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بلدي

لماذا سيحرق مسلم
ما شجرة ميالد المسيح؟
ابحثوا عن الفتاوى القديمة،
والحديثة ،الرابضة في كتب
الحديث .ليس لبنان كأي بلد
عربي آخر في هذه المسألة.
أقلية.
المسيحيون فيه ليسوا ّ
ّ
شجرتهم ،التي لطالما شاركهم
فيهم مسلمو لبنان ،غزت
السنة
أخيرًا معاقل اإلسالميينُّ ،
والشيعة ،برعاية المعتدلين...
شد حبال الستمالة
ضمن لعبة ّ
«الكفّار»

تفاخر فتيات
يرتدين العباءة
السوداء بشجرة
الميالد التي ُت ّزين
بئر العبد (هيثم
الموسوي)

هلّلويا ...ورحمة اهلل وبركاته
محمد ّنزال
لــو ع ــاد إل ــى الـحـيــاة بـعــض الــذيــن
ع ــاش ــوا ف ــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة
لبيروت ،خالل حقبة الثمانينيات
والـ ـتـ ـسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ورأوا ش ـج ــرة
املـيــاد مـضــاءة الـيــوم فــي شــوارع
ح ـ ـ ـ ــارة حـ ــريـ ــك وب ـ ـئـ ــر ال ـ ـع ـ ـبـ ــدّ ،ملــا
ّ
صدقوا أن هذه هي الضاحية حقًا.
ّ
ّ
العالم يتغير ،والضاحية تغيرت،
ّ
ويصح فيها لسان بعض
نسبيًا،
ع ـج ــائ ــزه ــا ع ـن ــدم ــا يـ ـق ــول ــون« :م ــا
بـيـبـقــى ع ـلــى م ــا َه ــو إال هـ ــو» .كل
شيء يمكن حركة الزمان أن تجد
فيه الثقوب املناسبة ،لتعبر منها،
تمظهراتها.
فتختلف الصور في
ّ
ّ
التشبه بالكفار»
حتى مبدأ «عدم
ُيـصـبــح ممكنًا الـقـفــز فــوقــه ،بألف
طريقة وطريقة ،وما كان باألمس
«بدعة سيئة» ُيصبح اليوم «بدعة
ّ
يتغير ،والضاحية
حسنة» .العالم
تـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ـ ّـي ـ ــر ،ووحـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ّـن ال
يستوعبون حركة الزمان يتلقون
الـصـفـعــات ،وال ـص ــدم ــات ،ولكنهم
ف ــي ن ـهــايــة األمـ ــر ُي ـس ـل ـمــون لــأمــر
الـ ــواقـ ــع ت ـح ــت عـ ـن ــوان «امل ـص ـل ـحــة
العامة».
ع ـن ــدم ــا ُي ـ ـقـ ــال الـ ـض ــاحـ ـي ــة ،يـعـنــي
شـ ـيـ ـع ــة ،ه ـ ـكـ ــذا أص ـ ـبـ ــح اإلي ـ ـحـ ــاء
تلقائيًا .لم يكن الشيعة في لبنان،
وفـ ـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،عـلــى
م ـ ــزاج واح ـ ــدّ ف ــي يـ ــوم م ــن األي ـ ــام.
حـتــى فــي ع ــز أي ــام «الــرادي ـكــال ـيــة»

