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  هجوم من اللوبي التركي على األميركيين األرمن
  

اتهم عضو الكونغرس األميركي السابق في لويزيانا بوب ليفينغستون والمعروف عنه :  آذار 24 –واشنطن 
قيام حث أنه من أقوى نشطاء اللوبي التركي بأن األميركيين األرمن يسعون الى فرض طغيان األقلية وذلك ب

الكونغرس لتبني قانون حقوق االنسان بخصوص اإلبادة األرمنية، حسب الوثائق التي تم الحصول عليها هذا 
  . االسبوع من قبل الهيئة الوطنية األرمنية في أميركا

  
 في محاولة – ان تنتهك حكومة حقوق مواطنيها بشكل كامل –إنها حقاً قمة النفاق لعميل أجنبي مؤجر لتركيا "
، أوضح آرام هامباريان المدير التنفيذي للهيئة "تقليل من دور األميركيين األرمن في السياسة الخارجيةلل

التي قدمها بوب ليفينغستون، " أليس في بالد العجائب"أنه في قصة " وأضاف . الوطنية األرمنية في أميركا
غم اللوبي األجنبي المصوتين هناك دول أخرى تملي على سياسة أميركا وتبقى اإلبادات دون عقاب وير

فيجدر به أن يخصص وقتاً لتشجيع عمالئه األتراك ليعرفوا أكثر عن الديموقراطية . األميركيين على الصمت
  ". وال يضيع وقته سعيا وراء التقصير في حقوق الديموقراطية لألميركيين هنا في الوطن

  
التصعيد من حدة خطابه بشكل لم يسبق له مثيل، وفي رسائل وجهت الى مكاتب الكونغرس، قام ليفينغستون ب

مجادالً كونه عميل مؤجر لحكومة أجنبية أنه يؤمن في أن االجراء يقوم بتموين أقلية صغيرة من المواطنين 
وذهب أبعد من ذلك حيث ادعى أن . يروجون ألهداف ضيقة لألقلية على حساب مصالح أميركا األوسع

 40وتم الرد على هجوم ليفينغستون بالتصويت . عبير األصدق لطغيان األقليةتشريع اإلبادة األرمنية هو الت
وفي شهر تموز الماضي تم نشر تقرير حول جهود ليفينغستون ورفاقه في اللوبي .  إلقرار القانون7مقابل 

 بليون دوالر أميركي من أجل تركيا رغم رفض البالد السماح 1حيث تبين جهود ليفينغستون في تخصيص 
وكذلك فقد ساعد في إسقاط تعديالت حول . وات األميركية باستخدام أراضيها من أجل غزو العراقللق

والجدير ذكره أن فريق ليفينغستون . 1923-1915االعتراف رسمياً باإلبادة األرمنية التي جرت بين 
  . ماليين دوالر أمريكي من تركيا10حصل على أكثر من 

 
  ة األمريكية حول المعارضةالكشف عن ملفات سرية لدى اإلدار

  المبكرة لالعتراف باإلبادة األرمنية من قبل األمم المتحدة
  

كشفت ادارة االرشيف الوطني والسجالت االميركية مؤخرا عن سلسلة برقيات سرية  :  آذار22 –واشنطن 
 في بداية لدى االدارة االميركية، تزود بمعلومات حول التعاون بين حكومتي الواليات المتحدة وتركيا

  .السبعينات ، بهدف منع االعتراف باالبادة االرمنية من قبل االمم المتحدة 
  

لهيئة الوطنية األرمنية في أميريكا أن هذه الملفات تزود مفاهيم جديدة لوأوضح آرام هامباريان المدير التنفيذي 
رحب بالكشف عن تلك الوثائق و. حول مدى تواطؤ الحكومة األميركية مع تركيا في إنكار اإلبادة األرمنية

  . وتنامي الوعي العام حول سياسة اإلنكار غير األخالقية والمبنية على األكاذيب التي تتبعها أميركا
وحول جهود تركيا في شطب االشارة الى اإلبادة في تقرير اللجنة الفرعية لحقوق االنسان كتب سكرتير 

