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«كان يتم توظيف
كفاءات من الطائفة
الشيعية في بعض
الشركات المملوكة من
مسيحيين قبل عام
االتفاق ،وهذا يعود إلى
نظرة الطرفين كليهما
إلى اآلخر وأولوياته ،إن
كانت وفقًا للطائفة أو
للمؤهالت»
«الوثيقة عنوانها العريض
سياسي ،وأن لكل طرف
حيثياته ومفهومه
وفكره الخاص ،فهما
لم ينصهرا في بوتقة أو
إطار واحد ،بل لكل منهما
خصوصيته»

(مروان طحطح)

«صايرة متل المسيحيي»
االخ ـت ــاف فــي ال ـع ــادات االجـتـمــاعـيــة
وال ــدي ـن ـي ــة ،م ــن دون ن ـس ـي ــان الـبـعــد
الـجـغــرافــي .كــل هــذا كــان قبل الــورقــة.
أم ــا ب ـعــد ،فـقــد «ت ـغـ ّـيــر اس ــم صديقنا
املـسـيـحــي فــي الـتـيــار مــن ج ــورج إلــى
أبــو عـلــي ،فلم ينزعج هــو مــن اللقب،
ونحن بدورنا شعرنا أنه صار أقرب
إل ـي ـن ــا» ،ي ـق ــول م ـه ــدي خ ـل ـيــل ،طــالــب
ال ـه ـنــدســة .ي ـت ـحــدث بـصـيـغــة «ن ــون»
ال ـج ـم ــاع ــة ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى «شـعـبــة
حزب الله في الكلية» .ويروي الشاب
ب ــال ـص ـي ـغ ــة ن ـف ـس ـهــا مـ ــا صـ ـ ــار عـلـيــه
ال ــوض ــع ف ـ ّـي الـجــامـعــة بـعــد الـتــوقـيــع
«حيث تكثفت النشاطات السياسية
والفنية املشتركة بني املنتسبني إلى
ال ـف ــري ـق ــن ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـح ـل ـي ـفــن»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «مـ ـع ــال ــم هـ ـ ــذه ال ـع ــاق ــة
املميزة كانت تظهر فــي االنتخابات
الطالبية».
هذه العالقة «املميزة» انسحبت على
ح ـيــاتــه امل ـه ـن ـيــة ،ع ـنــدمــا «ســاعــدنــي

غفران مصطفى
ّ
تعديل بسيط ال يـعـ ّـول عليه ،ولكنه
بالنسبة ألحمد ـ بائع الــذرة ـ زاد من
ّ
ـام س ــوداء.
«خــرج ـي ـتــه» فــي زح ـمــة أيـ ـ ٍ
بتحديد
حدث ذلك أواخــر عام .2006
ٍ
أكـثــر ،بعد توقيع مــذكــرة التفاهم ما
بني حزب الله والتيار الوطني الحر،
كما صار يعرف الحقًا .يومها ،سمع
احمد بــ«الــورقــة» ،فلم يفهم منها إال
أنـ ــه «ن ـح ـك ــي م ــع امل ـس ـي ـح ـي ــن» .ه ــذا
الـفـهــم الـبـسـيــط دف ـعــه ل ـشــيء أبـســط،
وهو تعليق صليب إلى جانب القرآن
الــذي كــان موجودًا على مقدمة عربة
ال ــذرة املـتـهــالـكــة .ه ــذا الـفـعــل جـلــب له
زبائن أكثر وجعله «آمنًا» في زواريب
ّ
عني الرمانة .واألهــم من ذلك كله ،زاد
ّ
«غــلـتــه» .هـكــذا ،يفهم أحـمــد مــا جرى
ف ــي كـنـيـســة م ــار م ـخــايــل ع ــام .2006
الصليب ولـقـمــة الـعـيــش .أم ــا مــا عــدا
ذل ــك ،فــا ي ـعــدو كــونــه م ـجــرد «ات ـفــاق
كغيره من االتفاقات التي أبرمت بعد
ّ
تصب في النهاية
عوز طويل ،ال
أيام ٍ
إال فــي املـصــالــح السياسية البحتة،
وإن حوت متممات فيها عن الخوف
عـ ـل ــى امل ـص ـل ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة» .ال ـ ـنـ ــاس،
على شاكلة أحـمــد ،سيفهمون األمــر
نفسه ،فتلك االتـفــاقــات ال تسمن وال
تغني عن جــوع ومتمماتها من مثل
مصطلح املـصـلـحــة الـعــامــة «ال ّ
تسد
فجوات املعيشة اليومية».
تسع سنوات مـ ّـرت على ذلك االتفاق،
ب ــن ال ـج ـن ــرال م ـي ـشــال عـ ــون ،الـعــائــد
حديثًا من املنفى وأمني عام حزب الله
السيد حسن نصرالله ،ال ــذي خلص
ـوات
إل ــى تــوقـيــع «ال ــورق ــة» .تـســع سـنـ ٍ
مـ ـ ـ ـ ّـرت عـ ـل ــى نـ ـ ــاس ي ـش ـب ـه ــون أح ـم ــد
وآخ ــري ــن ّ
رسـ ـخ ــت ل ـهــم هـ ــذه ال ــورق ــة
مفهومًا ونـظــرة جديدتني الـ»حليف
امل ـس ـي ـحــي» ف ــي بـيـئــة ح ــزب ال ـل ــه في
ال ـض ــاح ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا صـ ــار املـسـيـحــي
«العوني» رفيقًا.
صار رفيقًا بالنسبة لكثيرين ...بعدما
كانت جملة ّاعتبارات تقف دون ذلك.
اعتبارات تجنب من أجلها املسلمون
«الـ ـشـ ـيـ ـع ــة» م ـخ ــال ـط ــة امل ـس ـي ـح ـي ــن.
واألسـ ـب ــاب ل ــدى ج ـيــل الـثـمــانـيـنـيــات
وال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ت ــرك ــز أبـ ــرزهـ ــا عـلــى
االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ،ك ـم ــا

