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دراسات

و�سام رفيدي*

ال�رسيان الفل�سطينيون وازدواجية الهوية

تعود اأ�سول ال�سريان اإلى االآراميين، وقد ُوجدوا فيما ُيعرف ب�سورية الكبرى و�سواًل 

بها  المنطقة طوياًل، وتحّدث  �سادتا هذه  ولغة  ثقافة  واالآرامية هي  االأنا�سول.  اإلى 

الم�سيح. وال�سريانيون هم االآراميون الذين اعتنقوا الم�سيحية، واأ�س�سوا كنائ�س ال تزال 

قائمة، وخ�سو�سًا في �سورية.

وبينما �سلطت الحرب الدائرة في �سورية النظر اإلى ال�سريان، كقومية، من خالل 

الت�سكيل الم�سلح الذي اأن�ساأوه، وهو ''المجل�س الع�سكري ال�سرياني'' المن�سوي �سمن 

اآرامية:  ''ممالك''  )''ق�سد''(، فاإنه عبر التاريخ ُوجدت عدة  ''قوات �سورية الديمقراطية'' 

مملكة الرها في المنطقة التي تقع فيها تركيا حاليًا؛ مملكة تدمر في �سورية؛ مملكة 

الحظر في العراق؛ مملكة االأنباط في االأردن. لكن ال�سريان في الع�سر الحديث كانوا 

هيكل  لبلورة  حقيقية  اتجاهات  لديهم  تبرز  ولم  المنطقة،  �سعوب  من  جزءاً  دائمًا 

قومي.

هذا البحث يتناول ال�سريان في فل�سطين، كوجود تاريخي وثقافي ولغوي كان وال 

يزال جزءاً ال يتجزاأ من ال�سعب الفل�سطيني.

 * محاضر في دائرة العلوم االجتماعية ــ جامعة
بيت لحم.

والمجموعات الإثنية، بات اليوم مهدداً ب�سبب 

الممار�سة ال�سيا�سية الدموية للتيارات 

الإ�سالمية التكفيرية في العالم العربي؛ ولذا، 

يبدو من المهم اإظهار الإمكانات الواقعية التي 

ت�سكلت تاريخيًا والداعمة لهذا التعاي�ش، 

واأثرها الإيجابي في الن�سيج المجتمعي 

متهيد

كانت التعددية الدينية والإثنية ظاهرة 

لزمت التاريخ الفل�سطيني على مر 

الع�سور، وخ�سو�سًا منذ مطلع القرن 

الع�سرين، مع قدوم اأعداد من الأرمن وال�سريان 

وال�سي�سان واندماجهم في الت�سكيل الجتماعي 

والديموغرافي الفل�سطيني. لكن هذا التعاي�ش 

بين القوميات والطوائف والمذاهب 
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منطقة بيت لحم، في الكني�سة والنادي، 

وتوزعوا كالتالي: 4 منهم من مجتمع البحث 

نة على مغّن 
ّ
)�سريان بيت لحم(، وتوزعت العي

معروف، ورموز دينية واجتماعية و�سيا�سية 

فاعلة؛ �سخ�سية �سريانية واحدة من �سكان 

ين 
َ
القد�ش لعقد مقارنة �سريعة بين المجتمع

ال�سريانيين المحليين في القد�ش وبيت لحم.

واعتمدت الدرا�سة اأي�سًا لجمع البيانات 

على المالحظة المبا�سرة للباحث المقيم جزئيًا 

في بيت لحم عبر عالقاته مع اأو�ساط 

�سريانية، وقد وّفر ذلك فر�سة كي ي�سارك 

ال�سريان ظروف حياتهم وم�ساعرهم، بما 

ت�سمح به خ�سو�سيتهم، ولت�سجيل المالحظات 

وجمع البيانات وفق الطريقة المتبعة في 

المالحظة بالم�ساركة.

واأخيراً تم ا�ستخدام منهج التحليل 

ال�سيميولوجي لفهم المدلولت الخا�سة بالعلم 

ال�سرياني الأبرز في رمزيته اإلى الهوية 

الخا�سة بال�سريان.

ا على �سعيد الإطار النظري، فقد 
ّ
اأم

ا�ستندت الدرا�سة اإلى منهجية نظرية يت�سابك 

فيها علم الجتماع مع علم ال�سيا�سة 

والأنثروبولوجيا وعلم النف�ش الجتماعي، لما 

لق�سية الهوية من ت�سعبات معروفة تالم�ش 

تلك العلوم مجتمعة.

II ــ مفهوم الهوية: حد التمايز عن 
االآخر

تقع الهوية بين حّدي التمايز وال�سراع؛ 

ولأن الهوية تاأكيد للذات الجمعية، فهي 

بال�سرورة تمييز لها من الذوات الأُخرى 

ر عنها كهويات، اأي الآخر. والتمايز هنا 
ّ
المعب

يقت�سي بال�سرورة النفي كمقولة فل�سفية، 

فالنفي هنا يعني ''اأنني لي�ش الآخر''، وبالتالي 

والوطني الفل�سطيني. ومن جهة ثانية، فاإن 

المعركة مع الم�سروع ال�سهيوني في فل�سطين 

منذ بدايات القرن الع�سرين، باعتباره م�سروعًا 

ا�ستيطانيًا ا�ستهدف ول يزال الوجود الب�سري 

وال�سيا�سي لل�سعب الفل�سطيني ومكونات 

هويته، هي في اأحد جوانبها معركة لتثبيت 

مقومات الوجود التاريخي لل�سعب الفل�سطيني 

بمختلف مكوناته، وتاأكيد حيوية تلك 

المكونات.

تتمحور اإ�سكالية البحث الرئي�سية حول تلك 

الركائز التي ل تزال حا�سرة في ت�سكيل 

الهوية الإثنية ال�سريانية، والمحددات 

ال�سيا�سية والتاريخية والثقافية التي وفرت 

الظرف المالئم تاريخيًا لندماج ال�سريان 

الفل�سطينيين في الن�سيج الديموغرافي 

الفل�سطيني، كحالة تتميز بفرادتها عن المحيط 

الإقليمي، على الأقل كما ظهر في تفجر 

النزاعات العرقية والطائفية في الأعوام 

الأخيرة على ال�سعيد العربي، وقّدمت نموذجًا 

لإمكانات التعاي�ش بين المجموعات الدينية 

والقومية المتعددة �سمن الن�سيج الواحد.

تحتل اللغة، كما هو معروف، مكانة بارزة، 

كركيزة من ركائز الهوية الإثنية والقومية، 

عالوة على الروؤية الم�ستركة اإلى التاريخ 

رة عن تلك الروؤية وعن الثقافة 
ّ
والرموز المعب

الجمعية، والذاكرة بمعناها العام، ولذلك كان 

نًا على تلك الركائز في درا�ستنا هذه.
ّ
التركيز بي

I ــ املنهجية
ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الكيفي في 

تحليل البيانات التي تم جمعها عبر اآليَتي 

نة 
ّ
المقابلة المعمقة لخم�سة مبحوثين كعي

محددة، والمالحظة المبا�سرة. وهوؤلء 

المبحوثون هم اأبرز الفاعلين ال�سريان في 
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والمذهبية، اإلى ما هنالك من تعدديات.

ويوؤكد الأنثروبولوجي كناعنة اأن لكل 

جماعة ب�سرية ''هوية جماعية، وتاأتي هذه 

الهوية على �سكل رموز يتماهى معها اأفراد 

الجماعة وي�ستعملونها للتعبير عن وعيهم 

بكونهم جماعة مميزة عن غيرهم، ولتعريف 

الآخرين باأنهم اأع�ساء بتلك الجماعة'' )كناعنة 

2011، �ش 443(. وفي �سرحه لطبيعة تلك 

الهوية الخا�سة بجماعة ما، ي�سدد كناعنة من 

جديد على التمايز عندما يقول اإن الوعي 

بجوهر الرموز ''يميز اأفراد تلك الجماعة عن 

غيرهم''، واإن ال�سعور بما ''يجمع اأفراد 

الجماعة ويميزهم عن غيرهم هو �سعور 

متبادل بين جميع اأفراد الجماعة'' )كناعنة 

2011، �ش 444(. ويت�سح من راأي كناعنة 

اأن تاأكيد الهوية مرهون لي�ش فقط بتمايز 

الجماعة عن غيرها، بل اأي�سًا ب�سعور اأفراد 

الجماعة بتميزهم من غيرهم، وهذا ال�سعور هو 

ما يخلق حالة يمكن ت�سميتها، بتعبير اآخر، 

ثقافة جمعية. وا�ستناداً اإلى معطيات التاريخ 

وت�سكل مكونات الهوية الثقافية تاريخيًا، فاإن 

هذا ال�سعور يكون مدخاًل لت�سكل الذاكرة 

ل عليها عزمي ب�سارة مثاًل 
ّ
الجمعية التي عو

في تاأكيد الهوية، وهو ما �سناأتي على ذكره 

لحقًا.

ويتفق بركات مع ما ذهب اإليه كناعنة 

بتحديد الهوية عبر عالقة التمايز، وذلك عبر 

ا�ستخدام ''الأنا والآخر''، اإذ يعتقد اأن الحديث 

عن الهوية، وبمعنى اآخر تحديدها وتعريفها، 

يقود ''اإلى ر�سم حدود بين الذات والآخر، بين 

الـ 'نحن' والـ 'هم'. نر�سم دوائر حول الذات'' 

)بركات 2000، �ش 60(. فتعريف الذات يعني 

نفي الآخر من جوهر الذات، اأي تمييزه منها 

ن 
َ
ا كيف ُتر�سم الحدود وم

ّ
عبر ر�سم الحدود، اأم

اأتمايز عنه. وي�سرح عبد الرحيم ال�سيخ )ال�سيخ 

2013، �ش 72( هذا البعد الفل�سفي بالعودة 

اإلى هيغل و�سوًل اإلى ح�سين البرغوثي عندما 

ي�سير اإلى اأن تحديد الهوية له بعدان ''بما هو 

وبما لي�ش هو'' و�سوًل اإلى ا�ستنتاج فحواه اأن 

تحديد الـ ''هو'' يعني ''بما هو لي�ش هو''، 

عرف بنقي�سه'' مثلما 
ُ
وبمعنى اآخر ''ال�سيء ي

قال �سبينوزا )ال�سيخ 2013، �ش 72(. 

وي�ستعيد ال�سيخ الأدبيات العربية القديمة 

لتاأكيد التقاط العرب فكرة التمايز في تعريف 

الهوية، فعند الجرجاني هو ''المتعقِّل من حيث 

ته 
َّ
امتيازه عن الأغيار''، وعند الفارابي ''عيني

د الذي 
ِّ
�سه وخ�سو�سيته ووجوده المتفر وت�سخُّ

ا عند �سيخ الموؤرخين 
ّ
ل يقع فيه �سرك.'' اأم

العرب ابن خلدون فاإن ''انتفاء خ�سو�سية 

ال�سيء تعني انتفاء وجوده'' )ال�سيخ 2013، 

�ش 71(، بينما نقراأ عند محمود دروي�ش في 

قوله ال�سعري المعروف ''اأنا لغتي''، اأن الأنا، 

اأي الهوية بمعنى اآخر، تتحدد باللغة المتمايزة 

عن غيرها. والخ�سو�سية هنا عند الفارابي 

وابن خلدون تحيل على التمايز، فمن غير 

الأولى ل تكون الثانية، فخ�سو�سيتي هي 

اأنني ل�ست غيري. وقد اأكدت المادة المعجمية 

لغويًا حقيقة التمايز في تعريف الهوية عندما 

اعتبر المعجم الو�سيط اأن الهوية لغويًا تعني 

''حقيقة ال�سيء اأو ال�سخ�ش التي تميزه عن 

الآخرين'' )المعجم الو�سيط 1998(. وبالتالي 

نلحظ اأن ل قيمة لهوية من دون تمايزها عن 

الهويات الأُخرى، واإّل فلن يكون من معنى 

لتعريف الهوية باأنها تاأكيد الذات الجمعية، 

وهذا ما ينطبق على جميع الهويات 

بتنويعاتها، ومنها الهوية ال�سريانية الإثنية. 

وبهذه الطريقة يمكن فهم التعددية الهوياتية، 

وتاليًا التعددية الثقافية والقومية والإثنية 
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تمامًا مع العديد من التعريفات التي جرى 

التطرق اإليها، والتي تنتمي اإلى حقول متعددة 

من العلوم الإن�سانية، ومنها الأنثروبولوجيا 

وِعلما الجتماع وال�سيا�سة، وفحواها اأن 

الهوية وعي بالنتماء، و�سعور م�سترك يربط 

اأع�ساء المجموعة معًا، ويخلق تما�سكًا فيما 

دها ويميزها من الآخرين.
ّ

بينها، ويوح

III ــ الهوية: حد ال�رساع كباعث 
على الت�سكل

لي�ست قليلة تلك الكتابات التي توؤ�سر، بهذه 

الطريقة اأو تلك، اإلى اأن ال�سراع، على تنوعاته، 

اأدى دوراً محوريًا كباعث على ت�سكل الهوية، 

اأو ب�سيغة اأُخرى، كان بمثابة الحا�سنة 

لت�سكلها تاريخيًا، �سواء ارتبط النقا�ش 

بالهوية، اأو بالقومية، في مرحلة ت�سكل 

الهويات الحديثة في اأوروبا، اأو في مرحلة 

ت�سكل الهويات في الحالة ال�ستعمارية. 

