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   2006 آذار21–) 1(العدد 

  ااتركية معادية لالرمن في فرنستركية معادية لالرمن في فرنستظاهرات تظاهرات 
فيما تشهد باريس تظاهرات طالبية حاشدة مطالبة بالغاء قانون العمل الجديد المثير  : 2006 آذار 18-ليون

من للجدل ، نزل آالف االتراك في مدينة ليون الفرنسية الى الشوارع احتجاجا على اقامة نصب للشهداء االر
في احدى الساحات الرئيسية في المدينة ، 
حيث تعرض لهم متظاهرون فرنسيون ، 

اطلقت و ،لمنعهم من التوجه الى مبنى البلدية
الشرطة غازات مسيلة للدموع لتفريق 

وكانت الصحافة الفرنسية . المتظاهرين
والعالمية قد تطرقت الى الموضوع مشيرة 
الى اشتباكات بين متظاهرين فرنسيين 

" حرييت " تراك ، فيما كتبت صحيفة وا
التركية ان متظاهرين ارمن اعتدوا على 

واعلنت .  االتراك عمدا لمنعهم من التجمع 
ان "  االوروبي -رئيسة االتحاد االرمني

   هرنة ليون كان قد وعد بمنع التظافظ مديامح
  متظاهرون اتراك في ليون              

ضغوط وخلف بوعده بعد تدخل القنصل التركي في المدينة، وبعد نصب الشهداء االرمن، لكنه عاد اقامة ضد 
. " رفع شعارات تنكر االبادة االرمنيةموضحا انه لن يسمح بوزارة الداخلية الفرنسية قبل من تعرض لها ربما 

 ".سيكون لها موقف من هذه االحداث تجاه ما يحصل وية االرمنية لن تقف مكتوفة االيديان الجال "  واضافت
  . قانونا اعترفت فيه علنا باالبادة االرمنية  2001 المعروف ان فرنسا اقرت في العام ومن

  

  السياسية لالتحاد األوروبي السياسية لالتحاد األوروبي المعاييرالمعايير  النجازالنجازتركيا أقل من سنتين تركيا أقل من سنتين امام امام 
دعا االتحاد األوروبي الحكومة التركية التخاذ خطوات فورية إلنهاء سياسة :  2006 آذار 16-بروكسل 

 األخير حول وفي قراره. تركيا الى الخطوات البطيئة لعملية االصالح في لتي تتبعها، مشيرالتمييز والقمع اا
، دعا البرلمان المفوضية الى توضيح الحدود الجغرافية "2005تقرير استراتيجية توسيع المفوضية لعام "

جنة الشؤون الخارجية ورئيس ل) محافظ، ألماني (ويهدف التقرير الذي أعّده إلمار بروك . لالتحاد األوروبي
) مقدونيا ودول البلقان الغربية( قبل التركيزعلى الدول المرشحة للعضوية مثل ةالى صياغة سياسة توسع شامل

وفي القسم المخصص لتركيا اكد البرلمان  ).تركيا وكرواتيا(وتلك التي تجري معها المفاوضات مثل 
اوضات الشراكة في المرحلة األولى واعرب عن األوروبي على ضرورة إنجاز األولويات المدرجة في مف

وبناء  .ارتياحه لدعم  المفوضية لهذا الرأي، موضحاً أنه يجب أن يتم إنجاز تلك المقاييس خالل عام أو عامين
على هذه االعتبارات دعا البرلمان تركيا الى االسراع في تقديم خطة زمنية وإجراءات محددة حتى نهاية 

المجلس والمفوضية  الحراز تقدم في المفاوضات المشروطة من أجل إنهاء تلك وحث . المهلة المحددة
كما طلب البرلمان من تركيا . وجاءت هذه الدعوات رداً على بطء عملية االصالح في تركيا. األولويات

ركيا رسمياً رفع جميع التشريعات الحالية والعراقيل للتمتع الكامل بالحقوق والحريات من قبل كافة مواطني ت
–وقد طلب النص الذي تم إقراره  .وخاصة حرية التعبير وحرية المعتقد والحقوق الثقافية وحقوق األقليات

