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  الحكومة الكندية تعترف باالبادة االرمنية
 لالبادة االرمنية ، اصدر رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بيانا 91بمناسبة الذكرى  :  نيسان21 –اوتاوا 

   - .باسم الحكومة الكندية يعترف باالبادة االرمنية ، وهنا نص البيان 
تعرض الشعب  عاما 91قبل . ي الصادقة لكل الذين يحيون الذكرى االليمة لالبادة االرمنية اود ان اقدم تحيات" 

وقد تبنى مجلس الشيوخ الكندي في السنوات الماضية اقتراحا . مآس رهيبة وقتل في االرواح لاالرمني 
اعترف " اقتراحا ، بينما تبنى مجلس العموم "اول ابادة في القرن العشرين" اعترف بتلك الحقبة واعتبرها 

لقد دعمت انا وحزبي هذين القرارين ، .  وندد بها كفعل اجرام ضد االنسانية 1915باالبادة االرمنية عام 
اليجب ان ننسى ابدا عبر الماضي ، كما اليجب ان نسمح لخصومات . وسنواصل االعتراف بهما اليوم

التي يتمتع بها جميع الكنديين متجذرة في ان الحرية والديمقراطية وحقوق االنسان . الماضي ان تفرقنا 
اشارككم اليوم في تذكر الماضي واحثكم على اجالل اسالفكم عبر بناء مستقبل . احترامنا لبعضنا البعض 

  " . مشرق لكل الكنديين 
 

   عضو في الكونغرس االميركي يحثون200اكثر من 
  الرئيس بوش لتعريف االبادة االرمنية بشكل صحيح

 اعضاء في الهيئة التشريعية 208اوضح مكتب الهيئة الوطنية االرمنية في اميركا ان : نيسان 20 -واشنطن
. االميركية طالبوا الرئيس جورج بوش التأكيد على بيان الواليات المتحدة االميركية بشأن االبادة االرمنية 

 تعريف الفظائع بشكل  سيناتورا اميركيا بالتحديد من الرئيس30 نائبا و178وفي رسائل منفصلة طالب 
 2000وفي شباط عام .  نيسان 24وذلك خالل كلمته السنوية التي سيلقيها في "  ابادة" صحيح على انها 

ان يقوم ) في ذلك الحين ( وخالل الحملة االنتخابية الساخنة للجمهوريين في ميشيغان وعد الحاكم بوش 
، كان 2001ومنذ ان دخل سدة الحكم في عام . به رئيساباالعتراف باالبادة االرمنية بشكل دقيق ان تم انتخا

 نيسان من كل عام حيث كان يستخدم 24الرئيس يحنث بوعده خالل الكلمات الخطابية التي كان يلقيها في 
عبارات مختلفة مراوغة وملطفة للتقليل من المفاهيم التاريخية واالخالقية والقانونية المعاصرة لالبادة التي 

وتؤكد الرسالة ان الواليات المتحدة  لن تسمح بأن تمر الجرائم . يا العثمانية بحق الشعب االرمنيارتكبتها ترك
ولما كانت جهود الواليات المتحدة في مساعدة الضحايا . ضد االنسانية دون التذكير بها والمعاقبة عليها

وباحياء ذكرى االبادة . يمستمرة ، فمن الضروري ان نشيد بذكرى اآلخرين الذين تعذبوا والننسى الماض
. االرمنية نجدد التزامنا في منع فظائع اخرى في المستقبل وبذلك نبطل مقولة ان التاريخ محكوم بتكرار نفسه 

وقد بينت الرسالة ان ذكرى االبادة االرمنية تبرر مسؤوليتنا لنتحدث بجرأة عن احترامنا لحقوق االنسان 
ومن مصلحة شعبنا ومجتمعنا ان نذكر الماضي ونتعلم من . ة االساسية ونعترض على المجازر الجماعي

ونحن نطالبكم باحترام ان تعرفوا المجازر الجماعية التي . الجرائم ضد االنسانية لضمان عدم تكرارها 
وقال احد النواب ان االبادة . تعرض لها االرمن باالبادة في الخطاب السنوي الذي ستلقونه في هذه الذكرى

. جدال فيها، حيث ان االرشيف االميركي مليء بآالف الصفحات التي توثق هذه الجريمة المروعةاالرمنية ال
-1915واضاف ان الرئيس استعمل جملة من التعريفات باالبادة لوصف االحداث التي جرت بين االعوام 