وال�سراع هنا، بمعنى ما، هو الطرف الثاني 

في عالقة ''الأنا والآخر''، اأكان الآخر حافزاً 

''ا�ستفزازيًا'' لت�سكل الهوية بفعل تاأثيراته 

الثقافية وال�سيا�سية، مدعومًا اأحيانًا بثقل 

ال�سلوك ال�ستعماري، كما في حالة الحراك 

العربي النه�سوي في القرن التا�سع ع�سر، اأي 

الحراك ال�ساعي لتاأكيد هوية الذات في مقابل 

الآخر، ما بعد حملة نابليون وا�ستمراراً بعد 

خ�سوع المنطقة العربية لال�ستعمار المبا�سر، 

اأم اأكان الآخر هو الطرف النقي�ش لبناء الدولة 

الحديثة كما هي الحال في مرحلة �سعود 

البورجوازية الأوروبية على اأنقا�ش الإقطاع 

كنظام �سيا�سي/اقت�سادي/اجتماعي، 

المدعوم من الموؤ�س�سة البابوية التي وفرت 

غطاء اأيديولوجيًا لالإقطاع.

في الحالتين تبدو حالة ال�سراع كمفترق 

ير�سمها فذلك ما �سنتطرق اإليه لحقًا عندما 

نتناول �سيا�سات �سنع الهوية.

ا كانت الدرا�سة تتناول الهوية الإثنية 
ّ
ولم

د 
ّ

لل�سريان باعتبارهم مجموعة ب�سرية يوح

اأفرادها �سعور بالنتماء اإلى تلك المجموعة، 

فاإن نظريات علم النف�ش الجتماعي هنا تقدم 

مدخاًل نظريًا مهمًا، ول �سيما اأننا نتحدث عن 

دها �سعور م�سترك يخلق 
ّ

مجموعة ب�سرية يوح

ا نتحدث عن فئة اجتماعية 
ّ
هوية، اأكثر مم

دها معطيات تت�سل بالبنية الجتماعية، 
ّ

توح

اأو بفئات المجتمع )الن�ساء والطالب مثاًل(.

يجادل هنري تاجفيل الذي و�سع عمليًا 

نظرية الهوية الجماعية، باأن ''اأي مجتمع 

يحتوي على تمايزات في القوة، والمكانة، 

والهيبة الجتماعية يمو�سع كل منا في فئات 

اجتماعية ــ والأدق اأن نقراأها مجموعات ــ 

تتحول اإلى جزء غير منف�سل من تعريفه 

لذاته'' )مكاوي 2002(. ووا�سح هنا اأن 

تاجفيل اإنما يق�سد انتماء الأفراد اإلى 

مجموعات كبيرة، وعالقة القوة وال�سراع بين 

تلك المجموعات، مثلما هو وا�سح في ثنائية 

الفرد/الجماعة. فالفرد في هذه الحالة، لي�ش 

ماأخوذاً بمعزل عن محيطه الجتماعي، اأو 

الجماعة التي ينتمي اإليها، والهوية التي 

تربطه بالجماعة ككل، واإنما يتم تعريفه 

بالرتباط بتلك الجماعة عبر الهوية 

الم�ستركة.

ف تاجفيل الهوية الجماعية على اأنها 
ّ
ويعر

''ذلك الجزء من المفهوم الذاتي للفرد، النابع 

من وعيه لكونه ع�سواً في جماعة )اأو 

جماعات( م�سافًا اإليه العتبارات القيمية 

والعاطفية التي تحال اإلى تلك العالقة'' 

)مكاوي 2002(. ونالحظ اأن هذا التعريف 

المنتمي اإلى علم النف�ش الجتماعي يتفق 
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وا�سحًا للغة والرموز في تمييز �سعب من اآخر، 

وفي تحديد التخوم بين ال�سعب والآخر، وي�سير 

اإلى الأدوات والحكايا ال�سعبية والمالب�ش... 

وغيرها باعتبارها رموزاً لت�سكل الجماعة 

.)Hobsbawm 1992( والهوية

وينحو اأندر�سون منحى مختلفًا بع�ش 

 في التجاه عينه، فهو 
ّ
ال�سيء، اإّل اإنه ي�سب

يحيل على الطباعة الحديثة الدور المركزي 

في ت�سكيل الهوية باعتبار اأن الهوية ُت�سنع 

�سناعة، وهو ما �سناأتي على ذكره لحقًا، 

وبالتالي فاإنها، اأي الطباعة، اأدت دوراً في 

تعميم الت�سور ال�سعبي للذات/الهوية، وفي 

اللتفاف حول ذلك الت�سور ل�سوغ التعريف 

الذي يتناق�ش مع تعريف الآخر، والتعريف 

هنا ماأخوذ بمعنى ال�سراع على ما نعتقد. 

فاللغة بالن�سبة اإلى اأندر�سون قامت بدور في 

خلق الهوية القومية عبر اآليات الطباعة 

الحديثة، الأمر الذي �ساهم في خلق 

المجتمعات المتخيلة، وهي مقولته الأهم 

والأ�سهر في حقل الدرا�سات ب�ساأن الهوية 

.)Anderson 1991( والقوميات

والمجتمع المتخيل ل يعني بح�سب 

اأندر�سون عدم واقعية المجتمع، بل اإن الفرد ل 

يعرف الجماعة كلها، لكنه يتفق مع جميع 

اأفراد الجماعة على ''ت�سور م�سترك للعالقة 

الجمعية، وهو حقيقي يتم بناوؤه ولي�ش وهمًا 

يتم تخيله'' )اأبو دحو 2014، �ش 3(. وينحو 

ب�سارة منحى اأندر�سون ذاته بتاأكيد اأهمية 

اه 
ّ
الطباعة في �سنع الهوية القومية، ف�سم

''راأ�ش المال الطباعي''.

وكان الح�سري قد اأ�سار اإلى فكرة التخيل 

هذه، حين اأ�سار اإلى اأن الهوية القومية ل 

تت�سكل من ''اأ�سل عرقي م�سترك''، واإنما من 

العتقاد بوجود اأ�سل م�سترك، وما العتقاد 

تاريخي بارز لت�سكل القومية والهوية. 

والق�سية في ت�سورنا ل تكمن فقط في عالقة 

التزامن التاريخي بين مرحلة �سيا�سية ما، في 

اأوروبا اأو في الحالة ال�ستعمارية، وبين ت�سكل 

القوميات والهويات، مع ما يت�سمنه هذا 

ين، 
َ
التزامن من عالقة منطقية بين المتغير

المرحلة وت�سكل الهوية، بل، وفي الأ�سا�ش، في 

اأن الهوية تن�ساأ على اأ�سا�ش التمايز بين الأنا 

والآخر، بين ما هو ولي�ش هو، فالهوية 

بطبيعتها، مثلما مر �سابقًا، تنه�ش على قاعدة 

نفي الآخر، والتمايز عنه، وفي هذا النفي 

والتمايز �سراع بمعنى ما. لذلك نقول اإن 

ال�سراع كان عاماًل حافزاً �سكل حا�سنة 

�سرورية لت�سكل الهوية باعتباره فعل تمايز 

واختالف بين الأنا والآخر.

وفقًا لهذا المنحى مثاًل، يربط هوب�سباوم 

بين ن�سوء القوميات، والهويات، وبين ال�سعي 

للق�ساء على الممالك الإقطاعية وحواجزها 

في وجه متطلبات ال�سوق البورجوازية 

النا�سئة، وهذا ما يجب اأن يرافقه توحيد 

الروؤى والرموز والت�سورات، الأمر الذي يدفع 

في اتجاه ت�سكل هوية م�ستركة جامعة 

قاعدتها تلك الروؤى والرموز والت�سورات، 

بحيث يتم الربط بين الم�ستوى القت�سادي/

ال�سيا�سي، وهو هنا متطلبات الثورة 

البورجوازية على ال�سعيدين ال�سيا�سي )بناء 

الدولة( والقت�سادي )توحيد ال�سوق(، وبين 

الم�ستوى الثقافي الهادف اإلى بناء ذاكرة 

جمعية قوامها تلك الروؤى والت�سورات والرموز 

)Hobsbawm 1992(. اإن هوب�سباوم هنا، 

كمفكر ينتمي اإلى مدر�سة التحليل المارك�سي 

ل يقف عند تخوم التحليل القت�سادي فح�سب، 

بل يتجاوزه لمعاينة اأثر المكون الثقافي في 

ت�سكل القوميات والهويات، فيفرد حيزاً 
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والجمعيات والأطر الممثلة للطوائف والمذاهب 

والمجموعات العرقية والإثنية. فكل مجموعة 

ب�سرية ت�سنع هويتها وفق روؤيتها، والأدق 

القول، روؤية الطرف المهيمن على المجموعة، 

ة، اأم مجموعة 
ّ
اأكانت المجموعة الب�سرية اأم

�سغيرة مهنية، اأم اإثنية، اأم دينية، فمثلما 

ي هوية ال�سعب وفق روؤيتها 
ِّ
الدولة ت�سنع وتنم

الأيديولوجية والطبقية، كذلك ي�سنع الم�سجد 

هوية جماعة الموؤمنين مثاًل، ومدر�سة الأحد 

تبلور اأن�سطة ال�سبيبة الم�سيحية، من دون 

ن�سيان الموؤ�س�سات ال�سيا�سية والجتماعية 

والدينية الممثِّلة، طوعًا اأو قهراً، للمجموعات 

الإثنية والمذهبية.

لقد و�سلت �سناعة الهوية اإلى حد اأن 

عّد 
ُ
الح�سري اعتبر اأن التاريخ الم�سترك الذي ي

عاماًل اأ�سا�سيًا من عوامل ت�سكل القومية 

وهويتها يجري التعامل معه كتاريخ انتقائي، 

بحيث يتم حذف بع�ش من اأحداثه ومحطاته 

لبناء ما هو م�سترك )الح�سري 1985(. 

والنتقاء هنا هو وظيفة معّد و�سانع 

�سيا�سات الهوية الذي يقرر، على �سوء 

متغيرات كثيرة، ماذا يحذف من الرواية 

بقي، وهنا توؤدي اللغة عبر 
ُ
مة وماذا ي

ّ
المعم

''راأ�ش المال الطباعي'' دورها في نقل التجربة 

التاريخية وتعميمها وفق موقف �سانع الهوية 

وروؤيته. وهكذا ن�ستطيع اأن نقرر من دون عناء 

اأن الدولة الأرمنية مثاًل ُت�سهب في ت�سجيل 

وتعميم روؤيتها التاريخية المت�سمنة المجازر 

الب�سعة التي ارتكبتها ال�سلطة العثمانية في 

�سنة 1915، �سد الأرمن وال�سريان 

والم�سيحيين عامة، كتطهير عرقي، وفي 

المقابل يمكن اعتبار �سلوك ال�سلطات التركية 

المتعاقبة منذ المجزرة حتى اليوم، تجاهاًل 

لتلك المجزرة، واإذا جرى ذكرها فذلك اإنما 

هنا �سوى التخيل لأ�سل ما )الح�سري 1985(.

وفي تحليله لن�سوء الهوية العربية يركز 

بركات على ال�سراع لتثبيت الهوية العربية 

بعد انهيار الخالفة العثمانية وتنامي 

المطامع ال�ستعمارية، حتى ي�سل اإلى القول: 

''فكثيراً ما نحدد هويتنا من خالل عالقة القوة 

المتبعة ونوعية الخالفات اأو التحالفات، ومن 

خالل نظرة الآخر وتعامله معنا'' )بركات 

2000، �ش 6(.

وعلى ال�سعيد الفل�سطيني يعتقد الباحث اأن 

الهوية الفل�سطينية بداأت بالت�سكل منذ بدايات 

القرن الع�سرين )الم�سروع ال�سهيوني 

والنتداب البريطاني( عبر ال�سراع مع 

الم�سروعين ال�ستعماريين: البريطاني 

وال�سهيوني ال�ستيطاني، ومرت بعملية 

تطورية بلغت ذروتها في مرحلتين مار�ستا 

تاأثيراً م�سيريًا: النكبة كحدث تاريخي 

ا�ستدعى ال�سعي لتاأكيد الهوية بمكوناتها، 

وتاأ�سي�ش المنظمة ككيان �سيا�سي �سانع 

ل�سيا�سات الهوية.1

IV ــ �سيا�سات الهوية
ق الباحثون في مجال الهوية اإلى 

ّ
تطر

�سيا�سات �سناعتها، فالهوية ُت�سنع �سناعة 

من طرف الدولة في حال وجودها، اأو 

الموؤ�س�سات ال�سيا�سية الممثلة ل�سعوب 

وجماعات معينة. و�سناعة الهوية ت�سمل بناء 

ت�سور م�سترك وروؤية م�ستركة، وتاريخ 

م�سترك، وتعزيز رموز معينة، وذاكرة جمعية... 

