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صقر أبو فخر

ــبـــاراة الــتــي جـــرت فــي 11  ُقــبــيــل املـ
الجاري  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــان بــن  ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ ــدا جـ ــ ــيـ ــ ــــي صـ فــ
إيـــران  الــقــدم ومنتخب  لــكــرة  لــبــنــان  منتخب 
في سياق تصفيات غرب آسيا لكأس العالم، 
ارتــفــعــت االبــتــهــاالت واألدعـــيـــات لـــدى بعض 
ــرانــــي على  الــلــبــنــانــيــن لــنــصــرة الــفــريــق اإليــ
مجهولٌة  جــهــاٌت  وبــــادرت  اللبناني،  الــفــريــق 
الستقبال  لجنة  تأليف  إلــى  مــًعــا  ومكشوفٌة 
املنتظر.  بــفــوزه  ولالحتفاء  االيــرانــي  الفريق 
السلوك استنكاًرا ال ُيستهان  أثــار هــذا  وقــد 
خصوًصا  اللبنانية،  الفئات  معظم  لــدى  بــه 
املعنية برياضة كرة القدم. وقد فاز املنتخب 
مــبــاراٍة  فــي  اللبناني  املنتخب  اإليــرانــي على 
ــاالٍت غــيــر  ــ ــكـ ــ ــتــــراًســــا مــــن إشـ بــــال جـــمـــهـــور احــ
مــحــســوبــة فـــي املــــدرجــــات. ويــمــكــن املــجــازفــة 
بــالــقــول إن املــنــتــخــب الــلــبــنــانــي لـــو فـــاز على 
منتخب إيران لكّنا شهدنا تظاهرات صاخبة 
في بعض مناطق لبنان نكاية بأنصار إيران 
وبــالــشــيــعــة. وبــمــا أن املنتخب اإليـــرانـــي هو 
الــذي فــاز، فقد تصرف أنصار إيــران بحكمة 
يسّيروا  فلم  ترتبياتهم،  وغــّيــروا  يبدو،  كما 
التهليلية  االحتفاالت  يقيموا  أو  التظاهرات 
يستفزوا  ال  وكــي  بوطنّيتهم،  ُيتهموا  ال  كي 
لبنانية  أنها  تعتقد  التي  األخـــرى  الطوائف 
خالصة فيما أنصار إيران من الشيعة هم أقل 

لبنانية، وأقل انتماًء إلى الوطن اللبناني. 
 في 

ْ
فـــي ســنــة 1945، وإن ــر نــفــســه حـــدث  األمــ

أحـــــــوال مــخــتــلــفــة تـــمـــاًمـــا. فـــفـــي تـــلـــك الــســنــة، 
وقبيل جالء املحتلن الفرنسين عن سورية 
البلدين في  إعـــالن استقالل  ولــبــنــان، وغـــداة 
1943، وكــان لبنان ال يــزال في أفئدة كثيرين 
ا مــن ســوريــة، جــرت مــبــاراة بــكــرة القدم  جـــزًء
على ملعب في منطقة املنارة في بيروت بن 
منتخبي سورية ولبنان، فتحّمس لبنانيون 
كــثــيــرون للفريق الــســوري أكــثــر مــن حماسة 
لبنانية  معركة  ونشبت  لفريقهم،  السورين 
ــّراء ذلـــك )أنـــظـــر: عبد  ــ – لــبــنــانــيــة بـــاأليـــدي جـ
الــحــمــيــد األحـــــدب، ال ريــاضــتــهــم ريـــاضـــة وال 
عروبتهم عروبة، صحيفة »النهار« اللبنانية، 
في  اللبنانين  بعض  وموقف   .)2009/12/2
سنة 1945 من املنتخب السوري أمر مفهوم 
تاريخه  فــي  فلبنان  الحقبة؛  تلك  فــي  تــمــاًمــا 
البشري جــزٌء من بالد  وجغرافيته وتكوينه 
الشام، أو من سورية الطبيعية. وذلك املوقف 
إنما كان تعبيًرا عن تغليب االنتماء القومي 
على االنتماء املحلي، وهو انتماٌء مستحدٌث 
في أي حال. أما موقف بعض اللبنانين من 
املــنــتــخــب اإليـــرانـــي فــي عـــام 2021 فــهــو شــأن 
مــخــتــلــف تــمــاًمــا، ألنـــه أتـــى فـــي ســيــاق تهّتك 
لبنان  وانــحــالل  اللبنانية،  الوطنية  الهوية 
اللبنانين وطوائفهم،  دولة جامعة ألشتات 
وفـــي ســيــاق تغليب الــعــنــصــر املــذهــبــي على 

االنتماء الوطني، وشّتان بن املوقفن. 