  : ما يلي1974األميركية لدى األمم المتحدة في آذار اإلدارة األميركية الى بعثة الواليات المتحدة 
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والفقرة التي عارضها الوفد التركي يجب أن تقرأ . تقدر اإلدارة األميركية اهتمام تركيا بالمسألة األرمنية"
مع االنتقال الى العصر الحديث يمكن للمرء أن يالحظ وجود الوثائق التي تخص مذابح األرمن : بالشكل التالي

  ". وصفها على أنها أول إبادة في القرن العشرين التي تم
  

وقد أعلمت اإلدارة األميركية بعثة األمم المتحدة بأن تقدم معارضتها على أسس منهجية سعياً منها لتفادي النقد 
  .  الدولي ومواجهة دعم جهود تركيا إللغاء هذه الفقرة

  
لى اقتراح وفد الواليات المتحدة في األمم المتحدة نحن نريد دعم األتراك ولهذا توافق اإلدارة األميركية ع"

ونحن ال . على أن نعلم األتراك برغبتنا في التحدث عن دعم اقتراح لحث المقرر لضمان العدالة في الدراسة
نعتقد أنه من المناسب أن نطلب من المقرر إلغاء الفقرة المؤذية رغم أننا لن نعارض اإللغاء إن أوضحت 

  ."مها لموقف تركياالوفود األخرى دع
  

 كتبت سفارة الواليات المتحدة األميركية في أنقرة الى اإلدارة األميركية تبين سبب 1974وفي شهر آذار 
  : ومن بين األسباب تم ذكر ما يلي. معارضتها اعتراف األمم المتحدة باإلبادة األرمنية

 األرمنية في العالم الذي سيأخذ طابعاً قلق األتراك من إحياء ذكرى المجازر هذا العام من قبل الجاليات"
  ".مختلفاً عن السنوات الماضية

  
وباإلضافة الى ذلك، في حين أننا نحاول استمالة األتراك إلظهار بعض االمتنان لموقفنا من مسألة األفيون ".. 

  ". نود أن نظهر بعض التفهم لموقف اعتلت بشأنه مشاعر األتراك
وقف تركيا أعلمت بعثة األمم المتحدة وزير الخارجية األميركية ما يلي عبر وبعد دعم الواليات المتحدة لم

  ".الوفد التركي يشكر الوفد األميركي بحرارة لدعم تدخلنا :" 1974مذكرة بتاريخ شهر آذار 
تزود تلك الملفات أيضاً معلومات عن الجهود التي بذلتها الحكومة التركية مؤخراً إلعاقة تشريعات أميركا 

  .  جهود أخرى من قبل مواطنين أميركيين تعمل لمصلحة االعتراف باإلبادة األرمنيةومنع
  

 من اإلدارة األميركية الى سفارة أميركا في أنقرة أن حكومة 1973ويذكر في البرقية المؤرخة بتاريخ نيسان 
  .ليف المقربتركيا ترغب بأن تقوم حكومة أميركا بوقف كل مظاهرات األرمن ونشاطاتهم التي تعادي الح

  : تبين اإلدارة األميركية أنها ردت على قلق تركيا بالطريقة التالية1973وفي برقية أخرى في شهر نيسان 
  ".لقد أشرنا أن المظاهرات السلمية ال يمكن أن تمنع ولكن يمكن أن يتم السيطرة عليها"
  

وك إسينبيل قدم احتجاجاً حول  يشار الى أن سفير تركيا سلج1974وفي البرقية الصادرة في حزيران عام 
  . قرار اإلبادة األرمنية

  
  .ورغم جهود تركيا وضعت األمم المتحدة البيان التالي لالعتراف باإلبادة األرمنية

إحدى أشكال األفعال المسماة بالجرائم .. ، قامت لجنة جرائم الحرب بالمناشدة باإلبادة األرمنية1948في عام "
 من معاهدة السالم 230وبينت اللجنة أن شروط المادة . سابقة لمحاكم نورمبرغضد االنسانية التي تغدو ك

