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سياسة

الـنـفــوذ الـسـيــاســي لـلــرئـيــس الـحــريــري
بسبب األزم ــة املالية الـحــادة التي ُ
يمر
ب ـه ــا ،ب ـس ـبــب م ــا ت ـت ـع ــرض ل ــه شــركـتــه
س ـعــودي أوج ـيــه فــي ال ــري ــاض» .ونشر
ً
امل ــوق ــع ش ـ ـهـ ــادات ق ـ ــال انـ ـه ــا نـ ـق ــا عــن
مــوظـفــن ف ــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل يعملون
فــي مؤسسات إداري ــة واعــامـيــة تابعة
للرئيس الحريري ،رفضوا الكشف عن
هويتهم وأسمائهم «خوفًا من طردهم
دون تـعــويـضــات» .ونـقــل املــوقــع عنهم
أنهم «ال يتقاضون رواتبهم منذ حوالي
ع ــام» ،مـفــردًا مساحة واسـعــة للحديث
عــن «حياتهم املعيشية وع ــدم قدرتهم
على دفع إيجارات منازلهم وال أقساط
م ــدارس أوالدهـ ــم» .وتـحــدث املــوقــع عن
«عملية التشحيل الـتــي طــاولــت أخيرًا
صحيفة املستقبل التابعة للحريري»،
ك ـم ــا ت ـح ــدث ع ــن األزم ـ ـ ــة اإلق ـت ـص ــادي ــة
فــي اململكة وانـعـكــاس ذل ــك على قطاع
األشغال ،ومنه شركة الحريري ،وأعاد
التذكير بمشكلة املوظفني الفرنسيني
الذين ال يتقاضون رواتبهم منذ أشهر.
ونـ ـق ــل عـ ــن أحـ ـ ــد ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ــذي ــن
يعملون في تيار املستقبل تمنيه بأن
«ت ـص ـبــح األم ـ ـ ــور ف ــي ال ــري ــاض أفـضــل
كــي نتقاضى روات ـب ـنــا» .وفيما لخص
املــوقــع عــاقــة آل ال ـحــريــري بــالــريــاض،
وم ــن ث ــم ت ـحــدث ع ــن الـهـبــة الـسـعــوديــة
لـلـجـيــش ال ـل ـب ـنــانــي والـ ـت ــراج ــع عـنـهــا،
وعدم اإلستماع الى كل دعوات الرئيس
الحريري للملك السعودي سلمان بن
عـبــد الـعــزيــز لـعــدم التخلي عــن لبنان،
رأى أنه «نتيجة ألزمته املالية فقد كان
من الصعب أن يبقى الرئيس الحريري
فــي ال ـصــدارة على الـســاحــة السياسية
في لبنان» ،ورأى أن «أهم دليل على ذلك
ك ــان فــي اإلنـتـخــابــات الـبـلــديــة األخـيــرة
التي أعطت اشارات واضحة عن تراجع
شعبيته أمام املجتمع املدني ،والوزير
أشــرف ريفي في طرابلس» .وأشــار إلى
أن مـكـتــب الــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري ال ي ــزال
يرفض حتى اآلن «اإلستجابة ملطلبنا
إجراء مقابلة معه».

«أوجيه إنترناشيونال»
دخلت النفق
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مؤسسات الحريري
األخرى

