الخميس  25كانون األول  2014العدد 2479

بلدي

7

«بابا نويل» المسلم
يحجز  300هدية
داني األمين

الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ري ـ ـف ـ ــي ،وم ـ ـ ــن ُيـ ـش ــاط ــره
ن ــزع ــة ال ـ ـ ــ»كـ ـ ــوول» م ــن امل ـع ـتــدلــن،
كـ ـم ــا يـ ـصـ ـف ــون أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،إلـ ـ ــى أن
ث ـ ّـم ــة فـ ـت ــوى سـ ـع ــودي ــة  -وهــاب ـيــة
رس ـم ـيــة ،ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،ص ــادرة
عـ ــن «ال ـل ـج ـن ــة ال ــدائـ ـم ــة ل ـل ـب ـحــوث
العلمية واإلفتاء» برئاسة الراحل
الشيخ عبد العزيز بن باز (املفتي
الـســابــق فــي ال ـس ـعــوديــة) .الـفـتــوى
تـحـ ّـرم االحتفال واملـشــاركــة فــي كل
عـيــد لـغـيــر املـسـلـمــن ،وي ـصــل بها
األم ــر إل ــى حــد تـحــريــم إح ـيــاء عيد
ً
األم مـ ـث ــا ،وعـ ـي ــد مـ ـي ــاد امل ـس ـيــح
ّ
بطبيعة الحال ،ومرد ذلك «ملا فيه
مــن الـتـشـ ّـبــه بــالـنـصــارى ونحوهم
من الكفرة» (فتاوى اللجنة الدائمة
 .)3/88هـ ـ ـ ــذه فـ ـ ـت ـ ــوى سـ ـع ــودي ــة
(مستوحاة من فتوى البن تيمية)
رس ـم ـيــة ،ول ـي ـســت م ـج ـ ّـرد تـغــريــدة
ألحـ ــد الـ ــدعـ ــاة ،وريـ ـف ــي وجـمــاعـتــه
ُي ـح ـ ّـب ــون ال ـس ـعــوديــة ج ـ ّـيـ ـدًا ،وهــي
م ــرج ـع ـه ــم ،وب ــال ـت ــال ــي م ــا عـلـيـهــم
إال أن ي ـ ـتـ ــدبـ ــروا األم ـ ـ ــر ويـ ـج ــدوا
«التخريجة» املناسبة للشجرة.
شيعيًاُ ،ي ّ
وجه سؤال استفتائي إلى
املرجع السيد علي خامنئي ،وفيه:
«بالنسبة إلــى أعـيــاد املسيحيني،
ه ـنــاك بـعــض املـسـلـمــن يحتفلون
بها ،فيضعون شجرة امليالد كما
يصنع املـسـيـحـيــون ،فـهــل فــي هــذا
إش ـكــال؟ فيأتي ال ـجــواب« :ال بأس
باالحتفال بميالد عيسى املسيح
عـلــى نبينا وآل ــه وعـلـيــه ال ـســام».