 في اتجاه واحد: مكون ثقافي 
ّ
وجميعها ي�سب

يوحد روؤية المجموعة الب�سرية اإلى ذاتها واإلى 

الآخرين. وهذه ال�سناعة لي�ست حكراً على 

الدولة، اأو الكيان ال�سيا�سي الممثل للـهوية 

القومية، بل تتعداهما اإلى الموؤ�س�سات 
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حكومية ]....['' و''العمل على بناء هوية وطنية 

فل�سطينية تقوم على... و�سع �سيا�سات ت�ساعد 

على رفع م�ستوى الندماج ]....['' )ال�سقا 

2013، �ش 61(، بينما ينحو بركات منحى 

اآخر يوؤكد ما يتوجب القيام به عبر �سيا�سات 

الهوية حين يطالب بتحديد ''نوعية الحدود 

التي نريد اأن نقيمها بيننا وبين الآخر، وما 

الحدود التي نريد اأن نزيلها'' )بركات 2000، 

�ش 61(.

ونختم هذا الق�سم بتاأكيد التفاق مع ما 

ذهب اإليه ال�سيخ من اأن ''الت�سكيل التاريخي 

للـهوية في حقبة الحداثة... اأمر تتم �سناعته 

وت�سكيله �سيا�سيًا''، موؤكداً اأن اأهم ال�ستنتاجات 

على هذا ال�سعيد هو اأن الهوية تتم هند�ستها، 

فهي ظاهرة حديثة، اأي ''م�سنوعة'' ولي�ست 

''مخلوقة''، ف�ساًل عن اأنها تت�سمن تحويل 

''الحكاية ال�سعبية'' اإلى ''حكاية تاريخية 

مكتوبة'' )ال�سيخ 2013، �ش 72(. وعملية 

التحويل هذه تت�سمن ا�ستخدام راأ�ش المال 

الطباعي مثلما اأ�سار اإليه اأندر�سون وب�سارة. 

وب�سبب اأهمية راأ�ش المال الطباعي ذاك، فقد 

ا�ستق اإرن�ست غيلنر، )كما ينقل عنه ال�سيخ(، 

مفهوم ''المجتمع الكتابي'' لالإ�سارة اإلى اأهمية 

الطباعة والكتابة، ذاهبًا اإلى حد تق�سيم 

المجتمعات بح�سب تطورها، اإلى ثالث مراحل: 

المحراث وال�سيف والقلم.2 والأهم اأننا ما دمنا 

نتحدث عن ''حكاية �سعبية''، فاإن الأ�سطرة 

والمبالغة والرومان�سية محور مهم في �سوغها، 

وهو ما �سنفرد له حيزاً من النقا�ش لحقًا.

ثمة ق�سيتان اأ�سا�سيتان تتعلقان ب�سيا�سات 

الهوية وتحتالن اأهمية ا�ستثنائية في درا�ستنا 

هذه، وقد برزتا �سابقًا في عر�سنا لمو�سوعات 

ل�سيقة بالهوية، وهما:

الأولى: الموؤ�س�سات التي تنه�ش بمهمة 

يكون من باب اإنكارها تمامًا واعتبارها مثاًل 

للت�سويه المتعمد للتاريخ التركي!

ولتعميم توجهات �سانع ال�سيا�سة 

الهوياتية تبرز هنا الحقول والموؤ�س�سات التي 

يجري عبرها هذا التعميم: التعليم بجميع 

مراحله وموؤ�س�ساته عبر المنهاج و�سيا�سات 

التعليم؛ الإعالم على تنويعاته واأ�سكاله، عبر 

مختلف اأ�سكال التعبير الأدبي والفني، من 

�سينما وم�سرح و�سعر ورواية وق�سة وحكاية 

�سعبية، وعبر المالب�ش والأغنية والرق�ش 

واأنواع الطعام...اإلخ؛ باخت�سار عبر كل ما من 

�ساأنه بناء روؤية وت�سور م�سترك يحقق ما 

ي�سبو اإليه المهيمن على موقع �سانع الهوية. 

يمكن على �سبيل المثال التكاء على مفهوم 

''�سناعة العقول'' لبورديو ودور التعليم 

والمدار�ش في فهم حقيقة �سناعة الهوية لفهم 

دور تلك الموؤ�س�سات )بورديو 2012(، كما 

يمكن ال�ستعانة بمفهوم ''اأجهزة الدولة 

الأيديولوجية'' لألتو�سير لتو�سيح الأبعاد 

الطبقية لتلك ال�سناعة ولدور الدولة والقطاع 

الخا�ش )األتو�سير 1981(، لي�ش فقط في 

تعميم روؤية ما، بل في اإعادة اإنتاج الإن�سان 

وفق روؤية الطبقة المهيمنة على جهاز الدولة، 

فاإعادة الإنتاج بالتاأكيد تتطلب �سوغ هويته. 

ولتاأكيد اأهمية �سناعة الهوية فاإن كناعنة 

على �سبيل المثال يدعو اإلى برنامج هدفه 

ال�سعي لبقاء ال�سعب الفل�سطيني موحداً بهوية 

اه ''الإعاقة 
ّ
موحدة عبر معالجة ما �سم

الثقافية'' للفل�سطينيين، وبرنامجه المقترح 

ا يعتقده �سرورة لتعزيز 
ّ
يحوي كثيراً مم

الهوية ومكانتها )كناعنة 2011، �ش 383 ــ 

384(. وعلى المنوال ذاته يقترح ال�سقا 

مجموعة من ال�سيا�سات كحلول لأزمة الهوية 

الفل�سطينية منها ''تبّني �سيا�سات ر�سمية/



114جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1562018

من دون جذور. ومع ذلك، وعلى الرغم من اأن 

الأ�سطرة ظاهرة في جميع الروايات التاريخية 

للمجموعات الب�سرية، فاإنه لي�ش مهمًا �سحة 

اأو عدم �سحة هذا التاريخ، بل الأهم والحا�سم، 

هو دور تلك الرواية التاريخية في خلق روؤية 

موحدة، وت�سور موحد، وهو ''اعتقاد'' بح�سب 

�ساطع الح�سري، يوؤدي دوره في ت�سكيل هوية 

الجماعة. �سنالحظ في النقا�ش ما لالأ�سطرة 

من ثقل في الرواية التاريخية ال�سريانية 

المثبتة في مخطوط �سرياني قديم. فعلى 

�سبيل المثال، فرعونية م�سر بالن�سبة اإلى 

قطاع وا�سع من الم�سريين اليوم، وفينيقية 

لبنان المعا�سر )على الأقل لقطاع من 

ال�سكان(، وقحطانية العرب المعا�سرين، 

والنتماء الفل�سطيني الكنعاني، وت�سل�سل 

الرايخ الألماني حتى الدولة الألمانية النازية، 

ومثله دولة مو�سوليني الفا�سية العائدة اإلى 

عهود الإمبراطورية الرومانية، كلها موؤ�سرات 

على حقيقة الأ�سطرة لبناء الذات/الهوية 

لمجموعة ما. ولدينا، فيما ذهب اإليه �سلومو 

�ساند، دليل معا�سر على الجهود المبذولة، 

اه محقًا ''اختراع ال�سعب 
ّ
حتى اليوم، لما �سم

اليهودي''، فال�سعي لتحويل مجموعات يهودية 

�سكانية منت�سرة في بقاع الأر�ش اإلى �سعٍب 

بهوية قومية موحدة، تطّلب منذ اأوا�سط القرن 

التا�سع ع�سر، بح�سب �ساند، جهداً ثقافيًا فرديًا 

تحول لحقًا عبر الموؤ�س�سات ال�سهيونية ول 

يزال، اإلى جهد جماعي لت�سكيل هوية ا�ستناداً 

اإلى اأ�ساطير التوراة والتناخ، ومن اأكثرها 

محورية اأ�سطورة اأر�ش الميعاد والوعد الإلهي، 

اأ�سطورة الخروج من م�سر، النفي الأول والنفي 

الثاني )�ساند 2011(.

وفي الحالة الفل�سطينية، وعلى الرغم من 

اأنه ي�سعب من الناحية العلمية ال�سرف اإثبات 

تحديد �سيا�سات الهوية لمجموعة ب�سرية 

محددة، ودرا�ستنا تتناول ال�سريان 

الفل�سطينيين كمجموعة اإثنية.

الثانية: كيفية تمظهر تلك ال�سيا�سات في 

الممار�سة ال�سيا�سية/الجتماعية، وب�سيغة 

اأُخرى، ما هي العناوين التي يجري التركيز 

عليها باعتبارها مكون هوية الجماعة 

الأ�سا�سية.

وتحيل الق�سية الثانية على ما يمكن 

اعتباره مكونات الهوية، والتي يمكن 

ا�ستنتاجها من مجمل مراجعات وجهات النظر 

والتوجهات المعرو�سة اأعاله: اللغة كمكون 

رئي�سي للمجموعة الب�سرية؛ الثقافة باعتبارها 

النتاج المادي والفكري اأو ب�سيغة اأُخرى ''نمط 

الحياة وطريقة العي�ش''، بما تت�سمنه من رموز 

ت�سكل، باتفاق الجماعة، وبتدخل �سانع 

الهوية، مدخاًل لتعزيز الهوية الم�ستركة 

والجامعة للجماعة؛ اأخيراً ذلك الت�سور 

للتاريخ الم�سترك، الحقيقي اأو الموؤ�سطر، والذي 

عّد مدخاًل جوهريًا لتوحيد روؤية الجماعة اإلى 
ُ
ي

ذاتها، وبالتالي تمايزها عن الآخرين، اأي 

باعتبار ذلك التاريخ مدخاًل لتحديد عالقة 

الـ ''اأنا'' بالـ ''نحن''.

وعن الأ�سطرة يجب تاأكيد ما نعتقد اأنه 

مثبتًا في درا�سات الهوية: ل يوجد مجموعة 

ب�سرية ل توؤ�سطر تاريخها بطريقة ما، فكل 

مجموعة ب�سرية، قومية كانت اأو دينية اأو 

اإثنية اأو عرقية، تنحو اإلى �سناعة تاريخ 

اأ�سطوري لها، عريق وغارق في القدم، يت�سمن 

ًا كبيراً من المغالة والرومان�سية؛ فمن اأجل 
ّ
كم

التمايز عن الآخر، واإظهار ''م�سروعية تاريخية 

ما''، ل بد من امتداد تاريخي بين المجموعة 

اليوم والمجموعة عبر التاريخ لإظهار اأنها 

 كالفطر 
ُ
لي�ست مقطوعة الجذور، واأنها لم تنم
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ي�سفها ب�سارة، وهو هنا ياأخذ العراق ودول 

الم�سرق العربي تحديداً، �سعي ال�ستعمار لبناء 

الهوية الوطنية لي�ش على ح�ساب القبيلة 

والطائفة، واإنما ''على اأ�سا�سها و�سد القومية 

معتمداً على الأقليات، اأو ما �سّنفه هو 

كاأقليات، في بناء الجي�ش'' )ب�سارة 2009، 

�ش 59(، وبالنتيجة تحولت الطائفية اإلى 

هوية �سيا�سية، فما بالنا بالإثنيات!؟ وفي 

معر�ش �سرحه لطبيعة النظام في العراق في 

عهد �سدام ح�سين، كمثال، فاإن ب�سارة ل يعتقد 

اأن النظام كان طائفيًا، موؤكداً اأن نظام �سّدام 

حكم بال�سّنة، بل بجهاز الدولة 
ُ
ح�سين ''لم ي

والمخابرات والحزب ب�سيعته و�سّنته'' )ب�سارة 

2009، �ش 60(.

وكان ه�سام �سرابي قد اأ�سار في معر�ش 

تحليله عالقة التبعية التي فر�سها الغرب 

الإمبريالي على المنطقة العربية، اإلى اأن 

الإمبريالية �سعت للحفاظ على تخّلف البنية 

الجتماعية العربية بمختلف تكويناتها ما قبل 

دولة المواطنة، كمدخل اإلى اآليات تحقيق 

تبعيتها لها، وذلك عبر ا�ستخدام النخب المحلية 

التي جرى ''�سناعتها'' عبر العديد من الآليات 

والموؤ�س�سات واأهمها التعليم والإر�ساليات 

التب�سيرية، لنغدو اأمام ''اأبوية م�ستحدثة'' كما 

ي�سميها، تعيد اإنتاج البنية الجتماعية، 

وتحاول تاليًا منع قوى التغيير فيها من الفعل 

)�سرابي 2000، �ش 117 ــ 150( 

ا في ال�سياق الفل�سطيني، فتكفي الإ�سارة 
ّ
اأم

اإلى تثبيت ال�ستعمار البريطاني لفل�سطين 

لمن�سب ''المختار'' كموؤ�س�سة تقليدية ت�ستند اإلى 

الحمائلية، واإلى اأن ال�ستعمار ال�سهيوني 

ا�ستمر في انتهاج ال�سيا�سة ذاتها في ال�سفة 

ا في داخل الكيان 
ّ
الغربية وقطاع غزة. اأم

بنا الإ�سارة اإلى ال�سعي 
ْ
�س

َ
ال�سهيوني فح

الأ�سل العرقي الكنعاني ''النقي'' للفل�سطينيين، 

فاإن الموؤ�س�سة الفل�سطينية على تنويعاتها، 

وكذلك الجهد الأدبي والفني المكتوب 

والمرئي، يوؤكدان الأ�سل الكنعاني التاريخي 

نة.
ّ
للفل�سطينيين في اأ�سطرة بي

ة جداً على 
ّ
اإن ق�سية الأ�سطرة تغدو ملح

�سعيد مناق�ستنا لروؤية ال�سريان اإلى ذاتهم 

ك�سريان، كمجموعة اإثنية مندمجة في التكوين 

الهوياتي الأو�سع لل�سعب الفل�سطيني، 

ومحاِفظة في ذات الوقت على مكونات 

هويتها الإثنية الخا�سة بها.

