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إهداء
إلى الذي يسكن فيَّ وال أسكن فيه 

إلى السنبلة الذهبية وكروم العنب   

إلى دم الشهداء وجبل آرارات المغتصب 

إليك  يا وطن أجدادي ومصدر إلهامي 

أهدي هذا الكتاب
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ة .. بلغة  القضايا األرمنيَّ
ة عربيَّ

منذ كنت وزيرًا لخارجية أرمينيا، أشعر بأن األديب األستاذ كيراكوس قيومجيان 
يمأل فراغًا مهمًا. فهو من األدباء الذين سعوا إلى إيضاح  القضية األرمنية وأرمينيا 
الصحافة  في  الرصينة  الجادة  بمقاالته  العربي  العالم  إلى  وإيصالها  وحضارتها 
الكويتية وفي وسائل اإلعالم العربية األخرى.  فمجال اهتماماته واسع، يبدأ بالسياسة 
مسألة  تقديم  ناحية  من  عاليًا  مقاالته  تقدر  األرمنية.  الثقافة  إلى  وصواًل  الخارجية 

اإلبادة األرمنية وقضية غاراباغ إلى اآلخرين من وجهة نظر شعبنا.

فمن الضروري أن يكون القلم الذي يتناول المواضيع األرمنية ضليعًا ومطلعًا على 
لغة المجتمع المحلي وعاداته وثقافته كي يتمكن من تشكيل الرأي العام حيث يقيم، 
باللغة  العربي  للعالم  كتب  فقد  كبيرة.  قيمة  قيومجيان  كيراكوس  كتاب  يكتسب  لهذا 

التي يفهمها.

                       وارطان أوسكانيان
                        وزير خارجية أرمينيا السابق

 2008 -1998                                                      
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احلفاظ على الهوية واملكان الضائع

من الماء إلى التراب فالحجر.
تخترع األرض هويتها، وأساطيرها، ولغتها الغائمة بالمطر واالحتماالت والمحبة، كما 
رًا  ومبشِّ ذلك،  عن  مبكرًا  عبَّر  الذي  ناريكاتسي  إلى  جلجامش  من  المراثي  عنها  عبَّرت 

كرسول قال:
إذا رأيُت جنديًا أتوقع الموت.
إذا رأيُت نائبًا أتوقع القسوة.

اًل أتوقع ضياع الوثيقة. إذا رأيُت مسجِّ
إذا رأيُت قانونيًا أتوقع اللعنات.

إذا رأيُت أنجيليًا أتوقع نفض غبار نعله.
إذا رأيُت متدينًا أتوقع اإللحاد.

إذا رأيُت مارقًا أتوقع الشك.
ر بمستقبل زاه ماثاًل أمامنا إلى أروع صورة يمكن أن نقرأها لقديس  ويخلص هذا المبشِّ

يقرأ الدنيا، ليختم أروع الخواتم في كلماته.
إذا مثلُت أمام جاللك، أخشع.

التراب،   من  وقلياًل  حجرًا  لتكون  تعالت  التي  أرمينيا  واألرمن،  أرمينيا  جاءت  هنا  من 
تطاولت وتعالى جبلها آرارات ليستقبل سفينة نوح ليحافظ على الجنس البشري، يعطيهم 

أرضًا وجباًل، فيرجمون نسله بحجر حافظ على ساللتهم من االنقراض والغرق.
تأنَّقت أرمينيا فأتقنت لغة الضوء واللون، لتضع مكانًا وكنائس وأجراسًا تدق لتعلن لغة 
المحبة أمام صيحات الحاقدين الطالعين من الخرائب والمذابح كقتلة ال بشر يحبون صيانة 

االسم اإلنساني.
وكي يتوج األرمني رمزه الرائع للسيد المسيح المصلوب على الصليب الخشبي والخشب 
دافئ وحنون، اخترع »الخاجكار« الصليب الحجري، ألن العالم أيام المذابح تحجر قلبه، 
فلم يأبه بما جرى، ُترى أكانت نبوءة أخرى من الفنان األرمني قبل أن يرتكب الجزارون 

جرائمهم...؟
ويبدو أن كيراكوس قيومجيان، هذا األرمني بامتياز الذي يختزن في ذاكرته ممن سمع 
أو رأى أو قرأ ما جرى أراد أن يقول ذلك في مقاالته التي أراد لها أن تكون تعبيرًا عن 

إحساس نبيل، قلما افتقده القتلة والمشاركون في ذلك.
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لغة المعلم قيومجيان لغة حوار ليس فيها ذلك الكم الهائل والمخزون الحاقد الذي يرتكب 
الصخب والصياح الصادح بالتأليب والكره وأحقاد الحاقدين، وكانت ردًا على المرجفين 

والخادعين من المنكرين وكأنَّ آرارات في المريخ وأرمينيا قارة أطالنتس.
أرض ُتحرق تظل أرضًا من التراب ستعود إلى الحياة يومًا.

أرض تتغيَّر أسماؤها ستعود إلى أسمائها األولى يومًا.
أرض زرعوها بالقتلة لن تكون يومًا الئقة بأسماء قديسيها األصيلين !

هل يمكن أن يباع وطن؟ تلك مسألة مؤجلة.
وكيراكوس قيومجيان يريد صادقًا، أن يستحضر كل ما أعطاه إرثه األرمني لغة ولونًا 
لتعاود خلقها،  للبشرية موقعًا  المتأرض في مكان قدم  وأدبًا ، أن يكون األرمني اإلنسان 

أعطى لإلنسان والحشرات والحيوانات معاودة دورة الحياة، وفي النهاية خشع أمام إلهين.
- جاللة اهلل.

- وروعة اإلنسان.
عالم عجيب وورثته في النهاية المخلصون.

                                                                            إبراهيم الخليل 
                                                             أديب وكاتب 
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  جسر التواصل 
العربي  الشـعبين  بين  نهرالحياة  على  مشـيد  متين  جسر  هو  العربية  باللغة  المؤلف   الكتاب  هذا 

واألرمني .
قال الشاعر واألديب األرمني الموهوب خاجيك تاشدينتس: » طوبى للذي يمد جسرًا«.

وأنا أضيف بتواضع: طوبى للذي يؤلِّف كتابًا، ألن الكتاب جسر يربط الشعوب ببعضها.
إن جذور مؤلف هذا الكتاب تأتي من قرية جبين الواقعة في منطقة روم قلعة، وكذلك من منطقتي 
دورت يول وعينتاب. إن قرية جبين قريبة من روم قلعة، حيث عاش فيها في العصور الوسطى، 
وتحديدًا في القرن الثاني عشر الشاعر الكاثوليكوس نرسيس شنورهالي، وشيخ أطباء األرمن مخيتار 
هيراتسي، الذي أكد في كتاباته أنه استفاد من علم األدوية العربية لكونه كان ضليعًا في اللغة العربية، 
ماراتاتسي  وارطان  وهو  أال  األرمني  األدب  في  لألمثال  مؤلف  أكبر  الفترة  تلك  في  وكذلك عاش 
للجمهورية  الغربية  الشمالية  الحدود  ضمن  اليوم  الواقعة  معراتا  قرية  في  ولد  الذي  )أيكيكتسي(، 

العربية السورية ، قرب قرية أتارب.
هؤالء هم شخصيات ثقافية أرمنية مشهورة عاشت في تلك الفترة بجوار العالم العربي.

أما مؤلف هذا الكتاب فقد ولد في مدينة حلب، تلك المدينة العربية السورية التي هي مركز كبير من 
ف الشعب  مراكز الثقافة اإلسالمية. إن هذا األرمني أحب اللغة العربية لدرجة أنه رغب في أن يعرِّ

الذي أنجبه إلى الشعب العربي وبلغته األم.
كيراكوس قيومجيان ألَّف كتابًا بلغة الضاد وهو بمنزلة جسر يجمع الشعبين العربي واألرمني إلى 

بعضهما البعض.
وثقافته  بتراثه  بل  فحسب،  هذا  ليس  وأحزانه،  األرمني  بآالم  العربي  ف  يعرِّ الجسر  هذا  إن       
فه أيضًا بالشعب األرمني الذي كان وال يزال شعبًا محبًا للثقافة، شعبًا مناضاًل  وتاريخه وقضاياه ويعرِّ
ومجاورًا للعربي، جارًا لم يعتد على جاره في يوم من األيام، بل أمتزج بالثقافة العربية وتعلم عن 

طريقها الكثير الكثير.
    إن كيراكوس قيومجيان  بتأليفه هذا الكتاب يكون قد مدَّ جسر صداقة بين شعبين.

    إن السالح يدفعنا إلى العداوة أما الجسر فإلى الصداقة.
   إن العربي واألرمني يعرفان جيدًا كيف يستعمالن السالح، وذلك ليس من أجل نشر الخراب بل 

من أجل المحافظة على شعبيهما من الحروب المدمِّرة. 
العرب واألرمن ماهران في مد الجسور.

حبذا لو ازداد عدد تلك الجسور.
يا شعوب العالم المحبَّة للسالم ، ليكن الخير حليفكم.

                                                                        د. طوروس طورانيان 
                                                                              شاعر وأديب                      
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املـــقـــدمــــة
  

 طوال رحلتي على درب الكتابة آثرُت بلورة أفكاري في سلسلة مقاالت متنوعة. وقد اخترت
 طريق الكتابة عن قضايا أبناء شعبي من األرمن من أجل إيصال الحقيقة إلى من ال يعرفها،
 فحق لإلنسانية أن تكون لديها أقالم تترجم أحاسيسها، وحق للمظلومين أن يجدوا من يوصل
 صوتهم إلى اآلخر الذي قد يكون متعطشًا لمعرفة معاناتهم، لكنه لم يجد من يقوده إلى هؤالء
ر قلمي وأفكاري وموهبتي في الكتابة  القابعين بعيدًا عن بؤرة الضوء، وهكذا اخترت أن أسخِّ
مقاالتي من  كبيرًا  جانبًا  قضيتهم  تحتل  أن  غرو  وال  أبعادها،  بكل  شعبي  أبناء  معاناة   عن 
 واهتماماتي الفكرية أال وهم األرمن الذين نشأت بينهم وعايشت معاناتهم وخبرُت آالمهم جراء
 القهر واإلبادة والشتات والرفض واالقصاء؛ إنني واحد منهم، لكنني وجدت متنفسًا على تلك
 البسيطة المترامية األطراف. وقد عاهدُت نفسي أن أكون صوتهم في كل كتاباتي ومقاالتي،

ورؤيتي األدبية والفكرية.

يالحظ القارئ أن كتابي الذي أضعه بين يديه ليس بشعر وال رواية وال قصة، رغم أنني 
شغوف بكل تلك الفنون مجتمعة، كما أنني تمنيُت –وما زلت-  أن أكون أحد هؤالء المبدعين 
العظماء أمثال فيكتور هوجو صاحب »البؤساء«، أو ديستوفيسكي مؤلف »الجريمة والعقاب«،  
أو شكسبير مبدع »كليوباترا« أو باولو كويلو الرائع في ملحمة »الخيميائي« أو نجيب محفوظ 
صاحب »الحرافيش« أو محمود درويش المبدع في »الجدارية« و»كزهر اللوز أو أبعد«، أو 
روائع أدباء األرمن مثل رافي في »كايزير« . وكوستان زاريان في اعجازه » السفينة علي 
الجبل« . طالعت أشعار المبدعين الكبار وأعمالهم... لكنني عكفت على كتابة المقاالت، ألنني 
وجدت قلمي أقدر على صياغتها واإلبحار فيها مجتهدًا  قدر استطاعتي في أن تكون كتاباتي 
إلى جانب تنوعها ذات مضمون معبِّر عن روح اإلنسان الباحث عن الحقيقة، فأنا أؤمن أن 
الكتابة في أي قضية جادة هي ملك للبشرية كلها فما ُيكتب في أي بقعة من العالم ال يعبِّر فقط 
عن قضايا تلك البقعة، فالهم اإلنساني يتشابه، والبشر يتقاسمون التطور والنهضة تمامًا كما 

يتقاسمون الهم واآلالم والمعاناة وهلل در من قال: »كلنا في الهم شرق«.

اإلنسانية  الموضوعات  وعن  األرمنية  القضية  عن  المقاالت  من  الكثير  يضم  الكتاب  هذا 
واإلجتماعية والسياسية التي تقف إلى جانب القضايا العربية وهي منشورة في صحف عربية، 
فضاًل عن بعض المقاالت غير المنشورة، ولقد جاءت الموضوعات المتعلقة بالقضية األرمنية  
أبالغ إذا قلت: إنها كانت تثلج صدور كل األرمن، وفي المقابل  كالبلسم على الجرح، بل ال 
للقارئ  تبين  التي  التاريخية  والبراهين  الداحضة  المعلومات  على  الحتوائها  الخصم  ُتحرج 

العربي الفرق بين اإلدعاء والحقيقة ومن الظالم ومن المظلوم.
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والوقائع،  األحداث  من  والتأكد  لالستفسار  اتصاالت  أتلقى  كنت  مقال  كل  نشر  عقب  
لقد كانت االتصاالت تتوالى من أصدقاء ومعارف لبنانيين وسوريين وكويتين ومصريين 
وغيرهم، وكان هؤالء وأولئك يستغربون الحقائق التي يسمعون عنها للمرة األولى، ومن 
االستفسارات التي تلقيتها إبان نشري المقاالت ، هل صحيح ما تقول؟ ... هل فعال ُقتل منكم 
تركيا  أمالككم وأراضيكم في  فعاًل جميع  أرمني؟... هل خسرتم  المليون   مليون ونصف 
؟ ويضيفون: »كنا نعرف أن لكم قصة مؤلمة مع األتراك ونعتقد أنها نزاعات عادية بين 

الشعوب لكننا لم نكن نعرف أنها كانت كارثية إلى هذا الحد«.

كل هذه األسئلة والتعليقات وعالمات الدهشة واالنزعاج البادية على من قرأوا مقاالتي 
إلى  شعبنا  قضية  إيصال  استطعت  ألنني  بالبهجة،  تشعرني  كانت  األرمنية  القضية  عن 

اآلخرين. 

أنا بدوري كنت أعتقد ردحًا من الزمن أن الشعوب تعرف عن قضيتنا الكثير، لكن هيهات 
ذلك !

والخطابات  عام،  كل  وكنائسنا  مدارسنا  في  المجازر  ذكرى  إحياء  أن  أيضًا  واكتشفُت 
وغيرها تبقى في نطاق محدود وتدور فقط  في فلكنا، كأننا نحن األرمن من نصرخ ونحن 
بالشكل  يصل  لم  قضيتنا  لب  إن  معناه  ببساطة  وهذا  واألنين...  الصراخ  يسمع  من  أيضًا 

الكافي إلى اآلخرين طوال هذه الفترة.

األصدقاء  كان  مقاالتي،  قراءة  عقب  المندهشة  الفعل  وردود  االستفسارات  مقابل  وفي 
العرب يتصلون للتهنئة بأي مقال ُينشر في إحدى الصحف، ويثنون على أسلوبي في الكتابة 
والمعلومات التي أوردتها ...، في ما كان البعض يمازحني بالقول: »يا معلم كارو ، من 
أنك  المؤكد  ومن  للكتابة،  وتتفرغ  ستيل  واالستانلس  الحديد  أعمال  تترك  أن  لك  األفضل 

ستنجح كثيرًا فيها«.

العربي  ومجتمعي  وقضيتي  وشعبي  لوطني  تقديمه  استطعت  ما  هذا  حال  كل  على 
واالرمني من النواحي األدبية والتاريخية واألخالقية، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. 

عزيزي القارئ،

هذا كتابي أضعه بين يديك... إنها سلسلة من المقاالت خرجت من أعماق قلبي قبل أن 
يخطها قلمي حبرًا على الورق، وقديمًا قيل: »ما خرج من القلب وصل إلى القلب«.

 وقد آثرُت أن أورد في نهاية كل مقال لم يتسنى لي االسترسال فيه ، نبذة عن سبب كتابته 
والظروف والمالبسات التي  كانت وراء خروجه إلى النور، وحاولت قدر المستطاع أن 

تكون هذه النبذة مختصرة ومكملة للمقال.
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قد يالحظ القارئ بأن المواضيع الخاصه عن غاراباغ االرمنيه ومواضيع مقاالت في 
المزابح األرمنية مكررة ومتشابه في المضمون ولكن هنا يجدر التذكير بان الفارق الزمني 
بين المقاالت يتجاوز االثني عشر سنه وتم نشرها في ظروف ومناسبات وليد ساعتها اما 

جوابا لحدث طارء يستحق الرد أو الحياء الذاكره ولو كل سنه مره .

فني كثيرًا أن أضيف مقالة مترجمة من خواطر األستاذ الجليل روبير هاداجيان  كما شرِّ
صاحب ورئيس تحرير جريدة »مارمارا« الشهيرة في اسطنبول، فهي نكهة مميَّزة إضافية 

لكتابي .

