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    2006 تشرين الثاني –) 10(العدد 

  
  

   موقفها من االبادة االرمنية  تجددكندا
جدد وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي موقف حكومته من االعتراف باالبادة ) :  اوتاوا – 2006 2 ت16( 

 دراسة االبادةقتراح الحكومة التركية تأليف لجنة من المؤرخين لالرافض الاالرمنية ، كما اكد على موقفه 
تراف باالبادة االرمنية االرمنية ان سياسة الحكومة الكندية بشأن االع- واوضح ماكاي للجالية الكندية.االرمنية
اضي بيانا باسم الحكومة الكندية وكان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قد اصدر في نيسان الم .لم تتغير

  . عترف فيه باالبادة االرمنية ي
يس االرميني روبرت كوتشاريان قد رد على اقتراح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وكان الرئ

ان اي اقتراح يخاطب الماضي اليمكن ان يكون فعاال اذا انحرف عن " حول تأليف لجنة من المؤرخين بقوله 
ياسي المالئم نخلق الجو السان ومن اجل المشاركة في حوار مفيد ، علينا . مخاطبة الحاضر والمستقبل 

انها مسؤولية الحكومات تطوير العالقات الثنائية وليس من حقنا تفويض هذه المسؤولية . والمساعد على ذلك 
  ".اقامة عالقات طبيعية بين بلدينا دون شروط مسبقة  ولذلك اقترحنا ونقترح مجددا. للمؤرخين

  
  تركيا تجمد عالقاتها العسكرية مع فرنسا

مدت عالقاتها العسكرية مع تركيا ج" صرح قائد القوات البرية التركية ان ) : ت  وكاال– 2006 2 ت15( 
واعتبر التحرك التركي ردا على القرار الفرنسي الذي في حال تمت موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي ". فرنسا 

مية والرئيس عليه ، فانه سوف يجرم كل من ينكر ان ما تعرض له االرمن في تركيا خالل الحرب العال
  . االولى هو ابادة 

فرنسا وتركيا عضوان في حلف الشمال االطلسي ، ويتمتعان بعالقات عسكرية وطيدة ، وتركيا كانت تشتري 
سية على القائمة السوداء ، بسبب اال ان الجيش التركي وضع العديد من الشركات الفرن. االسلحة الفرنسية 

لة انباء االناضول الرسمية فان الجنرال التركي ايلكر ب وكاوبحس. حول القتل الجماعي لالرمن النزاع 
وفي كالم منسوب الى باسبوغ . باسبوغ اعلن قرار التجميد الى الصحافيين خالل حفل استقبال في انقرة 

وفي رد على سؤال " . ان العالقات مع فرنسا في المجال العسكري قد جمدت " اشارت وكالة انباء االناضول 
ليست هناك زيارات رفيعة المستوى " اجاب باسبوغ ، ناك اي الغاء للزيارات العسكرية حول ما اذا كان ه

  " . بين البلدين 
اال ان القرار .  الفرنسية –العالقات التركية ساءة الى اوفتركيا ترى في القرار الفرنسي عمال عدائيا ضدها ، 

  . اك ليصبح قانونا الفرنسي يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس جاك شير
اعمال القتل هذه تركيا تنفي بشدة ارتكابها االبادة الجماعية بحق االرمن ، رغم ان العديد من الدول صنف ف

تقر بأن اعدادا كبيرة من االرمن قتلوا في عمليات طرد جماعية وقتال ، لكنها تقول بأن و على انها ابادة ،
  . ي النزاعات العرقية خالل انهيار السلطنة العثمانية عدد القتلى مبالغ فيه وان معظمهم قتلوا ف

ف مليون ارمني قضوا في حملة االبادة التي خطط لها دوال عديدة ، ان مليون ونصويقول االرمن وكذلك 
  .ونفذها القادة االتراك 

ات كل من يصنف عمليويتهم بالخيانة الموضوع االرمني من اكثر المواضيع حساسية في تركيا ، ويعتبر 
   .القتل على انها ابادة جماعية 
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  اكتشاف مقابر جماعية في تركيا تعود الرمن واشوريين 
وجه مكتب اسطنبول لمنظمة حقوق االنسان في تركيا دعوة الى  ) : ARMINFO – 2006 2 ت13( 