(مروان طحطح)

جـ ـ ــورج ف ــي إيـ ـج ــاد ع ـم ــل ف ــي شــركــة
مسيحية فــي منطقة ال ــذوق ،يملكها
رجل يؤيد التيار ّالوطني واملقاومة،
وه ـ ــذا األم ـ ــر م ــا ك ــن ــا لـنـحـلــم ب ــه قبل
االتفاق» ،يستطرد.
أم ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـ ـغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ّـورة
الـفــوتــوغــرافـ ّـيــة ،فـتــرفــض رأي خليل.
ث ـم ــة م ـبــال ـغــة هـ ـن ــا .ه ــي تـ ـق ــول ذل ــك.
فـبــرأيـهــا «ك ــان يـتــم تــوظـيــف كـفــاءات
مـ ــن ال ـط ــائ ـف ــة ال ـش ـي ـع ـي ــة فـ ــي بـعــض
الـ ـش ــرك ــات امل ـم ـل ــوك ــة م ــن مـسـيـحـيــن
ق ـبــل ع ــام االتـ ـف ــاق ،وهـ ــذا ي ـع ــود إلــى
ن ـظ ــرة ال ـط ــرف ــن كـلـيـهـمــا إلـ ــى اآلخ ــر
وأول ــوي ــات ــه ،إن كــانــت وف ـقــا للطائفة
أو لـ ـلـ ـم ــؤه ــات» .وتـ ـق ــول إن ـ ــه «رغ ــم
اإليجابيات السياسية التي ّ
رسخها
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،غـ ـي ــر أنـ ـ ــه لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع أن
يتغلغل في حياة البيئتني كلتيهما،
أو أن ي ـخ ـلــق إي ــدي ــول ــوج ـي ــة جــديــدة
غ ـي ــر ت ـل ــك ال ـ ـسـ ــائـ ــدة ،ت ـم ـك ـن ـه ـمــا مــن
االن ـص ـهــار ف ــي م ـج ــاالت معيشتهما

ب ـت ـل ـقــائ ـيــة اج ـت ـمــاع ـيــة وإن ـس ــان ـي ــة».
األمـ ـ ــر بـ ـه ــذه ال ـب ـس ــاط ــة« ،ومـ ـ ــن دون
ً
التفكير أصال بكليشيهات التعايش
ّ
امل ـش ـتــرك ،ال ــذي صــدق ـتــه مـجـمــوعــات
مــن البيئتني ،وراح ــت تطبقه بطرق
تمثيلية مـضـحـكــة .إذا كــانــا يــريــدان
الـتـعــايــش حـقــا فليطبقا ذل ــك فعليًا
وال «يـطـبـلــونـنــا» بـشـعــارات سخيفة
ً
كعناق الصليب والهالل مثال».
لهذا ،لم تنسحب ورقــة التفاهم على
الـتـغـيــرات الـسـيــاسـيــة كــافــة الـطــارئــة
ع ـلــى ال ـب ـلــد ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
فـ ـق ــد اخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـطـ ــرفـ ــان عـ ـل ــى أمـ ــور
عـ ـ ـ ـ ّـدة فـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات غـ ـي ــر ب ـع ـي ــدة،
ً
مـنـهــا م ـثــا ال ـت ـمــديــد ل ـقــائــد الـجـيــش
مــن عــدمــه والـتـمــديــد ملجلس الـنــواب
وق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب .وق ــد ك ــان لــذلــك
أث ــره فــي الـقــاعــدة الشعبية للحزبني
كليهما ،حتى صارت تلعب السياسة
لعبة امل ـ ّـد وال ـج ــزر بــن الـجـمـهــوريــن.
ت ـ ـ ــارة ت ـج ـع ـل ـه ـمــا «حـ ـب ــاي ــب» وت ـ ــارة

