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سياسة
تقرير

صراع «الحلفاء»
في جبل محسن
من الطبيعي» في لبنان أن يحصل«
إشكال بين حزبين متخاصمين ،على
ٌ
خلفية أنشطة حزبية ميدانية .لكن
المستغرب أن ينشب خالف بين حليفين،
كالحزب العربي الديمقراطي والتيار
الوطني الحر .األول يتهم العونيين
باستفزازه في «عقر داره» عبر تنظيم
العمل الحزبي في جبل محسن« ،من
دون تنسيق» .فيما العونيون يرون ّأن
من «حقهم» العمل على انتشارهم
دون التواصل مع أحد
ليا القزي
دهـ ـم ــت قـ ـ ـ ّـوة م ــن ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي
مـ ـن ــازل ف ــي ج ـبــل م ـح ـســن ،ب ـح ـثــا عن
«مطلوبني» .جريمة هؤالء أنهم نزعوا
الفتات ُمرحبة بزيارة الوزير جبران
بــاسـيــل (أم ــس) للمنطقة ،وص ــورًا له
وأعــامــا للتيار الوطني الـحــر .أوقــف
الجيش «املطلوبني» ،ثــم أعــاد إطــاق
س ــراح ـه ــم .وهـ ــم ،بــامل ـنــاس ـبــة ،لـيـســوا
«طابورًا خامسًا» ،وال خصومًا للتيار،
بل مناصرون لحليف التيار الوطني
الحر ،الحزب العربي الديمقراطي.
ّ
رد الفعل على نــزع الـصــور واألع ــام
مبالغ به ،ال شك .ففي أيلول املاضي،
حـصـلــت ح ــادث ــة م ـمــاث ـلــة ف ــي مــديـنــة
ب ـش ـ ّـري «ال ـخ ُـص ـمــة» لـلـتـيــار الــوطـنــي
الـ ُحـ ّـر ،حيث أحــرقــت صــورة لباسيل،
وشـ ـ ـ ـ ِّـوه ح ــائ ــط م ـك ـتــب «الـ ـتـ ـي ــار» فــي
املــديـنــة بـكـتــابــات مسيئة ،وم ـ ّـر األمــر

العونيني ما حصل «ولدنات
باعتبار
ُ
ف ـ ــردي ـ ــة» .ل ـك ــن امل ـس ـت ـغ ــرب أيـ ـض ــا أن
يجري التعامل مع املناطق بوصفها
«غ ـ ـي ـ ـت ـ ــوات» ألح ـ ـ ـ ـ ــزاب أو طـ ــوائـ ــف،
ّ
ُ
ويعتبر أن دخــول أي «غــريــب» إليها
ُ
إذن مسبق
يستوجب
الحصول على ٍ
ّ
ب ــذل ــك .وال سـ ّـيـمــا أن ال ـت ـيــار الـعــونــي
ليس ُمعاديًا للعربي الديمقراطي.

اإلشـ ـك ــال ف ــي ج ـبــل مـحـســن ل ــم يــدفــع
وزير الخارجية إلى تعديل برنامجه.
أص ـ ّـر عـلــى زيـ ــارة «ال ـج ـبــل» وافـتـتــاح
ّ
املكتب ،حيث قال إن «التيار مسؤول
عـ ــن اس ـ ـتـ ــرجـ ــاع الـ ـحـ ـق ــوق امل ـ ـهـ ــدورة
لـكــل لـبـنــانــي .ع ــاد لـلـطــائـفــة الـعـلــويــة
سفير فــي املــاك وعضو فــي املجلس
االقتصادي واالجتماعي ،وال ننسى
أي ـض ــا امل ـحــافــظ بـشـيــر خ ـض ــر» .لكن
في املقابل ،انطلقت حملة إلكترونية
ّ
تؤكد أن «الجبل ليس مزرعة ...وليس
ُ
مكسر عـصــا» .وعـقــد اجـتـمــاع طــارئ
على أثره
للعربي الديمقراطي ،كشف ّ
ّ
علي فضة أن
عضو املكتب السياسي
ّ
نقاشًا حصل «مع التيار بأننا معكم
بــالـجـمـلــة ملـ ــاذا تــأخــذون ـنــا بــامل ـفــرق؟
ف ــأت ــى الـ ـج ــواب م ــن أحـ ــد امل ـســؤولــن
ّ
الـعــونـيــن ب ــأن علينا أن نـخـتــار بني
التيار العوني أو تيار امل ــردة» .ورأى
ّ
أن «قـ ــرار ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر فتح
ّ
مكتب له في جبل محسن كـُـان محط
ٍ
ّ
ً
بناء
ترحيب ،خاصة أن املكتب فتح
عـ ـل ــى وعـ ـ ـ ــود ب ــوظ ــائ ــف كـ ـم ــا يـظـهــر
بطلبات االنتساب» .فنضال العربي
الديمقراطي «باألساس هو السترداد
حقوقنا وتوظيف أبنائنا» .فيما كتب
األمني العام للحزب رفعت عيد ،على
صفحته على «فــايـسـبــوك»« :بالقوة
وبالظلم ممكن أن تدخلوا إلــى جبل
محسن ،ولكن لــن تدخلوا إلــى قلوب

