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  2007يناير/ كانون الثاني22 -)13(العدد
  

  اعتقال شاب تركي اعترف بقتله الصحافي االرمني دينك
 اعترف شاب تركي يدعى اوغون ساماست :، الجزيرة نت CNN ،BBC وكاالت، – 2007يناير/2 ك22

تياله في بقتل الصحافي التركي االرمني الشهير هرانت دينك ، بعد يومين من اغ)  سنة 17 و16مابين (
التي تصدر باللغتين االرمنية والتركية والتي يعمل فيها رئيسا " اغوس"وضح النهار امام مكاتب صحيفة 
واثارت تساؤالت حول الجهات للتحرير ، في جريمة هزت تركيا 

واعتقلت الشرطة المشتبه فيه في مدينة . التي تقف وراءها 
من والده عقب سامسون على البحر االسود ليل السبت بعد اخبار 

  . بث صوره على شاشات التلفزيون التركي 
وكشف كبير المدعين العامين االتراك في مدينة سامسون احمد 
جوكجينار ان المراهق اعترف بقتل دينك خالل االستجواب االولي 

قفت ستة اشخاص اخرين وكانت الشرطة التركية قد او. في المدينة 
ة االغتيال ونقلوا جميعا الى تورط في عمليلمتهمين بافي طرابزون 

 شهرا في 11وبين المعتقلين ياسين هايال الذي امضى  .اسطنبول 
 "ماكدونالدز" اسفة استهدفت مطعم السجن لتورطه في تفجير عبوة ن

  . وتعتقد الشرطة انه ربما حرض على الجريمة .  2004عام 
  هرانت دينك                                                                                          

قد اغتيل يوم الجمعة الماضي امام مكتبه في حي عثمان بيه وسط " اغوس " وكان هرانت دينك صاحب مجاة 
وافاد شهود ان شابا . س والرقبة اودت بحياته ض دينك الربع طلقات نارية في الرأوتعر. مدينة اسطنبول 

  . من دينك واطلق النار عليه من مسافة قصيرة  من العمر اقترب 19-18في 
وحوكم هرانت دينك مرات عديدة لرفعه صوته في موضوع االبادة االرمنية التي تعرض لها االرمن في العام 

وحكم عليه في .  على يد العثمانيين االتراك1915
 بالسجن ستة شهور مع 2005اكتوبر /تشرين االول

 القومية التركية بسبب وقف التنفيذ بتهمة االساءة الى
  . كتاباته عن االبادة االرمنية 

وتلقى دينك تهديدات من القوميين االتراك الذين 
، " اغوس"وفي عموده االخير في . يعتبرونه خائنا 

هورا كعدو لالتراك واشار ابدى استياءه النه بات مش
واضاف انه لم يتلق اي حماية . يدات تلقاهاالى تهد

ان ذاكرة " م شكاويه، وكتب من السلطات على رغ
كومبيوتري معبأة بجمل مألى بالكراهية 

  انظر من ..انا كطير حمام فحسب... والتهديدات
   امام مكتبه في اسطنبول ممددوجثته                                                                     ...  

  ".ا كما يفعل رأس يتحرك دائما كرأس الحمام ات اليسار وذات اليمين امامي وخلفي كثيرحولي ذ
. وكان يواجه السجن ثالث سنوات . وكان دينك ادلى في ايلول الماضي بتصريحات كلفته مالحقات جديدة 

اقول : " وسئل عن المجازر التي ارتكبت في حق االرمن في االناضول خالل الحرب العالمية االولى ، فأجاب
يمكنكم ان تروا ان شعبا اقام على هذه االرض . يجة تثبت ماحصل وتسميه باالسم طبعا انها ابادة ، الن النت

واسف دينك للحكم ، مؤكدا انه لم يقصد يوما االساءة الى البالد وجنسيته، " .  آالف سنة قد اختفى4طوال 
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مة االستئناف بين الشعبين التركي واالرميني ، ولكنه اعلن انه في حال تثبيت محك"  جسرا"وانه يعتبر نفسه 
  " . الستحالة العيش فيها" قرار االدانة سيرحل عن تركيا 