أوسكانيان  وارطان  األستاذ  الوزير  معالي  األفاضل  للسادة  وامتناني  شكري  وختامًا 
الذين أغنوا كتابي  الدكتور طوروس طورانيان  الخليل واألديب  إبراهيم  واألديب األستاذ 

هذا بكلماتهم الطيبة. فشرفتني مساهمتهم  القيمة .

المؤلف

الكتاب فاق  بعد إصدار الطبعة األولى أدركنا بعد صدوره أن اإلقبال على 
توقعاتنا بدرجة كبيرة، حيث نفدت نسخ الطبعة األولى والطلبات للحصول على 
نسخ من الكتاب قد ازدادت. على ضوء ردات الفعل هذه التي ادخلت السرور 
السرعة  الثانية على جناح  الطبعة  أرتأينا إصدار  أنفسنا بطبيعة احلال،  إلى 
تلبية للطلب املتزايد على الكتاب، وحتتوي هذه الطبعة احملدثة ايضاً على كل 

املقاالت التي مت نشرها بعد الطبعه االولي .



املؤلف مع البروفسور كوركني ميليكيان 
أمام نصب »اجلد واجلده« يف ارتساخ )غاراباغ(
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ة مقاالت عن ارتساخ )غاراباغ( األرمنيَّ
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اء مجلة »العربي« منذ 36 عامًا، ولعلَّه مجرد تحصيل حاصل أن أقول  أنا من قرَّ
إنني من المعجبين بها، بل األجدر بي القول إنني أقدِّرها تقديرًا يليق بمقام المعلمين 

الموجهين العظماء.

إلى كبار  فت  العلم والمعرفة، تعرَّ الكثير والمفيد في شتَّى مجاالت  تعلَّمت منها 
تعلَّمت  والعلماء،  الفالسفة  تفسيرات  أعماق  في  بها  وغصُت  والمفكِّرين،  األدباء 
منها حسن التعبير وقوة الحجة وشكَّلت منها قناعاتي، فهي المختصر المفيد ألجود 
ما أنتجته الحضارة البشرية في جهات الدنيا األربع. لم أهمل أي عدد من أعدادها 

طوال تلك الفترة، بل حفظتها جميعًا.

أما سبب كتابتي هذه المرة لكم دون الكثير من المرات التي أردت أن أكتب وما 
أستطعت، هو االستطالع عن أذربيجان المنشور في العدد »473« للدكتور محمد 
اء »العربي« بإحدى دول القوقاز  المنسي قنديل الذي ُيشكر على مجهوده لتعريف قرَّ
السابق والوارثة  السوفييتي  الحكم  رة من  المتحرِّ القوقازية  الشعوب  وشرح معاناة 
وأصدقاء  جيران  حوَّل  الذي  الحكم  ذلك  خلَّفها  التي  السياسة  وسلبيات  لتناقضات 

األمس إلى أعداء.

ولكنني أرغب في أن أقول له بأنك ظلمت األرمن في استطالعك رغم أنك كنت 
جادًا وصريحًا فيه. إنَّني لم استغرب تعاطفك مع الشعب اآلذيري الصديق في محنته 
الحالية، والتي نتج بعضها من تحرره من الحكم السوفييتي وبعضها اآلخر يعانيه 

بسبب الخالف والحرب مع األرمن في إقليم غاراباغ.

في  أرغب  ما  ليس  باألرمن  منها  يتعلَّق  وما  ومسّبباتها  المشكلة  آراءك عن  إن 
الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر مغايرة في مثل هذا  أنه من  مناقشته وأعلم 
النوع من المشكالت اإلقليمية وأن الجميع أحرار في اتخاذ الموقف الذي يرغبون 

فيه أو يقتنعون به.

نها استطالعكم  ولكن ما أرغب في طرحه هو بعض األجوبة عن أمور ثالثة تضمَّ
وهي: أواًل ما أثار دهشتكم حول الوضع السياسي ألرمينيا، وثانيًا مؤتمر لوزان، 

وثالثًا طرح أسئلة كثيرة ظلت بال إجابات، مما جاء في بعض فصول استطالعكم.

 أذربيجان وصراع غاراباغ
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أواًل: بخصوص دهشتكم من عدم وجود أي نوع من الوجود السياسي ألرمينيا 
قبل ذلك وأنه تم تشكيلها تحت إمرة اإلتحاد السوفييتي. فيجب القول أنه عند إنضمام 
أرمينيا إلى اإلتحاد السوفييتي كانت دولة مستقلة ولها كيانها الدولي بموجب معايير 
ذلك الزمان، وأنها انضمت كجمهورية مستقلة بفارق أيام عن أذربيجان وجورجيا 
بعد  ما  في  منها  تشكَّل  التي  الدول  بقية  مثل  مثلها  تمت  اإلنضمام  إجراءات  وأن 

اإلتحاد السوفييتي.

ثانيا: في ما يتعلق بإنعقاد أول مؤتمر لألرمن في مدينة لوزان بسويسرا فليس في 
هذا األمر أي سبب يعاب على األرمن، ألن سويسرا بلد الحريات والحياد، ولوزان 
مدينة المؤتمرات المعروفة، ومئات المؤتمرات تعقد في تلك المدينة الهادئة كل سنة، 

واستغرب المصادفة التي ذكَّرتكم بالمؤتمر الصهيوني ذاك !.

ثالثًا: أما بخصوص المقطع قبل األخير في مقالتكم فاسمحوا لي أن أقول بأنه غير 
منصف. واالنتصار الذي حقَّقه األرمن جوابه في قوله تعالى: »إن ينصركم اهلل فال 

غالب لكم« وقوله تعالى: »كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة«. صدق اهلل العظيم.

بلد صغير  فليس كل  الحقيقة  البعد عن  بعيد كل  بإسرائيل  وإن تشبيهكم األرمن 
أرمينيا  من  كيلومترات  بعد  على  فالشيشان  إسرائيل،  يشبه  كبير  بلد  على  انتصر 
أي في أقصى شرق أوروبا، والبوسنة في وسطها مثاالن حيَّان معاصران يجدان 
دولة  قبل  من  مختلف ومحاصرة  في محيط  الموجودة  الصغيرة  الشعوب  انتصار 

عمالقة.

فهذه الشعوب المؤمنة باهلل وبقضيتها والمضحية بأبنائها في سبيل وطنها ال تكون 
بالضرورة مثل إسرائيل.

ُنرشت يف جمةل »العريب« الكويتيَّة، عدد متّوز 1998.
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إن ما دفعني إلى كتابة هذا المقال كانت رســالتي االعتراضية على اســتطالع أجرته  
مجلة »العربي« الكويتية  ضمن اســتطالعاتها الشــهرية، كتبه د. محمد المنسي قنديل 
واشــتمل علــى الكثيــر من المغالطات حــول نزاع  غارابــاغ بين أرمينيــا وأذربيجان 
عــن »المعتــدي« »والُمعتدى عليه«، كما أن الكاتب ظلم األرمــن بإظهارهم كأنهم هم 
المعتــدون والمتســبِّبون بمعاناة المهاجريــن اآلذريين، إلى غيرها مــن التجنيات على 

الطرف األرمني والتي ال يمكن السكوت عنها.

تصدَّيت إلدعاءات الكاتب الذي بدا واضحًا أن انطباعه كان من وجهة نظر أحادية، 
لذا وجدت من واجبي أن أصحح المغالطات التي حفل بها االستطالع، ودعوت الكاتب 
فــي نهايــة ردي وتفنيد اتهاماته لألرمن إلى زيارة أرمينيا ليســتطلع على أرض الواقع 

الوجه اآلخر من الحقيقة.

وبعــد متابعات  عديــدة  للموضوع واتصاالت هاتفية بمجلــة »العربي« واإلصرار 
على نشر رسالتي تكللت جهودي بالنجاح، ُونشر ردي كاماًل  ما عدا الدعوة إلى زيارة 
أرمينيا  وغاراباغ، وعلمت في ما بعد أن د. محمد المنسي قنديل تلقى العديد من الردود 
على هذا االســتطالع، وكانت متفاوتة اللهجة والشدة من كثير من األرمن حول العالم، 

لكن مجلس تحرير المجلة قرر نشر رسالتي دون سواها.

وبعد نشــر رســالتي في الصفحــة األولى في زاوية »ردود القــراء«  تحدثت إلى د. 
قنديل حول التعليق الذي ذّيل به ردي ودافع فيه عن استطالعه ووجهة نظره، لكنه وافق 
على بعض اعتراضاتي ومنها تشــبيه اجتماع األحزاب األرمنية في لوزان بسويســرا 

باجتماعات المنظمات الصهيونية في البلدة نفسها.

أثمر تعليقي على اســتطالع » العربي« حول جمهورية أذربيجان إيصال جانب من 
الحقيقــة والدفــاع عن األرمن وتبيان الظلم الذي تعرضوا لــه، فضاًل عن التواصل مع  
أسرة تحرير المجلة  ونشر  بعض كتاباتي فيها مثل مقالتي » فن المعمار وفن التشدد« 
التــي ُنشــرت في  أول أعدادهــا بعد احتفالها بمــرور نصف قرن على تأسيســها، كما 
فت بحضور فعاليات هذه االحتفالية وسعدت بالتعرف إلى أدباء ومفكرين وكتاب  وإعالميين عرب كبار.. تشــرَّ
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للقضايا  الكويت  مساندة  وتر  على  والتركيز  الكويتية-اآلذيرية  العالقات  مدح  نغم  على 
البلدين، خرج سفير أذربيجان بالكويت سعادة شاهين عبد  اآلذيرية والعالقات الجيدة بين 
مواضيع  في  والديبلوماسية  السياسية  الخطابات  في  مستحدثة  ومصطلحات  بتعابير  اليف 
مختلف عليها بين الدول، ونعت سعادته الشعب األرمني بالوجه القبيح واإلرهابي الشرس 
ومدبِّر المذابح إلى آخره من الصفات الذميمة والمهينة، وذلك في تصريح أدلى به في مقر 
السفارة لجموع من الصحافيين ونشر في أكثر من جريدة كويتية قبل أيام، وذلك بمناسبة 

اه مجزرة خوجالي. ذكرى ما سمَّ

باللغة   - غاراباغ  ناغورني  )إقليم  نزاع  موضوع  خلفية  يعلم  ال  الذي  أن  في  شك  ال   
في  جرت  التي  المعارك  بتفاصيل  ملمًا  وليس  األرمنيَّة(  باللغة  أرتساخ  إقليم   – الروسية 
)وهم  القرية  سكان  على  ويشفق  يعطف  سوف   1992/2/27-25 يوم  خوجالي  قرية 
المقصود  هو  )وهذا  ويكرههم  األرمن  على  يحقد  الحال  وبطبيعة  شك(  بال  يستحقونها 
يزيل  أو  ويستبدل  إلخ،  السفاح  والمجرم  الكاسر  الوحش  ذلك  خياله  في  ويتصور  أصاًل( 
مر  على  للظلم  نفسه  هو  تعرض  مسالم  شعب  بأنهم  األرمن  عن  السائدة  الفكرة  ذهنه  من 
العثمانيين  السالطين  أيدي  على  المجازر  وآخرها  والتشرد  القهر  مآسي  وعانى  العصور 
التي راح ضحيتها 1,5 مليون أرمني بريء، ومثلهم تبعثر في أصقاع األراضي القريبة 
آراء  للجميع، وكذلك محاولة زعزعة  تاريخي معروف  والبعيدة عن وطنهم، وهذا حدث 
القراء المعروفة عن األرمن بحسن أخالقهم وجودة أدائهم أينما حلوا وارتحلوا، والمعاملة 
البلدان  في  المنتشرة  األرمنية  الجاليات  جميع  بها  تتمتع  التي  العالي  والتقدير  واإلحترام 

العربية وخصوصًا في الشرق األوسط.

السوفييتي،وتحديدًا  اإلتحاد  تشكيل  بدايات  أثناء  في  أنه  فالمختصر  غاراباغ  نزاع  أما 
التعبير  هذا  )استخدم  أمي  زوج  قام  و1953   1929 بين  ستالين  الديكتاتور  حكم  فترة 
الخمس  والجمهوريات  العائلة  كبير  هو  كان  الشيوعي  الحزب  سكرتير  أن  حيث  مجازًا( 
واحدًا  مجتمعًا  تشكل  وغيرها  وكازاخستان  وأوكرانيا  وأذربيجان  أرمينيا  ومنها  عشرة 
ال  الكرملين.  بوتقة  في  منصهرة  الجمهوريات  جميع  ومصالح  السوفييتي  اإلتحاد  يسمى 

قرارات فردية وال تملك شخصي على مستوى الجمهوريات وليس ألحد أي سلطة 

زوج أمي ستالني
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موسكو،  من  اآلتية  والقرارات  التوجيهات  تطبق  محلية  إدارات  عدا  ما  إرادة  أو 
أفراد  لجميع  محللة  السوفييت  وأرض  الجميع  والد  هو  للحزب  األول  والسكرتير 
الشعب السوفييتي ال فرق وال تمييز بين بلدة في أقصى الشرق على بحر اليابان وبلدة 
في ليتوانيا في أقصى الغرب، وال فرق بين مقاطعة في أقصى الشمال في سيبيريا أو 
مقاطعة في جمهورية أرمينيا في أقصى الجنوب، وحيث أنه كان معلنًا ومعلومًا لديهم 
بالوالء  إال  وآذيري«  »أرمني  بين  فرق  ال  إذ  المصير،  وكذلك  مشتركة  المصالح  أن 
مسكن  غاراباغ  ناغورني  منطقة  ربط  على  ستالين  أقدم  األعلى.  السوفييت  لمجلس 
أشقائي التي كانت تتمتع بحكم ذاتي غير خاضع ألذربيجان وال ألرمينيا بشكل أصيل، 
بل كانت أقرب إلى أرمينيا بسبب صلة الرحم والعقيدة والعرق، أقدم الديكتاتور على 
أقرب  ستيباناكيرت  عاصمتها  أن  منها  تافهة  بذرائع  أذربيجان  لجمهورية  إخضاعه 
أمورهم  متابعة  المقاطعة  لقاطني  أرمينيا، وأسهل  يريفان عاصمة  باكو من  إلى  بكثير 
ما  في  اتضح  أنه  برغم  باكو،  من  اليومية  والمعيشية  االقتصادية  والشؤون  اإلدارية 
باكو مع االنكليز  بنفط  اتفاقات جانبية متعلقة  الترتيب كانت  لهذا  المبطنة  النية  أن  بعد 
واألتراك في االقليم )وكذلك سلب اقليم ناخيتشيفان وضمه إلى أذربيجان برغم اتصاله 

بأرمينيا من الجهة األخرى ألذربيجان وعدم وجود صلة جوار جغرافي بينهما(.

وجود  وانعدام  غورباتشوف  الرئيس  أيام  السوفييتي  اإلتحاد  انهيار  قرب  وعند   
من  كثير  في  تعلو  االنفكاك  رغبة  أصوات  وبدء  المصيرالمشترك  وحدة  لرباط  داع 
الجمهوريات مثل التفيا وليتوانيا، قام سكان اقليم غاراباغ بإعالن استقاللهم وانفكاكهم 
إلى وضعهم  والعودة  الجائر  القرار  وتبعيات  براثن  واالفالت من  السوفييت  قيود  من 
منطقة  تراجيديا  هي  باختصار  هذه  أرمينيا.  إلى  االنضمام  او  الذاتي  الحكم  األول 

النزاع المسمى ناغورني غاراباغ وهي من مخلفات اسراف زوج أمي ستالين.