نطقة ماردين وزارة الداخلية التركية لفتح تحقيق حول المقابر الجماعية التي اكتشفت في احدى القرى في م
  واصرت المنظمة على ان تقوم بالتحقيق . ولمعرفة ما اذا كانت جثث الضحايا تعود لالرمن ام لالشوريين 

  
وكان جنود اتراك قد طلبوا من ابناء القرى . لجنة من المؤرخين المستقلين والمتخصصين في الطب الشرعي 
لجماعية التي تم اكتشافها في تشرين االول الموجودة في جنوب شرق تركيا التكتم على موضوع المقابر ا

وبحسب صحيفة . الماضي في المنطقة ، والتي من المحتمل ان تحوي بقايا جثث لضحايا االبادة االرمنية
كردية تصدر باللغة التركية ، فان اهالي احدى القرى عثروا على كهف يحوي على هياكل عظمية بينما كانوا 

 ارمني قتلوا خالل االبادة 270ال االهالي انهم اكتشفوا مقابر جماعية ل وق. يقومون بدفن احد اقاربهم 
وسارع االهالي الى ابالغ سلطات المنطقة التي طلبت منهم  . 1915الجماعية التي تعرض لها االرمن عام 

ركية وافادت الصحيفة الكردية ان السلطات الت. اغالق الكهف والتكتم عليه الى حين االنتهاء من التحقيقات 
حاولت اخفاء الخبر، كما منع الصحافيون الذين زاروا المنطقة من الدخول الى الكهف للحصول على 

 150وتعود تلك الجثث بحسب البروفسور في التاريخ  ديفيد غونت من جامعة سوديرتون الى  .المعلومات 
  ) .ز حاليااوغو( في قرية دارة 1915 حزيران 14 اشوريا من الذكور قتلوا في 120ارمنيا و

  
  شركة تأمين اميركية تعوض على ورثة ضحايا االبادة

بدفع التعويضات المالية الكثر من " نيويورك اليف انشورنس"بدأت شركة  ) :  +A1 - 2006 2 ت13( 
وقدرت المبالغ  . 1915 شخص من ورثة ضحايا االبادة االرمنية التي ارتكبت على يد االتراك عام 2000

 ووافقت شركة التأمين على دفع التعويضات لورثة االرمن الذين . ماليين دوالر اميركي 8التي ستدفع ب 
وقال المحامي فارتكس يغيازريان .  كانوا قد امنوا على حياتهم لدى الشركة ثم قضوا ضحية االبادة االرمنية 

  .  وارسلت الصحابها النقود االحد الماضي 5692 طلبا من اصل 2515ان الشركة قبلت 
 

 مع ارمينيااالتحاد االوروبي يدعو تركيا الى فتح حدودها 
دعا االتحاد االوروبي تركيا الى فتح حدودها مع ارمينيا ، ) : PanARMENIAN.Net  – 2006 2  ت4(

جارية مؤكدا على ان هذه الخطوة ستكون مهمة القامة عالقات حسن الجوار ومن شأنها ان تشجع العالقات الت
 بين ر الذي اعده االتحاد االوروبي حول تركيا ، عدم وجود تطور هام في العالقاتوالحظ التقري. بين البلدين 

تركيا وارمينيا منذ تبادل الرسائل الرسمية بين الرئيس االرميني روبرت كوتشاريان ورئيس الوزراء التركي 
   .2005ابريل /رجب طيب اردوغان في نيسان
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  االتراك واالذريون في حالة جنون بعد فوز الديمقراطيين 
  

  هاروت صاصونيانبقلم 
   2006 2 ت17"  كالفورنيا كورييه " 
  

ان استيالء الحزب الديمقراطي ليس فقط على مجلس النواب ، ولكن على مجلس الشيوخ ايضا، صعق 
  .العالم وفي مقدمته تركيا واذربيجان 

ن الجدد الذين يسيطرون على البيت االبيض خسروا اخيرا العديد من شركائهم في الكونغرس والمحافظ
ل الطلقات ، وسيتعين عليهم القبول بتسوية حول وهذا يعني انه لم يعد بمقدورهم وقف ك. االميركي 