V ــ الدولة العربية والتكوينات 
املجتمعية

على الرغم من و�سوح التدخالت الخارجية 

في الأزمات العا�سفة حتى اللحظة في 

المنطقة العربية، وخ�سو�سًا ليبيا والعراق 

و�سورية، فاإنه يمكن اعتبار انفجار هذه 

المجتمعات في �سراعات دموية، موؤ�سراً اإلى 

اإ�سكالية عالقة الدولة بمختلف التكوينات 

المجتمعية، دينية اأو عرقية اأو اإثنية، في حين 

اأظهرت اأزمات تلك المجتمعات حقيقة ذلك 

التنوع الثقافي والإثني والديني والقومي 

الغني اإلى اأبعد الحدود، والذي يطبع تلك 

المجتمعات العربية بطابعه الحا�سن، 

وخ�سو�سًا في �سورية والعراق ولبنان. واإذا 

كان لبنان قد حل الم�ساألة عبر ما يطلق عليه 

اها ب�سارة 
ّ
''الديمقراطية التوافقية'' مثلما �سم

 اإلى 
ّ
)ب�سارة 2009(، اإّل اإنها توافقية ل تمت

الديمقراطية ب�سلة، ول تقوم بتعزيز مفهوم 

المواطنة على م�ستوى العالقة بين الدولة 

والفرد، بل تحمل عوامل التفجر التي واكبت 

تاأ�سي�ش النظام اللبناني. اإن الظاهرة التي 

باتت تطبع الدولة القطرية العربية هي كما 
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VI ــ ال�رسيان بني االندماج 
واالإق�ساء

يكاد يتفق الباحثون على اأن ال�سريان هم 

الآراميون الذين طبعوا �سورية الطبيعية، اأو ما 

عرف ببالد ال�سام، �سرقًا وغربًا حتى ما بين 
ُ
ي

النهرين، و�سماًل حتى الأنا�سول، بطابعهم 

الثقافي واللغوي لمئات ال�سنين منذ ما قبل 

الم�سيحية اإلى قرون بعدها )مخول 2009(. 

ويبدو اأن م�سطلح ال�سريان ظهر اأ�سا�سًا للتمييز 

بين الآراميين الذين اعتنقوا الم�سيحية، واأولئك 

الذين بقوا على معتقداتهم الدينية ال�سابقة، 

ولذلك يقول كاهن كني�سة العذراء لل�سريان 

الأورثوذك�ش: ''ننحدر من الآراميين. ننتمي 

اإلى هذه القومية الآرامية.''7 وقد اأ�سار مّخول 

اإلى العديد من الدويالت التي اأقامها 

الآراميون في منطقة الهالل الخ�سيب )مخول 

2009(، بينما يعدد مركز المعلومات الوطني 

الفل�سطيني )وكالة الأنباء والمعلومات 

الفل�سطينية ''وفا''( اأربعة ممالك: مملكة الرها 

)تركيا(؛ مملكة تدمر )�سورية(؛ مملكة الحظر 

)العراق(؛ مملكة الأنباط )الأردن(. خال�سة 

القول اأن ال�سريان اأ�سحاب جذور اآرامية، 

وكان لهم دويالت اأو ممالك قبل الم�سيحية 

بقرون، لكن ما يجب الإ�سارة اليه هو اأن 

الحديث عن ''الجذور'' الآرامية يطال البعَدين 

ا يطال البعد 
ّ
اللغوي والثقافي/الديني اأكثر مم

العرقي ال�ساللي. وكان البعد اللغوي طاغيًا 

وطبع الهالل الخ�سيب بطابعه الخا�ش لمئات 

ال�سنين، ول تزال ال�سريانية اليوم، باعتبارها 

ا الق�سية الثانية 
ّ
اآرامية حديثة، مثاًل لذلك. اأم

فاإن ''ممالك ودويالت'' الآراميين اأقرب اإلى 

�سيغة ''المدينة/الدولة'' التي كانت معروفة 

في التاريخ اليوناني، بل اإنه حتى من اأ�سماء 

تلك الدويالت/الممالك المرتبطة باأ�سماء مدن 

ال�سهيوني لتعزيز البنية الطائفية، والذي 

تحول اإلى موقف ر�سمي يتج�سد في 

الإح�ساءات الر�سمية.3

في الحالة الفل�سطينية ينت�سب ال�سراع مع 

الم�سروع ال�ستيطاني الإحاللي كمحدد 

لعالقات التكوينات الجتماعية داخل ال�سعب 

الفل�سطيني. ففل�سطين ل تعرف ذلك التنوع 

الوا�سع للتكوينات الطائفية والإثنية كما في 

حال لبنان و�سورية والعراق، ومع ذلك، فاإن 

فيها من التكوينات الطائفية )م�سلمون �سّنة، 

وم�سيحيون بمذاهبهم الأ�سا�سية، ودروز، 

وبهائيون(،4 والتكوينات الإثنية )اأرمن 

و�سرك�ش و�سريان(، ما جعل الكيان ال�سهيوني 

يعتمد �سيا�سة تعزيز تلك التكوينات بدياًل من 

الهوية الوطنية الجامعة.5

اإن طابع الم�سروع ال�سهيوني في فل�سطين 

كم�سروع ا�ستيطاني اإحاللي حمل عدائية 

مو�سوعية لجميع التكوينات الجتماعية، 

فالرغبة في ال�ستيالء على الأر�ش وتفريغها 

من �سكانها طالت، وما زالت، مختلف 

المجموعات الطائفية والإثنية.6 كما اأن طابع 

ال�سراع مع الم�سروع ال�سهيوني حّفز على 

ت�سكيل الهوية الوطنية الجامعة، وبالتالي 

كان هو المحرك الأول في تاأكيد وحدة تلك 

المكونات الجتماعية داخل تلك الهوية 

الوطنية، على قاعدة الحفاظ على �سماتها 

الهوياتية كمجموعات غيرية.

وعلى الرغم من دور ال�سراع مع الم�سروع 

ال�سهيوني، وتاليًا مع ال�سيا�سات ال�سهيونية، 

في تحفيز ت�سكل الهوية الوطنية الموحدة 

للفل�سطينيين على اختالف مكوناتهم، فاإن 

جميع المجموعات حافظت على هوية 

مجموعاتية خا�سة بها في اإطار تلك الهوية 

الجامعة.
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�سعي وا�سح لتبرير جميع الممار�سات �سد 

ال�سريان ما قبل ذلك الع�سر بما فيها ''هجرة'' 

قبيلة تغلب الن�سرانية من الجزيرة اإلى العراق 

ا منذ �سنة 829 
ّ
لرف�سها دفع الجزية. اأم

في�سهب في الحديث عن ا�سطهاد الكني�سة 

ال�سريانية، �سواء على يد الم�سلمين اأو 

ال�سليبيين لحقًا.10

ومع ذلك، وبعيداً عن الرومان�سيات 

القومية والإ�سالمية التي ت�سفي لمحات 

مثالية على التاريخ العربي الإ�سالمي على 

�سعيد العالقة بين الدولة و''رعاياها''، يجب 

ز الدولة 
ّ
الإ�سارة اإلى الطابع التمييزي الذي مي

ْن تم ت�سنيفهم ''اأهل 
َ
الإ�سالمية اآنذاك تجاه م

ذمة''، ليعي�ش هوؤلء بين فّكي عالقة ملتب�سة: 

فمن جهة يندمجون في المجتمع العربي 

الإ�سالمي كمكون رئي�سي فيه، ومن جهة ثانية 

يتم اإق�ساوؤهم والتمييز �سدهم باعتبارهم 

''اأهل ذمة''، اأي مواطنين من الدرجة الثانية 

بالم�سطلح الع�سري.11

ونظراً اإلى طابع الدولة الدينية في القرون 

الو�سطى، �سواء في ال�سرق اأو في الغرب، اأكانت 

م�سيحية اأم اإ�سالمية، فاإن التمييز، والقمع على 

اأ�سا�ش النتماء الديني، والحرمان من الحقوق 

اأي�سًا لعتبارات دينية، اأمور كانت ُتعتبر 

�سلوكًا ''طبيعيًا'' جداً، فالمواطنة والحقوق 

والم�ساواة فيها والواجبات وغيرها من 

المفاهيم الحقوقية والقانونية المرتبطة 

بالدولة الحديثة والفكر ال�سيا�سي والحقوقي 

المعا�سر، هي نتاج مرحلة تاريخية مختلفة 

عن تلك في القرون الو�سطى، ومع ذلك يجب، 

للحقيقة التاريخية، ت�سجيل واقع الأقليات 

المذهبية التي عا�ست اآنذاك في ظل الدولة 

العربية الإ�سالمية.

�سغيرة، يمكن القول اإنها لي�ست �سوى ''دولة/

مدينة''.

وُتجمع الدرا�سات التاريخية على اأن 

ال�سريان اأّدوا دوراً محوريًا في الح�سارة 

والثقافة العربيتين/الإ�سالميتين، بفعل 

عامَلين هما: اأوًل، كونهم اأبناء لجميع المنتوج 

الثقافي والح�ساري والعلمي لالإمبراطوريات 

القديمة، اليونانية والرومانية والفار�سية، 

الأمر الذي مّكنهم من الطالع على ذلك 

المنتوج والم�ساهمة فيه، كما اأن دورهم 

الثقافي تعزز نتيجة ذلك الجدال الالهوتي 

الفل�سفي الذي وجد الالهوتيون الم�سيحيون 

اأنف�سهم غارقين فيه دفاعًا عن مذاهبهم 

وتوجهاتهم في فترة عا�سفة من تاريخ 

الكني�سة )بدءاً من القرن الخام�ش للميالد 

و�سوًل اإلى القرَنين الثامن والتا�سع(؛ ثانيًا، 

تلك البيئة الثقافية والعلمية التي نجح 

الخلفاء العبا�سيون في اإيجادها، وتحديداً على 

�سعيد الترجمات، فا�ستهرت مدار�ش الرها 

ون�سيبين كمراكز للجهد الثقافي ال�سرياني 

الذي مار�ش تاأثيره في الثقافة العربية/

الإ�سالمية.8 ومن المفيد هنا الإ�سارة اإلى اأن 

ال�سريان اإنما قاموا بجهودهم العلمية 

والثقافية باعتبارهم مكونًا اأ�سا�سيًا من 

مكونات الح�سارة والثقافة العربية 

الإ�سالمية، مندمجين فيها على الرغم من 

الطابع الديني للدولة و''ت�سنيفات الرعايا 

واأهل الذمة''، باعتبار اأن الإ�سالم هنا، 

بارتباطه كم�سطلح بالح�سارة والثقافة، ل 

نظر اإليه كاإطار 
ُ
نظر اإليه كدين بقدر ما ي

ُ
ي

ح�ساري تتفاعل فيه مكونات الح�سارة كلها، 

ن في ذلك الم�سيحيون.9 وفي هذا ال�سياق 
َ
بم

يعتقد �سمير عبده اأن الع�سر العبا�سي هو 

بمثابة ''الع�سر الذهبي'' لل�سريان تاريخيًا، مع 
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اأن جمعية مار اأفرام ت�سرف على اأن�سطة 

الكني�سة والمجموعة الك�سفية والنادي، اإّل اإن 

الكني�سة هي من دون اأدنى �سك الموؤ�س�سة الأهم 

بح�سب جميع المبحوثين، وهي تقوم مقام 

''الكيان الهوياتي'' لل�سريان، فتنظم حياة اأفراد 

المجموعة، وت�سرف ب�سورة عامة على 

اأن�سطتهم، وتمار�ش دورها في ر�سم ''�سيا�سات 

الهوية'' الخا�سة بالمجموعة.

VIII ــ ال�رسيان: �سيا�سات الهوية
ينطبق على المجموعة ال�سريانية في بيت 

لحم ما ينطبق على مختلف المجموعات 

ْن 
َ
الإثنية والقومية والطائفية عامة، فهناك م

ير�سم ويحدد ويقرر �سيا�سات معينة لتعميق 

الهوية عبر الموؤ�س�سات الفاعلة، واأهمها في 

حالة ال�سريان، الكني�سة. وقبل الولوج اإلى 

طبيعة تلك ال�سيا�سات، يجب تو�سيح الفارق 

بين المجموعة القومية )الأرمن( والمجموعة 

الإثنية )ال�سريان( في فل�سطين، وفي اعتقادنا 

ين 
َ
فاإن الفارق الرئي�سي يتمحور حول متغير

اثنين: اأوًل، عدم وجود دولة خا�سة بال�سريان 

ما بعد تحولهم اإلى الم�سيحية، ف�ساًل عن عدم 

طرح تلك الم�ساألة، اأي الدولة، على جدول 

اأعمالهم ك�سريان، وثانيًا، عدم وجود حزب 

�سيا�سي �سرياني ل في فل�سطين ول في اأي 

ا في حالة الأرمن 
ّ
دولة يوجدون فيها.14 اأم

فالحزبان الرئي�سيان في اأماكن وجود الأرمن 

هما الحزب القومي الطا�سناق، والحزب 

الي�ساري، لكنهما ل يمار�سان في فل�سطين 

عماًل �سيا�سيًا خارج اإطار اأرمن القد�ش، ول 

عتقد بوجودهما كبنية تنظيمية، واإنما كتيار 
ُ
ي

موؤيد لهذا الطرف اأو ذاك لالأحزاب ال�سيا�سية 

الفل�سطينية.15 ومع ذلك، فاإن الأرمن قومية 

ت�ستند اإلى بقعة جغرافية معروفة، واإلى ثقافة 

VII ــ �رسيان بيت حلم كمجموعة 
اإثنية ذات هوية متميزة

يرجع الوجود ال�سرياني المعا�سر في بيت 

لحم اإلى قدوم ال�سريان من مناطق �سكناهم 

الأ�سلية، �سمال �سورية وجنوب تركيا )جبال 

الأنا�سول(، بعد مجزرة التطهير العرقي في 

�سنة 1915على يد العثمانيين، علمًا باأن 

الوجود في بيت لحم يعود اإلى مئات ال�سنين 

قباًل، ومثبت اأثريًا في حو�ش ال�سريان في بيت 

لحم اليوم.