االنشطار واالزدواجية 
 أجـــواء تلك هــذه املــبــاراة الــريــاضــيــة، في 

ّ
تـــدل

السياق الذي جرت فيه، على انشطار انهدامي 
فتئ  مــا  اللبنانية،  الجمعية  الشخصية  فــي 
يتمّدد ويتسع ويتسخ، حتى بعد أن توقفت 
أي  عــام 1990.  فــي  اللبنانية  األهلية  الــحــرب 
يتمّكنوا من  لــم  عــاًمــا   31 اللبنانين منذ  أن 
الهوة بن طوائفهم، وفشلوا في إرساء  ردم 
لبنان على هوية شاملة للجميع، حتى على 
الهوية العربية املنصوصة في اتفاق الطائف 
لعام 1989؛ فالهويات الطائفية أقوى وأعمق 
وأكثر جاذبيًة من الهوية الوطنية الجامعة. 
وال ريــب في أن انشطار الهوية بهذه الحّدة 
اللبنانية  الــشــخــصــيــة  ازدواجـــيـــة  نــاجــٌم عــن 
املــوروثــة منذ زمــن سحيق. واالزدواجــيــة في 
جميع  لـــدى  مـــوجـــودة  الجمعية  الشخصية 
الشعوب، ولــدى كثير مــن األفـــراد أيــًضــا، ألن 
الــهــويــة، فـــرديـــًة َأكـــانـــت أم جــمــاعــيــة، تــتــكــّون 
مـــن طــبــقــات مــتــراكــبــة مـــن الـــهـــويـــات األولـــيـــة 
والعائلة  االســـم  مثل  واملكتسبة،  واملـــوروثـــة 
والــديــن واألفــكــار واألهــــواء واملــصــالــح.. إلــخ، 
وهــــي ال تــجــتــمــع إلــــى بــعــضــهــا، بـــل يــتــراكــب 
بــعــضــهــا فـــوق بــعــض كــالــطــبــقــات الــصــخــريــة 
والتكوينات الرسوبية، وال تمحو أي واحدٍة 
القديمة  تطمر  الحديثة  لكن  األخـــرى،  منها 
مــؤقــًتــا أو تــخــفــيــهــا إلــــى حــــن. وتــعــّبــر هــذه 
االزدواجــيــة عــن نفسها فــي كــل يــوم بصورٍة 
ومحّبة  بلبنان  فالتغّني  لبنان؛  في  عجيبٍة 
والفتوش  والتبولة  وتاريخه  وأرضــه  لبنان 
الــذي  الباطني  العقل  عــن  تعبير  هــو  واألرز 
عــلــى  قـــيـــاًســـا  الـــشـــخـــصـــيـــة  ازدواج  يـــعـــكـــس 
الوطنية في أوروبا أو أميركا مثاًل. فالناس 
في تلك البالد، وفي غيرها من البلدان أيًضا، 
الــوطــن؛ فهم ال يذكرونه  قّلما يتحدثون عن 
فيما  بأعمالهم،  يخدمونه  وإنما  بألسنتهم 
يــذكــرونــه بــاأللــســنــة فــي لــبــنــان طـــوال الــيــوم، 
وأعمالهم  بسلوكهم  »سنسفيله«  ويحرقون 

كل يوم. 
 2010/3/31 فــــي  ــار  ــهـ ــنـ الـ صــحــيــفــة  نـــشـــرت 
صــورة ملجزرة في حق 23 شجرة أرز نــادرة 
ودهـــريـــة فــي محمية كـــرم شــبــاط فــي عــّكــار، 
ــنـــان. واألرزة  فــُقــطــع مــنــهــا مـــا يـــزن ثــالثــة أطـ