 لمنع حدوث جرائم ، ولكن اعترافا كامال للواليات المتحدة يتعذر الغاؤه بشأن االبادة االرمنية ضروري1923
نحن " واوضح ارام همباريان المدير التنفيذي لمكتب الهيئة الوطنية االرمنية في اميركا . مماثلة في المستقبل

مسرورن من الرسالة شديدة اللهجة التي وجهت من الحزبين في الكونغرس الى الرئيس بوش لتحثه على 
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نحن ننضم الى اصدقائنا اعضاء الكونغرس " واضاف  . "االعتراف باالبادة االرمنية كما ينبغي وبشكل صحيح
وذيلت الرسالة التي ارسلت الى الرئيس ". للمطالبة في التوضيح االخالقي لموقف دولتنا وشعبنا من االبادة 

  . بوش بتوقيع اعضاء الكونغرس والسناتورات المعنيين باالمر 
  

 مسيرة شعبية وتجمع في ذكرى اإلبادة االرمنية
 لبنان مسيرة شعبية يليها تجمع -تنظم الهيئة المركزية إلحياء ذكرى اإلبادة األرمنية :  نيسان19 –لبنان 

وسيبدأ التجمع في كاثوليكوسية األرمن األرثوذكس لبيت كيليكيا في . 2006 نيسان 24شعبي يوم االثنين في 
 الزهر على ضريح الشهداء في  لبنان ، حيث تقام الصالة على أرواح الشهداء ويتم وضع أكاليل–انطلياس 

وعند الساعة العاشرة سوف تنطلق المسيرة من الكاثوليكوسية باتجاه ملعب بلدية برج . باحة الكاثوليكوسية
حمود، وسوف تسلك طريق االوتوستراد مروراً من فوق جسر نهر الموت حتى ملعب برج حمود حيث يقام 

لقى خالله كلمة للهيئة المركزية إلحياء ذكرى اإلبادة عند الثانية عشرة والنصف ظهراً تجّمٌع شعبي، ت
األرمنية، ثم كلمة األحزاب االرمنية الثالثة، فكلمة للوزير السابق االن طابوريان، وكلمة الختام يلقيها مطران 

  .طائفة األرمن األرثوذكس في لبنان كيغام خاتشيريان
  

  بادةاإلساءة الى نصب تذكاري أرمني في فرنسا قبل ذكرى اإل
أوضحت المنظمات األرمنية ان محاوالت لتخريب نصب تذكاري للشهداء األرمن  قد :  نيسان18 –ليون 

وبحسب لجنة الدفاع عن القضية . جرت وذلك قبل اسبوع من رفع الستار عنه في مدينة ليون الفرنسية 
وعبرت ".  بادة األرمنيةال وجود لإل"األرمنية ومجلس المنظمات األرمنية في فرنسا، فقد كتب على النصب 

تلك المجموعات عن شعورها باإلهانة من الحادثة وطلبت من السلطات األمنية تكثيف جهودها لحماية النصب 
 نيسان بمناسبة ذكرى اإلبادة  التي 24في كافة أنحاء فرنسا في رية خالل االحتفاالت التي ستجري التذكا

  . تعرض لها االرمن على يد السلطات التركية
 

  اإلبادة في فرنسااقرار قانون  لمعاقبة ناكري على يحثون األرمن 
تقوم لجنة الدفاع عن القضية االرمنية في فرنسا بجهود مكثفة إلقرار قانون يعاقب كل  :  نيسان17 –باريس 

 وأعلنت المنظمات األرمنية في فرنسا أن القانون. من ينكراإلبادة بالسجن وذلك قبيل إحياء ذكرى اإلبادة
.  أيار المقبل18المقترح سوف يتم طرحه من قبل الحزب االشتراكي في البرلمان الفرنسي للمناقشة في 

 . 2001والقانون سوف يعاقب ناكري اإلبادة بالسجن لمدة عام، وفق اعتراف البرلمان الفرنسي باإلبادة عام 
، فإنه يمكن لمجموعات األحزاب ورغم أن الحكومة هي المسؤولة عن تهيئة القوانين حسب الدستور الفرنسي

