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   2006 ايار 9-)4(العدد     

 
  تركيا تستدعي سفيريها في باريس واوتاوا

استدعت الحكومة التركية سفيريها لدى فرنسا وكندا بشكل مؤقت للتشاور بشأن  :ايار 8 - وكاالت–انقرة 
لخارجية وقال متحدث باسم ا.  على ايدي االتراك1915في العام االرمن  لها التي تعرضتأييد الدولتين لالبادة 

التركية نامق تان في تصريح للصحافيين ان تركيا استدعت سفيريها في باريس عثمان كورتوك وفي اوتاوا 
لمدة قصيرة من اجل التشاور بشأن المستجدات " ايدمير ايرمان 

المتعلقة بادعاءات االرمن الكاذبة في فرنسا وكندا والمشاركة في 
استدعت سفيرها في د وكانت تركيا ق" . صياغة رد تركي عليها 

، بعد التصريحات التي ادلى بها رئيس في وقت سابق كندا 
وكانت تركيا . الوزراء الكندي ستيفان هاربر حول االبادة االرمنية

قد انتقدت هاربر لتأييده االعتراف باإلبادة األرمنية واإلشارة الى 
عملية القتل الجماعي التي تعرض لها األرمن خالل الحرب 

ة األولى على أنها عملية إبادة، كما حذرت من أن العالمي
وفي .  الكندية–تصريحات مماثلة سوف تهدد العالقات التركية 

  نيسان من 21تصريح له كان هاربر قد اعلن في 
  تظاهرة لالرمن في فرنسا                  

أنا وحزبي "  إبادة وقال ا قرارات بشأن االعتراف بالقتل على أنهوالعموم الكندي تبني األعيان يجديد أن مجلس
وأعلن وزير الخارجية التركي في ". ندعم تلك القرارات ونحن مستمرون في االعتراف بها وإدانتها اليوم

تصريح حاد أنه يتأسف لألفكار والمالحظات التي أبداها هاربر بشأن عمليات القتل التي جرت قبل أكثر من 
يحات المتعلقة باألحداث التاريخية التي تصرح بها برلمانات إن التصر: "حيث جاء في التصريح. ثمانية عقود

وتلك . وحكومات دول أجنبية بعد قرن من الزمن لن تفيد بشيء ولن تغير من طبيعة ما حدث في الحقيقة
إن ركود . األرمنية-التصريحات ال تساعد في الحوار بين تركيا وأرمينيا وتؤثر سلباً على العالقات التركية

التركية أن " حرييت"وأفادت جريدة   ".ين البلدين بعد قرار البرلمان الكندي هو المثال األوضح لذلكالعالقات ب
تركيا سوف تمنع الشركات الكندية من المزايدة في صناعة معدات الطاقة النووية التي تأمل تركيا أن تبنيها 

يين الدوالرات مع شركات فرنسية بعد  ألغت تركيا عقوداً دفاعية تقدر بمال2001وفي عام . في البحر األسود
 هو 1923-1915وتنكر تركيا أن ما حدث بين عامي .  إقرار الدستور الفرنسي واعترافه باإلبادة األرمنية

عملية إبادة وتزعم أن عدد الضحايا مبالغ فيه، وتصر على أن األرمن قتلوا أو تم نقلهم فيما كانت السلطنة 
وهناك العديد من الدول .  من روسيا وتوقف الهجوم من قبل المحاربين األرمنالعثمانية تحاول حماية حدودها

وهناك ضغط كبير . األخرى من بينها األرجنتين وفرنسا وروسيا كانت قد أعلنت بأن عمليات القتل هي إبادة
 .يمارسه األرمن على الكونغرس األمريكي كي يعترف بها على أنها عملية إبادة

  
  انابيب 4 يلي لمد  اسرائ–تعاون تركي 

بدأت تركيا واسرائيل بمشروع لمد اربعة انابيب لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي والماء :  ايار2 –" زمان " 
هم في تحقيق االستقرار االقليمي في ح المشروع باعتباره سوف يسواعربت تركيا عن تفاؤلها بنجا. والكهرباء

الى عقد من الزمن لتنفيذه بالكامل ، وستقوم  ويحتاج المشروع. كياالمنطقة ويزيد من البعد االستراتيجي لتر
وسيتم نقل الغاز . سي م مناقشته بعد على المستوى السياشركات تركية واسرائيلية بتنفيذه، رغم انه لم تت

جيحان، - تبليسي-الروسي واآلذري والكازاخي عبر خط االنابيب االول ، والنفط الخام عبر خط انابيب باكو
 اما خط االنابيب الرابع فهو مجهز لوصل الكهرباء بين .عبر خط االنابيب الثالث ) فغاتمشروع منا(الماء و