وتت�سارب الأرقام ب�ساأن عدد �سريان 

فل�سطين، مع اأن قلة عددهم اإجماًل، كما يبدو 

من الأرقام، ووجود موؤ�س�سات ترعى 

م�سالحهم، الكني�سة اأ�سا�سًا، يوفران في 

تقديرنا فر�سة �سهلة لإح�ساء دقيق لعددهم. 

 ويقّدر الكاهن بطر�ش عدد �سريان فل�سطين 

بـ 1500 �سرياني،12 وفي مقابلته مع الباحث 

قّدر العدد ما بين 1200 و1500، 13 بينما 

اأوردت وكالة ''وفا'' الفل�سطينية رقم 4000 

موزعين بواقع 500 عائلة في بيت لحم 

و300 عائلة في القد�ش، م�ستندة في ذلك اإلى 

ما و�سفته اإح�ساء ر�سميًا م�سيحيًا، لكن من 

دون ذكر اأي معلومات توثيقية عن هذا 

الم�سدر )موقع وكالة ''وفا''، 2017/5/25(. 

ونحن نميل اإلى الأخذ بالرقم الذي يورده 

الكاهن بطر�ش، فهو في النهاية كاهن 

الكني�سة/الموؤ�س�سة الأهم التي ت�سكل 

''حا�سنة/كيانًا هوياتيًا'' ما لل�سريان، مع اأن 

رقم وكالة ''وفا''، اأخذاً بمعدل عدد اأفراد 

الأ�سرة في فل�سطين، وارتباطًا بعدد العائالت، 

يبدو منطقيًا.

تن�سط بين �سريان بيت لحم اأربع موؤ�س�سات 

فاعلة: جمعية مار اأفرام؛ الكني�سة؛ النادي 

ومجموعته الك�سفية؛ الجمعية الأنطونية. ومع 
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الكني�سة عبء �سيا�سات الهوية، وهو يتفق مع 

ما ذهبنا اإليه، وما توؤكده اآيرين هزو من اأن 

الكني�سة هي ''الرابط الأ�سا�سي للـهوية 

ال�سريانية... نحن جزء من المنطقة. لم يكن 

لدينا وحدة اإقليمية قومية، ولي�ش هناك اأي 

مطلب �سيا�سي لنا.''16 وفي ت�سورها، فاإن 

�سيا�سة تعزيز الهوية لدى ال�سريان هي اإيجاد 

''خيط جميل ورقعة في القما�ش''، ووا�سح اأن 

القما�ش فل�سطيني، وهو ت�سور منطقي على اأي 

حال، يعك�ش حالة الندماج في الهوية 

 من دون التنازل عن ''الخيط 
ّ
الفل�سطينية الأعم

والرقعة في القما�ش.'' وما ذهبت اإليه هزو 

ذهب اإليه الكاهن بطر�ش واإن من زاوية 

ال�سعوبات التي تواجه الكني�سة كوا�سعة 

لل�سيا�سات: ''هنا نحن غير اأقوياء ماديًا 

وفقراء ثقافيًا بعك�ش الخارج. النقطاع عن 

الكني�سة الأم ]يعني كني�سة �سورية[ منعنا من 

ا�ستخدام الكني�سة كاأداة لتعزيز الهوية. فال 

كتب لدينا ول اأ�ساتذة ول دعم ول منارة 

ثقافية، بعك�ش الخارج''، وبالتالي لي�ش هناك 

''اأن�سطة منهجية ر�سمية.'' والكاهن نعمة هنا ل 

ينفي دور الكني�سة كمحدد ل�سيا�سات الهوية، 

كما قد يبدو من قوله ''منعنا من ا�ستخدام 

الكني�سة كاأداة''، بقدر ما ي�سير اإلى ال�سعوبات 

التي تحول دون قيام موؤ�س�سة الكني�سة بدورها 

اء 
ّ
كما يجب، وقد عزا ذلك اإلى النقطاع جر

الحتالل، وهو ما يت�سح من المقارنة التي 

يعقدها بين دورها في فل�سطين ودورها في 

الخارج )عك�ش الخارج(. واأخذاً في العتبار 

لل�سعوبات التي تناولها الكاهن، فاإنه توقع 

بو�سوح اأن ''الحتمال الأكبر اأمام ال�سريان هو 

الن�سهار.''17

وبمزيد من التف�سيل يذهب �سكري مي�سيل 

جري�ش اإلى اعتبار دور المجموعة الك�سفية 

ولغة تاريخية واقت�ساد في تلك البقعة ذاتها، 

وقد تج�سدت تلك المكونات لحقًا في 

جدت 
ُ
جمهورية اأرمينيا، اأي اأن دولة الأرمن و

ول تزال عبر التاريخ القديم والحديث 

والمعا�سر.

ومقولة الدولة، ح�سوراً اأو انتفاء، توؤدي 

دوراً محوريًا في تحديد الجهة التي تاأخذ على 

عاتقها تحديد �سيا�سات الهوية. ففي الحالة 

الأرمنية مثاًل، اإن وجود الدولة تاريخيًا لم 

يكن بمثابة التعبير الكياني عن الدولة 

فح�سب، بل كان هو والأحزاب الجهة الأبرز في 

تحديد �سيا�سات الهوية، وفي مقدمها الرواية 

التاريخية لالأرمن، وفي القلب منها التطهير 

ا في الحالة 
ّ
العرقي في �سنة 1915. اأم

الكردية مثاًل، وعلى الرغم من اأن الكيان 

ال�سيا�سي يبرز دائمًا ب�سفته مطلبًا قوميًا 

لالأكراد بغ�ّش النظر عن �سكله، ا�ستقالل تام اأو 

انف�سال في دولة، فاإن التعبير عنه كمطلب، 

وتاليًا القيام باأعباء �سيا�سات الهوية، وفي 

القلب منها مطلب الكيان ال�سيا�سي، حملهما 

الحزب ال�سيا�سي: حزب العمال الكرد�ستاني 

في تركيا، والحزبان: التحاد الديمقراطي في 

�سورية، والديمقراطي والوطني في العراق.

ا في فل�سطين فيمكن اعتبار الو�سع 
ّ
اأم

اأقرب اإلى الحالة الكردية: التعبير عن الهوية 

الوطنية كجزء من الهوية العربية، في مواجهة 

ال�ستعمار ال�سهيوني، بكيان �سيا�سي هو 

منظمة التحرير ومنظومة وا�سعة من 

الموؤ�س�سات حملت الهوية ول تزال، وو�سعت 

�سيا�ساتها، وفي مقدمها التحرير والعودة 

وبناء الدولة.

يتعقد الو�سع في الحالة ال�سريانية 

كمجموعة اإثنية: ل دولة، ول مطلب �سريحًا 

بدولة، ول حزب �سيا�سيًا، وبالتالي حملت 
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لغته يعني اأن هناك نزوعًا اإلى تاأكيد هويته!

IX ــ االأنا ــ االآخر ال�سهيوين
روا 

ّ
ن قابلناهم من المبحوثين عب

َ
اأغلب م

عن هويتهم باعتبارهم �سريانًا فل�سطينيين، 

واأحيانًا فل�سطينيين �سريانًا من دون اإقامة 

وزن لترتيب عالقة النعت بالمنعوت؛ ففي 

النهاية هي هوية مزدوجة مثلما اأ�سار اأغلب 

المبحوثين، مع مالحظة تميز المبحوث 

با�سو�ش كما اأثبتنا اأعاله. والالفت للنظر، اأن 

اأغلب المبحوثين اأ�ساروا اإلى ال�سريانية 

باعتبارها قومية ل مجموعة اإثنية، ول نعتقد 

اأن �سبب ذلك هو فقط عدم التقاط الفارق بين 

المجموعة القومية والمجموعة الإثنية 

كمفاهيم �سو�سيولوجية/�سيا�سية، بل اأ�سا�سًا 

لأنهم يتعلقون، اعتقاديًا وعاطفيًا، بذلك 

التاريخ القديم لالآراميين الذين طبعوا بالد 

ال�سام بطابعهم اللغوي والديني عبر مئات 

ال�سنين، على الرغم من عدم الم�سروعية 

العلمية لإطالق �سفة ''القومية'' عليهم اآنذاك، 

والأهم في تقديرنا هو تعلقهم الوجداني 

بتاريخ الممالك الآرامية قبل الم�سيحية، والتي 

اأ�سير اإليها اأعاله.23 وفي هذا التعلق، وفي 

اإطالق �سفة ''القومية'' على الهوية ال�سريانية، 

''اعتقاد م�سترك'' بح�سب ما قال الح�سري، 

بارتباط باأ�سل عرقي تاريخي هو العرق 

الآرامي، ف�ساًل عن عقد �سلة عرقية تاريخية 

ْن كانوا'' 
َ
ْن هم'' اليوم �سريان، و''م

َ
بين ''م

اآراميين قبل اأكثر من 2000 عام. وهذا الأمر 

في الحالتين يتفق تمامًا مع الظاهرة 

المعروفة في �سناعة الهوية واأ�سطرتها.

الكاهن نعمة في مقابلة مع موقع كلية 

بيت لحم للكتاب المقد�ش يبداأ حديثه بالقول 

اإن ال�سريان يتحدرون من الآراميين في بالد 

باأنه ''نقطة التجمع الطائفي لل�سريان''، فهي 

تنظم المحا�سرات، وتقّدم خدمات اجتماعية، 

وت�ساهم في اإحياء المنا�سبات الوطنية واأهمها 

اإعالن ال�ستقالل وانطالقة الثورة، والدينية 

وعلى راأ�سها احتفالت �سبت النور واأحد 

ال�سعانين، كما اأنها في مرحلة معينة اأدت 

دوراً تربويًا باإ�سدار مجلة خا�سة بال�سريان. 

وي�سير جري�ش اإلى اأهمية المجموعة الك�سفية 

بدليل اأن عرفات اختارها لتكون ''حر�ش 

ال�سرف الموقت لفل�سطين.''18

ا يعقوب �ساهين في�سير اإلى دور الكني�سة 
ّ
اأم

على �سعيد اللغة، فيقول: ''الكني�سة علمتني 

الآرامية.''19

ويو�سح الكاهن بطر�ش اأن وظيفتها 

ككني�سة تت�سمن ''تعليم ال�سريان التم�سك 

بالجذور القومية.''20 وتبدو اأهمية اللغة، 

كمكون رئي�سي للـهوية ال�سريانية، حا�سرًة في 

حديث المبحوثين، فقد �ُسرع في تعليم اللغة 

ال�سريانية )الآرامية( عبر تاأ�سي�ش مدر�سة 

�سانت اأفرام في بيت جال في �سنة 2003. 21 

ومع ذلك يجب الإ�سارة اإلى اأن اللغة ال�سريانية 

مح�سورة حتى اللحظة في الطقو�ش الدينية 

ا هي في الحياة اليومية لل�سريان، مع 
ّ
اأكثر مم

وجودها في حيز العائلة بن�سب قليلة.

ا المبحوث اليا�ش با�سو�ش فتميز بالقول 
ّ
اأم

القاطع: ''لي�ش من قومية �سريانية، اأنا عربي 

فل�سطيني ابن الطائفة ال�سريانية.'' فهو بنفيه 

وجود قومية �سريانية يوؤكد الهوية الطائفية 

ل الإثنية لل�سريان، داعمًا موقفه بالتاأكيد: 

''اأين لغتهم؟ اأين ثقافتهم؟ اأي هوية اإذا كان 

الخوري تعّلم ال�سريانية حديثًا؟''22 وفي 

تقديرنا، فاإن تعّلم الخوري حديثًا لل�سريانية 

كلغة، مثلما قال با�سو�ش، ل ينفي الهوية، بل 

على العك�ش يوؤكدها: فاأن يتعلم ال�سرياني 
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حتى لو رغب في ذلك!

في الحالة الفل�سطينية يتنازع ال�سريان، 

بح�سب ما ظهر في المقابالت مع المبحوثين، 

�سعوران مزدوجان: �سعور المجتمع المحلي 

التلحمي بوجودهم، و�سعور بالنتماء، قوًل ل 

فعاًل، اإلى ال�سعب الفل�سطيني.