تبقى إحدى الشروط امام انضمام االستيعاب  بأن قدرة االتحاد على -بيول مرة في تاريخ االتحاد األورووأل
ا الحدود الجغرافية هي أساسية لفهم فكرة وشدد على أن تحديد طبيعة االتحاد األوروبي بما فيه. دول حديثة
 تحدد 2006 كانون األول 31وبذلك، طلب البرلمان أن تضع المفوضية تقريراً في  . والتفهمستيعابقدرة اال

وأوضحت هيلدا تشوبويان،  .فيه مبادئ هذا المفهوم ودعت الى  ادراج هذا العنصر في برنامج المفاوضات
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نحن نرحب تبني هذا القرار كتعبير حقيقي على إرادة البرلمان األوروبي : "بيرئيسة االتحاد االرمني األورو
وهذا االجراء يحث المفوضية األوروبية والمجلس . النامية في تدخلها في عملية اتخاذ القرارات ضمن االتحاد

 واضافت ".األوروبي كي ال يقبال بالتأخيرات والمماطالت وإنما باألحرى طلب إصالحات حقيقية في تركيا
نحن نعمل مع الحركات الديموقراطية األوروبية من أجل ان تنفذ  تركيا تلك المقاييس خالل العامين القادمين "

  ".بما فيها االعتراف الكامل باإلبادة األرمنية والتنازل عن السياسة العدوانية ضد أرمينيا
 

  طلب مساعدات عسكرية متكافئة ألرمينيا وأذربيجان طلب مساعدات عسكرية متكافئة ألرمينيا وأذربيجان 
صرحت الهيئة الوطنية األرمنية في أميريكا أن عضوا الكونغرس فرانك بالون : 2006ار  آذ16 -واشنطن

 لحث القيادة في اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية لدعم 48وجورج رادانوفيتش انضما الى زمالئهم الـ 
موجهة الى رئيس وقام أعضاء الكونغرس بالتوقيع على رسالة  . 2007االحتياجات األرمنية في السنة المالية 

القائمة يوضحون فيها أنهم قلقون بشأن طلب اإلدارة العامة للمساعدات العسكرية ألذربيجان، ألنها أعلى من 
 2001وفي هذه الرسالة يضيفون أصواتهم للجهود الرامية الى احترام اتفاق عام . المساعدات المقدمة ألرمينيا

وإضافة الى ذلك . مساعدات بين تلك الدولتين بشكل متساوبين البيت األبيض والكونغرس إلبقاء مستوى ال
 مليون دوالر أمريكي لكاراباخ لسنة واحدة، وحماية 5 مليون دوالر أمريكي ألرمينيا و75تقوم الرسالة بطلب 

وقام النواب كنولنبرغ وبالون وروتمان بنقل رسائل فردية ينّوهون فيها .  من قانون دعم الحرية907الفقرة 
لقد صيغت قائمة العمليات .  مساعداتهم الخارجية ألرمينيا وكاراباخ الجبلية من بين دول أخرىأولويات

الخارجية األجنبية للنظر في تقديم المساعدات التي ستنظر من قبل لجنة تقديم المساعادت وثم من قبل كافة 
  .يض عبر لجنة تشاوريةوسيقوم مجلس الشيوخ بإنهاء نسخته التي سيتم تسويتها مع البيت األب. النواب

  
   لجنة الدفاع عن القضية االرمنية  لجنة الدفاع عن القضية االرمنية 

  لتقي سفير االمارات في لبنانلتقي سفير االمارات في لبنانتت
التقى وفد من لجنة الدفاع عن القضية االرمنية في لبنان سفير دولة االمارات : 2006 آذار 17 -بيروت 

ان المعادية لالرمن وتم خالل اللقاء التطرق الى سياسة اذربيج. العربية المتحدة محمد سلطان سيف سويدي 
 -والتي وصل تطرفها من حيث الوسائل المتبعة الى تحطيم المعالم االثرية والثقافية االرمنية في جولفا