ُ ّ
شجرة امليالد
كان هناك من يزي ًن ُ ّ
داخل منزله ،عمال بسنة «العيش
امل ـش ـتــرك» ف ــي ل ـب ـنــان ،والـتـعــايــش
اإلس ــام ــي ا ّملـسـيـحــي ،ورب ـم ــا قبل
ذلــك بما تبثه «طـقــوس الشجرة»
مــن أجـ ــواء ف ــرح وبـهـجــة .كـثـيــرون
ّ
يتمسكون بالشريعة
الـيــوم ،ممن
اإلســام ـيــة ف ــي اُل ـضــاح ـيــة ،كـبــروا
في بيوت كانت ت ّ
زين بالشجرة كل
عام .بعض هؤالء انخرطوا الحقًا
فــي األحـ ــزاب الـشـيـعـيــة ،مـنـهــم من
اسـتـشـهــد ومـنـهــم مــن ال ي ــزال إلــى
اليوم يقاتل .لكن ،ما لم يكن مألوفًا
فــي الـســابــق ،هــو انـتـصــاب شجرة
امليالد الضخمة أمــام بلدية حارة
االستشهادي
حــريــك ،وفــي ش ــارع
ُ
أحمد قصير ،الشارع الــذي ضرب
أخ ـ ـي ـ ـرًا ب ـت ـف ـج ـيــر ّيــن ان ـت ـح ــاري ــن،
أحــدهـمــا ك ــان مـنــفــذه لـبـنــانـ ّـيــا من
منطقة الشمال.
مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن ش ـ ـ ـجـ ـ ــرة املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ف ــي
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــال؟ ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ش ـي ـع ـي ــة
ال ـيــوم بــأكـثــريـتـهــا الـســاحـقــة ،وإن
ك ــان فـيـهــا ،ســابـقــا ،ع ــدد وازن من
املسيحيني (ميشال عون ابن حارة
حريك) .لكن الشمال كان ،وما زال،
للمسيحيني فيه حضور أكثر من
وازن .خـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
«السلفية»
في ظل سطوة
خاصة َ
ّ
ع ـل ــى ال ـن ــف ــس ال ـط ــراب ـل ـس ــي ،أق ــل ــه
فــي الشكل واإلعـ ــام ،لــم يكن أحد
ليخطر في باله الحديث عن وضع
ّ
شـ ـج ــرة امل ـ ـيـ ــاد .ظ ـ ــن ال ـب ـع ــض أن

طــرابـلــس أصـبـحــت ،أو ستصبح،
ع ـل ــى ش ــاك ـل ــة ق ـن ــده ــار زمـ ــن حـكــم
طالبان ألفغانستان .لكن هــا هو
الــوزيــر أش ّــرف ريـفــي ،الطرابلسي
ال ـ ـقـ ـ ّـحُ ،يـ ــدشـ ــن إلـ ــى ج ــان ــب رج ــال
الــديــن املسيحيني شـجــرة املـيــاد،
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،فـ ــي وسـ ـطـ ــة عــاص ـمــة
الشمال .ينادي من أمــام الشجرة،
ً
قائال« :مرة جديدة تثبت طرابلس
وجـ ـهـ ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ف ـت ــاري ـخ ـه ــا
تــاريــخ العيش املـشـتــرك والــوحــدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وه ـ ــي م ــدي ـن ــة امل ـح ـ ّـب ــة
وال ـس ــام وال ـع ـلــم وال ـع ـل ـمــاء ،وكــل
حمالت االفتراء وحمالت التشويه
انــدثــرت ،وبــاتــت وراء نـ ــا» .سيجد
ه ــذا ال ـك ــام مـثـيـلــه ف ــي الـضــاحـيــة
أيضًا .فتيات ،ممن يلبسن العباءة
الـ ـ ـس ـ ــوداء ،ي ـف ــاخ ــرن ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل اال ُجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـش ـجــرة
املـ ـي ــاد الـ ـت ــي تـ ـ ّ
ـزيـ ــن م ـن ـط ـقــة بـئــر
العبد .رئيس بلدية حــارة حريك،
زياد واكد ،يقول« :خالل السنوات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة بـ ـتـ ـن ــا نـ ـض ــع الـ ـشـ ـج ــرة
ف ــي الـ ـش ــارع الـ ـع ــام ،ولـ ــم ن ـل ــق أي
اع ـتــراض ،بــل على العكس ،أعــرف
أن «األخ ـ ـ ـ ــوة» ي ـض ـع ــون ال ـش ـجــرة
فــي منازلهم إلـيـهــم» .عندما يقال
«األخ ـ ـ ـ ـ ــوة» فـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة ف ـه ــذه
إش ـ ــارة إل ــى «ش ـب ــاب ح ــزب ال ـل ــه».
ك ـن ـي ـســة م ـ ــار يـ ــوسـ ــف ،فـ ــي حـ ــارة
حريك ،املحاطة بمنازل الحزبيني،
ان ـت ـص ـبــت أم ــام ـه ــا أي ـض ــا ش ـجــرة
ميالد ضخمة.