سيفر كانت تغطي األضرار التي ارتكبت على األراضي التركية بحق أشخاص من المواطنين األتراك، بما 
 ج من معاهدتي نورمبرغ 5 ج و6وهذه المادة تشكل سابقة للمواد . فيهم من العرق األرمني واليوناني

  .كيو، وتقدم مثاالً على أحد أشكال الجرائم ضد االنسانية كما تمت االشارة في تلك القوانينوطو
 بعد الدراسة المكثفة والمناقشات صوتت اللجنة الفرعية في األمم المتحدة لمنع التمييز 1985وفي آب عام 

ة منع ومعاقبة جريمة دراسة حول مسأل" لقبول تقرير بعنوان 1 صوت مقابل 14وحماية األقليات من خالل 
ومن بين األمثلة األخرى . التي نصت أن النازية هي ليست الحالة الوحيدة لإلبادة في القرن العشرين" اإلبادة

وأوضح هذا التقرير أيضاً ...  على يد العثمانيين1916-1915يمكن إدراج مجازر األرمن التي حدثت بين 
ألرمني وربما نصف عدد سكان األرمن، كما أجبروا على أنه تم قتل على األقل مليون نسمة من الشعب ا

وإن تقارير الواليات المتحدة وأرشيف ألمانيا وبريطانيا تؤيد كل ذلك وكذلك . السير والنفي من قبل السلطات
  .الدبلوماسيون المعاصرون لالمبراطورية العثمانية بما فيهم ممثلي حليفتها ألمانيا
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  رمنية تطرحه شركة برنامج حواري حول اإلبادة األ
)PBS-األمريكية يثير االحتجاج) خدمة البث العام   
  

اندرو غولدبرغ انه قرر عرض فيلمه الوثائقي في المسرح " االبادة االرمنية " اعلن منتج ومخرج فيلم 
 نيسان الجاري ، اي في نفس اليوم الذي سيتم عرضه 17المصري في هوليوود مجانا وبعرض مستمر في 

  ) . خدمة البث العام – PBS( على قناة
 

خدمة -PBS(كيين األرمن قد قاموا باالحتجاج على برنامج حواري تنظمه شركة روكان اآلالف من األمي
وقد أثار . كية حول دور تركيا في مجازر األرمن خالل وبعد الحرب العالمية األولىراألمي) البث العام

ن أن مليون ونصف مليون يستضيف باحثين إثنين ينكرا سوف ه دقيقة ضجة عالية، ألن25البرنامج ومدته 
  .1920-1915أرمني ذبحوا في تركيا الشرقية ما بين عامي 

  
 نيسان، قبل اسبوع من موعد الذكرى السنوية لإلبادة األرمنية وسوف 17ومن المزمع أن يتم بث البرنامج في 

ذي يصف أحداث القتل وانكار المشاركة في ال" اإلبادة األرمنية"يليها ساعة من عرض فيلم وثائقي بعنوان 
كيون األرمن عريضة يطالبون فيها شركة روقد أطلق األمي. ارتكاب الجريمة من قبل حكومات تركيا المتعاقبة

)PBS-الف االشخاص أسماؤهم آوقد أضاف . كية بوقف البرنامج الحواريراألمي)  خدمة البث العام
كية، راألمي) خدمة البث العام-PBS(ر عريضة تهاجم برنامج شركة الكترونياً على العريضة ليجعلوها أكب

حيث يشار الى أن الفيلم الوثائقي سوف يتضمن انكار تركيا وأن الحوار سوف يخدم تركيا في إصرار 
  ).خدمة البث العام-PBS(حكومتها على موقفها الرسمي ويقوض الطبيعة غير الرسمية لبرامج شركة 

  
أنقرة وواشنطن مستمر، ففي العام المنصرم قام األتراك باتهام الروائي المعروف في ويبدو أن الجدال بين 

البالد أورهان باموق لتشويهه الهوية القومية للبالد بعد أن جزم مدى تنكر تركيا لمجازر األرمن، في مقابلة 
بالد األوروبية التي ستقبل تركيا في االنضمام الى االتحاد وأضحى اتهامه قضية تشغل ال.  سويسريةةمع مجل