لي�ش من باب الخطابية العاطفية اعتبار 

ال�سريان التلحميين جزءاً من المعركة �سد 

الم�سروع ال�سهيوني، فوقائع م�ساركة ال�سريان 

نة ومعروفة: 
ّ
في الن�سال �سد الحتالل بي

ميالد �ساهين �ساب فل�سطيني �سرياني �سقط 

�سهيداً في النتفا�سة ال�سعبية في �سنة 1989، 

وغيره التحق بمقاتلي النتفا�سة في �سنة 

2000 من خالل حركة ''فتح''، والعديد بات 

اأ�سيراً، واأحد المبحوثين يحتل موقعًا مهمًا في 

جهاز اأمني لل�سلطة الفل�سطينية، بينما هند 

خوري ال�سريانية الفل�سطينية ُعينت �سابقًا 

وزيرة في ال�سلطة الفل�سطينية. وي�ستذكر يعقوب 

�ساهين: ''ال�سهيد ميالد �ساهين ابن عمي واأكثر 

من ذلك. �سقط �سهيداً لأنه فل�سطيني يدافع عن 

وطنه و�سعبه.''26 وفل�سطينية ال�سهيد ل تنفي 

�سريانيته، اإّل اإن تلك الهوية الإثنية اندمجت 

في لحظة ما بالهوية الوطنية الأ�سمل ف�سقط 

�سهيداً. وتجدر الإ�سارة اإلى ما ذكره جري�ش من 

رف�ش �سريان بيت لحم ''�سعي ممول اأميركي 

حاول دمج �سريان بيت لحم في م�سعى بع�ش 

وه 
ّ
الموارنة من منطقة 48 لإنعا�ش ما �سم

الآرامية بدياًل من الهوية الوطنية الفل�سطينية. 

رف�سنا ذلك ورف�سنا حتى الجتماع مع هوؤلء 

من منطقة 48.''27 ومع ذلك يجب تاأكيد 

ال�ستنتاج التالي في العالقة بين الهويتين 

ال�سريانية والفل�سطينية، وفحواه اأنه على غرار 

العالقة بين الهويات المتنوعة والمتعاي�سة في 

اآن واحد، فاإن الظروف توؤدي دوراً في طبيعة 

ال�سام، واإنهم ينتمون اإلى هذه القومية.24 وفي 

هذا ''التحدر'' اإ�سارة اإلى تلك العالقة المعتقدة 

بال�سلة العرقية التاريخية، واإلى اأن هذا 

''التحدر'' هو ما اأن�ساأ ''قومية'' ال�سريان حاليًا. 

لي�ش هذا فح�سب! بل اإن ''الآخر'' في التاريخ 

ال�سرياني اأي�سًا، يمتد عبر التاريخ، ويحمل في 

عالقته مع الـ ''اأنا'' طابع ال�سراع الجلي. 

التاريخ ال�سرياني كما يظهر في جميع 

 
ّ
الدرا�سات القديمة والمعا�سرة يعج

بال�سطهادات الدينية والإثنية لل�سريان، منذ 

الأ�سوريين، مروراً بالدولة البيزنطية وبع�ش 

الحقب الإ�سالمية، و�سوًل اإلى التطهير العرقي 

في �سنة 1915. ول يمكن التحدث مع �سرياني 

اإّل ونراه يتناول حقيقة هذا ال�سطهاد، 

وخ�سو�سًا التطهير العرقي الحديث، فهو، اأي 

ال�سطهاد، يمتلك عليه ذاكرته ووجدانه 

وم�ساعره، الأمر الذي يحيلنا على ما تناوله 

تاجفيل من العالقة بين الهوية الفردية 

والهوية الجماعية، اإذ يعتقد اأن عالقة الفرد 

بالجماعة ُتبنى على اأ�سا�ش ''اأن العامل 

الأ�سا�سي هنا هو ال�سعور النف�سي لدى كل فرد 

بالنتماء والم�سير الم�سترك الذي يربط 

الجماعة بع�سهم ببع�ش'' )مكاوي 2002(، 

وتلك ظاهرة يمكن بب�ساطة مالحظتها لدى 

جميع المجموعات والأقليات الم�سطهدة، 

كالفل�سطينيين والأكراد والأرمن وال�سيعة في 

الم�سرق العربي، وال�سود في الوليات المتحدة، 

على �سبيل المثال. وعندما توؤكد هزو: ''نحن ل 

�سعوريًا ل ن�ستطيع التمل�ش من الهوية''،25 

فهي اإنما ت�سير اإلى ذلك ال�سعور الذي ت�سكل 

تاريخيًا في ذات ال�سرياني، وامتلك عليه 

وجدانه بفعل جميع تلك الماآ�سي التي مر بها 

ال�سريان عبر التاريخ، وتم تناقلها جياًل بعد 

جيل، وهو بالتالي ل يمكنه ''التمل�ش منه'' 
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ظ اأن حجم ا�ستراكهم في الن�سال 
َ

عدداً، يالح

�سد الحتالل اأقل بو�سوح من حجم م�ساركة 

�سريان بيت لحم. ويعتقد با�سو�ش اأن ''�سريان 

القد�ش تغلغل اليهود فيهم''،30 بمعنى اأنهم، اأي 

ال�سهيونيين، نجحوا في دمجهم في 

الموؤ�س�سات الإ�سرائيلية. وتتفق هزو مع ذلك 

فتوؤكد بو�سوح اأن ''المجتمع ال�سرياني 

المقد�سي يندمج في الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية. 

ر عن 
ّ
ال�سريان اندمجوا في الموؤ�س�سات''، وتعب

ا�ستغرابها لمدى ذلك الندماج31.

X ــ االأنا ــ االآخر املحلي
يوؤكد الكاهن بطر�ش اأن نظرة المجتمع 

المحلي ''ل تزال اأن ال�سرياني غريب، 

لجىء''،32 ويعتبر اأن اعتبار ''البع�ش'' 

ال�سرياني كذلك، ل يعني اأن الظاهرة محدودة 

بدليل تاأكيدها من طرف اأغلب الباحثين، وهي 

ظاهرة لم�سها كاتب هذه الدرا�سة بمالحظته 

المبا�سرة اأي�سًا. ويعطي الكاهن بطر�ش مثاًل 

عتبرون 
ُ
لذلك باأن ال�سريان حتى اللحظة ل ي

حارة في بيت لحم،33 وتلك اإ�سارة اإلى عدم 

العتراف بهم �ساأن الحمائل الأُخرى، 

كمجموعات عائلية يوؤخذ راأيها في ق�سايا 

المجتمع المحلي، وخ�سو�سًا في تحالفات 

النتخابات، وتحديداً انتخابات المجل�ش 

البلدي، فالتعامل كـ ''مجموعة'' ما هو اإّل 

ز يطلبه ال�سريان ول يقوم به 
ّ
اعتراف بتمي

ا لماذا هذا الموقف 
ّ
المجتمع التلحمي. اأم

ال�سلبي منهم كمجموعة، فاإن بطر�ش يحيله 

اإلى قدرة ال�سريان بعدما وفدوا اإلى فل�سطين 

بعد المجزرة على التحول من ''فالحين 

ولجئين فقراء اإلى مالكين معروفين.''34 

فظاهرة ''تح�س�ش'' مجتمع محلي ما من 

''الوافدين'' عليه ظاهرة اجتماعية معروفة في 

عالقة الندماج/التمايز/ال�سراع بين الهوية 

الجزئية )دينية اأو قومية اأو اإثنية(، والهوية 

الوطنية والقومية الجامعة، ففي لحظة 

يت�ساعد الإح�سا�ش بالهوية الجزئية على 

ح�ساب الهوية الوطنية ــ بينما في لحظات 

ت�ساعد الخطر الم�سترك تتوارى الهوية الجزئية 

لم�سلحة الهوية الوطنية، وفي الحالتين يبدو 

ال�سراع محرك العالقة؛ فالهوية الوطنية تتعزز 

بت�ساعد الن�سال �سد الخطر الم�سترك، مع عدم 

اختفاء الهوية الجزئية، بينما تخبو الهوية 

الوطنية وتطل الهويات الجزئية براأ�سها في 

 الوطني العام، وتلك 
ّ
لحظات تراجع الهم

معادلة ت�سلح لفهم العالقة بين الهويات في 

المجتمعات ب�سورة عامة. ويوؤكد عبد الرحمن 

منيف العالقة حين يقول: ''اإن ظهور المذهبية 

والطائفية وقوتها يتنا�سب عك�سيًا مع ظهور 

التيار الوطني القومي، فحين يقوى الأخير، 

وفي ظل المعارك الوطنية الحقيقية، فاإن 

التيارات المذهبية والطائفية تتراجع وت�سعف. 

ا في حالة غياب هذه المعارك، وفي حال 
ّ
اأم

اقت�سام المغانم، اأو الحفاظ على المتيازات... 

فاإن التيارات المذهبية تقوى وت�ستد'' )منيف 

2013، �ش 72(، كما اأن هزو تتفق مع 

ا�ستنتاجنا ال�سابق ومع ما ذهب اإليه منيف 

بالقول في حالة ال�سريان: ''تتغير الهويات 

بح�سب الموقع. فجميع الهويات موجودة، لكن 

في لحظة ما تطغى هوية على اأُخرى.''28 

ويقول جري�ش اإنه في اأثناء الت�سويت 

للمر�سحين للقب Arab idol، ظهرت بع�ش 

ال�سيء ''نزعة محلية بين يعقوب ودندن 

�سارعنا اإلى و�سع حد لها''،29 م�سيراً اإلى 

الفل�سطيني ابن المجموعة الدينية الدرزية اأمير 

دندن.

وعند الحديث عن �سريان القد�ش الأقل 
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هذه الح�سا�سية اأنهم ــ اأي التلحميين ــ يعّلمون 

الأطفال الح�سا�سية، وقد يكون �سببها نجاح 

ال�سريان اقت�ساديًا''،37 م�سيراً اإلى اأ�سماء 

عائالت ناجحة اقت�ساديًا، مثل كندو وني�سان 

وعزيزة، على الرغم من محدودية عدد 

ال�سريان عامة. وو�سُف جري�ش لرف�ش 

الم�ساهرة باعتباره ''قديمًا'' يوؤ�سر اإلى تراجع 

ر 
ّ
ا ظاهرة ''التكتل'' كما عب

ّ
تلك الظاهرة. اأم

عنها با�سو�ش، فيمكن تف�سيرها بما ذهب اإليه 

تاجفيل في العالقة بين الفرد/الجماعة عند 

المجموعات الب�سرية، والتي ت�ستدعي ت�سوراً 

م�ستركًا يف�سي اإلى التكتل )مكاوي 2002(. 

 الكاهن بطر�ش باأن التكتل يظل قائمًا في 
ّ
ويقر

الأزمات، وهو ما اأكده العديد من ال�سريان 

والتلحميين من اأن ال�سريان التلحميين �سريعًا 

ما يتكتلون في الأزمات، والواحد ي�سند 

المجموعة: ''بت�سير م�سكلة مع �سرياني، كل 

ر اأحد ال�سريان 
ّ
ال�سريان بوقفوا معاه''، كما عب

ر الكاهن 
ّ
في درد�سة �سريعة معه. ولذلك يعب

بطر�ش بمرارة: ''ال�سخرية من ال�سريان تبقى 

في داخلنا''،38 وتلك ال�سخرية كفيلة بتعزيز 

التكتل في اأي لحظة ت�سعر فيها المجموعة 

باأنها مهددة كمجموعة، لفظًا اأو فعاًل.

ويمكن مالحظة هذا التكتل الذي تجاوز 

حدود المجموعة في بيت لحم ليطال اأماكن 

وجود ال�سريان، في ذلك الح�سد المثير الذي 

اأظهروه بدعم ال�سرياني يعقوب �ساهين للقب 

Arab Idol الذي فاز به ل�سنة 2017. فبح�سب 
جري�ش الذي ن�سط في تنظيم حملة الدعم 

ليعقوب: ''ا�ستغل ال�سريان اآخر يوم بقوة ــ 

يعني في الت�سويت ليعقوب ــ اإذ ح�سل على 

700.000 �سوت، منهم 90% من بيت لحم، 

وجمعنا مئات اآلف ال�سواكل للت�سويت. اأهل 

بيت لحم وقفوا معاه لأنه تلحمي، ولأن اأمه 

فل�سطين، فجميع الوافدين اإلى المدينة، اأكانوا 

من الأرياف اأم من المخيمات ي�ست�سعرون تلك 

الح�سا�سية التي تنعك�ش في مواقف ثقافية 

واجتماعية تجاه الآخر، وهي ظاهرة تتحول 

في عدة اأحيان، وخ�سو�سًا لدى تراجع مظاهر 

النتماء الموحد في مواجهة الحتالل، اإلى 

�سراعات لها عالقة بما ي�ست�سعره المجتمع 

المحلي من �سرورة ''الدفاع عن الذات/الهوية 

المحلية'' اأمام اأي تاأثيرات ''دخيلة'' من 

''الغرباء'' ذوي الهويات الأُخرى، بما يعنيه 

هذا من �سراعات ثقافية، واأحيانًا اقت�سادية، 

بين المجتمع المحلي و''الغرباء''.

ومع ذلك، ظهر ت�سارب لدى الباحثين 

ب�ساأن موقف المجتمع المحلي من ال�سريان. 

