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أو  ُمـــســـلـــمـــا  لـــبـــنـــانـــيـــا  ــون  ــكــ تــ أن 
مسيحيا أو يهوديا، فهذا عادي 
فـــيـــه وال مــا  ــاَت  ــ ــ ــَم ــ ــ أَك ــع ال  ــائــ وشــ
وراءهـــــــا. فــالــهــويــة شــــأن وطـــنـــي، واألديـــــان 
املمكن لشخٍص،  عــام، ومــن  ُمعتنقّي  مشاع 
كائنا من  كان، أن يكون من أتباع هذا الدين 
أو ذاك، من دون أن ينعكس ذلك على هويته 
الوطنية أو القومية... ولكن أن تكون أرمنيا 
لبنانيا، فاألمر ليس بذلك التسلسل امُلريح. 
ذلك أن »األرمنية« ليست ُمعتقدًا دينيا كما 
حال األديــان الثالثة، بل هي هوية قومية - 
وطنية - عرقية بمعنى مــا، أي أنها يمكن، 
وفـــي »مــنــطــق مــعــن«، أن تــكــون غــيــر قابلٍة 
أو  كاللبنانية  أخــرى،  للتعايش مع وطنية 
الــعــربــّيــة: واملــعــنــى أنـــه، ووفـــق ذلــك »املنطق 
املــــعــــّن«، ال يـــصـــّح جــمــع الــوطــنــيــتــن لــدى 
ــكـــون لـــبـــنـــانـــيـــا عــربــيــا  ــيـ شــــخــــٍص واحــــــــد، فـ
يــن  وأرمــنــيــا فــي آن، حــيــث إن أحـــد االنــتــمــاء
ــه )ووفــــــق املــنــطــق املــــذكــــور ذاتــــه(  يــنــبــغــي لـ
أن يشغل كــامــل املــســاحــة، فــال يــتــرك مكانا 

النتماء إضافي.
، إاّل أن الواقع 

ّ
هذا في املنطق الشكلي امُلعن

ــر، أكـــثـــر جــدلــّيــة  ــ املــعــيــش يــتــخــذ مــنــطــقــا آخـ
الغني  تاريخهم  وعبر  فاألرمن،  وإنسانية. 
الــعــريــق، أنــجــزوا مــا لــم يسبقهم إلــيــه أحــد، 
ــي فـــي الــيــقــن،  ــنــ فــحــمــلــوا انـــتـــمـــاءهـــم األرمــ
ــبـــشـــر تـــحـــت مـــطـــارق  وطـــــافـــــوا بــــه أرض الـ
الــويــالت والــتــشــّرد، وأقــامــوا حيث اخــتــاروا 
ــة، وحـــيـــث وجـــــدوا إمــكــانــيــة الــعــيــش  ــامــ اإلقــ
الذي  البلد  بسالم ووئــام، والتزموا وطنية 
حـــّلـــوا فـــيـــه، فــــصــــاروا مـــواطـــنـــن مـــن جملة 
مواطنيه، فأخلصوا له، ودخلوا في نسيجه 
االجتماعي والسياسي واألمني والحياتي، 
من دون أن يبخس ذلك إخالصهم األصلي 
ألرمنيتهم، ولذلك الوطن األرمني املحجوب 
عنهم بفعل لعبة األمم ومفارقاتها.  وبقيت 
امتازوا بها، فحيثما استقر  حالة إضافية 
ــٍد مــــــا، ولـــنـــأخـــذ  ــلــ ــــي بــ ــــن األرمـــــــــن فـ ــٌع مـ ــمــ جــ
ــاًل، أحــــاطــــوا أنــفــســهــم بــعــضــهــم  ــثــ لـــبـــنـــان مــ
منطقٍة  فــي  متجاورين  فتساكنوا  ببعض، 
اســتــنــســبــوهــا فـــاخـــتـــاروهـــا وتــجــّمــعــوا في 
ــم فــي  ــهــ ــاركــ ــا، حـــيـــث قـــّلـــمـــا شــ ــهـ ــتـ ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
»رقعتهم« تلك من هو غير أرمني، ونشروا 
والهندسية  والدينية  االجتماعبة  ثقافتهم 
ــاء  ــ ــة عـــلـــى أرجـ ــيـ ــريـــاضـ والـــفـــولـــكـــلـــوريـــة والـ
ــم وســـكـــنـــاهـــم، فـــصـــارت  ــ ــــودهـ مـــســـاحـــة وجـ
مفتوحة  صغيرة«  »أرمينيا  كأنها  املنطقة 
 بــإيــقــاعــاتــهــا 