أه ــال ــي ج ـبــل م ـح ـســن .ع ـمــاد الــزي ـبــار
ُ
(أحد املوقوفني) أنت تمثلني».
الـقـصــة لــم تـبــدأ ي ــوم األح ــد مــع زي ــارة
باسيل ،بل تعود إلى قرابة ستة أشهر
ّ
الحر إطالق
حني قـ ّـرر التيار الوطني
محسنُ .يخبر
عمله رسميًا في جبل ّ ّ
أح ــد الــذيــن تــابـعــوا امل ـلــف أن ــه «جــرى
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع أح ـ ــد املـ ـس ــؤول ــن فــي
التيار ،وسألناه ملاذا ال ُي ّ
نسق حليفنا
ُ
معنا ونناقش وإيــاه العمل في جبل
مـ ـحـ ـس ــن؟» .ن ـف ــى املـ ـ ـس ـ ــؤول ال ـع ــون ــي
علمه «بطريقة العمل التي انتهجها
مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــو الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ف ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس،
كاستغالل حــاجــات الـنــاس والنقص
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــانـ ــون مـ ـن ــه عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
الوظائف والخدمات ،وإغداق الوعود
عـلـيـهــم .ووع ــد بـمـتــابـعــة امل ــوض ــوع»،
بعد تسليمه رسالة رسمية ليوصلها
إلــى باسيل «تتضمن عتبًا على ّقدر
الحلف الذي يجمعنا» .بعدها ،تلقى
ِ
باسيل رســالــة أخــرى مــن رفعت عيد:
ّ
باملفرق،
تدخل إلى جبل محسن
«ملاذا
ّ
ف ــي ح ــن أنـ ـ ــه ُي ـم ـك ــن أن نـ ـك ــون مـعــك
بالجملة؟» ،وقد عنى بذلك التنسيق
سويًا .طلب باسيل ،بحسب املصادر،
أن «تـصــل تحياته إلــى رفـعــت ،ووعــد

رفعت عيد :لن تدخلوا
إلى قلوب أهالي جبل
محسن بالقوة!

اعتذر نائب رئيس
المجلس العلوي
عن عدم استقبال
باسيل (هيثم
الموسوي)