 آالف من ارمن تركيا بعد مقتل دينك في ساحة تقسيم في اسطنبول حاملين صور للصحفي القتيل 5وتجمع 
    فةوردد عدد من افراد الجالية امام مقر الصحي". يااخي العزيز" كتب عليها بالتركية واالرمنية واالنكليزية 

  .وفي انقرة تجمع كذلك مئات االرمن احتجاجا على عملية االغتيال " .  كلنا ارمن ،كلنا دينك" 
  ادانة

   وقال الرئيس االرميني روبرت كوتشاريان. دانت ارمينيا بشدة مقتل الصحفي التركي االرمني هرانت دينك
م كثيرة ويستحق االدانة الشديدة ، ونأمل ان مقتل الصحفي االرمني المعروف في تركيا يثير عالمات استفها" 

  " . من اجل ان تجد وتعاقب الجاني وفقا للقانونان تفعل السلطات التركية كل مابوسعها 
  .ني ان االغتيال يثبت ان تركيا يجب ان التحلم باالنضمام الى االتحاد االوروبي يوقال رئيس البرلمان االرم

ودعا تركيا الى االسراع "  صدمته العميقة" اوسكانيان في بيان عن وعبر وزير الخارجية االرميني فارتان 
  .في كشف الفاعلين 

كما دان االغتيال .  يوما 15ودان بطريرك االرمن في تركيا الجريمة واعلن الحداد بين ابناء طائفته لمدة 
  . كاثوليكوس االرمن لكرسي كيليكيا ارام االول

نية عديدة في ارمينيا والمهجر ، اضافة الى احزاب ارمنية ولجان كما دانت عملية االغتيال منظمات ارم
  .الدفاع عن القضية االرمنية في كل من الواليات المتحدة واوروبا ودول الشرق االوسط 

  ردود فعل دولية 
وفي ردود الفعل الدولية ادان الرئيس الفرنسي جاك شيراك مقتل دينك ووصفه بالعمل الشنيع ، وقام بارسال 

  . ية تعزية الى ارملة دينك برق
  .الغتيال دينك " الصدمة والحزن " وعبر المفوض المكلف توسيع االتحاد االوروبي اولي رين عن 

وفي واشنطن وصف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية اغتيال الصحفي التركي بالحدث المأساوي الذي 
  .يثير قلق واشنطن 

  تركيا 
 رجب طيب اردوغان الى قطع اجتماعه مع وزراء  رئيس الوزراء التركيجريمة االغتيال كانت قد دفعت

  .حكومته في انقرة ، وعقد مؤتمرا صحافيا ندد فيه بالقاتل والمسؤول عن الحادث 
  منظمة العفو الدولية

      ، قالت المنظمة ان تركيا شهدت خالل العام الماضي 2006وفي احدث تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 
جموعة كبيرة من القوانين التي تتضمن قيودا جوهرية على الحق في حرية التعبير ، وهو االمر الذي اسفر م" 

  " . عن محاكمة اشخاص بسبب تعبيرهم السلمي عن اراء في كثير من جوانب الحياة العامة
ة والجمهورية  ، بشأن اهانة الهوية التركي301، وضعت المادة 2006يونيو /وفي حزيران: " وتابع التقرير

 بشكل تعسفي الستهداف عدد كبير من االراء 301 و159واسس ومؤسسات الدولة، لتحل محل المادة 
". المنتقدة، حيث حوكم صحفيون وكتاب وناشرون ودعاة لحقوق االنسان واساتذة جامعيون بموجب هذا القانون

المتعلقة بالمصير التاريخي لالرمن في تقرر تأجيل مؤتمر اكاديمي دولي عن المفاهيم " وقالت المنظمة انه 
، في جامعة البوسفور في 2006مايو /الفترة االخيرة من عهد الدولة العثمانية، وكان مقررا عقده في ايار