ال يـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـ ــى م ـس ــأل ــة ال ـش ـجــرة
ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ،ف ــي جــوابــه،
وي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى مـ ـب ــدأ االحـ ـتـ ـف ــال
ب ــإع ــان ج ـ ــوازه .ل ـكــن ،عـنــد مــرجــع
آخـ ـ ـ ـ ــر ،ن ـ ـجـ ــد فـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــواب ل ـل ـس ـيــد
ع ـلــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي (ع ـل ــى مــوقـعــه
الــرسـمــي) يجيب ردًا عـلــى س ــؤال،
م ــا حـكــم بـيــع وشـ ــراء ش ـجــرة عيد
املـيــاد ،ب ــ»ال مانع منه إذا لــم ّ
يعد
ت ــرويـ ـج ــا ل ـ ـل ـ ـضـ ــال» .س ـ ـ ــؤال آخ ــر
ّ
يوجه للسيستاني ،هو :هل يجوز
أن نحتفل بــرأس السنة امليالدية،
ف ـي ـج ـي ــب« :إذا كـ ـ ــان فـ ـي ــه ت ــروي ــج
ل ـل ـم ـس ـي ـحـ ّـيــة ف ــا ي ـ ـجـ ــوز» .بـعــض
امل ــراج ــع الـشـيـعـيــة ،فــي بـحــث هــذه
املسألة ،كانوا يفضلون االحتفال،
إن كــان ال بد منه ،بشجرة «نخل»
ال سواها (بحسب النص القرآني).
فــي نهاية األمــر يـعــرف املسلمون،
ُّ
السنة والشيعة ،أن كتبهم التراثية
ّ
زاخـ ّـرة بتأكيد مبدأ «عــدم التشبه
وإن كانت األمور قطعية
بالكفار»ّ .
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــنـ ــة ،أو عـ ـن ــد ب ـع ـض ـهــم،
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة ،ن ـج ــد أن ب ــاب
االجـتـهــاد و«الـتـخــريـجــات» أوســع
عند الشيعة .طبعًا ،ريفي وســواه
م ــن امل ـع ـتــدلــن ،سـيـصـعــب عليهم
إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ال ـ ـت ـ ـخـ ــري ـ ـجـ ــات ال ـف ـق ـه ـي ــة
أم ـ ـ ــام ال ـس ـل ـف ـي ــن ،ول ـ ـهـ ــذا ال يـجــد
ّ
سياسية
أمــامــه ســوى تخريجات
وعـنــاويــن عــامــة ،ال يمكن أح ـدًا أن
ّ
املحبة
يعارضها في الظاهر ،مثل
والتعايش والسالم.

ً
بــدا جميال مشهد املسلمني مــن أبـنــاء منطقة بنت
جبيل وهم يتهافتون على املحال التجارية البتياع
أش ـج ــار امل ـي ــاد وه ــداي ــا ال ـع ـي ــد .ن ـس ـ ّـاء مـحـجـبــات،
وأح ـيــانــا رج ــال دي ــن ي ـق ـصــدون م ـحــال بـيــع الــزيـنــة
ويتبارون ،ضمنيًا ،على شراء «أجمل شجرة» لكي
ينعم أطفالهم بفرحة العيد ،كما يحصل عــادة في
عيدي الفطر واألضحى .وعلى الرغم من أن أجواء
ذكرى «أربعني اإلمام الحسني» ،األشد إيالمًا وحزنًا
الطائفة الشيعية ،لم تنته بعد ،فــإن زينة
على أبناء ّ
عيد امليالد علقت على املحال التجارية وعلى مداخل
العديد من املنازل.
في أحــد مداخل بلدة تبنني وضعت البلدية شجرة
ميالد عمالقة ،وغير بعيد عنها ،عمد حسني حمود
إل ــى ت ــزي ــن مـكـتـبـتــه بـشـكــل الف ــت وم ـم ـي ــز ،ونـشــر
العديد من أشجار امليالد أمامها ،ما جعل املنطقة
ت ـعـ ّـج ب ــال ــزوار مــن األط ـف ــال وال ـك ـبــار .يـشـيــر حمود
إل ــى أن ع ـشــرات الــزبــائــن يـقـصــدونــه يــومـيــا بهدف
تــزيــن منازلهم احـتـفـ ًـاء بعيد امل ـيــاد ،الفـتــا إلــى أن
«ه ــذه الـظــاهــرة لــم تـعــد غــريـبــة مـنــذ أكـثــر مــن عشر
سنوات بسبب انتشار التعاليم الدينية التي تدعو
إلــى االنـفـتــاح وتـقـ ّـبــل اآلخ ــر ،وزي ــادة عــدد املتعلمني
واملغتربني الذين باتوا أكثر ّ
تحررًا وإيمانًا بأهمية
اعتبار جميع املناسبات السعيدة فرصة إلسعاد
األطفال واالنفتاح على اآلخر».
ّ
أحد رجــال الدين الشيعة الــذي فضل شــراء شجرة
مـيــاد كبيرة ق ــال« :ه ــذا العيد لنا قبل املسيحيني
أنـفـسـهــم ،ألن تـعــالـيـمـنــا الــديـنـيــة تــدعــو إل ــى الـفــرح
واالن ـف ـت ــاح» ،الف ـتــا إل ــى أن «أطـفــالـنــا يـخـتـلـطــون مع
أطفال املسيحيني ويحتفلون معًا باألعياد املتعددة».
ويـشـيــر ح ـمــود إل ــى أن «ن ـحــو  300أس ــرة مسلمة
ح ـجــزت ه ــداي ــا ال ـع ـيــد ل ـكــي نــرسـلـهــا إل ــى أطـفــالـهــم
بواسطة بابا نــويــل» .ويــذكــر أنــه عندما وصــل منذ
عــامــن رجـ ــال «ب ــاب ــا ن ــوي ــل» إل ــى ب ـلــدة م ـجــدل سلم
(مــرجـعـيــون) لـتــوزيــع الـهــدايــا عـلــى ع ــدد مــن أطـفــال
البلدة ،التي يقصدها كل عام اآلالف من اللبنانيني
ّ
ملشاهدة مسرحية «واقـعــة الـطــف» فــي العاشر من