  .األوروبي، وقد أسقطت االتهامات مؤخرا 
  

كية مع هذه القضية بشكل مؤقت، ولم تكن ترغب في روخالل عقود منصرمة تعاملت الواليات المتحدة األمي
 العام الماضي قام رئيس الواليات وفي خطابه في. إرغام أو إيذاء تركيا باعتبارها الحليف السياسي والعسكري

فقدان الحياة "و" النفي القسري والقتل الجماعي"كية باإلشارة الى يوم عيد الشهداء األرمن بعبارة رالمتحدة األمي
  .وتحاشى عبارة إبادة لإلشارة الى األحداث" بشكل مرعب

  
وقد وافقت شركة . التاريخ بشكل واضحالذي أنتجه أندرو غولدبرغ في نيويورك " اإلبادة األرمنية"ويبين فيلم 

)PBS-كيون أرمنركي قام بتمويله أمير ألف دوالر أمي650وقد كلف (على عرض الفيلم ) خدمة البث العام  (
  .دون أية اختزاالت 

  
أن الحوار سوف يضيف آراء أخرى على الموضوع ) خدمة البث العام-PBS(ويوضح المسؤولون في شركة 

  . ار ويبررون ذلك بأنه مهما ازداد النقاش تكون الحقيقة واضحة أكثروخاصة من ناحية االنك
  

األستاذ في جامعة مينيسوتا بدعم ) من اصل تركي(وقام بيتر باالكيان األستاذ في جامعة كولغيت وتانير أكتشام
. ةالفيلم، وقام جوستين مكرتي األستاذ في جامعة لويزفيل والمؤرخ التركي عمر طوران بعرض رؤية بديل

، "اإلبادة األرمنية وموقف أميريكا: دجلة المحترقة"وقال باالكيان وهو روائي أمريكي أرمني وصاحب رواية 
أنه لم يرغب في المشاركة في الندوة الحوارية لوجود من ينكر اإلبادة وأنه وقع في موقف محرج من شركة 

)PBS-كرتي فقد صرح أن تاريخ الفترة الزمنية أما م. ، كما بين أن الفيلم هو إنجاز ضخم)خدمة البث العام
. وهو ال يجد دالئل على قتل مليون ونصف مليون أرمني. هو أمر معقد وال يساعد على اتخاذ أحكام بسيطة

مشيراً الى أن .  ماليين من األتراك قد قتلوا في نفس الفترة الزمنية، معترفاً أنه ينكر اإلبادة3وأضاف أن 
أن قرار بث ) خدمة البث العام-PBS(وبينت شركة .  وصف زائف لتاريخ معقدعنوان الفيلم الوثائقي هو

   .348الندوة الحوارية والفيلم الوثائقي يعود الى محطاتها وأعضائها 
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  "  عاماً ولم تنته بعد91بدأت اإلبادة األرمنية قبل : "اندرو غولدبرغ 

للمنتج " اإلبادة األرمنية"ث فيلم وثائقي بعنوان أحد) PBS( نيسان المقبل، سوف تبث الشبكة التلفزيونية 17في 
ويحتوي الفيلم الوثائقي مقابالت مع باحثين في ). إيمي(والممثل والكاتب أندرو غولدبرغ الحائز على جائزة 
وبيتر باالكيان وتانير أكشتام وخليل بيركتاي ) بوليتزر(اإلبادة، من بينهم سامانثا باور الحائزة على جائزة 

وتعتبر جوليانا ماركوليس إحدى نجمات هوليود الراوية األساسية في الفيلم، أما . وكي كوتشيكوفاطمة م
الممثلين العالميين أورالندو بلوم وإيد هيريس وناتالي بورتمان ولورا ليني فيقومون بقراءة عدة فقرات تتحدث 

وقد تم تصوير الفيلم ومدته ساعة . عن التاريخ
لمتحدة األميريكية واحدة في كل من الواليات ا

وفرنسا وألمانيا وبيلجيكا وتركيا وسوريا وتتضمن 
  .                   شهادات سكان تركيا

اللبنانية " أزتاك"قال أندرو غولدبرغ لجريدة 
األرمنية أن حقوق بث الفيلم الوثائقي بيعت للعديد 
من الدول من بينها أستراليا وكندا واليونان 