استراتيجي  مرتفع  على  تطل  التي  خوجالي  قرية  أحداث  يخص  ما  في  أما 
الدك  مصدر  كان  ألنه  الغاراباغيين،  للمقاتلين  مشروعًا  هدفًا  فكان  المنطقة،  في 
السفوح، وانه  القرى في  بقية  له  الذي كانت تتعرض  الكثيف  المدفعي والصاروخي 
من  كانوا  القتلى  معظم  أن  تؤكد  آذيرية  وكذلك  محايدة  بها  موثوق  مصادر  بحسب 
المنسحبين  وهددت  إخالئه  من  منعت  الذي  الموقع  خلف  من  نفسها  آذيرية  نيران 

خالله. المدنيين  إخالء  الممكن  من  كان  آمن  ممر  وجود  رغم  بالتصفية 

األرمن  وجه  كان  إذا  نتساءل:  نحن  السفير  سعادة  تصريحات  إلى  وبالعودة 
وجهًا  طرفين  بين  الحرب  لظروف  متوقعة  طبيعية  محصلة  وهي  السبب  لهذا  قبيحًا 
الحرب  من  سنوات  أربع  قبل  قاموا  الذين  وجه  يوصف  فبماذا  معلن،  وبشكل  لوجه 
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العاصمة  شمال  في  الصناعية  سومكايت  منطقة  في  المدنيين  األشخاص  مئات  بإبادة 
بالقائهم من شرفات  أبيهم  بكرة  28-2-1988 عن  بتاريخ  أذربيجان  »باكو« عاصمة 
أبواب  على  إشارات  وضع  وبعد  أيام  خالل  وإنهم  ؟،  يقطنونها  كانوا  التي  العمارات 
الوسائل  بأبشع  الوجود  من  أهلها  ومحت  المسلحة  العصابات  دهمتها  األرمن  السكان 
السلطات  عكس  على  تمييز  دون  أطفااًل  أم  نساًء  أم  شيوخًا  أكانوا  سواء  الالإنسانية 
وهم  دماء،  إراقة  دون  آمنًا  انسحابًا  المدنيين  اآلذيريين  للسكان  وفَّرت  التي  األرمنيَّة 
المتاخمة  المناطق  في  اليوم  تتجمع  التي  اآلخر(  الطرف  على  األرمن  )ومثلهم  الفئة 
منذ  غادرها  التي  منازلها  إلى  والعودة  القضية  حل  تنتظرون  النزاع  منطقة  لحدود 
للمشكلة هو الطرف اآلذيري  إيجاد حل  الذي يعرقل  ستة عشر عامًا، وهي تعرف أن 
النفط  أخرى  ومرة  خارجية  تدخالت  بسبب  والبقية  داخلية  محض  أكثرها  ألسباب 

فيها. كبير  دورهما  وأنابيبه 

كثير  واعتراف  الصربي  محيطها  في  مستقلة  دولة  نفسها  كوسوفو  إعالن  وبمناسبة 
كثيرًا  يشبه  وحيثياته  النموذج  أن  إلى  هنا  اإلشارة  تجدر  باستقاللها،  الكبرى  الدول  من 
دينيًا  منسجم  غير  محيط  عن  واالستقالل  المصير  تقرير  حق  أولها  غاراباغ.  استقالل 
وعقائديًا ووجدانيًا رغم وجود كوسوفو على هذه الحالة منذ بضع مئات من السنين فقط 

ال غير.

بكثير،  وأكثر  بحذافيرها  موجودة  المبررات  فهذه  غاراباغ،  موضوع  في  أما 
قياصرة  منذ  الطويل  تاريخه  عبر  انه  وهي  أصيلة  إضافية  ميزة  له  إن  حيث 
المباشرة  السيطرة  تحت  يكن  لم  سنة،  بألف  الحالية  أذربيجان  اوتشكيل  الروس 
األخيرة(.  المصطنعة  السوفييتية  السبعون سنة  )ما عدا  منها  بأي جزء  ألحد وال 
بعد  أخرى  مرة  اآلذيرية  اإلدارة  تحت  العودة  ورعب  هاجس  هناك  أنه  كما 
الفترة  في  لها  تعرضوا  التي  الهوية  محو  ومحاوالت  المريرين  والقهر  المعاناة 
أذربيجان  دعوات  برفض  غاراباخ  إضافي ألرمن  يعطي حق  ما  وهذا  السابقة، 
الخيار  مستوى  إلى  يرتقي  القرار  هذا  مثل  أن  حيث  مجددًا  إليها  اإلقليم  بضم 
العالم  إنسانيًا،وليعذر  مقبول  غير  غبي  انتحار  بمثابة  وهو  الموت  أو  الحياة  بين 

عليه. اإلقدام  استطاعتهم  لعدم  األرمن 

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2008-3-3.
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اآلذيري  السفير  إليه  دعا  الذي  الصحافي  المؤتمر  بمناسبة  المقالة  هذه  كتبت 
بارتكابها  األرمن  واتَّهم  خوجالي  بمذابح  اه  سمَّ ما  بمناسبة  الكويتيين  الصحافيين 

اه »الوجه القبيح لألرمن«. ووصفهم بأبشع الصفات أقلها كان ما سمَّ

على  ووقفت  اآلذيري  السفير  فيها  استرسل  التي  التصريحات  قرأت  قد  وكنت 
تلك  في  أرّد عليه  أن  إالَّ  يومها، وما كان مني  أطلقها  التي  المغالطات واالتهامات 
للحزب  األول  السكرتير  هو  كان  والذي  ستالين«  أمي  »زوج  يتها  سمَّ التي  المقالة 
الشيوعي السوفييتي في عشرينيات القرن الماضي والحاكم المطلق واآلمر الناهي 
لإلتحاد السوفييتي، وسبب تشبيهي شخصية ستالين بزوج أمي هو اإلنطباع  المعروف 
والمؤكد عن تصرفات زوج األم مع أوالد زوجته والذي ال يمكن أن يصل إلى مرتبة 
تعاطف األب الحقيقي الذي يحن على جميع أوالده بالتساوي وال يبخس حق أحدهم، 
بعكس ما فعل ستالين معنا نحن األرمن حيث انتزع أحد اخواتنا من بيتنا وألحقه ببيت 
عند سقوط اإلتحاد السوفييتي وانهياره والزال..إحدى زوجاته األخريات وهي أذربيجان.  وهذا التصرف أثار لنا كل هذه المآسي 
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قبول البرلمان الفرنسي بواقعة مذبحة األرمن سنة 1915، في الجلسة المنعقدة في يناير 
صت حلقات منها لمناقشة  سنة 2001، والضجة التى صاحبت الحدث في البرامج التي خصَّ
يقدمه  الذي  التلفزيونية،  »الجزيرة«  محطة  في  المعاكس«  »اإلتجاه  كبرنامج  الموضوع 
تساؤالت  للمستمع  قدَّمت  فيصل  الدكتور  لسان  على  األسئلة  وهذه  القاسم.  فيصل  الدكتور 
قاله  ما  أعلِّق على بعض  ثم  البرنامج، ومن  أسئلة مقدِّم  لذا سأبدأ وكأني أجيب عن  مهمة. 

وطرحه الضيف التركي د. أودن.

 * لماذا سحبت تركيا سفيرها من فرنسا لمجرد اإلقرار بحدوث مجازر األرمن ؟

- كان متوقعًا أن ترتعب تركيا وتسحب سفيرها من بلد أزاح الستار عن الحقائق التي طالما 
رغبت تركيا في عدم كشفها، وهدَّدت فرنسا وإيطاليا وغيرهما بالويل والثبور وعظائم األمور 

د اعتراف( بالمذابح التي تعرَّض لها األرمن على أيدي األتراك. ألنَّهم اعترفوا )مجرَّ

* لماذا تحاول تركيا التعتيم دائمًا على القضية األرمنيَّة ؟

رة وفي غياب الفضائل النبيلة كاإلعتراف بالذنب،  - في غيـاب العقلية العصـرية المتحضِّ
فإنَّه أمر طبيعي أن يكون رد الفعل وأسلوب معالجة الخطيئة هو التعتيم أطول مدة ممكنة، 
ولعلَّ األتراك اقتدوا بنظرية حليفهم أدولف هتلر الذي قال مرة: »ومن يتذكَّر اليوم مجازر 

األرمن ؟. والزمن ذاكرته ضعيفة وسوف ينسى«.

 * هل الحديث عن إبادة أكثر من مليون أرمني على أيدي األتراك إفتراء أم حقيقة ؟

- إبادة األرمن هي حقيقة ال لبس فيها، كما يشيعون هم، بل مع سبق اإلصرار والترصد، 
األرمن  يعتبرون  كانوا  ألنَّهم  سابقين،  وسالطين  غابرة  عصور  منذ  موروثة  رغبة  وهي 
لهم  وكان  فرصة.  أول  في  اقتالعها  يجب  الشرقية  خاصرتهم  في  شوكة  عمومًا  وأرمينيا 
ما أرادوا في خضم الحرب العالمية األولى والثورة البلشفيَّة واإلنقالب على السلطان عبد 

الحميد.

تســــاؤالت
ة يف املـجازر األرمنيَّ
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* أليست هناك مبالغة في حجم مذابح األرمن ؟

ا بالزيادة أو بالنقصان، وفي القرآن  - نعم من المحتمل أن يكون هناك خطأ في التقدير إمَّ
الكريم يقول اهلل عز وجل: »من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في االرض فكانما قتل الناس 

جميعا 

* هل كان األرمن بدورهم براء من دم األتراك ؟

- الجواب عن هذا السؤال بسيط وسهل، إذ يكفي أن تعرف من كان آنذاك الطرف المحتل: 
انهم  أمره،  على  والمغلوب  األعزل  كان  ومن  قرون،  لستة  العثمانيَّة  اإلمبراطورية  إنَّها 
األرمن. ومن كانت دولة وإمبراطورية وعندها جيوش نظاميَّة تتحدَّى القياصرة في الشرق 
والملوك في الغرب ؟ وإذا افترضنا عدم براءة األرمن من بعض قطرات دم األتراك فهذا كان 

بسبب المقاومة الباسلة المشروعة لحماية العرض والشرف والدفاع عن النفس ليس إال.

أما عما طرحه مقدِّم البرنامج أو الضيف التركي من أسئلة، فنجيب كاآلتي:

رتم في المطالبة بحقكم 85 سنة، أما كنتم تستطيعون  سأل المقدِّم ضيفه األرمني لماذا تأخَّ
مثل اليهود الذين حاسبوا األلمان على مذابحهم لهم وأخذوا التعويضات الالزمة، والجواب 
الذين  هم  ليسوا  المذبحة  من  نجوا  الذين  اليهود  أن  منها  كثيرة:  ألسباب  وبسيط  منطقي 
استرجعوا حقوق ضحاياهم، بل اليهود الذين كانوا خارج ألمانيا مثل أميركا وأوروبا، ولهم 
النفوذ القوي في السياسة الدولية التي دعمت القضية الصهيونية ودعمت طلب التعويضات 
لتقوية قضية اسرائيل على حساب ألمانيا والعرب، والسبب اآلخر أن ألمانيا خسرت الحرب 
واستسلمت، والمثل يقول: »إذا وقع الجاموس كثرت السكاكين«، فظروف األرمن لم تكن 
كذلك إطالقًا إذ لم يكن هناك أرمن خارج المنطقة المنكوبة لدعم القضية، كما أن تركيا ظلَّت 
قوية أيام كمال أتاتورك، وأرى أن التشبيه غير مطابق أصاًل. أما لماذا بدأنا اآلن فقط وليس 
من قبل، وذلك بسبب أنَّنا كنا بعد الخمسين سنة األولى بعد المجزرة نبحث عن لقمة العيش 
فقط، ولم يوجد في الجيلين التاليين للمذبحة أي ناشئ درس أكثر من المرحلة اإلبتدائية، بل 
الثالث فكان مستواه  لتأمين لقمة العيش، أما الجيل  ه إلى العمل الحرفي  كان األرمني يتوجَّ

التعليمي هو المرحلة الثانوية كحد أقصى.

في  آمال  عليها  يركِّز  كان  التي  المغالطات  وبعد  التركي،  البرنامج  إلى ضيف  وبالعودة 
التغلب على حجج محاوره األرمني ليكسب عطف مستمعيه العرب والمسلمين بتكراره بين 
كل كلمة وأخرى اإلسالم والمسلمين فهذا االسلوب لم يكن ناجحًا، حيث أنَّه لوحظت عليه  



29

ات عدة من قبل المقدِّم أو الضيف األرمني أو المستمعين المشاركين، بأنَّه يقحم اإلسالم  مرَّ
والمسلمين دون داع ويتستَّر بهم من دون وجه حق، ولو أنَّني تمنَّيت أن أتدخل، كما غيري 
الذي نجح في الحصول على الخط وأشارك في الحوار، وأقول له ما بك يا رجل تقحم اإلسالم 
ج  ف به وكأنَّك تحاول تحويل األنظار وأنت آخر من يجب أن يتكلَّم ويتحجَّ كل لحظة وتتلحَّ
به ؟ أال تعرف أن صديق عدوي هو عدوي، ألستم من أوائل المعترفين بالدولة الصهيونية 
عندما كانت ضعيفة وكل اعتراف كان يقوِّي عودها ؟ منحتموها القوة حينها وألستم أنتم من 
تحالفتم مع عدو اإلسالم األول مغتصب األقصى الصهيوني ضد العرب والمسلمين ودستم 
كين بدينكم اإلسالمي فلماذا دولتكم علمانية  بذلك على كرامتهم ؟ وإذا كنتم حريصين ومتمسِّ
؟ ولماذا تخلِّيتم عن مجتمعكم ومحيطكم اإلسالمي وتندفعون اندفاعًا مستميتًا إلى الغرب غير 

المسلم ؟.

هناك كانت نقطة أخرى ضيَّع الضيف التركي نصف وقت البرنامج يردِّدها، وهي عن 
حرية فتح األرشيفات العثمانيَّة للباحثين والمهتمِّين بالقضية األرمنيَّة إبتداًء من سنة 1985، 
بأن  المستمع  يشعر  وهنا  العثمانيين،  يدين  ما  يجدوا  ولم  فيها،  بحثوا  الناس  من  كثيرًا  وأن 
الضيف التركي يستخف بعقله بطرحه وتكراره هذا الموضوع، إذ أن األرمن يعرفون هم 
وغيرهم بأن األتراك أذكى من أن يفتحوا أرشيفهم بسهولة، كما ال أعرف لماذا كان الضيف 
يركِّز على ضرورة إيجاد مستندات تؤكِّد حدوث المجزرة في األرشيف العثماني فقط ؟ ولماذا 
ال يتحدَّى األرمن ويطلب مستندات وبراهين من الدول المجاورة أو الدول التي كان لها وجود 

في تركيا أو سفراء من الدول األخرى ؟

النواب  بأن  يعتقد  وهل  محالة،  ال  يدان  سوف  ألنَّه  هذا  على  يجرؤ  ال  التركي  الضيف 
الفرنسيين والرئيس الفرنسي يؤكِّدون حدوث المجزرة من دون أن يكون لديهم األدلة الكافية 
والمقنعة يجعلهم يتَّخذون قرارًا مسؤواًل مثل هذا، وكذلك من دون تأثير هائل على السمعة 
الدوليَّة لفرنسا واالقتصاد الوطني الفرنسي ؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى ايطاليا ولبنان وغيرها 

من الدول.

نرشت يف جريدة »القبس« الكويتية بتارخي 2001-3-9.
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وتراكمت  العملية  أعبائي  كثرت   2008 و   2001 سنتي  بين  الفترة  خالل 
المهمَّات  كثرة  ومع  فيها،  شريك  أيضًا  وأنا  أديرها،  التي  الشركة  في  مسؤولياتي 
تحتمل  لم  أمور  حدثت  لكن  والكتابة،  التركيز  أستطع  لم  والضغوط  والمسؤوليات 
إبادة األرمن عام  الفرنسي واقعة  البرلمان  قبول  تجاهلها ومنها  أو  السكوت عليها 
1915 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2001 والضجة التي صاحبت الحدث، 

كما ان الكثير من الفضائيات تناولت األمر بالنقاش والتحليل .

وقد ناقشت قناة »الجزيرة« القضية، لكن برنامج  »االتجاه المعاكس« الذي يقدمه 
لسان  على  وردت  التي  المغالطات  من  بكثير  حفل  شاشتها  على  القاسم  د.فيصل 
الضيف التركي المشارك في البرنامج، والذي حاور ضيفًا آخر أرمنيًا، وهذا التركي 
أزعج العرب الذين شاركوا في النقاش عبر الهاتف أكثر من إزعاج األرمن أنفسهم، 
وكان  ذلك دافعًا لي للعودة إلى الكتابة ثانية، فجاءت مقالتي »تساؤالت في المجازر 
الكويتية في 9 مارس 2001، وحظيت  بقبول كبير من القراء في حينه..األرمنية«، وُنشرت في جريدة »القبس« 
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األرمن واألتراك والكنديون

   ها هي دولة متحضرة أخرى تعترف بواقعة المجازر التي لحقت بالشعب األرمني في 
بداية الحرب العالمية األولى من قبل األتراك العثمانيين. ففي 22 أبريل 2004، وقبل يومين 
فقط من الذكرى 89 للمجزرة التي تصادف 24 أبريل من كل عام، صوَّت البرلمان الكندي 
العالمية  الحرب  في  باألرمن  لحقت  التي  بالمجازر  االعتراف رسميًا  بأغلبية ساحقة على 
األولى، واعتبر يوم 24 أبريل من كل عام ذكرى لهذا الحدث في عموم كندا، وهكذا تضاف 
دولة أخرى إلى الرصيد بعد العديد من الدول وعلى رأسها فرنسا الحرة التي تسبب قبول 
برلمانها للحدث نفسه بضجة عالمية، وبشكل خاص في تركيا التي أقامت الدنيا ولم تقعدها 
لفترة طويلة سنة 2001، وبهذا تم تتويج مجهودات الجاليات األرمنية بنجاح، والتي تعمل 
دون كلل حيثما وجدت إلثبات الظلم الذي وقع عليها بخسارة مليون ونصف المليون أرمنيًا 
غالبيتهم من النساء واألطفال والعجائز الذين سيقوا إلى الصحارى الواقعة تحت سلطة الحكم 
العثماني في ذلك الوقت، في حين كان شباب األرمن ورجالهم يحاربون في الجبهات إلى 

جانب جنود تركيا ضد أعداء االمبراطورية.