تقرير

ّ
إشكاالت جرد الضنية :عصابات أم تأجيج لفتنة مذهبية؟
عبد الكافي الصمد
حتى منتصف هذا الصيف ،لم يكن
أح ـ ــد ف ــي م ـن ـط ـقــة ج ـ ــرد م ــرب ــن ،فــي
أعــالــي ج ــرود الـضـنـيــة ،يـتـحــدث عن
وجـ ــود «آخ ــري ــن» ّ ف ــي ج ــرد الـهــرمــل
املقابل ،وال عن سنة وشيعة ،بل كان
ّ
الـكــل يتحدث عــن «ج ـيــران» و»أه ــل»
و»أصدقاء» و»معارف».
أغـلــب أهــالــي ج ــرد مــربــن وعــائــاتــه
ال ــذي ــن ي ــزي ــدون ع ـلــى  ،250ق ـبــل أن
ينزلوا مع بداية الشتاء إلى منازلهم
في بلدتي بقرصونا وسير ،يقيمون
ف ــي املـنـطـقــة صـيـفــا ل ـلــزراعــة بسبب
خصوبة أرضها ووفــرة املياه فيها.
محمد شــوك ،أحــد ه ــؤالء ،يــؤكــد أنه
«لم تحصل بيننا وبني جيراننا أهل
الهرمل سابقًا أي إش ـكــاالت ،ونحن
نتبادل وإيــاهــم الــزيــارات ونتشارك
في األف ــراح واألت ــراح إلــى أن وقــع ما
وقع».
فمنذ نحو شهرين ،تواترت أحداث،
أبـ ـط ــالـ ـه ــا مـ ـسـ ـلـ ـح ــون مـ ـجـ ـه ــول ــون،
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــوا ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــب مل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن
يـعـمـلــون فــي ال ـجــرد ويـقـيـمــون فيه،
أو يـ ــزورونـ ــه ل ـق ـضــاء ع ـط ـلــة نـهــايــة
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األس ـبــوع فـيــه ،وبعضهم مــن خــارج
الضنية .أحــد الذين ُسلبت سيارته
وأم ـ ــوال ـ ــه وه ــاتـ ـف ــه ،اضـ ـط ــر إل ـ ــى أن
يمشي حــافـيــا نـحــو خـمــس ســاعــات
فـ ــي الـ ـ ـج ـ ــرد ،ب ـع ــدم ــا ُسـ ـل ــب ح ـ ــذاؤه
أيضًا ،قبل وصوله منهكًا إلى منزل
إحدى عائالت املنطقة التي ّ
قدمت له
املساعدة.
للوهلة األولــى ،بقيت القضية تدور
فــي فلك األح ــداث الـعــاديــة والـفــرديــة
الـتــي تشهدها أي منطقة لبنانية،
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ــرت ـ ـفـ ــع عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــوادث
امل ـشــاب ـهــة م ـنــذ ن ـحــو ش ـهــر ،م ــا دفــع
رؤساء بلديات ومواطنني الى إبالغ
امل ــراج ــع األم ـن ـي ــة ،طــال ـبــن ال ـتــدخــل
تــافـيــا لـتـطــور األم ــور نـحــو األس ــوأ،
بعد تكاثر الحديث عن أن املعتدين
يـ ـف ـ ّـرون ش ــرق ــا إلـ ــى مـنـطـقــة ال ـهــرمــل
املجاورة.
غ ـي ــر أن ال ــوض ــع ب ـق ــي ع ـل ــى ح ــال ــه،
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ــات ال ـ ـس ـ ـلـ ــب
واالعتداء ،وبلغت أول من أمس ّ
حد
اق ـت ـح ــام م ـن ــزل س ـي ــدة م ــن آل شــوك
في مزرعتها في جرد مربني بهدف
ســرقــة سـيــارتـهــا ،مــا دف ــع جـيــرانـهــا
إلى االشتباك مع املسلحني امللثمني،

جهاد الصمد:
المجرمون معروفون
باالسم من قبل األجهزة
األمنية
فأصيب مواطن من آل شوك بطلق
ّ
ناري ،ما وتر األجواء ،ودفع عائلته
وأهالي الجرد إلى االستنفار وقطع
الـ ـط ــري ــق بـ ــن ال ـض ـن ـي ــة والـ ـه ــرم ــل،
وســط دعــوات لألهالي إلــى التسلح
والـ ـصـ ـع ــود إلـ ــى الـ ـج ــرد دف ــاع ــا عــن
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم وأرضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم .وش ـ ـهـ ــد ل ـيــل
ال ـس ـب ــت ـ ـ ـ ـ ـ األح ـ ــد ان ـت ـش ــار عـ ــدد مــن
أه ــال ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـس ـل ـح ــن ،وأع ـل ــن
خ ــال ــد ع ـبــد ال ـعــزيــز ش ــوك بــاسـمـ ّهــم
«أننا لن نفتح الطريق قبل أن توفر
الدولة الحماية لنا» .ورفــض اتهام
أهــالــي الـهــرمــل بــالــوقــوف وراء هــذه
األح ـ ـ ــداث ،لـكـنــه رأى أن ــه «يـمـكـنـهــم

ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة تـ ـج ــاهـ ـن ــا ،م ـثــل
تسليم املـعـتــديــن علينا لـلــدولــة ،أو
رفضهم إيــواء هــم فــي مناطقهم ،أو
هدر دمهم» ،مشددًا على «أننا لسنا
ّ
قطاع طــرق ،وكما نرفض أن نؤوي
زع ــران ــا ف ــي م ـنــاط ـق ـنــا ،ع ـلــى أهــالــي
الهرمل رفض إيوائهم».
ال ـخ ـش ـي ــة مـ ــن خـ ـ ـ ــروج الـ ــوضـ ــع عــن
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،دفـ ـع ــت ن ـ ـ ــواب امل ـن ـط ـقــة
ومرجعياتها إلــى الـتـحـ ّـرك الحتواء
األمور .فزار النائب أحمد فتفت قائد
الجيش العماد جــان قهوجي لهذه
الغاية ،وأبلغه أن «استمرار الوضع
ّ
م ــن دون م ـعــال ـجــة ي ــوت ــر األوض ـ ــاع
بنحو مقلق وخطير».
وأكــد النائب السابق جهاد الصمد،
الــذي اتصل برئيس مجلس النواب
نـبـيــه ب ــري ورئ ـي ــس الـحـكــومــة تـمــام
س ـ ــام وال ـ ــوزي ـ ــر م ـح ـمــد ف ـن ـي ــش ،أن
«ه ــؤالء املجرمني مـعــروفــون باالسم
م ــن قـبــل األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،وعليها
ت ــوق ـي ـف ـه ــم» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «أه ــال ــي
ال ـ ـض ـ ـن ـ ـيـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرون ع ـ ـلـ ــى حـ ـم ــاي ــة
أن ـف ـس ـه ــم ،ل ـك ـن ـهــم يـ ـت ــرك ــون ل ـلــدولــة
ال ـت ــي يـعـتـبــرونـهــا مــرج ـع ـيــة جميع
اللبنانيني أن تـتــولــى ه ــذه املـهـمــة».

ودعـ ــا «ع ـشــائــر ال ـهــرمــل ال ـتــي تــربــط
بينها وبني عائالت الضنية عالقات
حـســن ج ــوار تــاريـخـيــة ومـصــاهــرات
وع ــاق ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ،إل ــى الـتــدخــل
ال ـ ـفـ ــوري ق ـب ــل فـ ـ ــوات األوان لــوضــع
ح ـ ّـد ل ـهــذه امل ـم ــارس ــات ،حــرصــا على
اس ـت ـق ــرار املـنـطـقـتــن ،وك ــي ال تفلت
األمور من أيدينا ويجري استغاللها
لـ ـغ ــاي ــات س ـي ــاس ـي ــة أو ط ــائ ـف ـي ــة أو
مــذه ـب ـيــة .وإذا ل ــم يـسـتـطـيـعــوا منع
ه ـ ـ ـ ــؤالء امل ـ ـجـ ــرمـ ــن وم ـح ــاس ـب ـت ـه ــم،
فأضعف اإليـمــان رفــع الغطاء عنهم
وهدر دمائهم».
ونـ ــاشـ ــد ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ــدي ــات ال ـض ـن ـيــة
األج ـه ــزة األمـنـيــة «ال ـتــدخــل الـســريــع
لــوضــع ح ـ ّـد ل ـهــذه ال ـظــاهــرة ال ـشــاذة
التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة،
حفاظًا على سالمة وأمن األهالي في
الضنية والهرمل وجوارهما» .فيما
ط ــال ـب ــت ب ـل ــدي ــة ب ـق ــرص ــون ــا «بـخـطــة
أمنية نستطيع مــن خاللها حماية
أهلنا املقيمني في مزرعة جرد مربني
وج ـ ــواره ـ ــا ح ـت ــى ال ت ـس ـت ـث ـمــر ه ــذه
بني أهالي الجرود
الحوادث لإليقاع ّ
مــن جهة ،وبــن السنة والشيعة من
جهة أخرى».