هـــي شــعــار الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي يتغّنى 
بــقــداســتــهــا لــبــنــانــيــون كــثــيــرون بــاعــتــبــارهــا 
»أرز الــرب« الـــوارد ذكــره في الكتاب املقّدس، 
فــــيــــمــــا يــــســــخــــر مــــنــــهــــا غــــيــــرهــــم فــيــســمــيــهــا 
التي  االزدواجــيــة  »القرنبيطة«. ومــن مظاهر 
شهدناها مئات املــّرات منذ انــدالع الحركات 
وحـــداٍت من  أن   2019 فــي سنة  االحتجاجية 
املتظاهرين،  ُتــدمــي  كــانــت  اللبناني  الجيش 
وتـــجـــرجـــر بــعــضــهــم إلـــــى مــــراكــــز الــتــوقــيــف 
ــــان املـــتـــظـــاهـــرون يــمــتــدحــون  والــتــحــقــيــق، وكـ
الجيش في الوقت نفسه ويشكرون لضباطه 
التظاهرات  يفعلون. وفي معمان  ما  وقائده 
التي اندلعت في 2019/10/17 راحت الكوفية 
املحتّجن  رؤوس  عــلــى  تظهر  الفلسطينية 
وأعــنــاقــهــم فــي جــل الــديــب والــزلــقــا والــــدورة، 
اللبناني  اليمن  أماكن محسوبٌة على  وهــي 
املعادي تقليدًيا للفلسطينين. وحن سألُت 
بعض الشبان املتظاهرين في محلة الصيفي 
أنها كوفية  ذلــك، أجابني بأنه ال يعرف  عــن 
اّتــخــذه شبان  وإنــمــا هــي مظهر  فلسطينية، 
ــك الــــشــــاب يــتــجــه  ــ الــــجــــامــــعــــات، ثــــم رأيـــــــت ذلــ
إلـــى زمــالئــه ويــتــحــدث إلــيــهــم. وبــانــت عالئم 
االســتــغــراب على وجــوهــهــم، وعــمــد بعُضهم 
إلى خلع الكوفية. وبعد انفجار مرفأ بيروت 
جــامــعــيــون   

ٌ
ــان ــبــ شــ تـــقـــاطـــر   2020/8/4 فــــي 

للتعبير  الجميزة  منطقة  على  فلسطينيون 
والتطّوع  املنطقة،  سكان  مــع  تضامنهم  عــن 
ــة الــركــام والــحــجــارة واألتــربــة، فسمعوا  إلزالـ
ترحيًبا من كثيرين، واستهجاًنا من كثيرين 

أيضًا، واستنكاًرا من قلة. 
فــي مجتمعاٍت  عــاديــة  واالزدواجـــيـــة مسألة 
كثيرة، لكنها في لبنان تصبح مقيتًة، ألنها 
اللبنانين  التي تطاول  بالعنصرية  مجللة 
أنفسهم، وال سيما عنصرية أهل املدن ضد 
ــذا الــتــغــايــر بـــن املــديــنــة  أبـــنـــاء األريــــــاف. وهــ
الــشــعــوب،  أمـــر طبيعي بــن جميع  والــريــف 
قاتاًل  مسلًكا  أحياًنا  يّتخذ  لبنان  في  لكنه 
ومــتــنــاحــًرا، ويــتــســربــل فــي مــعــظــم األحــيــان 
بالكراهية. حتى إن الرئيس اللبناني تحت 
االحتالل الفرنسي، إميل إّدة، لم يتوّرع عن 
وصف أول رئيس للبنان »املستقل« بشارة 
بيروت«  على  الدخيل  »الجبلي  بـــِ  الــخــوري 
وِبـ »الجبلي الغشيم«، علًما أن أصل آل إّدة 
كلهم من حوران، وهم نزحوا من تلك املنطقة 
ــًدا فــي تــاريــخ  الــريــفــيــة املــعــروفــة واملــهــمــة جــ
بــالد الــشــام إلــى نــواحــي جبيل فــي مــا ُعــرف 

ــانــــي املــصــريــة«  يــجــتــمــعــون ويـــــــــرّددون األغــ
)أنــظــر نــص الــرســالــة فــي : مسعود ضاهر، 
بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان عــلــى مـــشـــارف الــقــرن 
الــعــشــريــن، بــيــروت: دار املــــدى، 1985(. وفــي 
اللبناني  للبرملان  االنتخابية  الحملة  أثناء 
ُيـــدعـــى ملحم  فـــي ســنــة 2018 ُســئــل مــرشــح 
طوق عن معنى اسمه، فزعم، بكل جــرأة، أن 
أصــل اســمــه يــعــود إلــى اإلمــبــراطــور األملــانــي 
فــلــهــلــم، وإن فــلــهــلــم صـــار مــلــحــم بــالــعــربــيــة، 
وكان قصده أن يجد وشيجًة السمه بالغرب 
حــتــى لـــو كــانــت وســيــلــتــه إلـــى ذلـــك ســاذجــة 
ــذه الـــوســـيـــلـــة.  ــ ــثـــل هــ ــتـــذلـــة مـ ــبـ وجــــاهــــلــــة ومـ
الـــبـــتـــة بــــن فــلــهــلــم  ــة   ال عـــالقـ