وجاء التأجيل عقب تعليقات ادلى بها وزير العدل جميل تشيشيك ، واثارت شكوكا جوهرية في . اسطنبول 
  " .تصوير كبادرة عقد المؤتمر باعتبارها خيانة مقولة الحرية االكاديمية ، وذلك ب

وتأتي جريمة اغتيال هرانت دينك ، في وقت تزداد فيه آمال اللوبي االرمني في الواليات المتحدة ، باقناع 
  . الغالبية الديمقراطية في الكونغرس باقرار مشروع قانون لالعتراف باالبادة االرمنية 

  
   المسلم-ارام االول استقبل لجنة الحوار المسيحي

اللجنة الوطنية " شدد كاثوليكوس االرمن االرثوذكس ارام االول خالل استقباله  :  لبنان– 2007يناير/2 ك19
ان تعايش االديان "  لبنان ، على –في مقر الكاثوليكوسية في انطلياس "  االسالمية للحوار –المسيحية 

لبنان بكل : " وقال " . ئف ليس ميزة للبنان فحسب ، انما هو اساس وجود هذا الوطن والثقافات والطوا
 18في الواقع لقد التزمت الطوائف ال. وجوهه بما فيها نظامه السياسي وحكمه يعكس هذه الميزة الفريدة 

ان يجب ان تهزم لبنان وطنا نهائيا لها ، وان اي محاولة لتعريض هذه الميزة الفريدة للبنالعيش معا وجعلت 
التستطيع هذه البالد . وجوب تحديد تصورنا ورؤيتنا المستقبلية للبنان بوضوح" واشار الى " . بحزم تام 
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يجب علينا اعادة تعزيز هويتنا . خر ساحة لصراع المصالح ومشاريع اآلخرينتحمل استغاللها من وقت الى آ
ان خالص لبنان . لحفاظ على وحدتنا الداخلية وتعميقها وترسيخ وحدتنا وتثبيت سيادتنا ، ولتحقيق ذلك علينا ا

  " .يتحقق هنا وليس في الخارج
  

  ات للتعاون االقتصادي بين ارمينيا وسوريا اتفاقي
 استقبل وزير الخارجية االرميني فارتان : يريفان – 2007يناير /2 ك18

 اوسكانيان رئيس غرفة التجارة والصناعة لمحافظة حلب صالح مالح الذي
زار ارمينيا على رأس وفد يضم عددا من رجال االعمال السوريين ، والذين 

  . يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية في حلب 
 السورية ، واعرب عن –واكد اوسكانيان خالل اللقاء اهمية العالقات االرمينية 

السياسية بين البلدين ثقته بأن التعاون االقتصادي المستقر سوف يشجع العالقات 
  . التي احرزت تقدما ملحوظا في هذا المجال 

      واثنى الجانبان االرميني والسوري على الدور المميز للجالية االرمنية في 
  ن                                                                                                         فارتان اوسكانيا

 اتفافيات 3ووقع الجانبان االرميني والسوري على . االقتصاد السوري وفي تنسيق العالقات بين البلدين 
  . للتعاون الثنائي في مجاالت الصناعة والتجارة 

  
   المسيحي نموذج يحتذى به في ايران–التعايش االسالمي 

التعايش السلمي " تضى بختياري ان اكد محافظ اصفهان الجنرال مر: ) ارنا( ايران – 2007يناير /2ك 17
  " . بين المسلمين واالرمن المسيحيين في ايران يمكن ان يحتذى به كنموذج للتعايش في العالم 

وجاءت تصريحات بختياري خالل لقائه مطران طائفة االرمن االرثوذكس في اصفهان والمناطق الجنوبية 
، معربا " له واحد يشكل ارضية مشتركة لجميع الدياناتان االيمان با: " واضاف . اليران بابكين تشاريان 

  " . عن امله في ان تقوي العالقة التي تربط بين االديان وعود اهللا في القرآن واالنجيل والتوراة 
    واضاف" . ان السيد المسيح حمل رسالة السالم والمحبة للبشرية جمعاء " من جهته قال المطران تشاريان 