وقال . ا واسبانيا والبرتغالوقبرص وفنلندا وإيطالي
 خة من الفيلم الى مخرج الفيلم أنه قام بإهداء نس

 وجوليانا ماركوليس) يسار(اندرو غولدبرغ          
أندرو غولبرغ هو .)PBS(بالتزامن مع الـ األرمينية لكي تقوم ببث الفيلم في ذات التوقيت"أرمينيا"قناة 

وقد قدم أفالماً وثائقية لمحطات تلفيزيونية . في نيويورك) كشنتو كاتس برودا(مؤسس ومدير مركز االنتاج 
. وغيرها من المحطات والشبكات التلفزيونية) ABC news(و) CNN(و) E(و) NBC(و) BBC(مثل 

 وشهادة الماجستير من جامعة 1992وهو حاصل على شهادة في التاريخ من جامعة نورثويسترن عام 
 2004عام ) براود تو سيرف(تي أنتجها وأخرجها تجدر االشارة الى فيلم ومن األفالم ال. 1994شيكاغو عام 

تم تصنيفه كفيلم استثنائي ) وول ستريت(الذي تناول حياة الجيش األميريكي والثقافة األميريكية وبرأي مجلة 
ـّاذ  3وقد قدم أيضاً ). إيمي( الذي حاز على جائزة 2002عام ) يديش وورلد ريممبرد(وكذلك فيلم . وأخ

  . التي حازت على جوائز عالمية) األرمن، قصة بقاء(أفالم وثائقية خصصها لألرمن من بينها 
خاتشيك موراديان حوارا على الهاتف وهنا نورد نص الحوار " أزتاك"جريدة واجرى معه الصحافي في 

  :بالكامل
  
    لماذا قررتم تحضير فيلم وثائقي حول اإلبادة األرمنية؟": أزتاك"

وفي كل مرة .  تعتبر اإلبادة األرمنية من المواضيع التي قلت الكتابة عنها في القرن العشرين:برغأندرو غولد
وقمنا نحن بهذه المحاولة في إثارة الموضوع، وأنا سعيد . يتم المحاولة تظهر أطراف تحاول أن تعترض ذلك

  .ألننا نجحنا
  
العنوان بحد ذاته سوف يثير حفيظة حكومة تركيا ف". اإلبادة األرمنية"عنوان الفيلم الوثائقي هو ": أزتاك"

  .ومن ينكر اإلبادة لكي يعترضوا على الموضوع ولكن يبدو أنكم أردت االحتفاظ بعنوان مثير
ولكنك عندما ال . لكي أكون مثيراً" اإلبادة األرمنية"كما أشرت سابقاً لم أستخدم عنوان : ندرو غولدبرغأ

حتماً، إنما " إبادة"والموقف ال يتطلب استخدام عبارة . خلقت فرصة إلنكارهاتكون قد " اإلبادة"تستخدم عبارة 
موجودة لسنوات طويلة، وكانوا في " إبادة"لم تكن عبارة . ببساطة نحن ال نسمح للبعض بمنعنا من استخدامها

. مس الحقيقةمهما سمينا الجريمة فسينكرها كل من يحاول ط. تلك الفترة ينكرون القتل الجماعي لألرمن أيضاً
فهم ينكرون اإلبادة األرمنية . ألنها الكلمة الوحيدة التي تصف ما حدث بشكل دقيق" إبادة"نحن نستخدم عبارة 
  .وأنا لن أتعامل مع اإلنكار مهما كان ثمن ذلك. منذ حوالي مئة عام

  
 آرائهم على اعتبار لقد أعطيت في الفيلم الفرصة حتى لمن ينكر اإلبادة األرمنية لكي يعبروا عن": أزتاك"

  ؟ما تعليقكم على ذلك. أنهم الطرف اآلخر من القصة
فإن . يمكن أن ينظر في مسألة اإلنكار ولكن يجب أن يكون ذلك تحت السيطرة ويحجر عليه: أندرو غولدبرغ