ْ
والــحــقــيــقــة أن

وملحم، ألن ملحم اسم عربي خالص يعني 
ومنعم  متعب  وزن  على  وهــو  اللحم،  كثير 
ومــســلــط ومــقــرن ومــجــحــم. أمـــا اإلمــبــراطــور 
فلهلم فقد ُعرف لدى سكان سورية )بما في 
ذلك لبنان وفلسطن( باسم غليوم، وأخذوا 

عنه طريقة الشوارب املعقوفة. 

الَحذاقة المركنتلية انتهت 
يـــــــروي اســــكــــنــــدر ريــــاشــــي أن الــفــرنــســيــن 
وأنـــصـــار املــلــك فــيــصــل األول فــي دمــشــق لم 
يستغربوا أو ُيدهشوا البتة من أن »أسعد 
بك حيدر عضو في املؤتمر السوري ونجله 
ــة لــلــبــنــان.  ــاريـ ــتـــشـ عـــضـــو فــــي الــلــجــنــة االسـ
وبالطريقة نفسها كان يوسف نمّور عضًوا 
فــي املــؤتــمــر الـــســـوري، وشقيقه مــوســى بك 
بيروت،  فــي  الفرنسين  عند  متربًعا  نمور 
وعاماًل لهم في البقاع. وكان محمد سعيد 
حـــمـــادة، ســيــد الــهــرمــل، عــضــًوا فــي املؤتمر 
ــــك حـــمـــادة  ــبــــري بـ ــيــــده صــ ــفــ الــــــســــــوري، وحــ
يتدّبر أموره مع الفرنسين. وجاء اإلنكليز 
باسكندر بك عّمون على ظهر طّراد، وجعلوه 
عاماًل سياسًيا لهم في لبنان، وجعل مقّره 
الــعــام فــي لــوكــنــدة الــســنــتــرال على ]ســاحــة[ 
البرج، وعلى حساب صاحبة الجاللة طبًعا. 
وجـــاء الــفــرنــســيــون بــأخــيــه داود بــك عــّمــون 
عاماًل سياسًيا لهم، وجعل مقّره العام في 
لوكندة نّجوم على الزيتونة، وعلى حساب 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة الــحــســنــاء طــبــًعــا« 
)راجع: اسكندر رياشي، قبل وبعد ورؤساء 
لــبــنــان كــمــا عــرفــتــهــم، دمـــشـــق: دار أطــلــس، 
2006، ص 24 و25(. واملؤتمر السوري العام، 
كما هو معروف، عقده في سنة 1920 أعيان 
من سورية ولبنان وفلسطن وشرق األردن، 
وانــتــخــبــوا األمـــيـــر فــيــصــل مــلــًكــا دســتــورًيــا 
ــة. أمـــــا الـــلـــجـــنـــة االســـتـــشـــاريـــة  ــ ــــوريـ عـــلـــى سـ
ــي مـــعـــظـــم أعـــضـــائـــهـــا،  ــ ــانــــت، فـ ــكــ ــنـــان فــ ــبـ ــلـ لـ
معاديًة لفكرة الوحدة السورية. وعلى هذا 
املنوال، صاغ مجلس إدارة متصّرفية جبل 
انــدالع  ألغاه جمال باشا، فــور  الــذي  لبنان 
األولــى، عريضة في مايو/  العاملية  الحرب 
أيــــار 1919 يــطــالــب فــيــهــا بــبــســط الــحــمــايــة 
الفرنسية على جبل لبنان. ومجلس اإلدارة 
هذا الذي عاد إلى الحياة غداة هزيمة تركيا 
لــم يلبث أن انقلب على مواقفه  الــحــرب  فــي 
في 1920/7/10 ليتخذ قراًرا معاكًسا تماًما 
يـــنـــّص عــلــى اســـتـــقـــالل لــبــنــان عـــن فــرنــســا، 
السورية،  العربية  اململكة  إلــى  واالنــضــمــام 
مــع املــحــافــظــة عــلــى االمــتــيــازات الــتــي تمتع 
بـــهـــا جـــبـــل لـــبـــنـــان إّبـــــــان عـــهـــد املــتــصــرفــيــة. 
االنقالب  ذلــك  أن  ريــاشــي  اسكندر  ويكشف 
لبنان حدث  إدارة جبل  موقف مجلس  فــي 
بــعــد أن اشــتــرى ريــــاض الــصــلــح عــشــرة من 