ر به صباح يوم الخميس 22  وبقدر فرحة الشعب األرمني بهذا الحدث الجليل الذي ُبشِّ
أبريل 2004 من أوتاوا في كندا، فإنَّه يأسف بالمقدار نفسه لعدم اعتراف الواليات المتحدة 
حتى اآلن بالواقعة نفسها وبالصراحة ذاتها، كما في إيطاليا وفرنسا وغيرهما من الدول. أقول 
بالصراحة نفسها لإليضاح، حيث أن هناك مشاريع اعتراف بالواقعة من قبل الكونجرس 
ومجلس الشيوخ ورئيس الدولة، ولكن تحت تسميات مختلفة مثل »حوادث مؤسفة وقعت 
لألرمن« أو »كظلم ناتج من ظروف حرب«... إلخ. وذلك كله ألسباب استراتيجية سياسية 
وبضغط من الحكومة التركية. وعلى كل حال، ورغم معرفة األرمن وتقديرهم وامتنانهم 
ألهمية االعترافات التي تتوالى بشكل مطرد من سنة إلى سنة في كثير من الدول المهمة 
لقضيتهم، لكن المشكلة الرئيسية تظل بال حل والمجهودات غير ذات جدوى دون اعتراف 
الدولة التركية، وبنفسية مترفعة للجلوس مع األرمن لبحث العداوة المستمرة وإنهائها بين 

الشعبين الجارين منذ 90 سنة.

كم سيكون سعيدًا ذلك اليوم الذي سيلين قلب رئيس الوزراء التركي )وأرجو أن يكون 
رئيس الوزراء الحالي السيد رجب طيب أردوغان( وينفتح عقله بعد إزالة غشاوة اإلنكار 
المستمر عن العيون، فيتناول الموضوع بأسلوب حضاري وأخالقي منطلقًا من المبدأ القائل 
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»اإلعتراف بالذنب فضيلة« وبمنطق اليوم يسمى فضيلة وتمدنًا وتحضرًا ومبدأ إعطاء 
كل ذي حق حقه.   

وأرى أن السيد أردوغان رئيس وزراء تركيا والسيد غول وزير الخارجية يتمتعان 
بأهلية رفيعة لفتح ملف التصالح مع األرمن الجار األقرب إلى قلب األتراك منذ عشرة 
قرون، من حيث تقارب العادات والتقاليد والفنون بأنواعها وحسن المعاشرة، وبصرف 
النظر وبعيدًا عن ضغط التأثير الدبلوماسي بضرورة حل القضية األرمنية، أواًل للسماح 
وبعيدًا  األوروبي،  البرلمان  اشتراطات  حسب  األوروبي،  اإلتحاد  إلى  بالدخول  لتركيا 
كذلك عن أي مكاسب وخسائر سياسية وقتية أخرى، بل ألجل شهامة دولة وأخالقياتها 
النبيلة ذات موقف سام وضمير حي واقعي وبعيد النظر . جانحًا للسلم، يعلن صبيحة ذلك 
للتباحث معكم وسماع مطالبكم وحل قضيتكم  المشرق... ها نحن مستعدون اآلن  اليوم 
ونثبت  اإلنساني،  والضمير  الدولي  المجتمع  وبمقاييس  ويرضينا،  يرضيكم  عاداًل  حاًل 
بهذا مدى تطورنا كشعب متمدن على المستويين الرسمي والشعبي والجهر علنًا للجميع، 

وأوروبا بالذات، بأننا أسوة معكم تحضرًا وعدالًة.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2004-5-1 

       ويف جريدة »الهنار« بتارخي 2004-5-4 
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هي أول ما كتبُت ضمن  سلسلة مقاالتي الخمس التي تحمل عناوين متشابهة: 
ــراك واألوروبــيــون – األرمن  األرمــن واألت والكنديون –  ــراك  »األرمــن واألت
»األتراك  وآخرها  واألميركيون«  واألتــراك  األرمن   – والفرنسيون  واألتــراك 
خون«، وهي في الحقيقة مقاالت كتبتها بمناسبة اعتراف برلمانات  واألرمن والمؤرِّ
أو حكومات تلك الدول باإلبادة األرمنية رسميًا، ومنهم من جعل ذلك اليوم ذكرى 
رسمية يعاد تردادها  كل عام في التاريخ نفسه، ومنهم من اعترف بها وتم تسجيلها 

في سجالت البرلمان كحدث رسمي وموقف غير قابل للنقاش للقضية المذكورة.

موضوعها  كان  المناسبات  تلك  في  رتها  سطَّ التي  المقاالت  تلك  جميع  إنَّ   
شكرت  حيث   , بقضيتنا  اعترفت  التي  الدول  لتلك  الجزيل  الشكر  هو  الجوهري 
شعبها وبرلمانها والقائمين عليها، كما أن هذه المناسبة كانت فرصة لتذكير القارئ 
العربي بواقعة اإلبادة ومحاولة  ترسيخ حقيقة الظلم الذي وقع على الشعب األرمني 
التركيَّة  اإلعالم  أجهزة  تسوقها  التي  المغرضة  الدعاية  القراء عن تصديق  وثني 
للتشويش على األطراف المؤيِّدة لحقيقة اإلبادة. وعلى كل حال فكل مقالة من تلك 
المقاالت لها خصوصيتها من حيث الفحوى. ففي نهاية مقالتي »األرمن واألتراك 
والكنديون« دعوت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعبد اهلل جول 
الذي كان وزيرًا للخارجية آنذاك، دعوتهما إلى إزالة غشاوة اإلنكار عن عيونهما 
ويستمر ليومه زمن األحفاد وطّي صفحة العداوة بين الشعبين إلى األبد..وممارسة الشهامة وسمو األخالق واالعتراف بالمآسي التي سببَّها أجدادهم ألجدادنا 
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  »كل هذا الظلم إذا نسيه أوالدنا      فليستحق األرمن الشتم من العالم أجمعين«

هذا ما أوصى به األديب األرمني الكبير أواديس أهارونيان وحمَّل تبعاته ألجيال األرمن، 
وهذا ما التزم به األوالد جياًل بعد جيل، سلَّم الواحد منهم الراية لمن بعده مجدِّدًا العهد بعدم 
دًا التذكر المستمر للظلم الذي وقع على أجداده من قبل األتراك على مر الزمن  النسيان، ومؤكِّ
والذي بلغ أوجه في بداية القرن العشرين في غياهب األناضول والصحارى المجاورة في 

فترة عاش فيها شاعرنا المناضل العظيم مآسي شعبه المسكين.

الشعوب  أيضًا وصية ومسؤولية على حكام  إنها  بل  لألرمن فحسب،  ليست وصية  إنها 
الحية، وصية للشعوب التي عانت ويالت الحروب والدمار، وعانت التشرد وقتل الماليين... 
إنها وصية مخلصة ونافعة لحكام أوروبا خصوصًا عشية اجتماعهم لبحث إمكانية قبول تركيا 

في اإلتحاد األوروبي في ديسمبر 2004.

إنها مناشدة بعدم نسيان الظلم أينما كان وألي فرد أو شعب كان، ومن أي حكم أو حاكم 
كان. دعوة بعدم النسيان ليس لإلبادة الجماعية التي تعرَّض لها شعب قبل تسعين سنة فحسب، 
ع للتكرار. خطيئة  بل من أجل غسل الضمير اإلنساني من خطيئة النسيان المتعمَّد والمشجِّ
ض لها ثلث أبناء شعب كان يعيش على أرض أجداده منذ  الساكت المشارك في مجزرة تعرَّ
فجر التاريخ، يقدِّم باستمرار مساهمته الالئقة للحضارة اإلنسانية في فن المعمار وعلوم الفلك 
الثقافة األخرى، وكل ما هو مطلوب من الشعوب المتمدِّنة مثل  والفيزياء واألدب وأشكال 

معاصريه من شعوب االغريق والرومان والفرس.

إن سماح المجتمع األوروبي لتركيا باإلنضمام إليه قبل أن تنظف نفسها من شوائب ماضيها 
الذي تعرفه شعوب أوروبا قبل غيرها، سيكون خطأ جسيمًا ستندم عليه أجيال أوروبا القادمة 
ذاقت  التي  الشعوب  تتصالح مع  يديها وقلبها وأن  تغسل  أن  أواًل  تركيا  إن على  الندم.  أشد 
ين على يديها )القارئ العربي يعرف هذا جيدًا( وخاصًة الشعب األرمني الذي ضحى  األمرِّ
بمليون ونصف المليون من شبابه ونسائه وعجائزه وأطفاله في سبيل تهيئة الظروف المالئمة 
لتطبيق الخطط الحربية على الروس أعداء االمبراطورية العثمانية في ساحة القتال الشرقية 
في األراضي األرمنية الواقعة تحت الحكم العثماني في الحرب العالمية األولى، وبالتحديد 
الصين  لحدود  الوسطى  آسيا  باتجاه  التوسعية  الطورانية  األحالم  تحقيق  ولتمهيد   ،1915

األرمن واألتراك واألوروبيون
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وتشكيل اإلتحاد مع الشعوب المنحدرة من أصول تركية الممتدة من بحر قزوين مرورًا 
بأرمينيا التي كانت تقف حاجزًا بموقعها الجغرافي أمام تحقيق تلك األطماع.

وأنه قبل االعتراف الرسمي التركي بالظلم الذي أوقعه أسالفهم على األرمن وتسوية 
قضايا الحقوق الشرعية لمن بقي من أحفاد الضحايا والدولة األرمنية المستقلة، انه قبل 
الحصول على وثيقة »براءة ذمة« وشهادة »ال حكم عليه« عن ماضيها وحاضرها من 
المجتمع العالمي، فإن قبول تركيا في اإلتحاد األوروبي سيكون وصمة عار علي جبين 
فات  أوروبا تثقل ضميرها لألبد وتلطخ حضارتها الراقية ببقعة حمراء ال تزيلها أقوى المنظِّ

بما فيها التاريخ والزمن.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2004-11-22

       ويف جريدة »الهنار« بتارخي 2004-11-25 

     ويف جريدة »الرشق الأوسط« بتارخي 26-11-2004 حتت عنوان »قبل �أن   
ي�سبق ال�سيف العذل: رساةل �أرمنية... لرتكيا و�أورواب«.
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إن الموضوع الرئيسي الخاص لمقالة »األرمن واألتراك واألوروبيون« يدور 
حول دعوتي الدول األوروبيِّة عشية اجتماعها في ديسمبر 2004 لبحث إمكانية 
ف«  قبول تركيا في المجتمع األوروبي، حيث طلبُت منها عدم قبولها قبل أن »تنظِّ
تركيا نفسها من شوائب ماضيها وحصولها على صك البراءة من الشعوب التي 

ين من أسالفها العثمانيين . عانت األمرِّ

اإلتحاد  في  تركيا  قبول  أن  بروكسل  فى  المجتمعين  الرؤساء  ــرت  ذكَّ لقد   
خ  األوروبي سيكون وصمة عار على جبين أوروبا تثقل ضميرها إلى األبد وتلطِّ
حضارتها الراقية ببقعة حمراء مخزية ال يزيلها التاريخ والزمن. وفعاًل استجاب 
زالت  ما  التي  الشعوب  وجميع  األرمن  بقية  ودعاء  دعائي  وتعالى  سبحانه  اهلل 
الجلسة المهمة. .تطالب بحقوقها من تركيا ولم ُتقبل عضوية تركيا فى اإلتحاد األوروبي في تلك 
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صدق اهلل العظيم

90

أيام قليلة وتحل الذكرى التسعون الحزينة للمذابح الشهيرة التي تعرَّض لها األرمن في خضم 
الحرب العالمية األولى وبالتحديد في 24 أبريل سنة 1915 على يد األتراك العثمانيين.

تسعون عامًا أليمة مرت على ذلك اليوم المفجع الذي بدأ بأوامر من بعض الحكام الظالمين 
باعتقال كبار الشخصيات األرمنية المقيمة في أنحاء االمبراطورية العثمانية استعدادًا للقضاء 
عليهم والبدء باإلجهاز على الشعب األرمني نفسه الذي كان محتاًل من قبل العثمانيين منذ أكثر 

من 600 عام.

قصص وأحداث فظيعة تحكى عن أساليب تصفية أولئك الزعماء والمفكِّرين القادة ومنهم 
الدولة  لصالح  مشهودًا  دورًا  لعبت  فذة  وشخصيات  وأدباء  ومحامون  البرلمان  في  أعضاء 
التركية في المنابر الدولية لعقود عديدة، وكيف أنَّهم قتلوا جميعًا بأساليب وحشية تقشعر لها 
األبدان، منهم من قتل بالفأس وانشطر رأسه، ومنهم من جنَّ من الفزع عند مداهمة مكتبه وهو 

يؤلِّف األلحان على آلة البيانو.

أما الشعب األرمني وبكل فئاته وجموعه فقد تعرَّض ألول إبادة جماعية في القرن العشرين، 
حيث تم هجر أبناؤه عنوًة من جميع المدن والبلدان التي كانوا يعيشون فيها على امتداد أرض 
أرمينيا الواقعة في تلك الفترة تحت حكم االمبراطورية العثمانية في شرق األناضول، وكذلك 
هؤالء الذين كانوا يقيمون في مدن وبلدات الدولة وخاصة استنبول، حيث كانت جالية أرمنية 
كبيرة مقيمة في تلك المدينة وضواحيها... إن كل هؤالء أجبروا على إخالء بيوتهم بشكل منظم 
وخبيث وتحت ذرائع عديدة مبطنة انطلت على المجتمع األوروبي الذي كان قد أثار حقوق 
األرمن(  )أي  نقلهم  وجوب  وخدعة  ذريعة  تحت  حينه  في  العثمانية  األراضي  في  األقليات 
من مناطق التوتر في شرق االمبراطورية مع قوات الروس في تلك الفترة إلى مناطق آمنة، 
وانهم هكذا استطاعوا وبامتياز تحقيق غاياتهم التوسعية الطورانية بتشتيت الشعب الذي كان 
يشكل األغلبية في تلك المنطقة الحدودية الحساسة وتوطين األتراك بداًل منهم واحتالل مواقع 
النبي  سفينة  عليه  حطت  الذي  االستراتيجي  آرارات  جبل  هضبة  مثل  إضافية  استراتيجية 

 »وال تقتلوا النفس  التي حرم اهلل إال بالحق«

عامًا على مجزرة األرمن
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نوح عليه السالم، والمعروف منذ األزل بأنه جبل أرمني ومذكور في جميع كتب الجغرافيا 
ومراجع التاريخ.

في هذه المساحة المحدودة ال أرغب في سرد أحداث تاريخية أصبحت معروفة بفضل اهلل 
للجميع ومعترفًا بها في كثير من الدول العظمى مثل فرنسا وايطاليا وكندا وغيرها من كبرى 
لبنان  مثل  نظرنا(  في  وعظيمة  كبيرة  )لكنها  صغيرة  ودول  واألميركيَّة  األوروبيَّة  الدول 
وأروغواي وعشرات من الدول حول العالم، بل أرغب في التركيز على الظاهرة المؤسفة 
المجتمع  مع  والصدام  الدولية  المحافل  في  الواقعة  تلك  بإنكار  الحديثة  التركية  الدولة  لعناد 
األوروبي في تلك المسألة، وعدم إقرار حق األرمن في التعويضين المعنوي والمادي، وطي 
صفحة مسألة القضية األرمنية إلى األبد والتطلع إلى عالقة جديدة قائمة على التعاون المثمر 

بين الشعبين التركي واألرمني اللذين تربطهما عالقة جوار ألكثر من 800 عام.

إن الحكومة التركية الحالية تنكر بدون وجه حق حدوث المجزرة وال ترغب في التصالح مع 
ماضيها، بل على العكس من ذلك لجأت إلى حملة مضادة ضد األرمن بقلب الحقائق وترويج 
المحاضرات  يلقون  الفترة وأخذوا  تلك  األتراك في  اعتدوا وقتلوا  أن األرمن هم من  فكرة 
ونشروا صورًا  النزاهة،  أدبيات  مراعاة  دون  الدولية  المحافل  في  الرسمي  المستوى  على 
لمقابر جماعية زعموا أنها من صنع األرمن لتشويه الحقائق وخلط األوراق. كيف سيصدق 
مثل  مثله  أمره،  ومغلوبًا على  وأعزل  لقرون عديدة  محتاًل ومضطهدًا  أن شعبًا  يسمع  من 
أبناء االمبراطورية  التطاول على  آنذاك، يستطيع  العثمانيين  الواقعة تحت حكم  الدول  بقية 
الجبارة التي تناطح القياصرة في الشرق وملوك أوروبا في الغرب، وأن تلك الدولة بعظمتها 
ال تستطيع حماية مواطنيها من األرمن العزل ! يا لها من محاولة فاشلة لخداع أحرار العالم 

العارفين للحقيقة منذ قرن من الزمن، وأولهم الشعوب العربية وكذلك األوروبيون.

