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على الغالف

لبنان االختالط يتراجع...
كل طائفة تعيش في قبرها
ّ
ابن بيروت الهارب من ضوضاء مدينته والباحث عن الهدوء في عرمون وبشامون ،عليه أن يقدم أوراق
اعتماده إلى الطائفة ليحصل على سند التمليك .وابن الضاحية الذي يحب املدينة وتمنعه ظروفه
ُمن السكن فيها ،ستحول طائفته بينه وبني السكن في األشرفية .والشاطر من ينجح في التمويه وال
تكشف حقيقته الطائفية إال بعد أن يصبح داخل شقته الجديدة .عندها تبدأ معركة ّ
التحمل
عمو
ربى أبو ّ
ح�ين اتصل حسني نصر الله للسؤال عن
الشقة املعروضة للبيع في منطقة بعبدا،
ُ
أنها
جاء الجواب ،بعدما سئل عن اسمهّ ،
ب�ي�ع��ت .اب �ن��ه ال ��ذي ط�ل��ب م�ن��ه م� ��رارًا الكف
عن البحث في املناطق املسيحية ،أراد أن
طلب
يبرهن ألبيه صحة ما يعتقد .أع��اد
ً
الرقم مدعيًا أن اسمه إيلي خ��وري« :أهال
أستاذ ،يمكنك القدوم وقتما تشاء ملعاينة
الشقة»!
م � � ّ�رت ال� �س� �ن ��وات ال� �ع� �ش ��رون ع �ل��ى انتهاء
الحرب لتبرهن أن االختالط الذي أنتجته
ف� �ت ��رة س� �م ��اح س �ب �ب �ه��ا ال� �ف ��وض ��ى ومللمة
امل��اض��ي ،م�ج� ّ�رد ك��ذب��ة .وك��أن ال��رش��د غادر
اللبنانيني مؤقتًا ،وما لبثوا أن استعادوه.
ع � � ��ادوا ي �ت �ك��وم��ون ب �ع �ض �ه��م ف� ��وق بعض
طائفيًا ،رافضني اآلخر.

ل��م يكن ف��ي االس��م ال�ث�لاث��ي ل��رل��ى أي داللة
ع �ل��ى ه��وي �ت �ه��ا ال �ط��ائ �ف �ي��ة .ذه� ��ب صاحب
ال �ش �ق��ة ال �س �ن� ّ�ي ال �ت��ي أرادت استئجارها
في وقاحته إل��ى النهاية .س��أل عن مسقط
رأس �ه��ا وط��ائ�ف�ت�ه��ا .ل��م ي�ك�ف��ه أن �ه��ا ُسنية،
ف ��ارت �ب ��اط �ه ��ا ب� �ش ��اب ش �ي �ع��ي دف � ��ع املالك
االعتذار منها
الحريص على منطقته إلى
ّ
بصراحة؛ ألن «الشيعة ما أجرونا ملا رحنا
لعندون».
وأن يتجه ثنائي إل��ى منطقة رأس النبع
بحثًا عن شقة ،لهو التهور في ذاته .تحوم
األسئلة ح��ول��ه« :كيف تنويان السكن في
منطقة تماس بني ُّ
السنة والشيعة؟».
وإن ك��ان ال�ش�ي�ع��ي خ�ط�رًا ع�ل��ى املسيحي،
ُّ
فللسني أيضًا نصيبه .عني الجديدة قرية
ّ
مسيحية معروف أنها تعج باملصطافني،
مثل ال�ق��رى ال�ت��ي تحاذيها .ي��روي ناسها
قصة رجل اشترى قطعة أرض ُبعيد انتهاء

وتركها على حالها ،لكنه
الحرب األهلية
ً
ع��اد قبل فترة م�ح��اوال ش��راء العقار الذي
ّ
ويعمر بيتًا
يحاذيها لكي يوسع مساحته
له .تدخلت البلدية ومارست ضغطًا على
صاحب األرض ك��ي ال يشتري م��ن الرجل
الذي صودف أنه من الطائفة السنية.
ال تقتصر املسألة على التقسيم الطبقي
ل �ل �ن��اس .ف��األص �ف��ار ال �س �ت��ة ال �ت��ي يملكها
ب �ع��ض ال �ش��اري��ن ل��م ت �ع��د ج� ��واز عبورهم
وهجرتهم إلى غير بيئتهم الطائفيةَ .
ومن
َ
ك ��ان ع�ل�م��ان�ي��ًا وخ �ب� َ�ر ال�ع�ي��ش ف��ي مناطق
م�ع��روف��ة باختالطها ت��اري�خ�ي��ًا ،اختلطت
عليه األم ��ور ودف�ع�ت��ه إل��ى ال �ع��ودة مكرهًا
إل��ى أح�ي��اء لطاملا مقت العيش فيها .لكن
ال�ي��وم ال خ�ي��ار ل��ه إال االح�ت�م��اء بالطائفة؛
ألن ع��ام��ل األم � ��ان ال�ن�ف�س��ي واالجتماعي
أصبح أولوية.
ب �ع��ض ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين اخ� �ت� �ب ��روا االختالط

الحقيقي حني اختاروا العيش في منطقة
ال �ط��ائ �ف��ة األخ� � � ��رى ،م �ت �ج ��اوزي ��ن سنوات
الحرب ومخاوف املحيطني بهم ،مقتنعني
ّ
بتقبل ه��ذا اآلخ��ر لهم أو متجاهلني إياه
ّ
ومتحملني الضيق الذي ينتج منه ،ألنهم،
انطالقًا م��ن نظرتهم العلمانية ،يعرفون
أن ال�س�ل�ب�ي��ات ل��ن ت�ح�س��ب أم� ��ام أن ينشأ
أوالده��م في بيئة غير بيئة طائفتهم لكي
يعيشوا االختالف الحقيقي .هذه هي حال
ط ��ارق ،ال�ش��اب املسيحي ال��ذي ي��رى أن��ه ال
سبيل لزرع العلمانية في قلب أوالده ،إال
إذا انتقل للعيش ف��ي منطقة ذات وجود
ط� ��اغ ل �ل �ط��وائ��ف امل �س �ل �م��ة .وت� �ق ��ول أسرة
مسلمة اخ �ت��ارت السكن ف��ي ف��رن الشباك:
«إذا ك��ان ال ب��د للحرب م��ن أن تقع ،فليس
ب� ��ال � �ض� ��رورة أن ي� �ض� �ط ��روا ل� �ل� �ع ��ودة إلى
مناطقهم (نسبة إل��ى الطائفة) .فالبعض
ح �م��ى ج �ي��ران��ه م ��ن ط ��وائ ��ف أخ� ��رى خالل

ال �ح��رب األه �ل �ي��ة» .ت �ج ��اوزت ه ��ذه األسرة
رف ��ض امل��ال��ك امل�س�ل��م (ع�ل�م��ًا ب��أن��ه اشترى
الحقًا من بعض املسلمني) بيع شقق أخرى
ملسلمني ،م��راع��اة للبلدية ال�ت��ي اشترطت
عليه إلنهاء معامالت بيع لاّالعقار وتسهيل
ح�ص��ول��ه ع�ل��ى األذون� � ��ات ،أ ي�ش�ت��ري من
غير املسيحيني .تجاوزت كل ه��ذه األمور
ألنها أدركت أنها لن تستطيع العيش في