امللك  االثني عشر ملصلحة  املجلس  أعضاء 
فيصل بــمــبــالــغ ذهــبــيــة طــائــلــة، دفــعــهــا إلــى 
الوجيه البيروتي عارف النعماني، ليتولى 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــــف أعـ ــواقـ ــ بـــــــــدوره تـــغـــيـــيـــر مـ
الفرنسية،  الــحــمــايــة  طــلــب  ونــقــض  اإلدارة، 
ومناصرة الوحدة السورية )راجع: اسكندر 
ريــاشــي، املــصــدر الــســابــق، ص28(. وليست 
اللبنانين  األعيان  انقالبات  قط  مستغربًة 
ــــذاك،   الـــفـــلـــوس، لــكــن املــســتــغــرب آنـ

ِّ
بــعــد َرن

ومـــا عـــاد مــســتــغــرًبــا الــيــوم، مــواقــف ريــاض 
الصلح الذي تولى والده رضا الصلح وزارة 
األولـــى  الفيصلية  الــحــكــومــة  فــي  الــداخــلــيــة 
ــان ابــنــه ريــــاض عـــضـــًوا في  فـــي دمـــشـــق، وكــ
حزب االستقالل العربي، وهو الذي جعلته 
دمشق زعيًما في لبنان. فقد انقلب رياض 
الصلح بدوره على مواقفه القومية، وصار 
من دعــاة الكيانية. وفــي هــذا املــيــدان، يقول 
السياسية  الــوحــدة  تمت  »إن  العظم:  خالد 
وانـــضـــم لــبــنــان إلــــى ســـوريـــة، فـــَمـــن يضمن 
لرياض الصلح رئاسة الحكومة في الدولة 
املــوحــدة؟ وَمــن يؤّمن له فيها ما يتمتع به 
من نفوذ في لبنان؟ تلك هي العوامل التي 
الصلح زعيًما النفصال  ريــاض  جعلت من 
لــبــنــان عـــن ســـوريـــة بــعــد أن كـــان فـــي جملة 
والعاملن  العربية،  البالد  بوحدة  املنادين 
في سبيل تحقيقها« )خالد العظم، مذكرات 
الــدار املتحدة للنشر،  العظم، بيروت:  خالد 

1973، املجلد الثاني، ص 13(. 
تــلــك الــحــذاقــة املــركــنــتــلــيــة املـــوروثـــة مـــن زمــن 
حنون القرطاجني الخرافية انتهت مفاعيلها 
منذ اندالع الحرب األهلية اللبنانية في سنة 
املركنتلية  تــلــك  بــرحــت  مــا  ذلـــك،  1975. ومـــع 
كالسيارة  االســتــمــرار،  بــقــوة  تعيش  الذليلة 
فــي الــطــريــق املــنــحــدرة. لــكــن، منذ سنة 2005 
فصاعًدا، راحت أحوال لبنان تكشف نفسها، 
وتكشف املــخــبــوء بــالــتــدريــج، ومــا عــاد ستر 
الــحــقــائــق يــنــفــع فــي حــجــب الــوقــائــع، وال في 
األرائــــك. واكتشفنا في  الــطــعــام تحت  إخــفــاء 
بـــصـــورٍة ال يمكن دحــضــهــا على  عـــام 2019، 
اإلطــالق، أن لبنان لم يكن، في أيٍّ من مراحل 
1920 حتى  فــي سنة  تأسيسه  منذ  تاريخه، 
خرابه في سنة 2020، دولــة جــدّيــة، بل دولة 
تقيم  األرض  مـــن  مــســاحــة  أي  وظـــيـــفـــة،  لــهــا 
عــلــيــهــا طــــوائــــف مـــتـــنـــاحـــرة حـــيـــًنـــا ومــتــآلــفــة 
ــار  ــ ــر؛ يــتــســاملــون فـــي حــقــب االزدهــ ــ حــيــًنــا آخـ
ويــتــهــارشــون فـــي حــقــب الــقــحــط؛ إنــهــا حــال 
»الـــالدولـــة« فــي أفــصــح ُصـــورهـــا. ويــلــوح لي 
ــال الــفــضــلــى إليــــــران،  أن الـــــالدولـــــة هــــي الــــحــ
لــيــكــون لــهــا نـــفـــوذ يــتــزايــد بـــالـــتـــدريـــج. وهــو 
نفوٌذ انصرف، في البداية، إلى فئاٍت واسعٍة 
مـــن الــشــيــعــة الـــذيـــن تـــطـــّوعـــوا لــخــدمــة إيــــران 
ألسباٍب عقيدية بالدرجة األولى، أو ألسباٍب 
ــــى كــثــيــريــن مـــمـــن الــتــحــقــوا  ســـيـــاســـيـــة، أو إلـ
هي  و»الــالدولــة«  لخيراتها.  طلًبا  بخدمتها 
الطراز األمثل لقوى سياسية لبنانية أخرى 
كثيرة ما برحت تعتقد أن لبنان إما أن يكون 
لها أو تحرقه. وتلك القوى املنحّطة ال تترّدد 
في خدمة دول، عربية وأجنبية، ال يهمها إذا 
 لبنان أو اندثر، خصوًصا بعدما ركدت 