ّ
ــرن عــلــى الــجــهــات جــمــيــعــهــا، تــ

ــة، وإلــــــى جـــانـــبـــهـــا الــلــهــجــة  ــيــ ــنــ الـــلـــغـــة األرمــ
ــزاج  املــحــلــيــة )الــلــبــنــانــيــة( ُمـــكـــّســـرة عــلــى املــ
الخاص لّلكنة األرمنية.  وهــذا لم يكن ينّم 
عن أّي مستوى من االنعزال أو العداء لآلخر 
غير األرمني، أو الجفاء في التعامل معه، بل 
هو شأن أرمني داخلي وخصوصي للغاية 
وينعكس  فيها  يتفاعل  املــجــمــوعــة،  ضــمــن 
 من استئناس 

ٌ
عليها. وأغلب الظن أنه نوع

األرمـــنـــي بـــاألرمـــنـــي، بــعــد تـــاريـــخ مــريــر من 
النكبات التي حّلت بهم كجماعة بشرية.  

ــال  ــغـ ــقـــوة فــــي األشـ بــــــرزت مــــهــــارة األرمـــــــن بـ
الــيــدويــة، وتــجــّلــت مــواهــبــهــم فــي التقنيات 
األولــيــة والــِحــرفــيــة األســاســيــة )مــن سمكرة 
ونــــجــــارة وِحـــــــدادة وتـــصـــويـــر فــوتــوغــرافــي 
وصــّب مغادن وقصدير ومعالجة لــآلالت(، 
ــي )الــــثــــيــــاب  ــهــــالكــ ــتــ ــي الـــتـــصـــنـــيـــع االســ وفـــــ
الغذائية، وفــي طليعتها  واألحــذيــة واملـــواد 
فيها وصــارت من  برعوا  التي  »البسترما« 
عـــالمـــات صــنــاعــتــهــم املـــمـــيـــزة جــــــدًا(، وكـــان 
بــارز في تحقيق انصهارهم  لذلك كّله دور 
الــوطــنــي، وتــثــبــيــتــه وإدامــــتــــه، فـــي املجتمع 
امُلــضــيــف الــــذي لــم يــكــن فــي غــنــًى ألــبــتــة عن 
مهاراتهم التي سرعان ما أصبحت مضرب 

املثل.

علي بن يحيى األرمني 
لم يقصد األرمــن، في العموم، لبنان وحده 
لــالســتــقــرار فــيــه، بــل نــزلــوا أيــضــا فــي مصر 
ــا، وكــــذلــــك فــي  ــيــ ــة والـــــعـــــراق وتــــركــ ــ ــــوريـ وسـ
ــن مــن األحــيــاء  فــلــســطــن. وُتـــعـــّد حـــارة األرمــ
الــشــهــيــرة فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــقــدس 
املــحــتــلــة، وتـــقـــع فـــي الــنــاحــيــة الــغــربــيــة من 
استقبال  أمــاكــن  وكــانــت تستخدم  املــديــنــة، 
للحجاج املسيحين إلى القدس، ولهم دير 
شهير في املكان. إال أن أكبر وجود معاصر، 
ثقافة  أي  عــن  لــهــم، وبعيدًا  فــاعــل ومتفاعل 
خــوف ودفـــاع فــي كــل شــيء، كــان فــي لبنان؛ 
أي  يعتبرهم  ولــم  فيه،  أحــد  ُيشيطنهم  فلم 
على  وابتداعا  بدعًة  محلي  سياسي  فريق 
وانتظامه  اللبناني  املجتمع  نسيج  أصـــل 