 .اسرائيل وتركيا 
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  في تركي من اصل ارمنياتركيا ترفض استئناف دعوى صح

هرانت دينك، صحافي تركي من أصل أرمني مقيم في تركيا، كان قد أطلق عليه حكماً :  ايار1 –بي بي سي 
لكتابته مقاال حول المجازر التي اقترفت بحق األرمن العثمانيين قبل ثمانية . في شهر تشرين األول المنصرم

وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي يتم مراقبتها من قبل المسؤولين في االتحاد األوروبي . عقود
مكتب المدعي العام في محكمة االستئناف ففي شهر شباط الماضي أخذ . لعالقتها بحدود حرية التعبيرفي تركيا

لكنه استجدت تورات مفاجئة . لم تكن تعتبر تحقيرا  قضية السيد دينك بعين االعتبار وأوصى بأن المالحظات
  . اليوم ، دعت المحكمة الى تجاهل ذلك التأويل واالقرار بأن خالصة التهمة ما زالت قائمة

  متألم بشدة 
الصادرة باللغتين التركية "  اغوس " لقد وجد رئيس تحرير جريدة . لدفاعإنها صاعقة بالنسبة لفريق ا

واألرمنية مذنباً في البداية بتهمة تحقير الهوية التركية العام المنصرم ، عندما أقرت محكمة أن إحدى مقاالته 
ن عاموده في وكان هرانت دينك ينكر دائماً بأن لكلماته هذا المعنى ، ويجادل أ. تصف الدم التركي بالوسخ

فهذه القضية ستعود الى المحكمة المحلية التي سمعت . الجريدة موجه لتحسين العالقات بين األتراك واألرمن
وقد أطلع البي بي سي أنه متألم بشدة من . االدعاء في البداية ويمكن لهرانت دينك أن يواجه المحكمة من جديد

وأبدى . بالد إن لم تتوقف المحاكم في تركيا عن الحديث عنهكان دائماً يقول أنه سيضطر الى ترك ال. األخبار
المسؤولون  في االتحاد األورروبي قلقاً جدياً ازاء المادة القانونية التي استخدمت ضد هرانت دينك والعشرات 

ل ورغم سلسلة االصالحات المتعلقة بانضمام تركيا  الى االتحاد األوروبي إال أنه ما زا. من الكتاب في تركيا
من غير الشرعي تحقير الهوية التركية والعسكرية والقانونية، وعلى األغلب سيكون الخط الفاصل بين النقد 

  .إن الجدل القائم بشأن مصير األرمن العثمانيين كثيراً ما يغدو شرارة قضايا المحكمة. والتحقير مغبشاً
  

  فيين اتراك ا صح4ضد استئناف الحكم 
 11كتب وكيل النيابة في باخجيالر في اسطنبول استئناف قرار المحاكمة بتاريخ قام م:  نيسان28 –اسطنبول 

فيين أتراك مشهورين اتهموا بالتأثير على نتائج المحكمة انيسان حول قضية جدلية عالية الشأن ضد أربعة صح
يمه في اسطنبول عبر كتاباتهم بانتقاد قرارها القاضي بتوقيف مؤتمر حول األرمن في السلطنة العثمانية تم تنظ

فيين االربعة ا من قانون االعالم ، فإنه يجرم الصح26وقررت المحكمة أنه وفق المادة  . 2005في ايلول 
وحين تم إقرار إسقاط الجرم عنهم، قررت . باالنقضاء الزمني بين تاريخ  ادعاء الجرم وحين اطالق القضية

والكاتب مراد بيلج كدفاع وحيد في محكمة " كال رادي" المحكمة االستمرار في محاكمة الصحفي في جريدة 
وأحال مكتب وكيل النيابة في .  في هذه القضيةقانون التقييدجديدة وخلصت المحكمة الى أنه لم يتم تنفيذ 

فيين حسن كمال من جريدة ميلليت وحالوك ساهين وإرول كاتيرجوغلو وأسميت اباخجيالر محاكمة الصح
وسوف يقوم بيلج بإحالة المحاكمة .  محكمة االستئناف للمطالبة بإعادة الحكمبيركان من جريدة راديكال الى

وفي كانون األول الماضي تم توجيه التهمة على المدعى عليهم األربعة وفق .   حزيران8باتهام منفصل في 
قد واجه و. عبر كتاباتهم" محاولة التأثير على نتائج المحكمة" من القاون الجزائي التركي وهي 288المادة 

وفي حال اثبات الحكم عليهم قد يواجه ". االستهزاء بالقضاء علناً "301الجميع عدا بيركان اتهامات وفق المادة 
  . المتهمون السجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر والعشر سنوات