ة والسالم يقول إنَّهم مستعدون  إن لسان حال أحفاد األرمن اليوم المشبَّعين بثقافة األخوَّ
التي  بالمجازر  والمادية واعترفت  المعنوية  التركية حقوقهم  السلطات  إذا ردَّت  للتصالح، 
أوقعها أسالفهم على األرمن وأبدت الرغبة النبيلة في التحاور مع الدولة األرمنية والعودة 
وفي  التركية،  الدولة  ِقبل  من  هذه  مثل  شجاعة  مبادرة  أن  أرى  وإني  الحق.  فضيلة  إلى 
وفارقة  إيجابيًا  التأثير  واقعية حكيمة شديدة  بالذات، ستكون خطوة  والظروف  الوقت  هذا 
على مستقبل تركيا على المستوى األوروبي بشكل خاص، وال أظن أن المجتمع األوروبي 
سوف يقبل بضم تركيا إلى نادي أوروبا قبل أن توفر تركيا قدرًا كافيًا من الوعي والنضج 

الحضاري إلى جانب أمور أخرى، منها أهمية اإلعتراف بالخطأ كما فعل أحد أعضاء
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نرشت     يف جريدة »القبس« بتارخي 2005-3-26

            و يف جريدة »الهنار« بتارخي 2005-4-16 

        ويف جريدة »كويت اتميز« ابللغة الانلكزيية بتارخي 31-3-2005 حتت عنوان                           
»�أنقرة جيب �أن تعرتف مبجازر الأرمن«.

النادي المؤسسين وهي ألمانيا )وأذكرها هنا كمثل قريب( حيث أنها اعترفت اعترافًا صريحًا 
باإلبادة التي لحقت باليهود .

 "Ankara should admit to Armenian massacres"

كتبُت هذه المقالة عام 2005 بمناسبة الذكرى التسعين للمجازر األرمنية، 
وهي  ضمن سلسلة  مقاالت نمطية أكتبها سنويًا  لسرد وتأكيد الوقائع واألحداث 
تعنت  فيها على  التركيز  العالمية األولى. وكان  الحرب  نهاية  التي جرت في 
السلطات التركيَّة واستكبارها  وعدم االعتراف بالذنب، بل على العكس اتباعهم 
مفادها أن األرمن هم الذين اعتدوا على األتراك وقتلوهم وليس العكس..سياسة الهجوم المضاد بحيث ينشرون في وسائل اإلعالم المتاحة لهم أضاليل 
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إلى  وال  دولتكم  رئيس  إلى  فيه  أرغب  ما  إيصال  لدّي  المتوافرة  باالمكانات  أستطيع  ال 
مجلس وزرائكم أو رئيس برلمانكم وأعضائه الموقرين. ولكنني أعلم أنكم تتمتعون بشرف 
تمثيل دولتكم في هذا البلد العزيز وإنكم بصفتكم تمثلون كل تلك الشخصيات التي نكنُّ لها كل 
تقدير واحترام، لذا أكتب إليكم آماًل أن تسمعوني وتوصلوا صوتي إلى رؤسائكم وشعوبكم 

األعزاء.

   أصحاب السعادة سفراء أعضاء دول اإلتحاد األوروبي، كما تعلمون أن الثالث من أكتوبر 
األوروبي،  اإلتحاد  إلى  تركيا  إنضمام  إجراءات  لمناقشة  المحدَّد  الموعد  هو  األول  تشرين 
فتصبح عند قبولها عضوًا وجزءًا من تلك المنظومة العمالقة المتحضرة القوية وتتمتع بكل 
المزايا والعظمة التي يتمتع بها أعضاؤها، أي انها تصبح في وضعية غير الوضعية التي هي 

فيها اآلن أي أن تكون محمية ومحصنة أكثر مما هي عليه اآلن.

لكنَّني أريد أن أؤكد بكل إخالص أنَّني كأحد األرمن أريد الخير كل الخير لتركيا وللشعب 
التركي الجار الغربي الكبير لوطننا، وأنا أعي تمامًا معنى المثل القائل »إذا كان جارك بخير 
فأنت بخير«، كما أعرف أيضًا ما يجلبه حسن الجوار من محاسن وفوائد على صعد االقتصاد 
واألمن واألمان والرفاهية بوجه عام. وإننا نتطلع إلى عالقات جوار طبيعية وممتازة على كل 
الصعد مع تركيا: واسمحوا لي بأن أعود إلى موضوع وضعية تركيا وحصانتها بعد دخولها 

اإلتحاد األوروبي، وهو ما يقلقني بل يرعبني ويرعب كل فرد من أفراد شعبي.

السادة السفراء، إننا نسعى جاهدين، وعلى كافة المستويات وقوانا الرسمية والشعبية أن 
نحصل على اإلعتراف الرسمي بالمجازر التي تعرضنا لها وباإلهانات التي تعرضت لها 
أوروبا  تعرفه  لم  بطشًا  مارست  أنظمة  من  تالها  وما  العثمانيين،  األتراك  يد  كرامتنا على 
والشرق األوسط ولم يعانيا مثله أبدًا في بداية القرن العشرين. ورغم حصولنا على الكثير من 
اإلعتراف والتأييد في المحافل الدولية وعلى مستوى برلمانات دول كبيرة وصغيرة، ورغم 
مئات بل آالف المستندات التي تؤكد تلك المذابح ومنها األرشيف التركي نفسه، نعم، رغم كل 
رة  تلك الحقائق لم نستطع الحصول على اإلعتراف التركي ولم تستطع جميع الدول المتحضِّ
لإلعتراف  الكافية  والشهامة  بالشجاعة  والتحلي  ماضيه  مع  بالتصالح  التركي  النظام  إقناع 

كتاب مفتوح إلى سفراء
دول اإلحتاد األوروبي
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بالذنب الذي ارتكبه حكامه. إذًا قل لي يا سعادة السفير من فضلك، كيف سيكون حالنا حينذاك 
بعد دخول تركيا اإلتحاد األوروبي ؟ يا لها من كارثة ستحل بنا وبقضيتنا. كيف سنحصل 
على حقوقنا األصلية المهدورة ؟ لمن نشكو وممن نطلب المساعدة ؟ نحن شعب صغير تشتت 
أفراده في أصقاع العالم مثل سرب الطيور الذي تعرض لهجمة الصقور. بلدنا محاط ببلدان 
بعضها يكنُّ العداء لنا ألسباب عرقية وتوسعية. ليست لنا مصادر دخل وفيرة، بل على »قد 
الحال«. وفوق كل هذا أغلقت تركيا منفذ حدودها معنا وهو المعبر األساسي لبلدنا إلى العالم 
الخارجي وفرض الحصار وضيَّق الخناق علينا يومًا بعد يوم ألسباب عدائية وللضغط ليس 
إالَّ. إذًا من يساعدنا على اجتياز السياج العالي المحيط بالحكومة التركية والذي سيرتفع أكثر 
بعد انضمامها إلى اإلتحاد واإلحتماء خلفه. )كما هو معروف بأن عدو صديقك عدوك، وحيث 
إنَّ تركيا تعتبرنا عدوًا لها إذًا ستعتبروننا أنتم أيضًا عدوًا لكم، ألن تركيا أصبحت صديقتكم:( 

يا لها من معضلة !.

اإلنضمام  تركيا على  دولكم مساعدة  في طلبه من  أرغب  ما  السفراء،  السعادة  أصحاب 
إلى اتحادكم إذا لم يكن لديكم مانع في ما يخصكم أو يخص المجتمع الدولي، ولكن ليس قبل 
المتغطرس  تعنتهم  بسببهم وما زال مستمرًا، وبسبب  بنا  بما حل  )فيما يخصنا(  اإلعتراف 
لدرجة  الكافي  عدالتهم  مفهوم  سمو  ولعدم  أيضًا.  األخرى  الشعوب  مع  تعاملهم  في  الهدَّام 
وإعطاء  حضاري  فرض  عنه  والرجوع  فضيلة  بالذنب  اإلعتراف  أن  فكرة  مع  تناغمهم 
أبيد نصفه بيدهم ألنكم  كل ذي حق حقه واجب الوفاء، وإنه ال يجوز تجاهل حقوق شعب 
بغض الطرف عن هذه الحقائق تكونون قد رسختم مبدأ إمكانية إفالت القائمين على اإلبادات 
به  يهتدون  أنموذجًا  اتخاذهم  عتم غيرهم على  العقاب وشجَّ من  العرقي  والتطهير  الجماعية 
الحقًا وتكونون أنتم تشبهتم، ال سمح اهلل، بهتلر النازي حين قال زهوًا في خطابه في الحرب 
العالمية الثانية: »من يتذكر اليوم اإلبادة التي تعرض لها األرمن ؟«، وال أظن أنكم ترغبون 

في تحميل ضمائركم مثل هذا الثقل المؤلم وال ضمائر أجيالكم المقبلة.

لكننا  نتباكى،  وال  نحقد  ال  الماضي،  أسرى  ولسنا  بالثأر،  نطالب  وال  اليوم  أوالد  نحن 
الشعوب واألفراد وحسب موجبات  مقاييس حفظ كرامة  نريد حفظ كرامتنا وبحسب  أيضًا 
احترام ذكرى ضحايانا المليون والنصف مليون في 24 أبريل 1915 وحقوقنا وجزء كبير 
المحتلة منذ  الغربية  الذين بقوا في أرمينيا  المليون أرمني  التي احتلت وكذلك  من أراضينا 
قرون، والذين ُأجبروا مثل األقليات األخرى على قبول سياسة التتريك مكرهين مرغمين على 
الذوبان في المجتمع التركي. نعم سيدي لهذه األسباب ومئات الدوافع غيرها ال نستطيع نحن 

األرمن نسيان ما أصابنا من مكروه منهم، كما هم يتوقعون.
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هذه  تنسوا  النبيلة، رجاًء ال  اإلنسانية  الضمير واألخالقيات  باسم  األعزاء،  السفراء  أيها 
الحقائق المرة العالقة وأنتم مجتمعون في بروكسل يوم 3 تشرين األول، ألن هذا لمصلحة 
شعوبكم  سمعة  أجل  ومن  الشامخة  قالعه  أهم  أنتم  الذي  اآلمن  الصالح  المجتمع  مفهوم 

المتحضرة على المدى الطويل.

أشكركم سلفًا لتفهمكم ولكم مني كل احترام وتقدير وجزاكم اهلل خيرًا.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2005-9-14

       ويف جريدة »القبس« بتارخي 2005-9-17.

أردت أن أضع مساهمتي المتواضعة هذه في موجة االحتجاجات التي كانت تعمُّ 
أوروبا قبيل انعقاد اجتماعات البرلمان األوروبي لمناقشة إمكانية انضمام تركيا إلى 
اإلتحاد األوروبي، وكانت األجواء متوتِّرة في جميع البلدان التي تعيش فيها أقليات 
اإلتحاد  ممثلي  مقرات  أمام  واحتجاجات  لمظاهرات  التحضير  حيث  من  أرمنيَّة 
األوروبي في عواصم مختلفة أو في العاصمة البلجيكية بروكسل التي كان مقررًا 
أن يعقد  فيها ذلك االجتماع في 3 أكتوبر 2005، وكانت هناك أيضًا ضجة اعالمية 
كبيرة حول هذا الموضوع  سلبًا أو إيجابًا من ِقبل دول وشعوب عديدة في اإلتحاد 

األوروبي نفسه.

الكويت  المعتمدين في  إلى سفراء دول اإلتحاد األوروبي  هتها  التي وجَّ رسالتي 
كانت عبارة عن كتاب احتجاج ودعوة للدول المعنية بأالَّ تنسى ما جرى لألرمن 
من ِقبل األتراك قبل اتخاذ قرار بقبولها لعضوية المنظمة، وفعاًل هذا ما جرى ولم 
تقبل تركيا في اإلتحاد وتم وضع شروط صعبة طويلة األمد لبحث طلب انضمامها  
تزال..مجددًا لفترة ال تقل عن 15عامًا، وهكذا بقيت تركيا خارج اإلتحاد األوروبي وال 
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تحية إكبار وإجالل لك يا سيدي الرئيس جاك شيراك رئيس جمهورية فرنسا، سالم عليك 
يا فرنسا منبع الحريات والجمال – ألف تحية لك يا شعب فرنسا األبي المثال الرافض للظلم 

والتزوير وعاشق الحق والتنوير، وبعد...

 إنه يوم عظيم 30 سبتمبر - أيلول 2006 للشعب األرمني ويوم تاريخي مميَّز ألرمينيا زار 
فيه الرئيس شيراك جمهورية أرمينيا لمناسبة احتفاالتها في الذكرى الخامسة عشرة لالستقالل 

عن نظام اإلتحاد السوفييتي وانضمامها إلى نظام العالم الحر الديموقراطي.

إنه يوم مبارك وميمون يوم وطأت قدما الرئيس الفرنسي وعقيلته السيدة برناديت والوفد 
الرفيع الموقر المرافق له أرض أرمينيا، ووقف الرئيس شيراك بشموخه المعهود وأعلن على 
المأل مرة أخرى وجوب اعتراف تركيا بالمجازر التي اقترفها أسالفهم وذهب ضحيتها 1.5 
األوروبي،  اإلتحاد  إلى مجتمع  انضمامها  لقبول  الماضي كشرط  القرن  بداية  أرمني  مليون 
وأضاف إنَّ اعتراف األتراك بتلك الواقعة سوف يزيد من النضج الحضاري للدولة التركية 
ويسهل اندماجها ومعايشتها مع المجتمع األوروبي المشبع باألخالقيات والفضيلة والرافض 

للغلو والعدوان، كما أن كل دولة تكبر باعترافها بالمآسي واألخطاء التي ارتكبتها.

قريري  بسالم  العيش  يمكننا  ال  أنه  ونؤكد  القول  ر  نكرِّ األرمن  نحن  الرئيس  سيادة  نعم 
العين، إذا كانت هناك دولة تستطيع باالمكانات الجغرافية والعسكرية والتحالفات المصلحية 
أن تنكر فظائع قام بها أسالفها في خضم الحرب وتستطيع أن تفلت بأفعالها وتخفي تاريخها 

الدامي ضاربة عرض الحائط بجميع القيم والفضائل اإلنسانية التي يجب التحلي بها.

عاصمتها  قلب  في  بك  أهاًل  يريفان،  عاصمتها  وفي  أرمينيا  في  الرئيس  سيادة  بك  أهاًل 
العزيز وبإحتفالية رسمية تسمى  اليوم  التي أصبحت اعتبارًا من هذا  وتحديدًا ساحة الحرية 
ساحة فرنسا تيمنًا ببلدكم. وما الفرق إن كانت ساحة الحرية المحاطة بأجمل المباني والصروح 
ستظل  مهاجر  أو  مقيم  أرمني  كل  ووجدان  قلب  في  ودافئة  عزيزة  مكشوف  متحف  فكأنها 
عزيزة ودافئة في قلوبنا بعد تسميتها ساحة فرنسا. ألم تسَم الحرية بفرنسا وفرنسا بالحرية، أو 

ليس المعنى واحدًا ؟

األرمن يشكرونك سيادة الرئيس ويشكرون جميع العظماء أمثالك وأمثال شعبك يشكرونك 

كتاب مفتوح  
إلى الرئيس شيراك
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ألهداف  الكثيرون  حقنا  عن  النظر  أو غض  عنا  تخلى  عندما  معنا  الرائدة  مواقفك  على 
مصلحية بحتة رغم معرفتهم اليقينية نبل قضيتنا. نشكرك ألنك تدفع الحق إلى األمام وتعيق 

الباطل عن التقدم.

إنه رد الجميل المتواضع على ما عملتموه من أجلنا، كما أنه يوم الوعد برد التحية بأحسن 
منها في القريب العاجل باذن اهلل.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 6-10-2006 حتت عنوان »رساةل مفتوحة اإىل 
الرئيس شرياك« 

وجريدة »الهنار« يف نفس التارخي وحتت عنوان »كتاب مفتوح اإىل الرئيس شرياك«.

شيراك  جاك  الفرنسي  الرئيس  زيارة  بمناسبة  المقالة   هذه  كتبت 
ألرمينيا عام 2006 وتصريحاته العديدة عن ضرورة اعتراف تركيا 
واألجواء  األرمني  الشعب  حق  في  سابقًا  اقترفتها  التي  بالمجازر 
الحميمة التي سادت العالقات األرمنية الفرنسية حينها، وأيضًا كانت 
الحرية«  »ساحة  اسم  تغيير  عن  اإلعالن  وهي  مهمة  مناسبة  هناك 
فرنسا«،  »ساحة  إلى  يريفان(  العاصمة  وسط  في  ساحة  أهم  )وهي 
ورسالة إجالل لفخامته الذي كان دائمًا صديقًا لألرمن..وكانت هذه المقالة بمثابة رسالة ترحيب بالرئيس الفرنسي في أرمينيا 
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وعلى  األيام  هذه  األتراك  المسؤولون  يطلقها  التي  النارية  التصريحات  بأسى  أستغرب 
أعلى المستويات، والتظاهرات أمام السفارة الفرنسية في تركيا وفي دول عدة، حيث الجميع 
الفرنسي لتجريم كل من ينكر ويشكك في  البرلمان  ه  الذي أقرَّ القانون  يستنكرون مشروع 
حقيقة اإلبادة األرمنية التي نفذت على يد العثمانيين في خضم الحرب العالمية األولى وراح 
ضحيتها 1.5 مليون أرمني. استغرب ويستغرب معي كل انسان على أقل معرفة بالتاريخ 
الحديث لمنطقة الشرق األوسط وشرق أوروبا، حيث إن الحدث معروف من الجميع وموثق 

في الوثائق ومدموغ في ذاكرة كل إنسان ينتمي إلى المنطقة.