الوطني العام. 
 أما عالقتهم بالعرب، كأمة وتاريخ، فقديمة 
قـــدم الــتــاريــخ الــعــربــي فــي حــقــبــه املــتــداولــة، 
حــيــث اخــتــلــطــوا بمجتمع أهـــل الــضــاد منذ 
ــرزت منهم  ــ ـــل، وبــ ــ ــــوي عــلــى األقـ الــعــهــد األمــ
ــي الـــجـــيـــش، كــمــا  شـــخـــصـــيـــاٌت اشـــتـــهـــرت فــ
لــلــدولــة، نذكر  الــعــامــة  الــبــالط واإلدارة  فــي 
كثيرين منهم، لعل أشهرهم علي بن يحيى 

مرحلتن،  على  الـــذي حكم مصر  األرمــنــي، 
وكان قائدًا عسكريا مسلما شهيرًا في القرن 
الــتــاســع املــيــالدي، كما كــان والــيــا ألرمينيا 
العباسية،  الــدولــة  حكم  تحت  وأذربــيــجــان 
وحـــارب ضــد اإلمــبــراطــوريــة البيزنطية، ثم 
من  )القريبة  والــي طرسوس  شغل منصب 
مدينة مرسن التركية اليوم( عشر سنوات 
وانتهى شهيدًا ضد   .862 العام  في  انتهت 
الـــــــــروم، حــــن هـــــّب لـــنـــجـــدة بـــعـــض الــثــغــور 
ــوا عــلــيــهــا، وعــلــى  ــّضـ ــقـ الـــتـــي كــــان الــــــروم انـ
أموال املسلمن وممتلكاتهم فيها. وُتجمع 
أن علي  الحقبة على  تلك  مــؤرخــي  روايــــات 
بن يحيى األرمني كان عائدًا بعدد قليل من 
ميافارقن، حن  إلى  أرمينيا  من  الفرسان، 
بلغه ما يرتكبه الــروم في الثغور الجزرية، 
ُقتل  لكنه  ومقتحما،  متصّديا  إليهم  فنفر 
مع أربعمائة من رجاله أمام جحافل أولئك 

الروم، وذلك في شهر رمضان . 
ومن األرمــن اآلخرين الذين اشتهروا أيضا 
األفضل شاهنشاه، وهو مسلم أرمني توّلى 
الفاطمية  الــدولــة  فــي  األول  الــوزيــر  منصب 
في القاهرة. ثم بدر الدين لولو الذي اعتنق 
اإلســــــالم، ثـــم أصـــبـــح حــاكــمــا عــلــى املــوصــل 
ــيـــن. وغــــيــــره فــــرقــــد الــســبــخــي،  ــكـ بـــعـــد الـــزنـ
الــواعــظ اإلســالمــي املــعــروف، وأحـــد تالميذ 
الــحــســن الــبــصــري، وكــانــت لــديــه معلوماٌت 
املسيحية  الــديــانــتــن،  عــن  ويقينيٌة  وفــيــرٌة 
ميلخ  مثل  أيضا،  غيره  وهناك  واليهودية. 
أمير أرمينيا الصغرى، وكان األمير الثامن 
عـــلـــيـــهـــا.. وجــمــيــعــهــم أرمـــــــن، أبـــــا عـــــن  جـــد، 
العربية،  باللغة  اعتنقوا اإلســالم وتحّدثوا 

وبعضهم كتب فيها، وأنشد أشعارًا كذلك.

أقدم كنيسة في العالم
ــم  ــهــ ــنــ ــم األرمــــــــــــــــن فــــــــي وطــ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ يــــنــــتــــمــــي مـ
األرمـــنـــيـــة  الـــكـــنـــيـــســـة  إلــــــى  والــــشــــتــــات  األم 
الخلقيدونية،  كنيسة  وهــي  األرثــوذكــســيــة، 
على غرار الكنائس الالخلقيدونية األخرى 
في الشرق، وفي طليعتها الكنائس القبطية 
والـــســـريـــانـــيـــة الــيــعــقــوبــيــة. وكـــــان انـــخـــراط 
األرمـــــــن، أمــــة وشــعــبــا ودولـــــــة، فـــي الــديــانــة 
صلب  فاجعة  ُبعيد  جـــدًا،  مبكرًا  املسيحية 

والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة. وســّمــي ذلـــك العصر 
األرمنية.  والثقافة  لألدب  الذهبي  بالعصر 
وقيل أن أصوال عديدة للكتب املنقول عنها 
قد فقدت، فتم إنقاذها بالبديل الترجماتي 

األرمني لها.
وثــّمــة إجــمــاع بــن املــؤرخــن عــلــى أن عصر 
الــتــرجــمــة فــي أرمــيــنــيــا كـــان قــد ســبــق عصر 
ــة فـــــي دولـــــــــة الــــخــــالفــــة الـــعـــربـــيـــة  ــمــ ــتــــرجــ الــ
االســالمــيــة بـــقـــرون عــــدة، األمــــر الــــذي جعل 
عــلــى غيرهما  يــتــقــّدمــان  أرمــيــنــيــا وشعبها 
مــن الـــدول والــشــعــوب املحيطة فــي مضمار 
والحداثة  والتكنولوجيا  والعلم  الحضارة 
والتحديث، وجعل األفــراد األرمن يتفوقون 
على كل صعيد، داخل أرمينيا نفسها، وفي 
ــيـــوم، ومــن  ــنـــي الـ ســائــر دول الــشــتــات األرمـ

بينها لبنان. 
ثـــقـــافـــة األرمـــــــــن املــنــفــتــحــة  ــة أن  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ والـ
ســـاعـــدتـــهـــم كـــثـــيـــرًا عـــلـــى جــــريــــرة االنــــدمــــاج 
ــارات  ــيــ ــّنــــي خــ ــبــ ــــي الــــشــــعــــوب األخـــــــــرى وتــ فـ
ــم تــشــعــر الــجــمــاعــة  الـــراهـــن واملــســتــقــبــل. ولــ
األرمــنــيــة فــي لــبــنــان مــثــاًل بـــأي اغـــتـــراٍب عن 
كنيستهم  أن  خصوصا  اللبنانين،  ســائــر 
جميع  على  االنفتاح  على  تشّجعهم  كانت 
الطوائف. وفي الوقت نفسه كانت، وال تزال، 
لــألرمــن.  القومية  الــهــويــة  تــؤّكــد على حفظ 
ومن هنا، يصّح القول إن الكنيسة األرمنية 
ــزاب السياسية األرمــنــيــة  تــتــفــوق عــلــى األحــ
ــة فــــي مـــعـــركـــة تــثــبــيــت الــهــويــة  ــيـ ــالـ ــكـ ــراديـ الـ
املراقب، على  القومية لألرمن، حتى ليخال 
هــــذا الــصــعــيــد، أن هــــذا الـــشـــأن »الــســيــاســي 
الــكــنــســي« بـــات يــتــّم عــلــى حــســاب أولــويــات 

العقيدة الدينية نفسها.

لقاء مع سارويان
األرمــــــن الــلــبــنــانــيــون مــســيــحــيــون جــمــيــعــا، 
اللبنانية  الفسيفساء  مــن  الــيــوم جــزٌء  وهــم 
املتنّوعة على املستويات العرقية والدينية 
والــثــقــافــيــة الــتــي تــمــّيــز املــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. 
ولئن كان عهدهم في لبنان يعود إلى فترة 
نهايات الحرب العاملية األولى ما بن 1915 
و1916. )هناك من يرّد الوجود األرمني في 
الــبــلــد إلـــى 770 ســنــة خــلــت، خــصــوصــا في 
شــمــال لــبــنــان، وتــحــديــدًا فــي مــديــنــة زغــرتــا 
الـــقـــريـــبـــة مــــن طـــرابـــلـــس، ويــــدلــــل عـــلـــى ذلـــك 
بــوجــود أديــــرة وكــنــائــس أرمــنــيــة(، إال أنهم 
باتوا جميعا اليوم مواطنن لبنانين، لهم 
ما لهم وعليهم ما عليهم كسائر إخوانهم 
ــارق، وهـــو أنهم  فــي الــوطــن الــصــغــيــر؛ مــع فــ
ــة  ــدولــ ُعـــــرفـــــوا عـــلـــى الــــــــــدوام بـــتـــأيـــيـــدهـــم الــ
الــلــبــنــانــيــة ومــنــاصــرتــهــا فـــي كـــل املـــراحـــل، 
لكنهم ظلوا حيادين إيجابين تجاه سائر 