كما تم البحث في ازمة كاراباخ ، حيث شدد الوفد االرمني على السياسة المعادية التي تتبعها كل . ناخيتشيفان 
صل الى حل سلمي في المنطقة يعيد الى االرمن حقهم الشرعي من اذربيجان وتركيا ضد االرمن ، ومنع التو

وقد وعد السفير االماراتي بمتابعة هذه القضية لدى حكومة بالده ، مشيرا الى عالقات . في تقرير مصيرهم 
 االرمنية ، وسياسة االنفتاح التي تعتمدها دولة االمارات دون التفرقة بين الشعوب –الصداقة االماراتية 

وكان وفد لجنة الدفاع عن القضية االرمنية قد زار للغاية نفسها كل من سفراء بريطانيا وروسيا . ن واالديا
  . ومصر  والفاتيكانوايطاليا واالتحاد االوروبي وهولندا

  
  مصير االثار المعمارية والنصب مصير االثار المعمارية والنصب 

  االرمنية في اذربيجاناالرمنية في اذربيجانالتاريخية التاريخية 
  الجبلية والسهليةكاراباخ 

الل قرون طويلة وطنه التاريخي وموطنه األصلي بالمعالم الثقافية التي ال لقد أغنى الشعب األرمني خ
وقد تضررت أرمينيا على التوالي من األمم الدخيلة التي غزتها ودمرتها وألحقت األذى بالحضارة . تحصى

  .األرمنية وغالباً ما كانت تبطئ وحتى تثبط من تطورها
عشر فترة عصيبة في تطور الشعب األرمني عشر والثاني عتبر القرنان الحادي حسب المصادر األولية، ي

  .وثقافته عندما كانت فترة سيادة األتراك والسالجقة
جعلوا النار تلتهم " سونيك"والزحف الى " باغابيرت" عند احتالل قلعة 1170يكفي أن نذكر أنه في أواخر عام 

  .  آالف مخطوط10أكثر من 
ح التاريخية والمتعددة األشكال عن وجه البسيطة وإخفاء آثارها رغبة ولم توفر أذربيجان أي جهد لنفي الصرو

  . منها في استمالك األراضي األرمنية التي احتلتها خالل العقود الماضية
ولم يغفل أيضاً المعالم .  وتتوسع جغرافياً،وغدت أعداد النصب التذكارية المهدمة تزداد عاماً بعد عام

اضي المأهولة باألرمن مثل المعالم التاريخية في جمهورية كاراباخ الجبلية التاريخية الموجودة في األر
وكذلك ال يمكن تقليص أهمية ". كورا" الشمالية ومناطق مأهولة باألرمن على الضفة اليسرى من نهر كاراباخو
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 ق المتاخمةوالمناط) سانخاصة في كيدابيك وتاشكي( الشمالية  كاراباخاآلثار والنصب التذكارية الموجودة في
  لى أذربيجان يحاولون ع المؤرخون في أكاديمية العلوم في ان كو )المحررة حالياً( الجبلية كاراباخ لجمهورية

عبر األبحاث التي نشرونها إقناع األوساط العلمية والبرهان على أن ) 1960بدءاً من (مدار عقود متتالية 
لدولة التي نشأت بعد خلق جمهورية أذربيجان ليست اآلالف من المعالم التاريخية الموجودة في أراضي ا

                                  .التترية-أرمنية بل هي إرث من األغفان، األسالف المسيحيين من الشعوب التركية
، قامت عملية المجازر الواسعة والحانقة بحق النصب التذكارية األرمنية والتي أشهرت 1988ولكن منذ عام 

" أغفانية"ا على أنه
بشكل حانق في 
أذربيجان بفضح سياسة 
أذربيجان التي تغيرت 
رؤيتها فعوضاً عن 
جهودها في استمالك 
النصب التذكارية 
األرمنية فضلت نفيها 