وسيكون دور الحزب االشتراكي في . السياسية أن تقدم اقتراحات محددة خالل اجتماعات خاصة خالل العام
وكان الحزب االشتراكي قد اكد للجنة الدفاع عن القضية االرمنية في .  أيار18 االجتماع بتاريخ وضع جدول

و تم سابقا تقديم فكرة السجن أمام . فرنسا بشكل غير مباشر أنه سيطرح األمر للنقاش خالل تلك االجتماعات
اء من أجل العريضة التي وقام بعض أعضاء الحزب المذكور بجمع تواقيع باقي األعض. البرلمان الفرنسي

ويذكر أن رئيس الحزب فرانسوا هوالند هو أيضاً من ضمن مؤيدي . رفعت الى البرلمان في تموز الماضي
  .العريضة

 
  اليونان تحث على االعتراف باإلبادة األرمنية

ولي  على تركيا والمجتمع الديينازدادت حدة الضغط التي أقامها الوزراء اليونان :  نيسان17 –اثينا 
وفي حين أعرب وزير الداخلية اليوناني بروكوبيس بافلوبولس عن أمله بأن . لالعتراف باإلبادة األرمنية

يحصل األرمن قريباً على االحترام الذي يستحقونه من المجتمع الدولي، قام نائب وزير الخارجية ثيودورس 
 عاماً على اإلبادة، وإن 91لقد مر " خلية وقال وزير الدا. كاسيميس بحث أنقرة على االعتراف بمطالب اإلبادة

ويبين القرار . اعتراف البرلمان اليوناني بيوم الذكرى هدفه تكريم وإحياء ذكرى ضحايا اإلبادة األبرياء 
وخالل كلمة له في ملتقى نظمه األرمن في أثينا أعرب ". مسؤليتنا لمنع تكرار أحداث مماثلة في المستقبل

على تركيا القبول بأخطاء ماضيها " بالده لمطالب اإلبادة األرمنية وصرح أنه الوزير اليوناني عن دعم
 يوناني من أصل أرمني بمسيرة نحو السفارة 300قام أكثر من  و".واستقصاء الدروس لتجنب تكرار الجرائم
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ل الحرب  للمجازر التي تعرض لها األرمن في االمبراطورية العثمانية خال91التركية في أثينا إحياء للذكرى 
 شعارات ضد تركيا، وأرسلوا وفداً لتسليم رسالة رددوا المتظاهرون أعالم أرمينيا ورفعو. العالمية األولى

وأشير في الرسالة الى أن بوابات أوروبا التي . احتجاج الى السفير التركي إال أنها رفضت من قبل السفارة
فتركيا . 1917-1915فض االعتراف بمجازر ترغب تركيا في عبورها، ستبقى مغلقة إن استمرت هي في ر
وقد انضم الى المسيرة السلمية األطفال كما .  تسعى لدخول االتحاد األوروبي وتعتبر اليونان إحدى أعضائها

وقام عدد من المتظاهرين بإحراق علم تركيا مما دعا الشرطة وحرس السفارة للتدخل . الكبار في السن
 . حقاً دون أية حوادث أخرىوقد تفرق المتظاهرون ال. بالعصي

  
  ذكرى اإلبادةبنائب ايراني يقدم العزاء لالرمن  

قام عضو البرلمان اإليراني سيد مجتابا مودابور بتذكير أعضاء البرلمان اإليراني :  نيسان 17 –طهران 
إليرانيون وسوف يحضر البرلمانيون ا.  لإلبادة األرمنية وقدم تعازيه لنظرائه وللشعب األرمني91بالذكرى 

 نيسان احتفاالً نظمته لجنة الدفاع عن القضية األرمنية في طهران، حيث سيقدم عضو البرلمان عماد 18يوم 
 .أفروجي تقريراً حول موضوع االبادة

 
  نـة واألرمـوريـة السـلمحة عن الصحاف

  نورا اريسيان. بقلم د
  دكتوراه في التاريخ الحديث

  
. التاريخية التي تعكس األحداث والوقائع التاريخية في حقبة زمنية محددةتعتبر الصحافة من أكبر المصادر 

وبهذا فإن الصحافة السورية لها اعتبارها الكبير حيث رصدت بشكل مفصَّل المذابح واإلبادة التي تعرَّض لها 
تمثل كل األرمن في اإلمبراطورية العثمانية، وكذلك وصفت أحوال األرمن الناجيـن من تلك المجازر، حيث ي