ّ
انحل

إبليس  هــرب  لقد  وَخــَبــْت مصابيحه.  ريــُحــه 
مـــن لــبــنــان ألن طــوائــفــه وأحــــزابــــه الــطــائــفــيــة 
الطائفية  الــطــائــفــيــن وجــمــاهــيــره  وزعـــمـــاءه 
لــه أي شـــيء كــي يفعله، وجعلوا  لــم يــتــركــوا 

وطنهم »ال دولة«.
)كاتب عربي(

أفول الحذاقة المركنتلية وصعود الهويات المتفّسخة

لبنان الالدولة

تهتّك الهوية الوطنية 
اللبنانية، وانحالل لبنان 
دولة جامعة ألشتات 
اللبنانيين وطوائفهم

انشطار الهوية بهذه 
الحّدة ناجٌم عن 

ازدواجية الشخصية 
اللبنانية الموروثة منذ 

زمن سحيق

منذ سنة 2005 
فصاعدًا، راحت أحوال 
لبنان تكشف نفسها، 

وتكشف المخبوء 
بالتدريج، وما عاد ستر 

الحقائق ينفع في 
حجب الوقائع

على خلفية مباراة كرة القدم التي جرت في 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي بين منتخبي لبنان وإيران، جاهر »لبنانيون« بتمنّي 
فــوز منتخــب إيران، األمر الذي يذّكر بمباراة ســابقة جرت عام 1945 بين منتخبي ســورية ولبنان، حيــث تحّمس لبنانيون للمنتخب 

السوري، األمر الذي يطرح أسئلة عن تفسير هذه الظواهر وعن ماهية الهوية اللبنانية. هنا قراءة في المسألة

من مباراة لبنان وإيران على ملعب صيدا جنوبي لبنان في 11/ 11/ 2021 )فرانس برس(

االزدواجية مسألة عادية في مجتمعاٍت كثيرة، لكنها في لبنان تصبح 
مقيتة، ألنها مجللة بالعنصرية التي تطاول اللبنانيين أنفسهم، وال سيما 
عنصرية أهل المدن ضد أبناء األرياف. وهذا التغاير بين المدينة والريف 
أمر طبيعي بين جميع الشعوب، لكنه في لبنان يتخذ أحيانا مسلكًا قاتال 
ومتناحرا، ويتسربل في معظم األحيان بالكراهية. حتى أن الرئيس اللبناني 
تحت االحتالل الفرنسي، إميل إّدة، لم يتورع عن وصف أول رئيس للبنان 
بِـ»الجبلي  و  بيروت«  على  الدخيل  »الجبلي  بـ  الخوري  بشارة  »المستقل« 

الغشيم«.
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الحًقا بلبنان، ومنها انساحوا إلى بيروت، 
وخــلــعــوا أثــــواب الــريــف وصــــاروا متمدنن. 
يــصــف كــريــمــســكــي فـــي رســـالـــة مـــؤرّخـــة في 
البيروتية  الــعــائــالت  إحــــدى   1896/11/16
األرثــــوذكــــســــيــــة بـــالـــتـــالـــي: »راقـــــبـــــت بــيــوت 
األغنياء من آل طــراد. أفــراد العائلة يرتدون 
ــــالبـــــس األوروبـــــــيـــــــة، وكـــلـــهـــم يـــتـــحـــّدثـــون  املـ
املساء  وفــي   ،)...( بينهم  مــا  فــي  بالفرنسية 
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