ُ
ّ
بأن األمور ستعالج» .أكمل العونيون
عملهم ،فيما لــم يـتــوقــف املـســؤولــون
ف ــي ال ـعــربــي الــدي ـم ـقــراطــي ع ــن تقديم
ال ـش ـك ــاوى إلـ ــى حـلـفــائـهــم ف ــي  8آذار
بحق العونيني.
فــي تشرين األول ،صــدر عــن مسؤول
«ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار» ف ـ ــي جـ ـب ــل مـ ـحـ ـس ــن ع ـلــي
سليمان ،بيان ُيعلن استقالته والـ560
ُمنتسبة ومنتسبًا« ،بعد أن شعرنا
بالغنب الكبير» .على الــرغــم مــن هذه
«االنـ ـتـ ـك ــاس ــة» ،اس ـت ــأج ــر ال ـعــون ـيــون
ّ
م ـك ـت ـبــا ف ــي ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،وش ــك ـل ــوا
هيئة حزبية جــديــدة .حــاول املجلس
اإلسالمي العلوي التدخل ،عبر نائب
الــرئـيــس محمد عـصـفــور ال ــذي طلب
يلتق الرجالن
مـ ّـوعـدًا مــن باسيل .لــم
ِ
ألن ــه حــن اتـصــل مكتب بــاسـيــل ،بعد
موعد له كان
فترة ،بعصفور لتحديد
ٍ
األخير ُمسافرًا .قبل قرابة أسبوعني
ّ
ً
«تـلــقــى عـصـفــور ات ـصــاال مــن باسيل،
ُيخبره فيه أنه سيزور األحــد (أمس)
ج ـب ــل م ـح ـســن واملـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـل ــوي».
ّ
وال ــاف ــت أن ب ــاس ـي ــل ،ال ـ ــذي يـحــرص
ّ
عـلــى ل ـقــاء ك ــل الـحـلـفــاء واملــرجـعـيــات
السياسية في املناطق التي يزورها،
لم يطلب لقاء «العربي الديمقراطي».
ّ
على
تـضــاعـفــتُ االت ـ ـصـ ــاالت ،وتـ ـق ــرر ّ
األثــر أن «يبلغ عصفور باسيل بأنه
ُمــرحــب بــه إذا ك ــان فـقــط يــريــد زي ــارة
املنطقة ،ويتم تأجيل افتتاح املكتب
ـروف أخ ــرى .وإال فهو يعتذر عن
ل ـظـ ٍ
ّ
عــدم لقائه ،ألن العربي الديمقراطي
أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة وال ن ـق ـب ــل
ُ
بتخطيه» .استكمل ذلــك بــإقــدام عدد
تمزيق
مــن الـشـبــان فـجــر األح ــد عـلــى
ّ
ال ـص ــور وأعـ ـ ــام «الـ ـتـ ـي ــار» ،لـيـتــدخــل
بعدها الجيش.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـس ــأل مـ ـص ــادر ال ـت ـيــار

ّ
الــوطـنـ ُـي ال ـحـ ّـر« :هــل ُيـفـتــرض فــي كل
مدينة نريد أن نفتتح فيها هيئة أن
يـكــون هـنــاك أح ــد نـتــواصــل مـعــه؟ إذا
نعم ،نكون أخطأنا في جبل محسن
ون ـع ـتــذر م ــن ال ـعــربــي الــديـمـقــراطــي».
ول ـكــن ،فــي صـيــدا ـ ـ الــزهــرانــي ،وبنت
جبيل ،والبقاع الشمالي ،والنبطية،
«لــدي ـنــا حـلـفــاء أي ـض ــا ،فـلـيـقــولــوا لنا
إن كنا قــد ّ
نسقنا معهم قبل افتتاح
م ـكــاتــب ح ــزب ـي ــة» .وال ـ ـسـ ــؤال ال ـثــانــي
الــذي يطرحه العونيون على العربي
َ َْ
الديمقراطي« :كيف استفززناهم؟ في
ُ ّ
زغرتا ولدينا مكتب!» .تقلل املصادر

تقرير

التيار
الحريري في الض ّنية الحتواء فتفت وانتشال ّ
عبد الكافي الصمد

لمس الحريري وضع تياره الصعب من خالل ضعف االستقبال (هيثم الموسوي)