ً
م ــاذا عــن الـسـيــاســة؟ ري ـفــي ،مـثــا،
ً
ً
ُي ــدرك أن سـيــا هــائــا مــن فـتــاوى
«السلف الصالح» ستعارضه في
مسألة الشجرة وأصــل شرعيتها.
ف ــي ال ـض ــاح ـي ــة ُي ـ ـ ــدرك امل ـع ـن ـيــون،
أيـضــا ،أن بـعــض املـيــول املـتـشــددة
ال تـ ـ ـ ـ ــزال ،حـ ـت ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،وه ـ ـ ــي ال
ـاد ،شــرعــا.
تـسـتـسـيــغ ش ـ
جــرة امل ـي ـ َ
ّ
ل ـك ــن ُي ـل ـح ــظ أن ه ـ ــذا ال ـن ــف ــس فــي

يبدو المسيحي كمن عليه االختيار
بين شجرة الضاحية أو شجرة طرابلس
باب االجتهاد أوسع عند الشيعة في
مسألة االحتفال بميالد المسيح
الـ ـس ــاح ــة ال ـش ـي ـع ـيــة أقـ ـ ــل ،بـنـسـبــة
عالية ،مما هــو عليه فــي الساحة
الس ّ
ُ
نية .هكذا ،في كلتا الصورتني،
ّ
ي ـظ ـهــر أن ث ــم ــة رغـ ـب ــة بــاس ـت ـمــالــة
امل ـس ـي ـح ـي ــن .كـ ـ ــأن ال ـش ـخ ـص ـيــات
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـسـ ـن ـ ّـي ــة ،م ـ ــن ال ــذي ــن
يـ ـصـ ـف ــون أن ـف ـس ـه ــم ب ــامل ـع ـت ــدل ــن،
يريدون القول للمسيحيني« :نحن
نحبكم أكثر» .يعني ال بد لهم من
إرس ـ ــال رس ــائ ــل م ـحـ ّـبــة ،إل ــى بيئة
«ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» املسيحيية،
وغ ــال ـب ــا م ــا ي ـك ــون ذلـ ــك يستبطن

نـ ـ ــوعـ ـ ــا م ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــة بـ ــال ـ ـطـ ــرف
اإلسالمي اآلخر .هذا الطرف اآلخر
لديه رسائله أيضًا ،كأنه يريد أن
يقول لبيئة «التيار الوطني الحر»
املـسـيـحـيــة ،ن ـحــن ال ــذي ــن «نـحـ ّـبـكــم
أكثر» .لم تكن هذه اإلشارات لتظهر
ق ـب ــل ال ـل ـق ــاء ال ـش ـه ـيــر ب ــن ال ـسـ ّـيــد
حسن نصر الـلــه والـعـمــاد ميشال
عون في ُكنيسة مار مخايل .ربما
مـ ــن ه ـن ــا ت ـف ـه ــم «حـ ـم ــاس ــة» ق ـنــاة
الـ ـ ــ» « OTVلتغطية ح ــدث شجرة
امل ـي ــاد ف ــي ال ـضــاح ـيــة ،وتـقــابـلـهــا
حماسة مماثلة من قناة الــ»MTV
« لتغطية حــدث شجرة طرابلس.
ي ـب ــدو املـسـيـحــي ال ـل ـب ـنــانــي ال ـيــوم
ك ـمــن عـلـيــه االخ ـت ـي ــار ب ــن شـجــرة
الـ ـض ــاحـ ـي ــة وشـ ـ ـج ـ ــرة ط ــرابـ ـل ـ ّـس،
شـجــرة الشيعة أو شـجــرة السنة،
وهكذا.
ســاب ـقــا ش ـه ــدت ط ــراب ـل ــس إح ــراق ــا
لـشـجــرة م ـي ــاد ،وه ــذا ال ـع ــام ،قبل
أيـ ـ ـ ـ ــام ،تـ ـع ــرض ــت ال ـ ـش ـ ـجـ ــرة ال ـت ــي
وضعت عند تقاطع إيليا في مدينة
ص ـيــدا لـلـحــرق أي ـضــا .شخصيات
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وم ـ ــن يـ ـ ــدور فــي
ه ــذا ال ـف ـلــك ،ك ــان ــوا ي ـســارعــون إلــى
ّ
يمت
التصريح بأن هذا الفعل «ال
إلى اإلسالم بصلة» .في الضاحية
لم يحصل حرق لتلك الشجرات.
مـ ـ ــا ح ـ ـكـ ــايـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرق واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء
واالعـ ـ ـت ـ ــراض ع ـلــى ت ـلــك ال ـش ـجــرة،
قــدي ـمــا وح ــدي ـث ــا ،ع ـنــد املـسـلـمــن؟
فــي ال ــواق ــع ،ربـمــا وج ــب لـفــت نظر