أتساءل ما بالهم جيراننا األتراك أقاموا الدنيا ولم يقعدوها استنكارًا لهذا القراراإلنساني ؟ 
فبداًل من التصالح مع الذات وتبني مبدأ »االعتراف بالذنب فضيلة« وإعطاء كل ذا حق حقه، 
يكيلون االتهامات يمينًا ويسارًا، تارة بحجة عدم صحة وقوع المجزرة أصاًل، ومرة عدم 
جواز البحث في الموضوع سياسيًا، بل وجوب تحويله )بقصد تمييع القضية( إلى المؤرخين 
للبحث فيه ومناقشته، وتارة بأن عدد الضحايا مبالغ فيه، وتارة بأن األرمن هم الذين اعتدوا 
على األتراك وليس العكس، وآخر صرعة االتهامات بأن فرنسا نفسها يجب أن تنظر إلى 

تاريخها االستعماري الدامي أواًل بدل اعطاء األتراك دروسًا في األخالق إلخ...

في معمعة نشرات األخبار في الفضائيات العربية والتعليقات والمقابالت التي تجرى، وفي 
خضم التحليالت المتناقضة في تلك المحطات والوكاالت أو الصحف المحلية أو العالمية، 

ح بعض األمور حسب تسلسل اإلتهامات منعًا لاللتباس. رأيت أن أوضِّ

إن صحة وقوع المجزرة أمر ال لبس فيه ومعلوم لكل العالم )ويا لألسف ما عدا األتراك(، 
نعم الموضوع ليس أكاديميًا، بل سياسي واجتماعي وأخالقي ويتعلق بحق دم مهدور وكرامة 
مليون ونصف مليون انسان كانوا يعتبرون مواطنين عثمانيين , ذنبهم الوحيد وقوفهم حاجزًا 
أمام األطماع التوسعية الطورانية وكذلك وجودهم على خط التماس في الحرب مع الروس 
وعلى أراض كانت أرمنية قبل الغزو واالحتالل العثماني. وما نفع هدر الوقت بتشكيل لجان 
لنبش التاريخ للبحث عن واقعة واضحة وجلية، وما جدوى التأكد من األعداد سواء بالزيادة 

أو النقص حيث أنَّ من قتل نفسًا بغير ذنب، فكأنما قتل الناس جميعًا.

أما بدعة بث شرائط تظهر فيها ضحايا من أتراك بزعم أنهم قتلوا على يد األرمن فهذا 
افتراء واضح يصعب إيجاد من يصدقه، حيث إنَّه ال يعقل أن امبراطورية جبَّارة تحارب 

األرمن واألتراك والفرنسيون
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بجيوش جرارة في آسيا الوسطى وأوروبا وشمال أفريقيا باقتدار، ال تستطيع حماية مواطنيها 
داخل بلدها مع العلم أن جميع رجال األرمن كانوا في صفوف الجيش على الجبهات يدافعون 

عن األراضي التركية حينذاك.

أما ما يخص استراتيجيتهم الهجومية على الخصم باتهام برلمان فرنسا بأن قراره غير 
ديموقراطي من ناحية عدم إمكانية التباحث في الموضوع بعد صدور القرار، وكذلك اتهام 
دولة فرنسا على تاريخها االستعماري. هنا الدهشة تفرض نفسها مرة أخرى حيث أن تركيا 
ذاتها هي التي أصدرت أخيرًا قانونًا لتجريم أي إنسان يأتي على ذكر جملة »مجزرة األرمن« 
أ على  على لسانه، وبأي صيغة كانت على األراضي التركية، والعجب أن هذه الدولة تتجرَّ
أن تلوم اآلخر إلتخاذه قرارًا مشابهًا وتتجاهل التنكيل بالروائي الفذ الشجاع السيد أورهان 
باموك الذي ُجرجر إلى المحاكم لمجرد تصريحه إلحدى الصحف السويسرية بضرورة عدم 
إنكار الدولة قتل مليون أرمني، وتنسى بسرعة االهانات التي تعرَّض لها الكاتب كما رأينا 
على الفضائيات. ويا لسخرية القدر، فقد نال الكاتب جائزة نوبل لآلداب هذا العام، في اليوم 
الذي أصدر فيه البرلمان الفرنسي قراره العادل )يا ما أنت كريم يا رب ُتْمِهل وال ُتْهِمل( 
وإنني في المناسبة هذه أهنئ الكاتب أورهان باموك على جائزته الرفيعة وشجاعته العظيمة، 

وأدعو بقية األدباء والسياسيين األتراك إلى التحلي بالمصداقية والشهامة.

أما في ما يخص عالقات كل من الدولتين، فلنقل المتعاديتين سابقًا والمتصالحتين بالمعايير 
ماليين  تأوي  فرنسا  فإن  االحتالل،  أو  االستعمار  على  عقود  مضي  وبعد  حاليًا،  الدولية 
يفضل  منهم  و%90  أوطانهم  إلى  الجنيهات  باليين  لون  يحوِّ الذين  والمغاربة  الجزائريين 
البقاء عند مستعمريهم لعيشتهم الكريمة الهنية، وهي على النقيض تمامًا من وضع األرمن 
المقهورين في تركيا الذين ال يستطيعون على سبيل المثال، وليس الحصر، التحدث بلغتهم 
األم وال اإلفصاح عن أصلهم، وأمالكهم مصادرة ومؤسساتهم مشلولة منذ عقود. أما فرنسا، 
على سبيل المثال، فتقف إلى جانب الجزائر وتؤازرها من النواحي السياسية واالقتصادية 
ف منها، أما ما تفعله تركيا مع  دوليًا وعمليًا ربما للتكفير عن ماضيها، وهذا موقف مشرِّ
أرمينيا اليوم فهو عكسه تمامًا وخال من إحساس الجيرة والصداقة وأدنى درجات الرحمة، 
والطاقة  التموين  طرق  قاطعة  الخارجي  العالم  مع  الوحيدة  الدولية  الحدود  تحاصر  حيث 
بهدف تدمير اقتصاد أرمينيا وشعبها، كما امتنعت عن بدء عالقات دبلوماسية مع أرمينيا قبل 
قبولها لشروط تركيا التعجيزية وأولها عدم ذكر المجازر أو االحتفال بذكراها وإشتراط حل 
خالفنا الحدودي مع أذربيجان من الطرف اآلخر من الحدود أي تركيا، وهي ليست طرفًا 
فيه والمراهنة على إركاع الشعب األرمني وإذالله وتطبيق سياسة لّي الذراع المتكافئ لقبول 

شروطهم الظالمة )فيا له من تشابه مواقف(.
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المجتمعات  أحرار  جميع  معي  ويستغرب  هذا  كل  من  قلبي  ويعتصر  استغرب  نعم 
بالروح  السلم والمصالحة والتحلي  إلى  الجنوح  التركي لرفضه  النظام  المتمدنة من عناد 
النبيلة السامية التي يجب أن تتمتع بها أي دولة ترغب في دخول النظام الدولي الحديث 

ر، خصوصًا المجتمع األوروبي. المتحضِّ

أما شكري وامتناني فللبرلمان الفرنسي التخاذه ذلك القرار الشجاع العظيم فلن تنسيني 
إياه ضجة يثيرها أي كان.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2006-10-19 ،

      ويف جريدة »الهنار« بتارخي 2006-10-19

الترحيب  رسالة  من  فقط  أيام  بضعة  بعد  المقالة  هذه  كتبت 
ه  أقرَّ الذي  القانون  بمناسبة مشروع  أرمينيا  بالرئيس شيراك في 
البرلمان الفرنسي لتجريم ومحاكمة كل شخص ينكر ويشكك في 
التي  واإلحتجاجات  الفرنسية  األراضي  على  األرمنية  المجازر 
في  العالم  األتراك حول  ِقبل  من  الفرنسيَّة  السفارات  أمام  جرت 
به  العمل  ضرورة  وأكَّدت  القانون  عن  دافعت  قد  وكنت  حينه، 
حفاظًا على السالم  العالمي  ولتجنب تكرار المأساة مرة أخرى، 
البرلمان  كذلك  وشكرت  مدان،  غير  طليقًا  المجرم  بقي  ما  إذا 
العالم على حد سواء..الفرنسي على قراره الصائب الذي أسعد قلوب األرمن وأحرار 
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    »االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية«. هذا إذا كان المختلفون أطرافًا متمدنين 
أن  العكس فمصير أحد أطرافه من األرجح  إذا كان  أما  المثل،  يفهمون معنى  وحضاريين 

يكون ثالث رصاصات في جسده وسقوطه أمام مكان عمله في الشارع العام صريعًا.

شهيدًا  أردي  حيث  استنبول  في  دينك  هرانت  األرمني  الصحافي  للكاتب  حدث  ما  وهذا 
الخمسينيات من  بداية  منتهى االعتدال والحقانية، سقط في  التي كانت في جوهرها  آلرائه 

عمره، فيما كانت عائلته وأقاربه والجالية األرمنية في تركيا في أمّس الحاجة إليه.

هرانت دينك مثله مثل الكاتب أورهان باموك - الحائز جائزة نوبل لآلداب 2006 - وهما 
مالحقان قضائيًا بسبب آرائهما، لم يهاجم دينك الدولة أو النظام التركي أو يسيء إليهما بل 
ح في وسائل اإلعالم منفتحًا على متغيِّرات العصر مقتنعًا بعدم استطاعة أو  كان يكتب ويصرِّ
فائدة حجب الحقائق طوياًل، أال وهو فتح ملف تلك الحقبة السوداء من الحكم العثماني والبحث 
الشوائب  السقاط  نفسيًا  ومستعدة  االستماع  في  ترغب  منفتحة  بعقول  األرمنية  القضية  في 
والبقع السوداء الخاصة في تلك المرحلة من التاريخ واالنخراط في بناء مجتمع ديموقراطي 

وبيئة سياسية إقليمية يعيش فيها الجميع بحرية وينعم باالستقرار واالزدهار.

أيضًا بأصله  أينما كان، مع فخره  بها  التركية ويجاهر  يفخر بجنسيته  دينك كان  هرانت 
األرمني وجذوره العريقة، فكان شجاعًا )حيث الشجاعة ال تنفع( بطرح معتقداته في مسائل 

تنفع تركيا في المقام األول وتسهل دخولها اإلتحاد األوروبي والعالمي.

ال يوجد في اسطنبول وال في تركيا أشخاص من طوائف األقليات يملكون حرية يستطيعون 
النظام  معهم  تساهل  وإن  النظام،  عقلية  مع  تتماشى  ال  قد  ومعتقدات  أفكار  بموجبها طرح 
ما  في  الكلمة  القسوة على حرية  الشديد  القانون 301  مع  األفكار  تلك  تتعارض  أال  فيجب 
يخص التعبير عن حقوق األقليات. فهناك أسالك شائكة وأسوار عالية ال يستطيع الكثيرون 
لو  لهم حتى  متنفسًا  أو  بحقوقهم  العالمي مطالبين  العام  الرأي  إلى  إيصال أصواتهم عبرها 
كانت بسيطة، وهرانت دينك لم يكن منهم لما كان يتمتع به من احترام في أوساط اإلعالميين 
األتراك والعالميين بواسطة جريدته »أكوس« ثنائية اللغة )أرمنيَّة – تركيَّة( وكان يستطيع 
إلى حد ما أن يعكس متطلبات الجالية األرمنية في تركيا إلى الرأي العام التركي، وفي بعض 

األحيان بمقاالته الجريئة كان يتناول القضية األرمنيَّة في نطاقها العالمي في اإلعالم.

ما زالوا يفتكون باألرمن
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األوروبي  اإلتحاد  لدخول  وتأهلها  أصالتها  إثبات  امتحان  في  التركية  الدولة  سقطت 
ر، فأيًا تكن مبررات السلطات وتصريحات االستنكار التي سيدلي بها أركان النظام  المتحضِّ
ال تستطيع مسح حقيقة استشراء الحقد والكراهية والتشجيع الرسمي لهما ضد كل من هو غير 
تركي األصل في تركيا أو معارض لتوجهاتهم في المجتمع والسياسة. وتأتي في اطار االفتقار 
إلى وجود مناخ حضاري متصالح مع الذات ومتحلٍّ بالشجاعة الكافية لالعتراف بالمجازر 
التي اقترفها أسالفهم والتخلي تمامًا عن أوهام أن يسقط حق األرمن في التقادم واالستعداد 

التلقائي إلعطاء كل ذي حق حقه وذلك من أهم متطلبات عصرنا الحالي والتالي.

»أكوس« الجريدة األسبوعية التي كان يصدرها المغدور هرانت وتعني خط الحراثة في 
الحقل وهي كلمة عزيزة على األرمن لما تحتويه من معان موازية نبيلة تبدأ بالتراب وعطاياه 

والبذرة وخيراتها والحراثة معنى وقيمة الحياة ذاتها والحصاد حصيلة الجهد والوجود.

سقط هرانت بعدما قدَّم قاتلوه له دون أن يدروا أرفع وسام إلنسان وأسماه، سقط وسط حقله 
الذي كان يحرثه لحصاد الخير لشعبه ووطنه وأمته وال شك في أن بذور أفكاره الخيِّرة ستنبت 
العشرات والمئات لينيروا جسر التواصل والسالم بين الشعبين الجارين التركي واألرمني 

الذي كان ينشده واستشهد من أجله فأصبح شهيد القلم.

 نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2007-1-25 

ويف جريدة »القبس« يف التارخي نف�ه حتت عنوان »الأرمن ما زالوا الضحية«.
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في  دينك  هرانت  األرمنيَّة  األمة  شهداء  آخر  اغتيال  بمناسبة  كتبتها 
اسطنبول في 19 يناير 2007، هذا الحدث الشنيع الذي أحدث ضجة كبيرة 
في األوساط العالمية بما فيها الشارع التركي، حيث كانت جموع كثيرة من 
األتراك تجتمع على مدى أيام في مكان اغتياله وتحمل الفتات كتب عليها: 

»كلنا هرانت دينك، كلنا أرمن«.

فعاًل كانت المناسبة فاجعة خسرنا فيها إحدى أهم الشخصيات المناضلة 
المقيمة في قلب تركيا. فقد كانت له رخصة إصدار جريدة سياسية باللغتين 
التركية واألرمنية يتصدى بها لالفتراءات الصادرة  من الجهات الرسمية 
فون  له فأردوه قتياًل أمام مطبعته في اسطنبول..ووسائل االعالم المغرضة لذم األرمن وقضاياهم، ولم يستطع المتطرِّ القوميون األتراك تحمُّ
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في الذكرى الثانية والتسعين، وفي 24 أبريل من كل عام، ولكي ال تمر مثل هذه المناسبات 
دون تذكير الضمير العالمي بأول إبادة عرقية في التاريخ الحديث، ولكي يبقى الحدث بارزًا 
وناقوسًا يذكِّر الناس بما حدث في تلك الفترة السوداء من تاريخ اإلنسانيَّة، واألهم، لكي ال 
تتكرر، فعلى المجتمع الدولي والقوى الكبرى واجب حض النظام التركي على التجاوب مع 
شكله  كان  مهما  الصدام  احتماالت  فتيل  نزع  من حيث  العالميين  والسالم  العدالة  متطلبات 

وحجمه.

المتوترة  المنطقة  في  إضافية  توتر  بؤرة  يزيدون  األرمنية  القضية  بإنكارهم  األتراك    
والمضطربة أصاًل، التي ال تنقصها مشكلة إضافية تعكِّر البيئة.

ومهما  إطالقًا،  األتراك  لدى  المرتهنة  الثابتة  التاريخية  حقوقهم  عن  يتخلوا  لن  األرمن 
طال الزمن ومهما زادت المحن فإن الثمانية ماليين أرمني المنتشرين حول العالم يعملون 
دون كلل، وكل في موقعه السترجاع الحق المغتصب والكرامة المهدورة من قبل األتراك، 
وبوجود نصف هؤالء بصفة محامين ملتزمين بقضيتهم والدفاع عنها والنصف اآلخر كجنود 

لخدمة القضية أو عمال لها يملؤهم الفخر واألمل مؤمنين بأنه لن يموت حق وراءه مطالب.

