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  2006 تشرين االول – ) 9( العدد 
 

  البرلمان الفرنسي يجرم انكار ابادة االرمن وتركيا تنتقد
) البرلمان ( رحبت ارمينيا امس بقرار الجمعية الوطنية الفرنسية :  2006 1 ت13 – وكاالت -باريس 

  " . رد فعل طبيعي للسياسة العدائية التي تنتهجها تركيا " واعتبرته 
 الخارجية االرميني فارتان اوسكانيان في بيان وقال وزير

اقرار الجمعية الوطنية الفرنسية القتراح القانون هذا " ان 
هو استمرار طبيعي للدفاع المتواصل والمبدئي عن الحقوق 

ان " واضاف " . والقيم االنسانية والتاريخية من قبل فرنسا 
هذا القرار هو رد فعل طبيعي على االنكار المنهجي 

  ". العدواني والرسمي لالبادة االرمنية من جانب تركيا و
من جهتها انتقدت تركيا بشدة قرار البرلمان الفرنسي 
لمشروع قانون يجرم من ينكر االبادة االرمنية التي ارتكبتها 

   . 1915تركيا العثمانية عام 
  تأييد الجمعية" واعلنت وزارة الخارجية التركية امس ، ان 

  صويت في البرلمان الفرنسي جلسة الت              
 الوطنية الفرنسية لمشروع قانون يجرم انكار حدوث ابادة جماعية لالرمن على ايدي االتراك العثمانيين عام 

العالقات " وقال بيان صادر عن الخارجية ان ".  التركية – وجه ضربة قاسية للعالقات الفرنسية 1915
يوم لضربة قاسية بسبب الخطوات غير المسؤولة من قبل بعض التركية الفرنسية القديمة العهد تعرضت ال

مع مشروع القانون هذا ، تخسر فرنسا " واشار البيان " . السياسيين الفرنسيين بموضوع ادعاءات الاساس لها 
  " . لالسف موقعها المميز لدى الشعب التركي 

مع االثنين المقبل ليتخذ خطوات عملية وقال وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول ان البرلمان التركي سيجت
  . في كل المجاالت 

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد وجه انتقادا شديد اللهجة الى باريس وحذر من ان اقرار 
نأمل ان تتفادى باريس هذه الخطوة الخاطئة " مشروع القانون سينعكس سلبا على العالقات بين البلدين ، قائال 

  " .لحادث السياسي الذي سيضر بالعالقات التركية الفرنسية وهذا ا
 ذهب ضحيتها مليون ونصف مليون 1915وتنفي تركيا ارتكابها ابادة جماعية بحق الشعب االرمني عام 

  . ارمني
وينص مشروع القانون الفرنسي الذي عرضه الحزب 
االشتراكي الفرنسي على البرلمان على الحكم بالسجن 

 الف يورو على اي احد ينكر 45امة قيمتها لمدة عام وغر
وتم التصويت عليه بأغلبية . حدوث ابادة جماعية لالرمن 

  . صوتا 16 صوتا ومعارضة 106
ويعيش في فرنسا جالية ارمنية كبيرة يقدر عددها ب 

 الفا ، وهي احدى اكبر وانشط الجاليات االرمنية في 450
  . اوروبا 

  صب الشهداء االرمن في يريفانشيراك امام ن                       

 وكانت المخاوف بشأن 25ويعارض معظم الفرنسيين انضمام تركيا الى االتحاد االوروبي البالغ عدد اعضائه 
  . انضامها المحتمل احد االسباب في رفض فرنسا للدستور االوروبي في استفتاء جرى العام الماضي 
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 شروط لتحاشي التصويت على مشروع 3د وضع امام تركيا وكان وزير الداخلية الفرنسي نيكوال ساركوزي ق
القانون ، وخالل حديث هاتفي اجراه ساركوزي بداية هذا االسبوع مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

