونـ ــه .يـ ـ ــريـ ـ ــدون االنـ ـفـ ـص ــال
ع ــن الـطــائـفــة الـشـيـعـيــة لـتـكــون لهم
ّ
اللبنانية»،
فرادتهم «على الطريقة
كأن تكون لهم محاكم خاصة تنظم
شؤون طائفتهم بدورهم.
غير أن ذلك كله شيء ـ وكما يعرف
الجميع ـ العالقة بني الجبل والتبانة
ش ــيء .بينهما ش ــارع يـعــرف باسم
شارع سوريا .يقرع االسم جرسًا ما
في األذنني ،ولكنه مجرد خط يفصل
ب ـ ــن م ـن ـط ـق ـت ــن تـ ـتـ ـص ــارع ــان م ـنــذ
السبعينيات وحـتــى ال ـيــوم .شــارع
س ــوري ــا أو ش ـ ــارع مـ ـع ــارك س ــوري ــا
ف ــي ل ـب ـن ــان .وال ـ ـصـ ــراع ب ــن الـجـبــل
والـتـبــانــة قــديــم وم ــع بــدايــة الـحــرب
في لبنان ،وقد شــارك أهالي الجبل
فــي ال ـص ــراع الـســوري-الـفـلـسـطـيـنــي
بـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ــد وع ـ ـ ــرف ـ ـ ــات ،وتـ ـح ــال ــف
أهــالــي الجبل بقيادة علي عيد مع
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ف ــي الـ ـح ــرب مــع
أهــل التبانة املتحالفني مــع منظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وج ـي ــش
لـبـنــان الـعــربــي وامل ـقــاومــة الشعبية
بقيادة علي عـكــاوي .هــذا تاريخ لم
ينته بعد هناك .فيما مضى ،أسس
العلويون جناحًا عسكريًا للحزب
العربي الديموقراطي أطلقوا عليه
اس ــم «ال ـف ــرس ــان ال ـح ـم ــر» ،واسـتـمــر
الـقـتــال عـنـيـفــا ،ون ـشــأت التحالفات
بـتـسـمـيــاتـهــا وأح ــزابـ ـه ــا امل ـت ـع ــددة،
وب ـ ـقـ ــي أه ـ ــال ـ ــي الـ ـجـ ـب ــل يـ ـس ــان ــدون
النظام القوات السورية في حروبها
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،والـ ـت ــي ك ــان ــت أق ـســاهــا
مـ ـج ــزرة ال ـت ـبــانــة ال ـت ــي وق ـع ــت عــام
 .1986مـ ـج ــزرة ح ــاض ــرة ف ــي ذه ــن
أهـ ــالـ ــي ط ــرابـ ـل ــس الـ ــذيـ ــن يـتـهـمــون
مـ ـسـ ـلـ ـح ــن عـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــن م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـب ــل
بمشاركة القوات السورية بتصفية
 700مــواطــن مــن أه ــل الـتـبــانــة ،رغــم
أن أه ــل الـجـبــل يـنـفــون أي مـشــاركــة
ب ـهــا ،غـيــر أن ال ــذاك ــرة انـتـقــائـيــة في
الجهتني ،على غرار جميع الذاكرات
ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـب ـ ـطـ ــت ب ــالـ ـقـ ـت ــال األهـ ـل ــي
ال ـل ـب ـنــانــي .وب ـع ــد اغ ـت ـي ــال الــرئـيــس
رف ـيــق ال ـحــريــري ،استيقظت ذاك ــرة
ال ـحــرب ،ول ــم تـنــم بـعــد .بــن التبانة
وال ـج ـبــل ،ال ـحــرب مـسـتـمــرة بجميع
وجـ ـ ــوه ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـب ـ ـغ ـ ـي ـ ـضـ ــة :خـ ـط ــوط
الـ ـتـ ـم ــاس ،ال ـق ـن ــاص ــون ،وال ـط ــائ ـف ــة،
ّ
والهويات القاتلة.
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في الطريق إلى جبل محسن من التبانة

الحياة تعود إلى طبيعتها في باب التبانة