بأن تتجاوز ايران المؤامرات " ، وامل "  المية خلقت روح الترابط والوحدة بين االيرانيينان الثورة االس" 
ذلك عبرتشجيع الوحدة ولمجموعات الدينية التي تعيش فيها، التي تحاك ضدها بهدف خلق الشقاق بين ا

  ". فيما بينها والتنسيق
  

  تركيا تحتج على قرار ارجنتيني يدين االبادة االرمنية
 انتقدت تركيا بشدة في رسالة وجهتها الى وزارة : انقرة – 2007يناير /2 ك16

الخارجية االرجنتينية القانون الذي اقره الرئيس االرجنتيني نستور كيرشنر في 
 نيسان يوما للتسامح واالحترام بين 24"  الجاري ، والذي اعلن بموجبه يوم 11

وجاء في الرسالة التي  . ، تخليدا لذكرى ضحايا االبادة االرمنية" الشعوب 
ان هذا القانون اليتطابق والحقائق التاريخية ، " وجهتها وزراة الخارجية التركية 

وان حكومة االرجنتين تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية لهذه الخطوة غير 
  ". العادلة 

وكان رئيس االرجنتين نستور كيرشنر قد تجاهل في وقت سابق من هذا الشهر 
     .  كي رجب طيب اردوغان برفض القانون  لرئيس الوزراء الترطلبا

  وزير الخرجية التركي عبد اهللا غول                                                                                                                           
 24ه للمواطنين االرجنتينيين من اصل ارمني بالتغيب في يوم واقر البرلمان االرجنتيني قانونا يسمح بموجب
تغيب عن صفوفهم في ذلك للطالب االرمن بالكما سمح القانون . نيسان احياء لذكرى ضحايا االبادة االرمنية 

  . وتعتبر االرجنتين الدولة الثالثة بعد االورغواي وفنزويال التي تعترف باالبادة االرمنية . اليوم 
  

  ن اصل تركي يعترف باالبادة االرمنيةنائب م
على قرار ) من اصل تركي (ن ئب في البرلمان االلماني حقي كسكيوقع النا:  برلين– 2007يناير /2 ك16

   . 1923- 1915يعترف بأن االبادة االرمنية تم تخطيطها وتنفيذها من قبل الحكومة التركية بين االعوام 
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كان ،) في احد احزاب اليسار االلمانيعضو(مية ، ان النائب حقي كسكين وقالت وكالة االناضول التركية الرس
اضافت ان كسكين قال للعلن خالل مؤتمر و. ين في انكار االبادة االرمنية حتى الفترة االخيرة من المتشدد

نت الرمن في السلطنة العثمانية كاان المجازر الجماعية ل"  بريمن ، صحافي للحزب الذي ينتمي اليه في
  ".ابادة

ن انه ليس واضحا بعد مااذا كا" لهاواشارت الوكالة نقال عن نائبة اخرى من اصل تركي سيفيم داغديلين قو
 رؤوف  السابق يتزعمه رئيس قبرص الشماليةفي عالقاته مع حزب طلعت باشا الذيكسكين سيعيد النظر 

  ". دنكطاش
  

  والية داكوتا الشمالية االميركية تعترف باالبادة 
رحبت الهيئة الوطنية االرمنية في اميركا بقرار نواب والية  : PANarmenian – 2007يناير /2 ك11

  .  نيسان يوما للتذكير بضحايا االبادة االرمنية 24داكوتا الشمالية ، باعتبار يوم 
 قدمه  ترحب بمشروع القرار الذيةان الهيئة الوطنية االرمني" وقالت الهيئة في رسالة وجهتها الى النواب 

  ". نواب الوالية الى المجلس 
ان االبادة التي تعرضت لها االمة االرمنية ، نفذت عبر تهديم الكنائس والمدارس "ويشير القرار الى 

والمكتبات والمعالم االثرية ، وكان الهدف من هذه الجرائم هو القضاء نهائيا على اي اثر يتعلق بحضارة يعود 
  " . آالف سنة 3تاريخها الى 

  . بهذا القرار تنضم داكوتا الشمالية الى الواليات االربعين التي اعترفت باالبادة االرمنية و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