  . مواقفهم المتطرفة في السياستين الخارجية والداخلية 
ان االميركيين من اصل ارمني ، البل ارمن المهجر ، اضافة الى الرأي العام االميركي والعالم كافة ، 

يدي المحافظين الجدد في السنوات ابتهجوا لهذا التغيير في السلطة ، النهم عانوا بما فيه الكفاية على ا
  .الست الماضية 

لقد شحذت شهية االرمن ، منذ ان اصدرت عضو الكونغرس نانسي بيلوسي تصريحا قبل انتخابات السابع 
وانه المر حتمي . نية بشكل الئقلقد ايدت التشريع الذي سيعترف باالبادة االرم" تقول فيه من تشرين الثاني 

. تحدة بهذه المأساة ، وان تنتقل الى تجديد التزامنا بالقضاء على االبادة في اي مكان تعترف الواليات المان
  " .ان هذه الجهود تحظى بدعم الحزبين في المجلس وانا سوف اواصل دعم هذه الجهود في الكونغرس 

فالقرار . هناك تحوالت وانعطافات عديدة قبل توقع صدور اي قرار عن الكونغرس حول االبادة االرمنية ... 
وبعد عرضه على اللجنة من المتوقع ان تعرضه . يجب ان يعرض على لجنة العالقات الخارجية مرة جديدة 

رئيسة مجلس النواب على المجلس للتصويت عليه، وفي هذه الحال فان القرار سيمر بأصوات االغلبية 
  . الساحقة 

ميركيون من اصل ارمني واالرمن في العالم وبعد خيبات امل سابقة ، ربما كان من الحكمة ان يتعاطى اال
وكما سبق . بهذه المسألة بشيء من الحذر ، خاصة وان القرار لن يضيف جديدا الى القضية االرمنية 

وذكرت في مناسبات عديدة ، فان مجلس النواب االميركي قد اصدر قرارا مماثال حول االبادة االرمنية في 
 يشير 1981 ، فان الرئيس رونالد ريغان اصدر اعالنا رئاسيا عام اضافة الى ذلك . 1084 و1975عامي 

ان الميزة الوحيدة لتمرير هذا القرار هو تصفية حسابات مع رئيس مجلس النواب . الى االبادة االرمنية 
. السابق هاسترت والرئيس بوش الذي وعد باالعتراف باالبادة االرمنية قبل انتخابه في الوالية االولى 

دة االخرى التي ستجنى من القرار هو دفع الزعماء االتراك واالذريين الى الجنون ، خصوصا وان والفائ
لقد نشر العديد من . هؤالء تنتابهم تلك النوبات منذ ان تعهدت بيلوسي بتمرير القرار بشأن االبادة االرمنية 

موالين لالرمن لمواقع قيادية س المقاالت في الصحافة التركية واالذرية تتأسف النتخاب اعضاء في الكونغر
 النواب والشيوخ ، فانهم سيرأسون اللجان يوبما ان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس. في لجان عديدة 

لهم سلطة عقد جلسات بشأن الخدع العديدة للمحافظين وعليه ، فسيكون . وسيحددون جدول االعمال 
  .ئر التركية برشوة رئيس مجلس النواب السابق هاسترتالجدد، بدءا بحرب العراق، وصوال الى اتهام الدوا

ديمقراطي عن (  تشرين الثاني كان اعادة انتخاب النائب روبرت ميننديز 7النجاح االخر الذي تحقق في 
فالناخبون االرمن في تلك الوالية لعبوا دورا رئيسيا في . ، الذي فاز في سباق محكم ) والية نيوجرسي

ان وزارة الخارجية االميركية كانت . ي حمالته االنتخابية والتصويت له بكثافة فوزه من خالل العمل ف
  .ترغب في رؤيته مهزوما الطالق قبضته عن قرار يمنع تعيين السفير ريتشارد هوغالند في ارمينيا 

واخيرا ، فان االغلبية الساحقة من اعضاء التجمع االرمني في المجلس تم اعادة انتخابهم بمن فيهم 
جمهوري عن والية ( وجو كنولنبرغ ) ديمقراطي عن والية نيوجرسي ( رئيسين المشاركين فرانك بالون ال
 .)تشيغانمي