طوائف لبنان ومذاهبه. 
وبالنظر إلى غياب اإلحصائيات السكانية 
الرسمية في البالد، فقد قّدرت جهات أرمنية 
مــســؤولــة، أن عـــدد أرمـــن لــبــنــان يـــتـــراوح ما 
ا أقصى. وجّلهم  بن  145 إلى 160 ألفا حــدّ
مـــــن  الـــطـــائـــفـــة املــســيــحــيــة األرثـــوذكـــســـيـــة، 
الطائفة  أرمــن  ثم  الكاثوليك،  األرمــن  يليهم 
ــة، وجـــمـــيـــعـــهـــم يــــتــــمــــركــــزون فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــجـ اإلنـ
منطقة  في  وتحديدًا  لبنان،  جبل  محافظة 

برج حّمود، كما في مدينة مجدل عنجر في 
محافظة البقاع، وأقلية منهم في طرابلس. 
ــه(  ــ ــارجـ ــ ويـــتـــمـــيـــز األرمـــــــــن )فــــــي لـــبـــنـــان وخـ
بــتــواصــلــهــم الــحــي والــيــومــي مــع مــوروثــهــم 
الــتــاريــخــي، فــالــوفــاء لــدمــاء األجـــــداد أمــانــٌة 
في عنق كل أرمني أينما كان، وســواء أكان 
منتميا للكنيسة األرمنية أم خارجها. كما 
أن العرف الوطني األرمني ال يقبل التفريط  
بالشخصية األرمنية، مهما اشتّدت عليها 
الضغوط وكثرت اإلغراءات. ومن املستحيل 
ــان في  بــالــنــســبــة إلـــى الــفــرد األرمـــنـــي الـــذوبـ
إلى  أبــدًا شاخص  الكبرى، وهو  الجماعات 
يقول  هــذا  وفــي  التاريخية.  أرمينيا  هــدفــه: 
الـــروائـــي األمــيــركــي مــن أصـــل أرمـــنـــي، وليم 
ــان: »األرمــــنــــي أيــنــمــا كــــان فـــي هــذا  ــ ــارويـ ــ سـ
الــعــالــم، هــو وطــنــه الــتــاريــخــي يــتــحــّرك على 
قدمن ثابتتن، وعقل رؤيــوي نافذ، وروح 
عـــالـــيـــة مـــتـــوثـــبـــة، وقـــلـــب خـــصـــب ال يــعــرف 