فبا�سو�ش مثاًل، يحيل ظاهرة ''تكتل ال�سريان''، 

بح�سب ما و�سف عالقتهم بالكل الفل�سطيني، 

اإلى طابع تربية الأهالي لهم. يقول: ''�سعب 

متكتل ومغلق في اآن واحد. الأهالي ربوهم 

هكذا''، ويذهب اأبعد من ذلك فيقول: ''لم نواجه 

ح به يعقوب 
ّ
نهائيًا اأي تمييز''،35 وهو ما ي�سر

�ساهين بو�سوح قائاًل: ''ل تمييز في بيت 

لحم.''36 واإذا كان با�سو�ش و�ساهين يعنيان 

بالتمييز على م�ستوى الموؤ�س�سة الفل�سطينية، 

فاإن اأحداً لن يختلف معهما، لأن فل�سطين 

ب�سورة عامة ل تعرف تمييزاً ر�سميًا تجاه 

الإثنيات اأو المذاهب الدينية مثاًل، لكن على 

م�ستوى العالقة مع المجتمع المحلي التلحمي 

فاإن اآخرين من المبحوثين يرون ذلك التمييز 

مثلما راآه الكاهن بطر�ش الذي قّدم وقائع عنه، 

وذكر اأن مظهره الأ�سا�سي هو عدم اعتبار 

ال�سريان حارة حتى اللحظة. وقد اأكد �سكري 

جري�ش هذا التمييز بقوله: ''هناك نظرة 

ح�سا�سة تجاه ال�سريان، وقديمًا كانوا 

يرف�سون الزواج منهم. ويمكن اأن يكون �سبب 
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الأربعة لالآراميين التي ن�ساأت في المنطقة 

الواقعة �سمال �سورية/جنوب تركيا الحالية، 

واأن اللون الأحمر الذي ي�سكل اأر�سية العلم 

فيرمز اإلى دم الم�سيح ودماء ال�سريان الذين 

�سقطوا �سحايا اإيمانهم عبر التاريخ.40 واللون 

الأحمر في التحليل ال�سيميولوجي المتداول في 

ا على الثورة وال�سحايا، 
ّ
الأدبيات يحيل اإم

ا يرمز اإلى الرغبات وال�سهوات الجن�سية، 
ّ
واإم

وفي حالة العلم ال�سرياني فمن الوا�سح اأن 

الأحمر يحيل على تاريخ ال�سريان الدموي، 

وخ�سو�سًا مجزرة �سنة 1915 على يد 

الأتراك، لتغدو تلك اللحظة محطة مهمة في 

الرواية التاريخية التي ت�سكل الهوية الإثنية 

لهم. فمن جهة يجري الربط تاريخيًا، مرة 

اأُخرى، بين القمع بمختلف اأ�سكاله على مر 

الع�سور في تاريخ مت�سل�سل يكت�سب الطابع 

الدموي الماأ�سوي من الما�سي اإلى الحا�سر، 

وهو ربط مهم و�سروري لت�سكيل الهوية كما 

عطى بعداً 
ُ
مر معنا �سابقًا، ومن جهة ثانية ي

دينيًا لهوية تجمع بين الإثنية والمذهبية. 

ويبدو لفتًا الربط الذي يقوم به الكاهن 

بطر�ش بين دماء الم�سيح ودماء ال�سريان عبر 

الع�سور، اإذ اإن دماء الم�سيح، بح�سب المعتقد 

الم�سيحي، هي عربون اإلهي قّدمه الم�سيح 

لخال�ش الب�سرية من خطاياها و�سرورها 

وماآ�سيها، وقد ارتبطت في الحالة ال�سريانية 

تلحمية ولي�ست �سريانية. ال�سريان في اأميركا 

ل 
ّ
وا دوراً جيداً اأي�سًا. لم نحو

ّ
وال�سويد اأد

الت�سويت اإلى طائفي، فيعقوب �سخ�سيته 

مه كان ينع�ش موقع 
ّ
محبوبة، وتقد

ال�سريان.''39 اإن تكتل �سريان اأميركا وال�سويد 

خلف يعقوب، والثانية فيها اأعداد �سخمة من 

ال�سريان، يدل على �سيادة الت�سامن 

والم�ساعر الم�ستركة لدى ال�سريان بغ�ّش 

النظر عن موقعهم الجغرافي، فالهوية 

توحدهم. ومع ذلك لم يغرق ال�سريان بح�سب 

ما اأكد جري�ش في النزعة الطائفية، مع اأن 

النزعة المحلية تظهر في الحديث عن اأ�سول 

ا الأرقام، �سواء اأرقام 
ّ
اأمه التلحمية، اأم

الت�سويت اأو حجم المجموع للدعم، فُتظهر 

مدى الت�سامن و''التكتل'' بالمعنى الإيجابي 

لدعم يعقوب.

ومع ذلك يبدو اأن الح�سا�سية بداأت تتراجع 

ب�سبب عالقات الم�ساهرة التي اأخذت تتزايد، 

ا 
ّ
والتن�سئة التي �سرعت تاأخذ طابعًا مختلفًا عم

�سبق، الأمر الذي عزز الندماج بين ال�سريان 

والتلحميين. اإن التناق�ش في و�سف العالقة 

بين ال�سريان والتلحميين مرده الأ�سا�سي، على 

ما نعتقد، اإلى تلك المرحلة النتقالية التي 

تطبع العالقة: النتقال من الح�سا�سية تجاه 

ال�سريان، اإلى انتفاء تلك الح�سا�سية.

XI ــ �سو�سيولوجيا العلم 
ال�رسياين: التاريخ القدمي حا�رس يف 

الهوية

اإن العتقاد بالنتماء اإلى القومية الآرامية 

ر عنها بممالك قديمة، يعزز ما ذهب اإليه 
ّ
المعب

َلم ال�سرياني، من 
َ
الكاهن نعمة في تحليله للع

اأن النجوم الأربعة تمثل الممالك التاريخية 
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الم�سيح، وير�سد المجو�ش اإلى مكان ولدته، 

وا�ستمرت تلك الرمزية حتى اليوم بطق�ش النور 

الخارج من القبر المقد�ش، وم�ساعل طق�ش 

�سبت النور.

اال�ستنتاجات

يمكن ت�سجيل ال�ستنتاجات الختامية 

التالية التي تو�سل اإليها البحث:

ال�سريان، وبحكم كونهم اأبناء المنطقة 

الجغرافية )بالد ال�سام(، لي�سوا بغريبين عن 

ح�سارة هذه المنطقة وثقافتها وتاريخها، بل 

هم فاعل اأ�سا�سي في تاريخها وثقافتها 

وح�سارتها واأديانها، الأمر الذي جعل من 

ال�سهل على ال�سريان الندماج في الهوية 

الوطنية القطرية للبالد التي يقيمون فيها، 

فال�سرياني الفل�سطيني فل�سطيني بقدر 

�سريانيته، كما ال�سرياني العراقي وال�سوري.

وتبدو الهوية ال�سريانية بطابعها الثقافي/

الديني، هوية اإثنية اأكثر منها هوية قومية، 

فغياب الأر�ش الم�ستركة المتوا�سلة عبر 

التاريخ، وتاليًا غياب القت�ساد الموحد، جعل 

منها هوية اإثنية ل قومية، الأمر الذي عك�ش 

نف�سه على غياب الحزب ال�سرياني في 

مجتمعهم المحلي، وغياب اأي مطالب ذات 

طابع قومي ا�ستقاللي.

كما اأن اندماج ال�سريان في الهوية 

ل عبء الدفاع 
ّ
الوطنية الفل�سطينية، وتاليًا تحم

عن تلك الهوية ومتطلبات الن�سال �سد 

ال�ستعمار ال�سهيوني، يبدو للباحث طاغيًا 

اأكثر من انتمائهم اإلى الهوية ال�سريانية، على 

الرغم من �سعيهم الوا�سح لتاأكيد ازدواجية 

النتماء، وكذا ال�سعي لتعزيز الهوية ال�سريانية 

عبر اللغة ون�سر الروؤية الم�ستركة اإلى التاريخ 

وموقع ال�سريان منه. وعلى غرار اأي هوية 

بالذاكرة الجمعية التي تمتلكهم كاأفراد 

ومجموعة اإثنية تحت�سن اأحالمًا اإن�سانية 

تتطلع اإلى زمن ما�ٍش عا�ش فيه ال�سريان في 

اأرا�سيهم ومزارعهم في مناطقهم الأ�سلية قبل 

القمع وال�سطهاد والتطهير التركي. اإنها 

ذاكرة جمعية دفينة تن�سد خال�سها كما ن�سد 

ا اللون 
ّ
الم�سيح خال�ش الب�سرية بدمائه. اأم

الأ�سفر فيحيله الكاهن بطر�ش اإلى ال�سوء 

واللـهب للروح القد�ش.41 ووا�سح اأن الكاهن 

عطي دللت دينية لجميع مكونات 
ُ
بطر�ش ي

العلم، وهذا منطقي، ومع ذلك يمكن الإ�سارة 

اإلى نقطتين: الأولى، يبدو اللون الأ�سفر على 

�سكل ن�سر اأو �سقر، بينما تبدو ال�سعلة كاأنها 

راأ�سه، وهو ما ربما يرمز اإلى مكانة الن�سر/

ال�سقر/الطير ب�سورة عامة في الميثولوجيا 

القديمة، ويمكن ربطها برمزية العنقاء اأي�سًا، 

وقد تحولت اإلى رموز معروفة في ح�سارات 

ما بين النهرين والنيل اأي�سًا، ومقتحمة 

للن�سو�ش ال�سعرية والدينية والطقو�ش 

والرايات والنقو�ش والر�سوم... وهي لدى 

العديد من الباحثين الميثولوجيين ترمز اإلى 

الرغبة الدفينة لدى الإن�سان في التحرر 

والنعتاق والطيران بعيداً عن واقع ماأ�سوي 

في الحياة اليومية )ال�سائحي، 

2016/11/4(. فال�سريان، وباعتبارهم اأبناء 

 برموز الطير 
ّ
تلك المنطقة الجغرافية التي تعج

والطيران، كانوا برموزهم ين�سجمون مع 

دللت تلك الرموز، وي�ستعيدونها عبر التاريخ 

حتى اللحظة الراهنة. ومرة اأُخرى نرى 

ا 
ّ
التاريخ يقتحم بقوة ت�سكيل الهوية الإثنية. اأم

ال�سعلة/النور/النار فرمزية متجذرة في 

التراث الم�سرقي بتاأثير الزردا�ستية/المجو�ش، 

وقد حوت الرواية الم�سيحية تلك الرمزية حين 

ظهر نجم م�سيء في ال�سماء يب�ّسر بميالد 
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تعزيز محددات الهوية. 

واأخيراً فاإن الكني�سة، وفي ظل غياب الدولة 

والحزب ال�سيا�سي، توؤدي الدور المركزي في 

ال�سعي لتعزيز ركائز الهوية ال�سريانية 

وبلورتها عبر �سيا�سات هوية ت�سكو �سعف 

الإمكانات والو�سائل، الأمر الذي يجعلنا 

نتوقع ما توقعه الكاهن بطر�ش من اأن 

''ال�سريان اآخذون في الن�سهار''، مع بقاء 

الركائز المحددة اأعاله كهوية ثقافية 

مح�سورة بين الأفراد، ول تعك�ش حالة عامة 

لدى ال�سريان من حيث التاأثير في المحيط.  

محلية، فاإن ال�سريانية تطفو على ال�سطح في 

لحظة، وتخبو في لحظة اأُخرى، لكن في 

النهاية تميل ازدواجية النتماء ب�سكل اأقوى 

اإلى م�سلحة الندماج في الهوية الوطنية 

الفل�سطينية.

اإن ركائز الهوية ال�سريانية تبدو محددة 

ب�سكل خا�ش بعامَلين: اللغة من جهة، 

والتم�سك بروايتهم التاريخية من جهة اأُخرى، 

وتحديداً رواية القمع والتطهير التركي لهم 

التي تحتل مكانة ال�سدارة. ولعل كونها رواية 

تعك�ش حالة ال�سراع هي التي تدفع في اتجاه 
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اإ�سرائيل:  ''الفل�سطينيون في  اأ�سعد غانم ومهند م�سطفى،  اإلى:  الرجوع  النقطة يمكن  للتعمق في هذه   3

�سيا�سات االأقلية االأ�سلية في الدولة االإثنية'' )رام اللـه: المركز الفل�سطيني للدرا�سات االإ�سرائيلية/مدار، 

2009(. وفي هذا ال�سياق ُتعّد ق�سيدة محمود دروي�س المعروفة ''�سجل اأنا عربي'' رداً على تلك ال�سيا�سة 

بتاأكيد الهوية القومية العربية الجامعة.

التاريخ  اأو  الفل�سطيني،  التاريخ  في  فل�سطينيين  يهود  لوجود  اإنكاراً  التكوين  اليهود من  اإخراج  لي�س   4

العربي عامة، لكننا هنا نتناول تلك التكوينات في العالقة مع الم�سروع ال�سهيوني، اإذ اتخذ اليهود 

الفل�سطينيون موقفًا داعمًا ومنحازاً اإلى الم�سروع ال�سهيوني منذ ما قبل ن�سوء الكيان ال�سهيوني، ومع 

لدى  �سجناء  منهم  كان  فقد  االحتالل،  مقاومة  دورهم في  نابل�س،  في  ال�سامريين  لليهود  ل  ي�سجَّ ذلك 

االحتالل.