ان الشرط االول هو ان يصار الى انشاء لجنة ثنائية بين ارمينيا وتركيا تتمتع بالتمثيل " اردوغان قال 
. والشرط الثاني هو ان تفتح تركيا حدودها المغلقة مع ارمينيا .  االعتراف بالتاريخ المتساوي للبدء بعملية

 واضاف ساركوزي ان انضمام تركيا " . وثالثا ان تلغي تركيا قانون العقوبات الذي يمنع التحدث عن االبادة 
هذا ليس "  الى ان ، مشيرا" الى االتحاد االوروبي ليس مضمونا حتى وان قبلت االعتراف بابادة االرمن 

شرطا مسبقا لدخول اوروبا ، الن اعتراف اي دولة بماضيها ، كما فعلت المانيا ، هو اقل ما يمكن ان تفعله 
  ". لتدخل الى اوروبا 

يشار الى ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قام بزيارة رسمية هي االولى لرئيس فرنسي الى ارمينيا في ايلول 
  . ل انضمامها الى االتحاد االوروبيا الى التأمل في ماضيها واالقرار بابادة االرمن قبالماضي دعا خاللها تركي

  
  " ابادة االرمن " النوبل لالداب لروائي تركي اقر ب

فاز الروائي التركي اورهان باموك ، الذي مثل مؤخرا امام محكمة  : 2006 1 تCNN  - 12 –السويد 
الرمن التي جرت قبل نحو قرن ، بجائزة نوبل لالداب عن عام تركية بسبب مالحظات له بشأن مجازر ا

2006 .   
وتميز باموك ، الذي ترجمت اعماله الى لغات كثيرة ، بكون كتاباته تعكس 
الطبيعة المعقدة لبالده وحضارتها التي يتزاوج فيها الشرق بالغرب فضال 

  . عن التمازج بين الحداثة واالصالة 
 الماضي عندما صرح لصحيفة سويسرية ان ولفت باموك االنظار العام

 الف كردي ومليون ارمني قتلوا 30بالده التريد مواجهة حقيقتين هما ان 
وهو ما ادى به الى " على اراضيها ولكن الاحد يجرؤ على قول ذلك  

  " . اهانة تركيا " المثول امام القضاء بتهمة 
ويأتي اختيار باموك للجائزة وسط جدل سياسي محتدم تطرق الى تركيا 
ومذابح االرمن التي ارتكبت خالل االيام االخيرة من عمر االمبراطورية 

  . العثمانية 
ويتزامن االعالن عن الفوز مع مصادة الجمعية الوطنية الفرنسية امس 

 على يد الخميس على مشروع قانون يجرم انكار تعرض االرمن البادة
االتراك العثمانيين ، فيما ينظر اليه كخطوة قد تؤدي الى توتر العالقة بين 

  " .والقلعة البيضاء " اسمي احمر " و " ثلوج" ومن اشهر روايات باموك المقيم في اسطنبول  .تركيا وفرنسا 

 
  تجمع شبابي في ساحة الشهداء

  احتجاجا على قدوم االتراك الى لبنان 
 شبابيا وشعبيا في ساحة   نظم قسم الشباب في حزب الطاشناق امس تجمعا :2006 1 ت12 –بيروت 

الشهداء في وسط العاصمة بيروت ، احتجاجا على قدوم قوات تركية في اطار قوات حفظ السالم الدولية في 
ر وحضر التجمع شخصيات سياسية ودينية وممثلين الحزاب ، وحشد كبير من المواطنين االرمن قد. لبنان 

والقيت بالمناسبة كلمات شددت على رفض االرمن في لبنان قدوم اي قوات تركية تحت .  الفا 25عددهم ب 
  . شعار حفظ السالم في جنوب لبنان 

بداية كان النشيدان الوطني اللبناني واالرمني 
ثم وضع قسم . عزفتهما موسيقى كشافة الهومنتمن 