إن األرمن استوعبوا دروس العصر الحديث في مالحقة القضايا السياسية والوطنية البعيدة 
عنهم أو القريبة منهم، ومستفيدون من العبر عن نتائج كل ثورة أو أزمة أو انتفاضة حدثت 
األسلوب  نعرف  وكذلك  منها،  للخروج  أتبع  الذي  األسلوب  ضوء  في  منها  نتج  وما  فيه، 
السياسي  المنطقة  وضع  في ضوء  منهم  ر  المتحضِّ العالمي  المجتمع  يتبعه  أن  نتوقع  الذي 
رة  متحجِّ مواقف  له  اآلخر  الطرف  كان  إذا  النفع  ما  ولكن  بموجبه،  ويعملون  واالجتماعي 
خالية من أي نية لقبول الرأي اآلخر، والمقصود هنا رأي الكثير من حكومات دول العالم أو 
برلماناتها، وآخرها والية أوهايو في الواليات المتحدة وهي الوالية 40 من أصل 51 والية 
لقبول  تركيا  إلى  وصغرى  عظمى  دول  رؤساء  من  العديدة  والدعوات  بالواقعة،  اعترفت 

االعتراف الرسمي بالمجازر التي ارتكبها أسالفهم العثمانيون مطلع القرن العشرين.

إنهم ينكرون فاجعتنا !

كنت في هانوفر في ألمانيا، في معرض الصناعات المتقدِّمة، فشاهدت الحضور المميَّز 
في  ولكن  وال شك،  جميل  وهذا شيء  المعرض،  أجنحة  في  المشاركة  التركية  للصناعات 

أحداث يجــب أالَّ ُتنســى
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الوقت نفسه كانت الشاشات تبث الحريق في مالطية والذبح الوحشي لثالثة من األقلية يعملون 
في مطبعة حسب القوانين التركية، ومن قبلهم قتل الكاتب األرمني هرانت دينك برصاصتين 

في رأسه أمام مطبعته أيضًا لألسباب نفسها وهي عدم قبول الرأي اآلخر.

في  أوروبا  تقارب  تحضر  حالة  دخولهم  يدَّعون  من جهة  وهم  األتراك  مع  محيرة  حالة 
للظلم  مبطنة  وهيمنة  اآلخر  وكراهية  التعصب  عليهم  يطغى  أخرى  جهة  ومن  مستواها، 
التفوق  أحالم  عليهم  وتهيمن  منهم،  ومرأى  مسمع  وعلى  أراضيهم  على  تجري  والطغيان 
الطوراني والشوفينية التي تتعزز أكثر وأكثر كلما اقترب موعد إحتمال قبولهم في اإلتحاد 
مجموعات  خرجت  مثاًل  استنبول  في  دينك  هرانت  األديب  جثمان  تشييع  فعند  األوروبي. 
كبيرة من المفكرين، ومنهم األديب أورهان باموك الحائز جائزة نوبل لآلداب وجمع غفير 
وهتافات  والفتات  الحر،  القلم  بمقتل صاحب  تندِّد  الفتات  يرفعون  األحرار  المواطنين  من 
تقول »كلنا أرمن، وكلنا هرانت دينك« في إشارة إلى تأييد أفكار وخطى هرانت دينك الذي 
كان يطالب بفتح قضية األرمن على المأل في األوساط الرسمية التركية... حقًا إنها أحداث 

متناقضة تمامًا مع ما يدعون.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2007-4-24.

اإلبادة  لذكرى  والتسعين  الثانية  الذكرى  بمناسبة  كانت  المقالة  هذه 
حقوقهم  عن  يتخلُّوا  لن  األرمن  أن  التأكيد  على  فيها  وركَّزت  األرمنية 
التاريخية الثابتة مهما زادت المحن والصعوبات اإلقليمية من كل جهة، 
الشهيد هرانت دينك وتبعاتها، وكان قد اغتيل قبل فترة وجيزة..أكَّدت كذلك أنَّه ال يضيع حق وراءه مطالب، وعرجت على حادثة اغتيال 





الهجره واهوالها
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يومي 1 و 6  اء  الغرَّ التركي في جريدتكم  السفير  نشرهما  اللتين  المقالتين  بتمعن  قرأت 
مايو 2007 في مناسبتين مختلفتين: األولى كانت رده على مقال »األرمن )24 أبريل(«، 
واألخرى كانت تعليق سعادته على التحقيق الصحافي )الريبورتاج( الذي قامت به جريدتكم 
مشكورة بمناسبة إحياء ذكرى المذابح األرمنية في عاصمة أرمينيا )يريفان( وتم نشره في 

»القبس« على صفحتين يوم 30 أبريل 2007 بشكل الئق وجميل.

الرد  وجب  فقد  الباطلة،  والتهم  المغالطات  من  كثير  على  تحتويان  المقالتين  إنَّ  وحيث 
المقالتين معًا حيث أن فحواهما واحد تقريبًا، ومكرران منذ أكثر من  والتصويب بعد دمج 
50 عامًا، وإنني بعد االعتذار سوف أتناول أهم ما جاء فيهما فقط. فمثاًل جاء في الكتاب أن 
إلى  باالنتقال  أمرتهم  العرقي على األرمن، بل  التطهير  لم تمارس  العثمانية  االمبراطورية 
إذا كانت  الحال،  نفسه بطبيعة  السؤال  إلخ، وهنا يطرح  إالَّ...  ليس  البالد لسالمتهم  جنوب 
العملية عملية تنقل فقط على مساحة أراضي الدولة نفسها، إذًا فأين هم جماهير هؤالء األرمن 
بدءًا  بأكملها  وأنطاكية  األناضول  منطقة  في  واحدة  أرمنية  عائلة  توجد  ال  إنه  حيث  اليوم 
من الحدود االيرانية أقصى الجنوب الشرقي ولغاية لواء اسكندرون على البحر المتوسط، 
أكرر... أين هم هؤالء األرمن ؟ أين هم السكان األصيلون الذين كانوا يعيشون في جنوب 
هي  االمبراطورية  بجنوب  المقصود  كان  إذا  أما  ؟  سنة   3000 منذ  الحالية  تركيا  شرق 
العثمانية،  أيضًا خاضعة لالمبراطورية  بدورها  التي كانت  العراقية  أو  السورية  األراضي 
إذًا فاألمر مختلف، لذا نشكرهم على عملهم هذا وحمايتهم لنا، واآلن ألنَّنا نرغب في العودة 
إلى وطننا األصلي نرجو منهم إفساح الطريق لنا وإعادة أراضينا وأمالكنا وتعويضنا عن 
والتجاوب »مع  للتصالح  بدورنا  والحجر، ونحن مستعدون  البشر  أضرارنا وخسائرنا من 
الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة التركية لإلصالح بين الشعبين ذوي العالقة«، كما جاء 

على لسان سعادة السفير.

لثالثة  الذي حدث  ليقولوا ماذا يسمى هذا  فليسمحوا لي  إذًا  الحال هكذا...  لم تكن  إذا  أما 
ماليين أرمني كانوا يعيشون على تلك األراضي لهم حضارتهم العظيمة، غير أن نصفهم 
ض لإلبادة وهذا هو بيت القصيد، ونصفهم اآلخر تشتت حول العالم ولم يبَق لهم غير  تعرَّ

إحياء ذكرى شهدائهم كل سنة في 24 أبريل.

ة القضية األرمنيَّ
بني التهجير واإلبادة 
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ثانيًا وعن اإلدعاء بأن الرئيس األرمني روبرت كوتشاريان لم يرد إيجابيًا على دعوة 
رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان لتشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين والخبراء 
في الدولتين لدراسة وبحث أحداث وتطورات 1915، وفتح األرشيف التركي وأرشيف 
دول أخرى ذات الصلة، فهنا من حسن الحظ الجواب جاهز ومعروف للجميع، حيث أن 
أرشيف عشرات الدول القريبة من المنطقة والبعيدة عنها، العربية منها واألجنبية، وحتى 
الحليفة منها تؤكد بشكل واضح وصريح التهجير والمجازر سواء في األرشيفات الرسمية 
إما  الوقت،  الدول في ذلك  تلك  الصادرة في  الجرائد  أو من خالل صفحات  الدول  لتلك 
عن طريق تغطية اخبارية أو تصريحات من المسؤولين أو استنكارات إنسانية من كبار 
الشخصيات العربية واألوروبية وحتى األميركية مثاًل على لسان سفيرها هنري مورغنتاو، 
إذًا ما فائدة تشكيل لجان إلثبات حادثة واضحة وجلية ومعترف بها في برلمانات أكثر من 
25 دولة حول العالم بدءًا من لبنان األقرب وصواًل إلى أوروغواي األبعد، مرورًا بفرنسا 
وألمانيا والنمسا وكندا وأربعين والية من الواليات المتحدة األميركية الحادية والخمسين، 

إذًا لماذا إطالة الوقت بقصد تمييع القضية ؟

أما ما يخص األرشيف التركي الذي ُفتح للمهتمين )وللعلم قبل بضع سنوات فقط( بعد 
هت إلى الحكومة التركية لفتحه  حظر أكثر من 80 سنة رغم الدعوات العديدة التي وجِّ
أمام المهتمين المحايدين حينذاك من دون جدوى، وان ضجة دعوة فتحه اليوم للمؤرخين 
والخبراء يذكِّرني بالمثل القائل »هل هناك أحد يقوم بدعوة الدب إلى كرمه )بستانه( قبل 

قطف ثماره ؟«. الجواب معروف طبعًا. ال أحد يعملها وهم أيضًا ما كانوا يعملونها !

لدعوة رئيس وزراء تركيا لرئيس أرمينيا لموضوع  ثم إن هناك تشبيهًا مطابقًا آخر 
فتح األرشيف المذكور وهو مشهد ذلك الجار القوي الذي يلوي ذراع جاره من الخلف 
بيده اليمنى ويدفعه إلى زاوية الحائط بشدة ويضغط على رقبته بيده اليسرى محاواًل خنق 
الصادقة  األماني  عن  نبيلة  قصائد  عليه  يلقي  للعجب،  ويا  نفسه،  الوقت  وفي  أنفاسه... 
السفير،  لسعادة  الثاني  المقال  في  كما جاء  معه...  بتكوين عالقات جوار وصداقة جيدة 
بل إصراره على  الحصار،  برفع  له  العالمي  المجتمع  استغاثة جاره ودعوات  متجاهاًل 
تشكيل تلك اللجنة حااًل، وإالَّ فالوضع سيبقى على حاله، ولتسهيل وتوضيح التشبيه للقارئ 
الواقع السياسي حيث أن تركيا من جهة الغرب  نقول أن المقصود طبعًا هو من أرض 
وحليفتها أذربيجان من الشرق تفرضان حصارًا حدوديًا مميتًا على أرمينيا منذ 15 عامًا 
مغلقتين جميع الطرق الدولية ووسائل التموين من طاقة ومواد تموينية ضرورية من العالم 
الخارجي، مسببتين أضرارًا اقتصادية واجتماعية هائلة للدولة األرمنية الضعيفة أصاًل، 
كما أن الرئيس األرمني رد على رئيس الوزراء التركي بصراحة، معربًا عن أن أرمينيا 



65

ال تمانع أبدًا في إيجاد تعاون أفضل مع جيرانها، وكذلك بتشكيل أي لجنة بهذا الخصوص، 
ولكن ليس بالوضع االجباري المذكور أعاله، بل بعد رفع الحصار أواًل وعدم اإلمتناع عن 
بدء عالقات دبلوماسية طبيعية معها، ثانيًا، والتوقف عن إعاقة مصالح أرمينيا االقليمية ومع 
اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة... عندئذ ال مانع من االتفاق على أي صيغة لبحث ذلك 
الموضوع وغيره، إذ كيف ستعمل تركيا رسميًا مع دولة، لم تباشر معها عالقة دبلوماسية 

أصاًل... وبرأي األتراك أن كل العالم مخطئون وهم الصادقون فقط.

التفاصيل،  في  الدخول  دون  من  المقال  في  ذكرهم  جاء  الذين  اإلرهابيين  يخص  ما  أما 
فهؤالء كانوا ضمن الموجة الثورية اليسارية المنتشرة في تلك الحقبة من التاريخ في المنطقة 
والعالم أجمع والشعب األرمني يستنكرها وليس مسؤواًل عنها إطالقًا، مثلما تستنكر الحكومة 

التركية األعمال االرهابية التي تجري على أراضيها حاليًا.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2007-5-24
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الكويت، واعتراضًا  لدى دولة   التركي  السفير  المقالة، ردًا على  كتبت هذه  
على ما كتبه عن األرمن وليس العكس، حيث كان عادة هو الذي يبادر بالرد على 

مقاالتي المنشورة في الصحف الكويتية.

تناولت  المقالتان المقصودتان موضوعين مختلفين عن القضية األرمنيَّة: األول 
حول  رد السفير على مقالة بعنوان »األرمن 24 أبريل« بقلم أحد المهتمين األرمن 
التي نشرت في جريدة »القبس« الكويتية، والثانية كان عتاب السفير على رئيس 
ت به الجريدة احتفاالت أرمينيا بإحياء  تحرير »القبس« بسبب التقرير التي غطَّ
»زيزيرناكابيرت«  والمسمَّى  المعروف  التذكاري  النصب  عند  الشهداء  ذكرى 
في عاصمة أرمينيا يريفان والذي يزوره مئات األلوف من األرمن المقيمين في 
يريفان أو القادمين إليها في ذلك اليوم من أرجاء المعمورة لتقديم واجب العزاء 
واالحترام لضحايا المجزرة، وكان وفد من جريدة »القبس« قد زار يريفان بهدف 
نقل هذا الحدث الجليل. قامت المراسلة بمهمتها على أكمل وجه وقدَّمت للقارئ 

العربي تقريرًا عن عمق مشاعر اإلنسان األرمني في هذه المناسبة. 

على كل حال، مقالتي كانت طويلة نسبيًا وأعطتني الفرصة لتفنيد كل االفتراءات 
والمغالطات التي جاءت على لسان السفير وكانت فرصة أيضًا للتأكيد على بعض 
الحقائق بخصوص قضيتنا التي ربما كانت قد فاتت على القارئ العربي. وكان 

هذا الريبورتاج  موضوع الساعة في الكويت حينذاك.

ومن الطبيعي أن يردَّ السفير التركي على مقالتي بنفس الجريدة االنكليزية التي 
كنت قد نشرت مقالتي فيها، إضافة إلى جريدة »القبس« العربيَّة، وكان رد السفير 
كالعادة إنكار ما جاء في مقالتي واتهام األرمن بعدم التجاوب مع دعوات الحكومة 
أرشيفات  في  المشترك  البحث  مجال  في  معها  التعاون  وعدم  للتصالح  التركية 
المستقبل  إلى  والتطلع  الماضي  مع  التصالح  األرمن  على  يجب  وإنه  وإقامة عالقات حسن الجوار مع تركيا... إلى آخره بدل أن يكون العكس..البلدين، 
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ال يموت حق وراءه مطالب. كالم جميل وصحيح ال شك. ولكن متى يعود الحق 
! وبأي ثمن ؟

رقم »106«  القرار  األميركي  للكونغرس  الخارجية  الشؤون  لجنة  اعتماد  بمناسبة 
الداعي إلى اعتماد وصف ما تعرَّض له األرمن أثناء الحرب العالمية األولى على يد 
بعض  قبل  من  له  المصاحبين  واالستنكار  الضجة  وان  »إبادة«،  بمنزلة  بأنه  األتراك 
األفرقاء والزعماء األتراك بوجه خاص يوجبان تبيان بعض التوضيحات لحدث فرض 

نفسه وما كنت راغبًا في تكراره.

جاهدين  يطالبون  كشهود  بأجمعه  الحر  والعالم  كضحايا  األرمن  عامًا   90 منذ    
ضوا لها والتي بدأت في زمن  باعتراف األتراك وقبول واقعة اإلبادة العرقية التي تعرَّ
نظام السلطان عبد الحميد العثماني واكتملت على أيدي نظام »تركيا الفتاة« االنقالبي، 
الذي خالل أقل من 10 سنوات من حكمه وقبل وصول مصطفى كمال أتاتورك للحكم 
قضى على الشعب األرمني في شرق تركيا وهم أصحاب األرض األصليون منذ 3 آالف 
سنة قبل مجيء األتراك بألفي سنة محاواًل تحقيق الرغبة التي كانت تراود العثمانيين في 
العقود األخيرة من حكمهم وهي القضاء على الشعب األرمني الذي كان يستوطن الحدود 
التوسعي  العثماني  الحلم  لتحقيق  جغرافيًا  حاجزًا  مشكاًل  العثمانية  الدولة  من  الشرقية 
الصين شاماًل  الشرق ولغاية حدود  التركية في  الدول ذات األصول  ببقية  لربط تركيا 
بحر قزوين وتأسيس االمبراطورية الطورانية بعد انقطاع السبل بهم من حيث التوسع 

في إتجاه الغرب.