وبنتيجة ذلك، .برمتها
المقابر  تعرضت مئات

  نية الغنية بآالف األرم
    
  جولفا قبل تحطيم مقابرها            

الكتابات ذات القيمة التاريخية الكبيرة وكذلك العديد من األديرة والكنائس الى واألضرحة والصلبان الحجرية 
  .  عمليات هدم واسعة النطاق
إن كانوا هم من أجيال األغفان فلماذا يتلفون تاريخهم وحضارتهم؟ الحقيقة هي أن : والسؤال الذي يطرح نفسه

 ونهر كورا، زال من الخارطة التاريخية في شعب أغفان الذي عاش فقط في المناطق الواقعة بين بحر قزوين
  .القرن التاسع وليس من أسالف األذريين ال عرقياً وال حضارياً

لقد استفاد األذريون . ، وصلت عملية إتالف النصب التذكارية الى حد لم يسبق له مثيل1988وفي نهاية عام 
 كما كانوا يفعلون بشكل أساسي سابقاً، من ظروف الحرب وبدأوا بتدمير الكنائس األرمنية ليس بالمتفجرات،

 التي تحدث فجوات عريضة بل عبر طلقات مدفعية حيث لم تتمكن الجدران من مقاومة االنفجارات
وهكذا، فمثالً بلمح البصر تم هدم دير يغناسار المسالم قرب قرية كيداشين أثناء احتالل القرية في أيار .األقطار
" دزار"في جدران إحدى المدارس على الحد الشرقي الجنوبي من قرية  و1960-1950وبين األعوام  .1991

 قطعة من لوحات حجرية أرمنية مكتوبة نقلت من المقبرة 133تم تلحيم صلبان حجرية وأضرحة وتقريباً 
  . التاريخية والواسعة جداً التي تم تدميرها تماماً ويعود تاريخها بين القرن الثالث عشر والثامن عشر

   ناخيتشيفان–ان أذربيج
تقع أقاليم شاهابونك ويرنتشاك 
وكوختن التابعة ألرمينيا 
التاريخية تحت تبعية جمهورية 

  .ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي
في آواخر القرون الوسطى، 

باللغة (كانت مدينة تشوغا 
مركزاً ألقليم ) األذرية جولفا

يرنتشاك وتقع على الضفة 
اليسرى لنهر أراكس، على 

 بين إيران وناخيتشيفان الحدود
  .حالياً

  وفي اعلى اليسار نموذج عن حجر الصليب، بعد تحطيم مقابرها وقد تحولت الى حقل رمايةا جولف                                               
لت كانت تشوغا تعتبر مكاناً مشهوراً في القرن السابع، وتطورت في القرن العاشر وحتى الثالث عشر، وتحو

  .أما بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر فقط أضحت مركزاً تجارياً معروفاً. الى مدينة
 بترحيل السكان األرمن من 1605بهدف تطوير الحرف والتجارة في إيران، قام الملك شاه عباس في عام 

  .تشوغا الى إيران ودمر المدينة ولم يبق فيها سوى المقبرة
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 في مدينة تشوغا والجسر والبيوت والسوق المغلقة واألبنية المأهولة 18نائس إن الخراب المتبقي من الك
والصلبان الحجرية المدمرة كلياً في المقبرة تبقى صامتة تجاه الماضي المجيد، وفي نفس الوقت شاهداً بليغاً 

تالل صغيرة تمتد مقبرة مدينة تشوغا على الطرف الغربي من المدينة المدمرة على طول . على تلك األعمال
، 14-9القرون : يمكن تقسيم أحجار مقبرة تشوغا الى ثالثة أقسام حسب فترة إنجازها. تفرقها حفر ضيقة

وتمثل نماذج ال تكرر من تعدد أشكالها وزخرفاتها ومنحوتاتها . 1605 حتى عام 16، القرن 16-14القرون 
  .وفن نحت الصلبان الحجرية

 صليب حجري في المقبرة عام 10000يل من تشوغا، تم تسجيل حوالي والجدير ذكره أنه بعد عمليات الترح
 صليب حجري واآلالف من األضرحة، أما بين األعوام 5000 حوالي 1904- 1903، وبين األعوام 1648
  .  صلبي حجري4200-4000 حوالي 1971-1973