الشباب وجمعية طالب زافاريان في حزب 
  . ناق اكاليل من الزهر امام تمثال الشهداءالطاش

وبعد كلمة االفتتاح القى خاجاك بالوليان كلمة 
نعتصم اليوم في هذه " شباب الطاشناق قال فيها 

لوجود القوات التركية على " ال" الساحة لنقول 
ارض لبنان ، متسائلين عن منطق القبول بقوات 
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لحقوق االنسان واالعمال العدوانية تجاه دول الجوار ، وعمليات دولة سجلها مليء باالجرام وانتهاكات خطيرة 
تطهير عرقي وابادة ضد مواطنيها وتعديات صارخة ضد السالم كدولة توسعية كي تشارك في عملية حفظ 
سالم ؟ ها هي القوات التركية تطأ اقدامها ارض لبنان لتدنسه من جديد بعد ان اراقت دماء اللبنانيين الذين 

اي من المدارس لم تدرس في كتب التاريخ عن البطش .  وهم ينادون بالحرية والعدالة 1916م سقطوا عا
الذي ذهب ضحيته اعداد كبيرة من اللبنانيين وباالخص ما اقدم عليه جمال باشا السفاح؟ من منا لم يسمع 

 التي 1915رمنية عام بالسلطان االحمر عبد الحميد الثاني ؟ من يستطيع ان ينكر حصول االبادة الجماعية اال
شاهدوا هذا الجمع . فيا حكام تركيا ، انظروا جيدا . ذهب ضحيتها اكثر من مليون ونصف مليون ارمني 

الغفير الذي تجدون اضعاف اضعافهم في كل انحاء العالم يرفعون الصوت عاليا كلما سنحت الفرصة للمطالبة 
 واالستبداد التركيين والمشانق التي علقت هنا على هذه لم ينس اللبنانيون االجرام: نقول لتركيا . بحقهم 

... الساحة الشاهدة على همجيتكم وقمعكم لكل صوت يحاول ان ينادي بحقه في ان يحيا حرا مستقال في ارضه
 باالبادة الجماعية االرمنية التي ارتكبتها 2000نذكر في هذا االطار بأن البرلمان اللبناني اعترف عام 

..  ، واعرب عن تأييده المطلق لمطالب مواطنيه االرمن1915مانية بحق الشعب االرمنيعام السلطات العث
كيف يمكن للحكومة اللبنانية ان تقبل يتواجد قوات حليفة للعدو على اراضيها ؟ " الشباب اللبناني يسأل بغضب 

  ..." حتما الى اسرائيل ؟كيف تتوقع من تركيا ان تكون حيادية وتلعب دور الحكم في هذا النزاع وهي منحازة
تمثال الشهداء هذا يبكي اليوم الن دماء الشهداء " اما كلمة الختام فكانت للنائب اغوب بقرادونيان الذي قال 

ان تركيا اقترفت . تسيل امام سماح الحكومة اللبنانية للقوات التركية ان تدنس ارض لبنان مرة اخرى 
 وتستمر في احتالل شمال قبرص ولواء االسكندرون ، وتقتل االكراد المجازر في بعلبك والبقاع وجبل لبنان ،

فأي سالم وعدالة تسمح باقتراف الجرائم ضد . وتحاصر ارمينيا، باالضافة الى خلق مشاكل في العراق 
االنسانية لتعود بعدها الى البلد الذي مارست فيه االستبداد والظلم وجرائم القتل للمشاركة في عملية حفظ 

نحن هنا اليوم لنقول لشهداء لبنان والذين سقطوا تحت االجرام التركي ان ذكراهم في قلوبنا ، هنا . .. م السال
في هذه الساحة حققنا الحرية والسيادة واالستقالل ومن يؤمن بهذه الثوابت اليسمح بدخول القوات التركية الى 

 ". لبنان لضرب الحرية والسيادة واالستقالل
 

  انتهى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