االإ�سرائيلية نجح في جذب مجموعات كبيرة  الحكومة  ال�سهيوني عبر  الم�سروع  باأن  االعتراف  يجب   5

من الدروز الفل�سطينيين اإلى م�سلحته عبر اتفاقية ''حلف الدم'' التي عقدها في �سنة 1956 مع �سيخ 

عقل الطائفة الدرزية اأمين طريف، والتي بموجبها �سار الدروز يخدمون في جي�س االحتالل في مواجهة 
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االأخيرة  االأعوام  في  الوا�سح  التنامي  حقيقة  اإلى  االإ�سارة  يجب  فاإنه  ذلك،  من  الرغم  وعلى  �سعبهم. 

لظاهرة رف�س الدروز الخدمة في الجي�س تاأكيداً لعروبتهم وانتمائهم اإلى �سعبهم الفل�سطيني.

يورد برنارد �سابيال االأرقام التالية الدالة على واقع التطهير العرقي الذي اأ�ساب الم�سيحيين، كمثال   6

بوجود  اعتقادنا  مع  ال�سهيوني،  الم�سروع  لتداعيات  االجتماعية  التكوينات  مختلف  �س 
ّ
لتعر نورده 

بع�س الخلل في تف�سيالت االأرقام: ''في العام 1948 قبل الحرب العربية ــ االإ�سرائيلية االأولى وقيام 

اإ�سرائيل على االأر�س الفل�سطينية، كان هناك 145 األف م�سيحي، اأي 7.6% من مجموع ال�سكان الذين 

و�سل عددهم اآنذاك اإلى 1.908.724 ن�سمة. وبقي 34 األف م�سيحي فيما ُيعرف باإ�سرائيل، بينما تحول 

60 األفًا، اأي 41.3% من الم�سيحيين الفل�سطينيين اإلى الجئين ]....[ وفي االأرا�سي الفل�سطينية اليوم، فاإن 

30% من الم�سيحيين هم من الالجئين. وبح�سب الموؤرخ الفل�سطيني �سامي هداوي، فاإن اأكثر من ن�سف 

م�سيحيي القد�س ُهّجروا من بيوتهم في القد�س الغربية.''

انظر: برنارد �سابيال، ''الح�سـور الم�سيحـي فـي فل�سطيـن''، ''ال�سفير ــ ملحق فل�سطين'' )بيروت(، ت�سرين   

االأول/اأكتوبر 2011، في الرابط االإلكتروني التالي:

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2020  

اأُجريت  لحم،  بيت  في  االأورثوذك�س  لل�سريان  العذراء  كني�سة  كاهن  نعمة،  بطر�س  الكاهن  مع  مقابلة   7

بتاريخ 2016/9/20 في بيت لحم.

ال�سروق، 1997(؛  دار  )عّمان:  مراجعة عواد علي  قديمًا وحديثًا''،  ''ال�سريان  �سمير عبده،  انظر:  للمزيد   8

وفي ال�سياق نف�سه يعدد مخول 20 مدر�سة و8 مكتبات �سريانية اأدت الدور االأبرز في الح�سارة العربية 

االإ�سالمية، وخ�سو�سًا في الفترتين االأموية والعبا�سية. انظر: مو�سى مخول، ''الح�سارة ال�سريانية ح�سارة 

)بيروت: بي�سان  العبا�سي''  االأموي والع�سر  الع�سر  االأولى،  العربية  النه�سة  ال�سريان في  عالمية: دور 

للن�سر والتوزيع واالإعالم، ط 1، 2009(.

مروة،  ح�سين  انظر:  منها،  الدين  وموقع  اإ�سالمية''  عربية  ''ح�سارة  لمقولة  التف�سير  هذا  في  للتعمق   9

''النزعات المادية في الفل�سفة العربية االإ�سالمية'' )بيروت: دار الفارابي، ط 6، 1988(.

لمزيد من التف�سيالت، انظر: عبده، م�سدر �سبق ذكره، �س41 ــ 45.  10

لمزيد من المعلومات التاريخية عن حياة ال�سريان انظر: ديونو�سيو�س دي تلمحري، ''الوقائع التاريخية   11

ال�سريانية من �سنة 587-774م''، ترجمة بطر�س قا�سا، مراجعة وتقديم �سهيل قا�سا )بيروت: المنظمة 

العربية للترجمة، ط 1، 2016(. فالكتاب يت�سمن ت�سجيل الوقائع اليومية لحياة ال�سريان في بع�س 

من مراحل الدولتين االأموية والعبا�سية، وتناواًل لبع�س مظاهر القمع واال�سطهاد، مع مالحظة حجم 

االأ�سطرة ال�سرورية ل�سوغ هوية ما كما اأ�سرنا �سابقًا، في ت�سجيل بع�س الوقائع. وكمثال لالأ�سطرة، انظر 

ها( يقوم باإحياء راهب من الموت 
ّ
�س 38 - 39، التي جاء فيها اأن ''االأ�سقف الوقور مار حبيب'' )اأ�سقف الر

ليعرف منه مكان كمية من الذهب تركها م�سلم لديه كاأمانة!.

ال�سريانية  الكني�سة  كاهن  نعمة  بطر�س  الكاهن  مع  مقابلة  المقد�س.  للكتاب  لحم  بيت  كلية  موقع   12

االأورثوذك�سية في بيت لحم، اأُجريت بتاريخ 2017/4/12. انظر الرابط االإلكتروني التالي:

https://tinyurl.com/y7byn7jj  

مقابلة مع الكاهن بطر�س نعمة، م�سدر �سبق ذكره.  13

ومع ذلك، فاإن ال�سريان ال�سوريين، وبعد تهديد وجودهم كمجموعة اإثنية/دينية من طرف المجموعات   14

التكفيرية، قاموا بتاأ�سي�س فريق م�سلح با�سم المجل�س الع�سكري ال�سرياني، ُيعّد اليوم جزءاً من ''قوات 

�سورية الديمقراطية'' المعروفة با�سم )''ق�سد''(، والتي تقاتل في المنطقة ال�سمالية ال�سرقية من �سورية 

حيث يوجد العديد من ال�سريان، وخ�سو�سًا في منطقة الجزيرة المعقل التاريخي لل�سريان ال�سوريين، 
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علمًا باأن الفريق المهيمن على تلك القوات، كما هو معروف، هو االأكراد ال�سوريون المنتمون اإلى حزب 

)كرد،  العرقيات  تنويعة من  ''ق�سد''  وت�سم  الكرد�ستاني.  العمال  القريب من حزب  الديمقراطي  االتحاد 

ف عقيدته باأنها علمانية ــ فدرالية ــ ديمقراطية. انظر موقع 
ّ
وعرب، وتركمان، واأرمن، و�سريان(، وهو يعر

https://tinyurl.com/zvnpfve :ويكيبيديا في الرابط االإلكتروني التالي

ال�سيا�سية والحزبية للموؤلف واطالعه على مختلف االتجاهات  التجربة  المعلومات م�ستقاة من  هذه   15

والتيارات ال�سيا�سية والحزبية الفاعلة في فل�سطين.

مقابلة مع اآيرين هزو، نائب رئي�س جامعة بيت لحم لل�سوؤون االإدارية، وهي من �سريان القد�س. تمت   16

مقابلتها في تاريخ 2017/4/3 في بيت لحم.

مقابلة مع الكاهن بطر�س نعمة، م�سدر �سبق ذكره.  17

مقابلة اأولى مع �سكري مي�سيل جري�س، وهو طبيب اأ�سنان �سرياني من بيت لحم. تمت مقابلته بتاريخ   18

2017/8/17 في بيت لحم.

 Arab( مقابلة مع يعقوب يو�سف �ساهين، وهو فنان معروف حاز لقب محبوب العرب ل�سنة 2017   19

Idol(، ومّثل فل�سطين في العديد من المهرجانات العالمية. تمت المقابلة بتاريخ 2016/11/28 في 
بيت لحم.

مقابلة مع الكاهن بطر�س نعمة، م�سدر �سبق ذكره.  20

موقع كلية بيت لحم للكتاب المقد�س، م�سدر �سبق ذكره.  21

تمت  الفل�سطيني.  الوقائي  االأمن  جهاز  في  عقيد  تلحمي  �سرياني  وهو  با�سو�س،  اليا�س  مع  مقابلة   22

المقابلة بتاريخ 2016/8/19.

وتوؤدي  م�سترك،  و�سعور  تاريخية  برواية  تت�سكل  تاريخية  ثقافية  هوية  تجمعها  االإثنية  المجموعة   23

اللغة دوراً في نقلها وتعزيزها لالأجيال، بينما المجموعة القومية تتطلب فوق ذلك كله وحدة االأر�س 

واإّما  مثاًل،  االأكراد  اإّما كمطلب، كحالة  )دولة(،  �سيا�سي  بكيان  نف�سها  وتعّبر عن  الم�سترك،  واالقت�ساد 

كحقيقة، �ساأن القوميات الحديثة.

موقع كلية بيت لحم للكتاب المقد�س، م�سدر �سبق ذكره.  24

مقابلة مع اآيرين هزو، م�سدر �سبق ذكره.  25

مقابلة مع يعقوب يو�سف �ساهين، م�سدر �سبق ذكره.  26

مقابلة اأولى مع �سكري مي�سيل جري�س، م�سدر �سبق ذكره.  27

مقابلة مع اآيرين هزو، م�سدر �سبق ذكره.  28

مقابلة اأولى مع �سكري مي�سيل جري�س، م�سدر �سبق ذكره.  29

مقابلة مع اليا�س با�سو�س، م�سدر �سبق ذكره.  30

مقابلة مع اآيرين هزو، م�سدر �سبق ذكره.  31

مقابلة مع الكاهن بطر�س، م�سدر �سبق ذكره.  32

اإن في بيت لحم 7  ''حمولة''، فعندما يقال  ''الحارة'' في بيت لحم، بح�سب المعتمد والمتداول، تعني   33

حارات، فهذا يعني 7 حمائل. ومع ذلك يوجد جدل ب�ساأن هذه النقطة، فهنالك من َيُعد بيت لحم 9 حارات 

منها حارة ال�سريان، لكن الوا�سح هنا هو اأن االإ�سارة هي اإلى التمثيل ال�سيا�سي ال البعد االجتماعي.

مقابلة مع الكاهن بطر�س نعمة، م�سدر �سبق ذكره.  34

مقابلة مع اليا�س با�سو�س، م�سدر �سبق ذكره.  35

مقابلة مع يعقوب يو�سف �ساهين، م�سدر �سبق ذكره.  36

مقابلة اأولى مع �سكري مي�سيل جري�س، م�سدر �سبق ذكره.  37
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مقابلة مع الكاهن بطر�س، م�سدر �سبق ذكره.  38

مقابلة ثانية مع �سكري مي�سيل جري�س، تمت بتاريخ 2017/6/1 في بيت لحم.  39

موقع كلية بيت لحم للكتاب المقد�س، م�سدر �سبق ذكره.  40
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- Anderson, Benedict (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism. London; New York: Verso.

- Hobsbawm, Eric John Ernest. (1992). Nations and Nationalism since 1780: 
Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

مواقع اإلكترونية

كلية بيت لحم للكتاب المقد�س. مقابلة مع الكاهن بطر�س نعمة كاهن الكني�سة ال�سريانية االأورثوذك�سية  ــ 

في بيت لحم، اأُجريت بتاريخ 2017/4/12. انظر الرابط االإلكتروني التالي:

https://tinyurl.com/y7byn7jj  

االإلكتروني  الرابط  في   ،2017/5/25 ال�سريان''،  ''اأ�سل  ''وفا''.  الفل�سطينية  والمعلومات  االأنباء  وكالة  ــ 

التالي:

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5063  

المقابالت

تمت  الفل�سطيني.  الوقائي  االأمن  جهاز  في  عقيد  تلحمي  �سرياني  وهو  با�سو�س،  اليا�س  مع  مقابلة  ــ 

المقابلة بتاريخ 2016/8/19.

مقابلة اأولى مع �سكري مي�سيل جري�س، وهو طبيب اأ�سنان �سرياني من بيت لحم. تمت مقابلته بتاريخ  ــ 

2016/8/17 في بيت لحم.

مقابلة ثانية مع �سكري مي�سيل جري�س، تمت بتاريخ 2017/6/1 في بيت لحم. ــ 

مقابلة مع اآيرين هزو، نائب رئي�س جامعة بيت لحم لل�سوؤون االإدارية، وهي من �سريان القد�س. تمت  ــ 

مقابلتها في تاريخ 2017/4/3 في بيت لحم.
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مقابلة مع الكاهن بطر�س نعمة، كاهن كني�سة العذراء لل�سريان االأورثوذك�س في بيت لحم. تمت المقابلة  ــ 

بتاريخ 2016/9/20 في بيت لحم.

 Arab( العرب ل�سنة 2017  مقابلة مع يعقوب يو�سف �ساهين، وهو فنان معروف حاز لقب محبوب  ــ 

Idol(، ومّثل فل�سطين في العديد من المهرجانات العالمية. تمت المقابلة بتاريخ 2016/11/28 في 
بيت لحم.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

مراجعة السياسات اإلسرائيلية

تجاه القضية الفلسطينية

تحرير

جميل هالل   ومنير فخر الدين    وخالد فراج

388 صفحة              12 دوالراً

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

القدس مفتاح السالم

وليد الخالدي

244 صفحة              10 دوالرات

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