حجرت على االنكار ووضعته في إطاره وفسرت للجمهور أن ما يراه هو االنكار، حينها ستكون محمياً من 
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طرف "في حين نحن نقدم آراء المنكرين في الفيلم إال أنني ال أريد أن أسمي ذلك . مة اإلنكار وأضرارهاجرثو
  .ببساطة، علينا أن نفسر للمتفرج كيف يتحرك الوحش. ألنه ال يوجد طرف ثاني في الموضوع" آخر

  
شعب األرمني لم يتعرض الشعب التركي يؤمن بأن ال"في الفيلم الوثائقي يقول كوندوز أكتان أن ": أزتاك"

  فما مدى صحة حديث أكتان؟. وخالل تصوير الفيلم من بين الدول األخرى قمت بزيارة تركيا أيضاً". لإلبادة
في البداية أريد أن أقول أن الشعب في تركيا يتحدث أمام الكاميرا أثناء التصوير بشكل : أندرو غولدبرغ

مثالً، فيما يخص اإلبادة األرمنية إن تحدثت مع األرمن من ف. مغاير ومختلف عما يتحدث في غياب الكاميرا
فتركيا ليست ". نحن أتراك" ويؤكدون ذلك، ولكن عندما نبدأ التصوير يقولون" نحن أرمن"يقولون " هامشين"

لذلك، الناس في تركيا . تلك الدولة التي ترسخت فيها حرية التعبير بينما تجدها تعرف عن نفسها بعكس ذلك
على كل . األول علني أمام الجميع واآلخر مغلق خلف األبواب المغلقة. أيان متباينان في نفس الوقتلديهم ر

ولكن عدد المقتنعين بأن . حال، أشير الى أن غالبية الشعب في تركيا يؤمن بأن االبادة ضد األرمن لم ترتكب
  .اإلبادة حقيقة حدثت يتزايد شيئاً فشيئاً لكنهم ال يعبرون عن ذلك علناً

  
  ؟"اإلبادة األرمنية"ما الرسالة التي تريدون أن تنقلوها عبر الفيلم الوثائقي ": أزتاك"

فضحايا تلك األعمال . ما حصل لألرمن هو أحد األعمال غير االنسانية في تاريخ البشرية: أندرو غولدبرغ
أساة وننقل رسالة من المهم أن نعترف، كأرمن وغير أرمن، بتلك الم. وورثتهم لم يحصلوا على حقوقهم

  .هذه هي رسالتنا ومهمتنا. واضحة للذين ينكرون اإلبادة أننا لن ندع مواقفهم تأخذ صداها في المنابر الدولية
  
هل جرى . من التحديات التي يواجهها من يقدم حدثا تاريخيا عبر فيلم هو جعلها وربطها باآلنية": أزتاك"

  هذا أثناء تحضيركم للفيلم؟
. فاإلنكار هو آخر مرحلة في اإلبادة.  عاماً ولم ينته بعد91 نحن نتحدث عن أمر حدث قبل :أندرو غولدبرغ

واألكثر من ذلك، نحن نتناول في الفيلم مسألة . وبذلك، فإن مسألة اإلبادة األرمنية هو موضوع آني ومتداول
طبعاً لم . ول أمور جاريةإدراج نكران اإلبادة األرمنية في المناهج التربوية في تركيا ومسائل أخرى تتنا

هذا . نتناول قضية أورهان باموك وغيره ألن تطورها غير واضح وأي تقدم في ذلك سوف يعيق حداثة الفيلم
  . الفيلم ليس ذو نمط إخباري بل يثير مسألة ويجب أن يكون له أمد طويل

  
  .اختياركم لهؤالء النجوملنتحدث عن كيفية . يعتبر رواة الفيلم من أكبر الممثلين في هوليود": أزتاك"

تعاملت مع تالين كيشيشيان التي تعمل في إدارة أعمال النجوم في هوليود وقمنا سوية : أندرو غولدبرغ
ونحن . باختيار الرواة ووافق الجميع بكل سرور وقدموا خدماتهم مجاناً ألن هذه القضية مهمة بالنسبة لهم

  .فخورون بمشاركتهم في هذا الفيلم الوثائقي
  
  

ىانته  