لـ ــم ت ـخ ـت ـلــف ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـت ــي ق ـ ــام بـهــا
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل أحـمــد
ال ـح ــري ــري لـلـضـنـيــة ن ـهــايــة األس ـب ــوع
املــاضــي ،فــي الشكل ،عــن الــزيــارة التي
قام بها للمنطقة في  26تشرين األول
املاضي .لكن مضمون الزيارة األخيرة
مقارنة بالزيارة األولــى كــان الفتًا في
أكثر من محطة ،أبرزها غياب النائب
أحـمــد فتفت فــي املــرتــن عــن استقبال
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ل ـ ــوج ـ ــوده خـ ـ ــارج ل ـب ـنــان
ف ــي زيـ ـ ــارة خ ــاص ــة ،وه ــو ك ـلــف نجله
ســامــي املـهـمــة ،مــا طــرح ت ـســاؤالت عن
حقيقة الخالف بني فتفت ومرجعيته،
خصوصًا بعدما أعلن فتفت الصمت
مـنــذ ف ـتــرة ،عـلــى غـيــر ع ــادت ــه ،حـتــى ال
يثير حفيظة الرئيس سعد الحريري
بسبب مواقفه املتحفظة على التسوية
السياسية التي أتــت بالعماد ميشال
ع ـ ــون رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،ووسـ ــط
تسريبات وجهت فيها أصابع االتهام
إلى فتفت بأنه كان أحد الذين طعنوا
الـحــريــري فــي الـظـهــر خ ــال أزم ـتــه في
الـسـعــوديــة ،وأن األخ ـيــر وضـعــه على
سـ ـي ــذك ــره مــن
الئ ـح ـت ــه «الـ ـ ـس ـ ــوداء» و ّ
ضمن من سيذكرهم إذا بق البحصة.

لكن هــذا الخالف نفاه الطرفان خالل
تــوقــف ال ـحــريــري فــي إح ــدى محطات
جولته في الضنية .إذ أكد سامي نجل
النائب فتفت في لقاء شارك فيه األمني
العام لتيار املستقبل في منزل املقاول
أحمد شحادة فتفت ،أنه «مهما حصل
فـ ــإن ال ـع ــائ ـل ــة م ـس ـت ـمــرة م ــع الــرئ ـيــس
سعد الحريري» .وبرغم اعترافه بأنه
«مــررنــا بــأزمــة كـبـيــرة» ،فقد اعتبر أن
«وج ــود خــاف بيننا وبــن الحريري
فكرة خلقها البعض ،وهم موهومون.
عالقة عمرها  17سنة ال يستطيع أحد
الدخول إليها».
هــذا املــوقــف القــاه األمــن الـعــام للتيار
األزرق فــي منتصف الـطــريــق ،عندما
دعا من ّ
سماهم «املصطادين في املاء
العكر إلــى أن ال يــدخـلــوا بــن البصلة
وقـشــرتـهــا» ،مــوضـحــا أن الـعــاقــة بني
الـحــريــري وفـتـفــت «مـتـجــذرة قـبــل عــام
 ،2005وأن ال ــذي ــن آم ـن ــوا بـخــط رفـيــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري وعـ ـمـ ـل ــوا مـ ـع ــه بـ ــرغـ ــم كــل
املضايقات ،وناضلوا معنا ،مزروعون
في القلب».
غـيــر أن ه ــذا ال ـكــام فــي الـشـكــل وأم ــام
جمهور فتفت من أجل احتواء الخالف
وتــأج ـيــل ان ـف ـجــاره ،ال يـعـكــس حقيقة
مــا ي ـجــري فــي ال ـغــرف املـغـلـقــة وخلف

الكواليس بني الطرفني ،خصوصًا أن
ال ـح ــريــري أرسـ ــل إش ـ ــارة حـمـلــت أكـثــر
مــن معنى الفــت ،بقوله إنــه «ال تهمنا
املناصب وال املراكز ،وال نائب أو وزير
بالناقص أو بالزائد ،بل تهمنا حماية
لبنان واس ـت ـقــراره» ،وهــي أول إشــارة
مـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ي ــرس ـل ـه ــا ال ـح ــري ــري
ويـعـلــن فـيـهــا «زهـ ــد» ت ـي ــاره بــاملـقــاعــد
النيابية ّوالوزارية.
غير أن عفة النفس لدى الحريري هذه
تأت من فراغ ،إذ يدرك التيار األزرق
لم ِ
أن أحـ ــد م ـق ـعــدي ال ـض ـن ـيــة الـنـيــابـيــن
سـ ـيـ ـخـ ـس ــرهـ ـم ــا نـ ـتـ ـيـ ـج ــة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
االنتخابي الجديد ،وأن األزمــة داخــل
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