العطب«.
ــام 1976 بـــســـارويـــان في  وكـــنـــت الــتــقــيــت عــ
»الـــــحـــــي األرمــــــنــــــي« املــــتــــواضــــع فـــــي لـــوس 
أنجلس األميركية، والذي يضم في معظمه 
برج  منطقة  مــن  مهاجرين  لبنانين  أرمـــن 
حمود )شــرق بــيــروت( عــام  1975 هربا من 
جحيم الحرب األهلية اللبنانية. كان اللقاء 
في منزل هاغوب شاربيجيان، وهو شاعر 
ــنــــي لــبــنــانــي صــــديــــق. وعـــنـــدمـــا عـــّرفـــت  أرمــ
كان  لبناني  إنني عربي  بنفسي  ســارويــان 
يسكن فــي وســط أرمـــن بــرج حــمــود، ضحك 
»هــذا  أتوقعها:  أكــن  لــم  بأريحّية  وأجــابــنــي 
يعني أن فيك شيئا من األرمن. فهل تفيدني 
ــيــــك؟«. أجـــبـــتـــه وأنــــا  ــنـــيـــة فــ عــــن نــســبــة األرمـ
أبتسم: سيدي ال أحد في لبنان إال ويحتفظ 
بـــود حــقــيــقــي وصـــــادق لـــألرمـــن، خصوصا 
بالذين  فكيف  كــثــب،  عــن  يعرفونهم  الــذيــن 
.. وبعدها خاطبته  يعيشون في وسطهم؟ 
بما تبقى لدّي من معرفة باللهجة األرمنية، 
فــازدادت ضحكته قائاًل: أهال بك في وسط 
شعبك األرمــنــي هــنــا فــي لـــوس أنــجــلــس«... 
ــــي الــديــاســبــورا  وســألــتــه بــعــدهــا: أنـــت روائـ
األرمــنــيــة فــي الــعــالــم، حسنا مـــاذا تــقــول في 
أبــدًا  الشاخصن  املــهــاجــريــن  هـــؤالء  مصير 
فـــي وطــنــهــم أرمــيــنــيــا حــســب تــعــبــيــرك؟ هل 
نــهــايــة؟ أجابني:  إلــى مــا ال  سيبقون هــكــذا 
ــداد  ــ ــن، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ســـرديـــة األجـ »الــــوطــ
واآلباء فينا، والتي ننقلها نحن بدورنا إلى 
الفكرية  بــالــتــحــّوالت  أيــضــا  األبــنــاء، يرتبط 
ومعناها  األرض  تــجــاه  لــلــمــرء  والفلسفية 
األخالقي املتجّذر كالحياة فينا، وال سبيل 
للَغَلَبة هنا، إال بالعودة إلى األرض األولى 
تنتظرنا  الــتــي  أرمينيا  أرض  أي   .. نفسها 
ــدوام.. وهــذا أمــر ال يشّذ  الــ وننتظرها على 
ــــورا. وفـــي  ــبـ ــ ــاسـ ــ ــديـ ــ ــــي الـ ــــي فـ ــنـ ــ عـــنـــه أي أرمـ
املناسبة، دعني أقول لك إن أرمن لبنان هم 
أكثر من يعرف التصّدي ملجرد ورود خيال 
فــكــرة االنـــهـــزام الــروحــي لــديــهــم أمـــام ثابتة 
مــبــدأ اســتــعــادة وطــنــهــم الــقــومــي، فــالــوطــن 
لــديــهــم هــو إحــســاس بــفــعــل تــاريــخــي ذاتــي 

منواصل، وال يعرف التوقف«.
ــا هـــــــذا الـــــكـــــالم مـــــن ولـــيـــم  ــتـــغـــربـ ــيــــس مـــسـ لــ
ــــي املــهــجــر  ــــن أرمـــــــن لـــبـــنـــان فـ ســــــارويــــــان عـ
به،  دائــم  اتصال  كانوا على  فهم  األميركي، 
ولسانهم معه كان مرآة لعقولهم وقلوبهم 
ــدا بــأرمــيــنــيــا، كما   ومــشــاعــرهــم املــتــعــلــقــة أبــ
ــبـــرنـــي. وهـــنـــا تـــدّخـــل صــديــقــي الــشــاعــر  أخـ
هاغوب شاربيجيان معّلقا وشارحا: »إنهم 
أزلية   إلــى ســارويــان حامل شعلة  ينظرون 
ــذوة هــذه  ــ ــاه أرمــيــنــيــا، وأهـــمـــيـــة جـ فـــي اتـــجـ
ثمينا  جــوهــريــا  شيئا  تحمل  أنــهــا  الشعلة 

من روحه الواثقة والريادّية«. 