تجمع نساء البلدة حولهم وبدأوا بنثر ّ
محرمّ ،
ّ
األرز
والـ ــورود عليهم ،ابـتـهــاجــا ،كما يحصل ع ــادة عند
زي ــارة الــزع ـمــاء .ويــذهــب أح ــد تـجــار بـلــدة حــاريــص
(ب ـنــت جـبـيــل) إل ــى أن ــه «رغ ــم إقــامــة ع ــدد كـبـيــر من
الذين
املسيحيني في املنطقة ،فإن  %90من الزبائن ّ
يشترون زينة عيد امليالد هم من املسلمني ،ما يدل
على أن املسلمني يعتبرون املناسبة عيدًا لهم أيضًا».
«للمدارس املختلطة دورًا كبيرًا
وفيما يلفت إلى ّأن
ّ
في نشر هــذه الـظــاهــرة» ،يحذر مما يحصل اليوم،
وهو «لجوء وزارة التربية إلى الترخيص للعديد من
املدارس والجامعات في معظم القرى ،ما يؤدي إلى
منع الـطــاب املسلمني واملسيحيني مــن االخـتــاط،
وهذا أمر بعيد جدًا عن التربية ،وعلى الوزراة التنبه
له».
وي ـ ـ ــرى خ ـ ـ ــوري رعـ ـي ــة بـ ـل ــدة تـ ـبـ ـن ــن ،األب سـعـيــد
أنطونيوس أن «عيد امليالد ُيسهم في تحقيق العيش
املشترك في املنطقة ،فاملسلمون ال يجاملوننا فقط
ف ــي ه ــذه امل ـنــاس ـبــة ،ب ــل يـحـتـفـلــون مـثـلـنــا ويـ ّ
ـزي ـنــون
مـنــازلـهــم وي ــوزع ــون حـلــويــات الـعـيــد ،وه ــذا بعكس
مـنـطــق الـتـكـفـيــريــن ال ـج ــدد ال ــذي ــن ي ــدع ــون إل ــى نبذ
اآلخر» .ويشير إلى أن «هذه املناسبة أصبحت جزءًا
من عادات املسلمني وطقوسهم التي ال تتناقض مع
معتقداتهم ،كذلك فإن مسيحيي املنطقة يشاركون
املسلمني في أعيادهم ومناسباتهم الدينية» .وفي
هــذا الـسـيــاق ،يشير ج ــورج تــومــا ،أحــد املسيحيني
فــي بلدة صفد البطيخ ،إلــى أن «مسيحيي املنطقة
يـلـتــزمــون ط ـقــوس املـسـلـمــن أي ـضــا ،وال سـيـمــا في
شهر رمضان ،عندما يمتنعون عن الطعام والشراب
فــي األمــاكــن العامة واملـطــاعــم ،ويعشقون السهرات
الــرمـضــانـيــة ويـنـتـظــرون ح ـلــول عـيــد الـفـطــر بـفــارغ
الصبر».
يــذكــر أن ــه فــي منطقة بـنــت جبيل أرب ــع ق ــرى تجمع
املسلمني واملسيحيني معًا فــي أحيائها السكنية،
فتتجاور املساجد مع الكنائس ،وهي بلدات :صفد
البطيخ ،تبنني ،ي ــارون ،وبــرعـشـيــت ،لكنها تكشف
ّ
تغيرًا كبيرًا في الواقع الديموغرافي بسبب الهجرة
«النهائية» الواسعة للمسيحيني منها ،كــان الوضع
االقتصادي الدافع األساسي لها.
(هيثم الموسوي)