  تفاصيل محاكمات بيلج
وسيتم االستماع الى التماس الصحفي مراد بيلج في الجلسة الثانية من محكمة الطلب األولى وذلك في الساعة 

 من القانون الجزائي 301/2 و288وقد اتهم بيلج بخرق المواد .  حزيران8العاشرة والنصف من صباح يوم 
 15ومقالة نشرت في " انونقتل الق" ان و بعن2005 ايلول 24وهو مسؤول عن مقالة نشرت في . التركي

 قررت محكمة قييد، الت قانونوفي حين كانت المقالة األولى تتناول". قرار محكمة"ان و بعن2005تشرين األول 
  .باخجيالر أن يتقدم الى المحكمة بشأن المقالة الثانية

  
  الشرطة االسرائيلية تمنع الحجاج األرمن من 
  حضور مراسم قداس إشعال النار المقدسة

منعت الشرطة االسرائيلية المئات من الحجاج األرمن من دخول كنيسة الضريح المقدس :  نيسان21 –قدس ال
وقد أتى الحجاج من القدس والواليات المتحدة األميركية وكندا وأستراليا لحضور المراسم السنوية . في القدس

ن كاتيدرائية القديس جيمس في الربع وكان موكب األرمن للمشاركة في تلك المراسم م. إلشعال النار المقدسة
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وقاد الموكب بطريرك األرمن في اسطنبول، المطران ميسروب موتافيان . األرمني من المدينة القديمة
وقد تبعهم العديد من رجال الدين والكهنة .  وصاحب القداسة في بطريركية القدس المطران نورهان مانوكيان

 شرطي إسرائيلي وأحاطوا بالكنيسة وتمركزوا في 3000ذلك اليوم وانتشر في . األرمن والكشافة والحجاج
وقد حضروا ألسباب أمنية وكذلك للحفاظ على النظام أثناء . الربع المسيحي من المدينة القديمة في القدس

وبينما استطاع . وجاءت هذه التدابير إثر التوتر الحاد بين أعضاء الجالية اليونانية األرثوذكسية. الطقوس
 حاج أرمني تقريباً من 500 المصلين األرمن الدخول الى الكنيسة لحضور المراسم والقداس، منع بعض
وبعد أن أظهرت الشرطة االسرائيلية أذونات الدخول الرسمية الصادرة عن الشرطة نفسها، أخبر . الدخول

ة قالوا إن ثلث القسم األرمني بينما الذين كانوا داخل الكنيس. الحجاج األرمن أنه لم يعد يوجد مكان في الكنيسة
وقادت هذه الحادثة المقترفة من قبل الشرطة الى التهاوش بين الفريقين ونتج عنها . في الكنيسة فقط كان ممتلئاً

  . اعتقال العديد من األرمن بما فيهم المسؤول عن الطائفة األرمنية سيروب ساهاكيان
وكب الكشافة األرمن حيث أسفر عن مشاجرة بينهم ادت وفي حادث آخر، قطع إثنان من اليهود االرثوذكس م

وأثناء استجوابهما تجمع . الى اعتقال إثنين من الكشافة األرمن، حيث تم ضربهما ونقلهما الى مركز الشرطة
 عضو من الطائفة األرمنية أمام مركز الشرطة وطالبوا إطالق سراحهما للتخفيف من التوتر الناجم أمام 800

أوضح المطران نورهان مانوكيان أن الشرطة سمحت فقط "  هآرتس " وفي مقابلة مع جريدة . مركز الشرطة
 أرمن لدخول الكنيسة رغم أن الجميع دخلوا بأذونات الدخول كما 700لنصف الحجاج األرمن البالغ عددهم 

 ولكن في .لقد أعلنت اسرئيل مراراً السماح بدخول األماكن المقدسة"  "هآرتس" وكتبت . طلبت الشرطة
فكان هناك من جاء خصيصاً لحضور المراسم والقداس . الحقيقة تصرفت الشرطة وكأنها مستبدة تجاه الحجاج

وأعرب مسؤول الطائفة سيروب ".  من الواليات المتحدة األميركية وكندا وأستراليا ولم يسمح لهم بالدخول
 تم رفض إذونات الدخول الصادرة عن الشرطة لقد. هذا أمر تافه"ساهاكيان عن امتعاضه بشأن الموقف قائالً 

لقد أصبحت . االسرائيلية بالتنسيق مع البطريركية األرمنية من قبل السلطات نفسها التي أصدرت األذونات
فهم يعرقلون .  الماضية ال تطاق فيما يتعلق بطريقة تصرف الشرطة االسرائيلية ومعاملتها معنا15السنوات 

  ".حقوقنا لممارسة الصالة بحرية في هذه المدينة المقدسةطائفتنا ويتدخلون بشؤون 
  
  