مرآة األدب األرمني في لبنان
وبالعودة إلى أرمــن لبنان في لبنان، عرف 
أبــنــاء جــبــل أرارات هـــؤالء ســبــل االســتــمــرار 
الوطنية  ثقافتهم وشخصيتهم  في حفظ  
والــحــضــاريــة مــن خــالل تشييدهم املـــدارس 
والجامعات الخاصة بهم في بيروت وسائر 
اللبنانية.  األرض  عــلــى  وجـــودهـــم  مــنــاطــق 
تأّسست  التي  هايكازيان  جامعة  وتعتبر 
فــي  1955 مــن أهــم الــصــروح العلمية التي 
ــقـــرأ فــــي الــتــعــريــف  ــــي كـــمـــا نـ ــّيــــدوهــــا، وهـ شــ
ــا  »تـــعـــمـــل وفــــــق الــــنــــمــــوذج األمـــيـــركـــي  ــهــ بــ
لغة  اإلنكليزية  واستخدام  العالي  للتعليم 
ملناصب  الطلبة  إلعـــداد  وتسعى  للتعليم، 
املجتمعات  في  للخدمة  ومحترفن  قيادية 
الــلــبــنــانــيــة واألرمــيــنــيــة وغــيــر األرمــيــنــيــة«. 
ــز الـــبـــحـــوث عــــن الــشــتــات  ــركـ ــر مـ ــديـ وقــــــال مـ
داكيسيان،  أنترانيك  الجامعة،  في  األرمني 
في حديث صحافي، إن جامعة هايكازيان 
األرمنية  الهوية  على  للحفاظ  »لــم تؤسس 
في لبنان فقط، بل هي أيضا لتأصيل ثقافة 
االحترام املتبادل بن سائر مكّونات الشعب 

اللبناني«.
)كاتب لبناني(

مناصرون دائمون للدولة ومحايدون إيجابيّون بين الطوائف

األرمن اللبنانيّون

عالقة األرمن بالعرب 
قديمة ِقدم التاريخ 

العربي في ِحقبه 
المتداولة، اختلطوا 
بمجتمع أهل الضاد 

منذ العهد األموي

لم يعتبرهم أي 
فريق سياسي لبناني 
بدعة وابتداعًا على 

أصل نسيج المجتمع 
اللبناني وانتظامه 

الوطني العام

أن تكون أرمنيًا لبنانيًا، فاألمر ليس »مريحا« دائما ألن »األرمنية« ليست ُمعتقدًا دينيًا كما حال األديان الثالثة، بل هي هوية قومية/ 
وطنيــة/ عرقية بمعنى ما، أي أنها يمكن، وفي »منطق معيــن«، أن تكون غير قابلٍة للتعايش مع وطنية أخرى، كاللبنانية أو 

العربيّة. فما حال أرمن لبنان إزاء هذا الوضع؟

قداس عيد الميالد في الكنيسة األرمنية في ضاحية أنطلياس ببيروت في 6/ 1/ 2004 )فرانس برس(

الفسيفساء  اليوم جزء من  اللبنانيون مسيحيون جميعا، وهم  األرمن 
التي  والثقافية  والدينية  العرقية  المستويات  على  المتنّوعة  اللبنانية 
تميز المجتمع اللبناني. ولئن كان عهدهم في لبنان يعود إلى نهايات 
الحرب العالمية األولى بين 1915 و1916، إال أنهم باتوا اليوم مواطنين 
لبنانيين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم كسائر إخوانهم في الوطن 
اللبنانية  الدولة  بتأييدهم  دومــا  عرفوا  أنهم  فــارق  مع  الصغير؛ 
ومناصرتها في كل المراحل، لكنهم ظلوا حياديين إيجابيين تجاه سائر 

طوائف لبنان ومذاهبه.

جزٌء من الفسيفساء
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صّنفت  السبب،  ولــهــذا  )ع(.  املسيح  السيد 
العالم،  فــي  وطنية  كنيسة  أقـــدم  كنيستهم 
ــيــــت بــالــكــنــيــســة الـــرســـولـــيـــة األرمـــنـــيـــة  ودعــ
أرمينيا  مملكة  صنفت  كما  األرثــوذكــســيــة، 
فــي عــهــد املــلــك األرمــنــي تــيــريــداتــس الثالث 
ســنــة 301 مــيــالديــة أول دولــــة فــي الــتــاريــخ 

تتبّنى املسيحية دينا رسميا للدولة. 
وُبـــعـــيـــد اخــــتــــراع األبـــجـــديـــة األرمـــنـــيـــة على 
يدي الراهب األرمني، مسروب ماسدوتس، 
اإلنجيل  ترجمة  بـــدأت  مــيــالديــة،   406 سنة 
إلـــى الــلــغــة األرمــنــيــة، وتــرجــمــت إلـــى جانبه 
أيــضــا أمــهــات الــكــتــب الــتــاريــخــيــة والعلمية 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