تذكارية خالل الفترة لم تحز المقبرة المكتشفة في أراضي أذربيجان على انتباه إدارة حماية النصب ال
السوفيتية، وعدا عن ذلك قام السكان األتراك في القرى المجاورة بتكسير الصلبان الحجرية وحولوها الى 

صول على تجدر اإلشارة الى أنه من المستحيل الح .مكعبات على شكل واحد بهدف استخدامها في البناء
نه ال يمكن، وال بأي شكل من األشكال، الحصول على الحقيقي للجريمة المنفذة، ألمعلومات دقيقة حول الحجم 

باستثناء زيارة االسكتلندي . إذن زيارة المعالم التاريخية األرمنية، وحتى للمواطنين األجانب في أذربيجان
 ونجح في زيارة وتصوير األديرة المدمرة تماماً في 2005ستيفن سيم الذي زار ناخيتشيفان في خريف عام 

  . أيام قبل ترحيله من البالد3س وكرنا خالل شوروت وأبراكوني
وعليه، فإن إصرارنا حول إتالف المعالم األثرية على نحو واسع في المناطق األرمنية المحتلة من قبل 
أذربيجان مبني على الدليل بإتالف تلك النصب التذكارية الموجودة قرب الحدود ويمكن رؤيتها من أراضي 

  .راباخ الجبلية أو من إيرانجمهورية أرمينيا وجمهورية كا
 كيف كان األذريون يدمرون ويرّحلون الصلبان 1998وقد برهنت الصور الملتقطة من الحدود اإليرانية عام 

  ...الحجرية وأحجار المقابر بالبلدوزرات ويبسطون أماكنها وينقلون الحجارة
 من الصلبان الحجرية المنحوتة %30 أسابيع تم خاللها إتالف حوالي 3ودامت هذه األعمال الوحشية مدة 

  . التابعة للمقبرة
وعملية نقل الحجارة المكسرة من المقابر عبر القطار إنما تدل على أن كل ذلك تم بأوامر صادرة من سلطات 

  .أذربيجان
" المجزرة الثقافية"وقامت منظمة اليونيسكو ومنظمات دولية معنية أخرى بتقديم احتجاجات قوية وأوقفت تلك 

والمعلومات الموثقة التي وردتنا تؤكد على أنه تم تدمير أكثر .  صليب حجري800 راح ضحيتها حوالي التي
  . ديراً أرمنياً في ناخيشتيفان عمداً مثل الدير األحمر في أسداباد ودير القديس المخلص في تشوغا250من 

صويرها بجوار مقبرة تشوغا من لكن الوحشية مستمرة، فاآلن ال يمكن مشاهدة أية صلبان حجرية قائمة تم ت
  .  2002الطرف اإليراني عام 
وهذه المرة الصور الملتقطة من الضفة اإليرانية تبرهن . 2005 كانون األول 14-10أعلن إنذار جديد بين 

 جندي من الجيش األذري يحولون الصلبان الحجرية واألضرحة المطروحة والمنقلبة 100على أنه أكثر من 
وكانت الحفارات واآلليات الشاحنة وغيرها .  عبر المطارق والمدقات الى حصى2002عام على األرض منذ 

  .من المعدات تشارك كذلك في األعمال
هذه الدالئل تؤكد دون أدنى شك أنه يبدو للعالم المتحضر أن كل النصب التذكارية التي تقع حالياً في أراضي 

رغم أنه خالل (جاورة لها هي مازالت على قيد الحياة جمهورية كاراباخ الجبلية والمناطق المحررة الم
 1600 وبفضل عمليات تسجيل النصب التذكارية ودراستها وتوثيقها تم إدراج أكثر من 1998-1993األعوام 

  ).نصب تذكارية أرمنية من األراضي المناطق المحررة
لمية، ألنها تشكل قيمة إنسانية بغض تعتبر عملية إتالف هذه األوابد الهندسية تهديداً لتاريخ الحضارة العا

  .النظر عن وضعها الجغرافي والتبعية القومية