  االبادة االرمنية في الصحافة الكويتية
  

  ) دبي " ( آزاد هاي" موقع 
   2006 نيسان 30
  

فيون الرقابة اتعتبر الكويت واحدة من البلدان العربية األكثر انفتاحاً من حيث حرية الصحافة، ويمارس الصح
  .اسات الرسمية غير المرغوبةالذاتية ويتحاشون السي

فعندما تقدم المطران كورون بابيان رئيس المطرانية األرمنية الى . ومع ذلك، يوجد في الكويت إعالم حي
 كانت النتيجة المباشرة نشر سلسلة من المقاالت 2006 نيسان 24االعالم الكويتي عبر مؤتمر صحفي في 
  .تالي، حيث شكلت نوعاً من المفاجأة للقارئ العاديوالتقارير حول اإلبادة األرمنية في اليوم ال

صالة مطران ):  نيسان25في  ("القبس " فية ليلى الصراف على المقالة التالية في جريدة افقد وقعت الصح
حيث قال رأس الكنيسة ". إن حصار تركيا ألرمينيا هو ضد االنسانية: "األرمن األرثوذكس كورين بابيان

بيان إن العالم بأكمله يجب أن يعترف باإلبادة األرمنية التي اقترفت على يد األترك قبل كورين با. األرمنية د
  .  عاما91ً

وخالل مؤتمر صحفي عقد . وقد وصف االبادة كونها جريمة ضد االنسانية جمعاء، وليست فقط ضد األرمن
لعالم ومن الحكومة التركية إدانة بمناسبة الذكرى السنوية لإلبادة األرمنية أكد المطران أن األرمن طلبوا من ا

إن الحكومة التركية فخورة بجرائم الحرب التي اقترفتها، فهي تقوم بتشييد "وأضاف . اإلبادة واالعتراف بها
هل من العدل أن يتم تقدير المجرمين وتجريد المضطهد؟ . تماثيل لهؤالء المجرمين في مختلف المدن التركية

والحكومة التركية لم تعترف . سامح ولكن على المخطئ أن يعترف بخطيئتهفالدين المسيحي يحثنا على الت
. وطالب المطران االعتراف باالبادة وحق التعويض" .  بحجم وضخامة الخطأ الذي ارتكبته باقترافها االبادة 

يمة كما طالب بإقامة عالقات طيبة مع الحكومة التركية ورفع الحصار المفروض على أرمينيا الذي يعتبر جر
  .ضد االنسانية
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ومن جهة أخرى، أوضح رئيس اتحاد الشبيبة األرمن أنهم في المدرسة يعلمون أوالدهم المطالبة بحقوق 
 عاماً دون أن تعترف الحكومة التركية باإلبادة مع أن 91لقد مضى . األرمن دون أن يرشدونهم الى الكراهية

وفي نهاية المقابلة قام المطران . باالعتراف مؤسسة سياسية وقانونية وحكومة قد قامت 200أكثر من 
  .ويساعده أعضاء الكنيسة بالصالة على أرواح شهداء اإلبادة األرمنية

  
" وقد أشار أسامة أبو الخير من جريدة . غطت صحف كويتية أخرى المؤتمر الصحفي" القبس"الى جانب 

قبائل العربية حماية األرمن والمحافظة  حيث يطلب فيه من ال1917الى إعالن شريف مكة عام " لرأي العام ا
  . عليهم

في أبو الخير أن األرمن طالبوا الحكومة التركية االعتراف باالبادة األرمنية والتعويض، كما اوأوضح الصح
 - ويطالب األرمن أيضاً فتح الحدود وإعادة العالقات األرمنية . فعل األلمان باليهود التي اقترفها النازيون

  .طبيعتها ورفع الحصار غير االنسانيالتركية الى 
  

حول العرفان الذي يكنه األرمن للحكومة الكويتية " األنباء"فية بشرى محمد فقد كتبت في جريدة اأما الصح
فالتسامح الديني والثقافي في الكويت يسمح لألرمن بالعيش حياة . وسياسة التسامح والتعايش السلمي بين األمم

  . مزدهرة
  

 من أقوال المطران بابيان حديثه عن األرمن الناجين "السياسة"ريما البغدادي اقتبست في جريدة فية اأما الصح
فلدى كل عائلة أرمنية قصة تتعلق . من االبادة وهم البراهين على حقيقة االبادة ونتائجها السلبية والمأساوية

  . يون ونصف المليون أرمنيفكل واحد منهم فقد شخصاً من عائلته، وقد تم نفي أكثر من مل. باالبادة
  "من يتذكر اليوم نفي األرمن؟:"  صرح هتلر بجملته المشهورة 1939وفي عام 

  
 ىانته