ً
«خ ـص ــوم ــا» .ل ـك ــن ،م ـه ــا ،ه ــل قـ ّـدمــت
شيئًا على الصعيد الحياتي لسكان
ً
ـا؟ ي ـ ّ
ـرد حسني حمود،
الضاحية مـثـ
صاحب متجر فــي منطقة املشرفية،
بالقول إنها «غـيــرت بعض الـشــيء»،
مضيفًا «ال أنفي أنه في املدة األخيرة
زارن ـ ـ ـ ــي تـ ـج ــار م ـس ـي ـح ـي ــون لـبـعــض
األمــور التي تدخل في صلب عملنا،
وبعد زياراتهم املتكررة ،عرفت أنهم
م ــن م ـحـ ّـبــي امل ـقــاومــة وال ـس ـيــد حسن
ّ
نصرالله ،وال أظــن أن مسيحيني من
أطراف سياسية أخرى كانوا ليزوروا
ً
الـضــاحـيــة أصـ ــا ل ــوال ه ــذا ال ـش ــيء».
لكن ،ذلك ال ينفي أن «رهاب الضاحية
منتشر في البيئة املسيحية عمومًا،
ح ـتــى لـ ــدى ب ـعــض امل ــؤي ــدي ــن لـلـتـيــار
الوطني الحر ،حيث لم تستطع وثيقة
التفاهم كسره ،ألنها وثيقة سياسية
فحسب».
فيما تـجــد ران ـيــا قـطــايــا ،املعلمة في
إحدى مدارس الضاحية ،مبررًا لكالم
حسني ،إذ تعتبر أن «الوثيقة عنوانها
ال ـع ــري ــض س ـي ــاس ــي ،وأن ل ـكــل طــرف
حيثياته ومفهومه وفـكــره الـخــاص،
فهما لم ينصهرا في بوتقة أو إطار
واحــد ،بل لكل منهما خصوصيته».
ف ــالـ ـك ــام ع ــن ال ـت ـح ــال ــف ب ــن ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـحــر وح ــزب ال ـلــه يـجــب أن
«ال ينسينا أن الطرفني هما حزبان
لكل منهما منطلقاته الفكرية وبيئته
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وظـ ــروفـ ــه ال ـس ـيــاس ـيــة
املختلفة عن الطرف الثاني» .وحدها
رانـ ـي ــا ق ــال ــت« :بـ ـص ــراح ــة ومـ ــن دون
م ـ ــوارب ـ ــة» ،إنـ ـه ــا ال ت ــرت ــاح ملـخــالـطــة
امل ـ ـس ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــن ،بـ ـ ـغ ـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ع ــن
السياسة« ،هــم منفتحون وال يوجد
لديهم الضوابط نفسها التي نعتقد
ّ
أحتك بأصدقاء
بها ،لــذا أفضل أن ال
مسيحيني كثيرًاّ ،
تعودنا منذ صغرنا
حني نطلق كالمًا جريئًا ،أن تجيبنا
أم ــي ب ــ»صــايــرة مـتــل املـسـيـحـيــي» ،أو
«ش ـ ــو رأي ـ ـ ــك تـ ــروحـ ــي ت ـع ـي ـشــي عـنــد
املسيحية؟» .لذا علق في ذهن الشابة
أن املسيحيني «هم البيئة التي إذا ما
قررنا كسر القواعد وتجرأنا عليها،
سنصير مثلهم ،حتى أجدني اليوم
مرتاحة أكثر مع أصدقائي من البيئة
نفسها ،بورقة تفاهم أو من دونها»،
تختم بابتسامة.