  .  ذلك أمامنا كوثيقة تاريخية هامة
معروفة في بلدان  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أصداء تهجير األرمن وإبادتهم قد ظَهرت أيضاً في صحف

إال أن الصحافة العربية  .أخرى مثل الواليات المتحدة األمريكية وبلغاريا وتركيا وروسيا وبريطانيا وكندا الخ
 طرح الموضوع وبأسلوب التوضيح الخاص ألن السوريين كانوا شاهدين عيان على السورية تنفرد بطريقة

وال نعني بشاهدين عيان فقط السكان . تلك األحداث، مما أعطاهم اإلمكانيةَ لتوضيح الحدث بموضوعية أكبر
السوريين بل نعني الصحفيين والخطباء ورجال الفكر الذين قاموا بتسجيل الحدث بكامله عن طريق 

ويمكننا القول إن صحافة تلك الفترة تعتبر اليوم أفضل رهان ودليل على اإلبادة األرمنية وبشكل عام .حافةالص
وتعود قيمة هذه الدراسة إلى أنه كان من الضروري جداً بحث  .على تاريخ األرمن المستقرين في سوريا

ورية لهي المصدر التاريخي األكيد، وإن الصحافة الس. األرمنية من وجهات نظر مختلفةة ودراسة تاريخ اإلباد
والوثيقة الوحيدة الذي تتحدث حول تهجير األرمن من ديارهم وجرهم الى صحراء سـوريا ومحاولة إفنائهم 

  .افيه
وعلى . كانت سوريا تشكِّل قسماً من اإلمبراطورية العثمانية وكان اإلعالم يقع تحت ضغط الرقابة القاسـية

في هذه المرحلة الصعبة التي احتوت على تهديدات بإغالق الصحف والمحاكمات الرغم من خطورة الموقف و
فمثالً تَمَّ شنق . في تقديم مسائل األرمن تحت ضوء الحقيقةالشخصية، إال أن الصحافة السورية لم تتوان 

  مع رفاقه الشهداء،1913عام دمشق في الصادرة  ،)القبس(المفكر المعروف شكري العسلي صاحب صحيفة 
  .1على أعواد المشـانق من قبل االتحادييـن ثمناً لدفاعه عن قضايا وطنية ولما كان قد قاله وكتبه

                                                 
   133، الجزء األول، ص 1983تطور الصحافة السورية في مائة عام، بيروت : جوزيف الياس 1
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فقد أغلقت الحكومة العثمانية صحيفة . ويمكننا االستعانة بمثل آخر كان األرمن فيه سبباً إلغالق الجريدة
ت خبراً حول رفض المسؤول  بعد صدور عددها الثاني عندما نشر1877 الصادرة في حلب عام )الشهباء(

  . 2أسمائهم المسيحية إلى ُمحَّمدية  التركي قبول األرمن المتطوعين في الجيش التركي إال بعد تغيير
وليس من باب الصدفة أن تتطرق الصحافة . وقد كانت الصحافة السورية تقوم بنشر أخبار محلية وخارجية

يشكلون نسبة ال بأس بها داخل اإلمبراطورية العثمانية وكان السورية ألخبار األرمن، ذلك نظراً ألنهم كانوا 
  .لهم دور فعال فيها ويلعبون دوراً ال يقبل الدحض خاصة في الحياة االقتصادية

إنما كان األرمن، عالوة . لقد كان األرمن كباقي شعوب اإلمبراطورية العثمانية يتعرضون الى سياسة التتريك
كانت المقاالت المتعلقة باألرمن و.  تعرضوا إلى المالحقات والمجازر الجماعيةعلى كافة األقليات األخرى، قد

أخبار تهجير األرمن، وصف للمذابح، إحصاءات عن عدد : تتضمَّن بشكل أساسي على المواضيع التالية
 وكانت تلك المقاالت تُكتَب من قبل رجال. األرمن، مقارنات بين حال األرمن والعـرب، شهادات وتعليقات

 في إطالق أحكامهم من مبدأ أن القضية األرمنية هي قضية إنسانية عليهم واانطلق صحافة وفكر معروفين
  .د رأيه وموقفهي تحدعالمستطيع الي اإلفصاح عنها وفضح خفاياها كي

 
-------------------------------------------------- 

  6، ص 1997م، دمشق 1970-1877الصحافة السورية ماضيها وحاضرها : هاشم عثمان 2 
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