العالم كله يستغرب من الحكام األتراك عدم اعترافهم بالقتل الجماعي الذي حدث في 
خضم الحرب العالمية األولى تحديدًا في سنة 1915 على الرغم من اعتراف أكثر من 
23 دولة من دول العالم بالواقعة، ويتساءل عن األسباب: وهل عدد 1,5 مليون نسمة 

رقم ضئيل ال يستأهل بنظرهم كل هذه الضجة ؟

العالم ضاق صدره وفاض قائاًل وهو خائف من تكرار الواقعة إذا نجا الفاعل بفعلته 
! إلى متى سوف يحجب ضوء شمس الحق من سماء العدالة اإلنسانية المتمدنة وتتجمد 

العدالة... أما آن األوان لصحوة الضمير ؟

األرمن واألتراك واألميركيون
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ماذا جرى للمسؤولين األتراك وهم يتالطمون من جهة إلى أخرى في المنابر الدولية هذه 
األيام، مرة بالتهديد والوعيد لمصالح الدول الراغبة في االعتراف بمجازر األرمن، ومرة في 
محاولة لثني الدول في دوائر صانعي القرار عن التصويت لمصلحة االعتراف أينما كان. 
مرة بنشر دعايات ليس لها أصل ومنطق وال يصدقها أحد عن عدم حدوث المجزرة والحجج 
أن تركيا  التي نشرت أخيرًا على  لها. اطلعت من أحد مصادر األخبار  المصاحبة  الواهية 
مبالغ طائلة ذهبت  األميركيين  عين  المشرِّ للتأثير في مواقف  منذ سنوات  الماليين  تصرف 
األميركي مشكورة جزيل  للكونغرس  الخارجية  للجنة  األخير  التصويت  بعد  الرياح  أدراج 
الشكر، وذلك في يوم 10 أوكتوبر 2007، بأن ما حدث لألرمن يصل مرتبة المجزرة وقريبًا 
تون للقرار نفسه ويظهر الحق مرة  كامل أعضاء الكونغرس )مشكورين سلفًا( سوف يصوِّ
المستويات  المسؤولين الشخصية على مختلف  أخرى إن شاء اهلل، وكل هذا رغم تدخالت 
ووزير  خارجيته  ووزيرة  بوش  األميركي جورج  الرئيس  دفعهم  ناهيك عن  نفسه،  للسبب 
دفاعه للتدخل شخصيًا، وهذا ما حصل فعاًل قبل ساعات من موعد التصويت، لمنع أعضاء 
ال  المنطقة  في  األميركية  للمصالح  ووعيد  وتهديدات  باستماتة،  التصويت  من  الكونغرس 
سابقة لها والتي نخشى أن تأتي بمفعولها، ويجعل المشروع األميركي يميل رغمًا عنه مع 
األسف باتجاه ما يتناسب مع الوضع العسكري األميركي الحساس في العراق هذه األيام، ومن 

الممكن أيضًا أال يطرح المشروع للتصويت أصاًل.

يتوقع األرمن والعالم أال يكترث الرئيس بوش وادارته بتهديدات تركيا واالبتزازات المهينة 
المستمرة مثلما لم يكترث بتهديدات الصين قبل وأثناء استقباله للزعيم الروحي للتيبت داالي 
الما وتقليده أرفع وسام أميركي االسبوع الفائت لمواقفه النضالية ألجل قضيته وبلده التيبت، 
مترفعًا عن مصالح أميركا السياسية واالقتصادية في سبيل مواقف أخالقية رفيعة، مع التأكيد 
أن موجبات تكريم الزعيم داالي الما ليست أهم من إبادة 1,5 مليون أرمني ظلمًا، كما أن 

تركيا ليست أكبر شأنًا من الصين.

مع  عملية مصالحة  في  والدخول  بالواقعة  اإلعتراف  لتركيا  األفضل  من  أليس  ذلك  ومع 
األرمن وإنهاء العداوة المستشرية منذ قرون بينهم وبين جارهم على الحدود الشرقية المسالم 

الراقي خالف ما يحدث في المحافل الدولية المتغيرة أبدًا ؟

المتحضرة  الــدول  غالبية  نظر  في  المدان  نفسية  من  الخروج  لهم  أجدى  يكن  ألم 
والمستعدة  بأخطائها  المعترفة  الشهمة  الدولة  نفسية  إلى  وتغييرها  وشعوبها  وبرلماناتها 
لتصحيحها وإعطاء كل ذي حق حقه، وشطب فصل أسود من تاريخها في محاولة جريئة 
وتواجه  ايطاليا(   – اليابان   – )ألمانيا  مثل  قبلها  الراقية  الشعوب  بعض  فعلت  مثلما  منها 

؟ حقائق ماضيها 
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المجزرة  بحدوث  قضائيًا  األول  الرسمي  االعتراف  أن  السياق  هذا  في  بالذكر  والجدير 
األخير  القرار  من  سنة   86 قبل  يونيو1921   2 في  األلماني  القضاء  من  كان  وبشاعتها 
أت لجنة المحلَّفين والمحكمة األلمانية المواطن األرمني صوغومون طهليريان لقتله  عندما برَّ
بالرصاص طلعت باشا في وضح النهار في مدينة برلين، حيث وبإختصار وجدت المحكمة 
أن القتيل كان الرئيس المنفي لحزب اإلتحاد والترقي الحاكم في تلك الفترة، وكان هو الرأس 
المدبِّر للقتل الجماعي مع باقي زمالئه في الحكم )أنور باشا – جمال باشا )السفاح( – ناظم 
ض لها أهل المتهم، وأخذت المحكمة بعين االعتبار النفسية التي كان يمكن  باشا(، الذي تعرَّ
أن يكون عليها من يتعرض لمثل تلك الفظاعة، وإن المرافعات كانت سياسية الطابع أكثر 
سراحه،  وأطلقت  القاتل  أت  وبرَّ بها،  نفسه  أحاط  التي  والظروف  القتيل  دانت  جنائية  منها 
وهذه المحاكمة تذكرنا بمحكمة نورنبرج في أوروبا التي شكلت لمحاكمة الحكام النازيين بعد 

الحرب العالمية الثانية.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 24 و25 -2007-10 

       ويف جريدة »الهنار« بتارخي 2007-10-24.
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 من منطلق استحساني الدائم لكل ما يتعلق بالتطوير والحداثة سواء فكرية كانت أم اجتماعية 
أم عقدية في أوجه الحياة المادية أو المعنوية، وقناعتي الراسخة بأن مستوى الحياة المدنية 
التي نعيشها اليوم هي حصيلة طبيعية للتطورات التي بدأت قبلنا والتي أوصلتنا إلى ما نحن 
عليه اآلن، والذي يستوجب علينا بدورنا متابعتها وتطويرها، ولهذا أحيي الحكومة التركية 
لسماحها لعلماء الدين ومشايخ األتراك األكاديميين ببدء مشروع تنقيح وإزالة الشوائب العالقة 
في الحديث النبوي الشريف وإعادة تنقيته وتفسيره بعقلية ومنظور مختلفين كما جاء في موقع 

.BBC محطة الـ

وتقول محطة BBC أيضًا والتي عنونت الموضوع »تركيا إلعادة جذرية في النصوص 
 )TURKEY IN RADICAL REVISION OF ISLAMIC TEXTS( »اإلسالمية
أن المقصد الحقيقي من وراء هذا السعي ليس فقط رغبتها من التقارب في المقاييس األوروبية 
تحديث  في  الريادة  سبق  أخذ  أيضًا  بل  المشتركة،  األوروبية  السوق  تركيا  دخول  لتسهيل 
اإلسالم، واعتبرته المحطة على لسان القائمين عليها بأن هذه هي خطوة جريئة في الرجوع 

إلى منابع الدين األصلي وفضائله وأخالقياته الصافية... إلخ.

وحيث إن األعمال بالنيات، إذًا يمكن قراءة المبادرة المذكورة أعاله على أنها ليست إال 
عماًل وسعيًا مشكورًا. إن المتابع للشأن التركي ال تغيب عنه مالحظة سعي الدولة التركية 
أيضًا إلى إرتقاء وإزدهار البلد وشعبه في شتى مجاالت الحياة وفي الشأن العام من األمور 
المرأة  وحقوق  )نسبيًا(  اإلنسان  وحقوق  االقتصاد  وتطوير  الدولية  والعالقات  السياسية 
التي ترفع من شأن  إلى آخره من األمور  التركي،  للفرد  المعيشة  والديموقراطية ومستوى 
السياسة اإلقليمية،  خ دورها كالعب أساسي في  الدولية وترسِّ المحافل  األتراك داخليًا وفي 
خصوصًا في الشرق األوسط. ولكن المتابع نفسه الذي يرى جميع هذه التطورات في تركيا 
يرى أيضًا وباستغراب، وهذا ما يعنينا اليوم، عدم نضوج األخالقية الحضارية التي يجب 
أهم  التي من  العصرية  المتمدنة  الدول  إلى مصاف  أن يصل  يريد  أي شعب  بها  يتمتع  أن 
مقوماتها ومتطلباتها أيضًا سداد الديون المترتبة عليه أواًل، وإبراء ذمته وإعطاء كل ذي حق 
التزامات مالية أو اقتصادية  حقه دون مواربة أو إنكار. طبعًا الديون المقصودة هنا ليست 
بالمعنى المجرد، بل واجبات ومستحقات ناجمة من تراكمات أفعال أسالفه القدامى لكثير من 
الشعوب والقوميات في المنطقة، من حروب ومآس منها المذابح األرمنية التي قاموا بها أثناء 

قضايا األتراك وقضايا األرمن
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الحرب العالمية األولى وبالتحديد سنة 1915 على الحدود الشرقية لإلمبراطورية العثمانية 
االستيالء  إلى  باإلضافة  العالم  حول  تشردوا  ومثلهم  أرمني،  مليون   1.5 ضحيتها  وراح 
على أراضي أجدادهم وعلى ممتلكاتهم والقضاء على حضارتهم الممتدة لثالثة آالف سنة، 
وأبرزها احتاللهم وسلبهم جبل آرارات العزيز على قلوب األرمن في غرب أرمينيا، وهو 
جبلهم المقدس الذي يقف مع بقية الكنوز القومية سجينًا حزينًا شامخًا مهيبًا من الطرف اآلخر 
للحدود، يدعو العالم وكل ضمير حي لمساعدته في فك قيده واإلفراج عنه من نير المحتل 
الغاصب وإعادته إلى حضن الشعب الذي يحبه ويجله، وحيث ينتمي أصاًل منذ أن حطت 
عليه سفينة سيدنا نوح عليه السالم، وهي حكاية معروفة للجميع ومسجلة في أكثر من مرجع 
تاريخي ال داعي للخوض في تفاصيلها أكثر من ذلك في هذه المقالة، بل نرغب في الدعوة من 
خاللها إلى ضرورة تنقية المعتقدات والموروثات والسوابق التاريخية مع الخطط المستقبلية 
معًا بحزمة واحدة أي تناغم الماضي مع المستقبل ومن أهمها حل القضية األرمنية وإعادة 

حقوق األرمن كاملة عبر حاضر نزيه ومستقيم.

األتراك يعولون على مبدأ االعتقاد بأن الزمن كفيل بنسيان القضية األرمنية، ويستغلون 
المصالح الدولية اآلنية وحرب العراق والظروف السياسية في الشرق األوسط لمصلحتهم، 
الدولية  الموقع االستراتيجي الذي هم عليه، ولكن هيهات أن تظل الظروف  معتمدين على 

هكذا، حيث أن دروس التاريخ كثيرة لدحض هذه المعتقدات.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2008-4-25 

    و جريدة »احلياة« بتارخي 2008-4-7

   و جريدة »الهنار« بتارخي 21 - 4 - 2008.  



73

هاجم  الذي  الكويت  لدى  التركي  السفير  على  ردًا  هذه  مقالتي  جاءت 
األرمن  كعادته وعقب على مقالتي عن القضية األرمنية  المنشورة في جريدة 
زيارة  عن  نفسها  الصحيفة  نشرته  الذي  التقرير  على  عقَّب  كما  »القبس«، 
موفدتها ألرمينيا وحضورها مراسم إحياء ذكرى شهداء األرمن أمام النصب 
وزيارتها  مشاهداتها  عن  تقرير  وإعداد  أبريل   24 يوم  للشهداء  التذكاري 

لمتحف اإلبادة األرمنية.

وجاء على لسان السفير الكثير من المغالطات واالتهامات الباطلة التي ال 
المغالطات وإعطاء  تلك  بدوري تصحيح  الحقيقة بصلة، وحاولت  إلى  القارئ العربي فكرة صائبة عن القضية األرمنية..تمت 



األحياء الناجني من االبادة.

هذه العيون رأت األبادة 



75

خين والخبراء على البحث في التاريخ المشترك بين تركيا وأرمينيا«.  ع المؤرِّ   »نشجِّ
هكذا كان عنوان الرسالة التي بعث بها سعادة السفير التركي شاكر فاكيلي لجريدة »القبس« 
ونشرت يوم 1-6-2008 على صفحة كاملة ومذيلة بتفسير »البعد القانوني للموضوع«. 
في  ُنشرت  التي  المقاالت  بعض  على  ردًا  »القبس«  أوضحته  ما  حسب  الرسالة  جاءت 
»قضايا  بعنوان  أبريل   25 يوم  »القبس«  في  كتبتها  قد  كنت  التي  المقالة  منها  الجريدة، 
الثابتة  التاريخية  الحقائق  بعض  فيها  أوضحت  قد  كنت  األرمن«، حيث  وقضايا  األتراك 
في السياق نفسه، وكنت قد طالبت الحكومة التركية باالعتراف بالمجازر. وتجنب سعادة 
السفير التطرق إليها وأخذ الموضوع إلى منحى أراد فيه أن يغلب عليه الطابع التاريخي 
والتوثيقي لكسب المصداقية ليس إالَّ، على أي حال حبذا لو كان سعادته تأنى في كتابته قبل 
نشرها لتجنب التناقضات والتكرار. نبدأ بالعنوان: يقول السفير بأن حكومته تشجع المهتمين 
بالبحث في التاريخ التركي-األرمني، ويقول أيضًا بأن األرشيفات العثمانية وما بعدها متاحة 
لتم فتح األرشيف  للجميع دون قيد أو شرط إلخ. وهنا السؤال يفرض نفسه. أواًل، لماذا أجَّ
أكاديمية  األرمن وجهات  لكم  بها  تقدم  التي  العديدة  االطالع  لمدة 80 سنة، رغم طلبات 
محايدة عديدة دون جدوى ؟ ثانيًا، نتساءل ماذا سيحدث للباحث إذا أخذته قناعته بأن ما حدث 
في الفترة بين 1915-1918 كان إبادة جماعية ومجزرة كاملة األوصاف ! حينها كيف 
يتصرف ؟ هل يكتفي باالحتفاظ بما اكتشفه لنفسه ولن يبوح به ألحد، أم ينطق به أو ينشره 
علنًا، ويعرِّض نفسه للمحاكمة بموجب القانون التركي رقم 301 الساري حتى اليوم، والذي 
يعاقب كل من ينطق على األرض التركية حتى بمجرد كلمة المذابح األرمنية أو يتعرض 
لسمعة الدولة التركية أو ينتقدها بأي شكل. فعلى سبيل المثال ال الحصر ما حدث مع األديب 
الكبير الحاصل على جائزة نوبل لآلداب أورهان باموك وغيره الكثيرين الذين يجرجرون 
إلى المحاكم مرارًا لتصريحاتهم بوجوب اإلعتراف باألحداث، أو يتعرضون لالغتيال مثل 
صاحب جريدة »أكوس« المرحوم هرانت دينك الذي وقع صريعًا أمام مطبعته في وسط 
استنبول للسبب نفسه ؟ هل الدعوة مفتوحة لهؤالء الباحثين الذين سوف يخرجون بأبحاث 
تسر الحكومة التركية فقط ال غيرها مثاًل ؟ هذا ما لم يوضحه سعادة السفير، ولم يأِت على 

ذكر تأمين سالمة الباحث قانونيًا.

خون األتراك واألرمن واملؤرِّ
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كوتشاريان  أرمينيا  رئيس  إلى  تركيا  وزراء  رئيس  رسالة  موضوع  يخص  ما  أما 
خي الدولتين للبحث في الفترة التاريخية تلك واصدار  بخصوص رغبته في دعوة مؤرِّ
تقريرهم عنها إلخ، وهنا أيضًا تجاهل الكثير من الحقائق المهمة، أولها أن تركيا رغم 
اعترافها بالدولة األرمنية منذ زمن بعيد لكن ويا لألسف يمنع إقامة عالقات دبلوماسية 
رسمية معها لغاية اليوم، ويشترط شطب كل ما يخص المجازر في ذاكرة الشعب، وكذلك 
في العالقات الديبلوماسية المتبادلة معها أو مع غيرها قبل بدء العالقات الرسمية، وفوق 
هذا تحاصر أرمينيا اقتصاديًا ظلمًا وتغلق عليها جميع الطرق الدولية السالكة ووسائل 
الحصار،  قبل فك  نفسها  الشروط  الخارجي، وتشترط  العالم  المواصالت األرضية مع 
ليس  بأن  الوزراء،  رئيس  دعوة  مع  وتجاوبًا  مرارًا،  أعلنت  األرمنية  الدولة  أن  رغم 
لديها مانع في تشكيل أي لجنة للبحث في موضوع التاريخ المشترك، ولكن دون شروط 
سيادة  ذوي  بلدين  بين  الرسمية  الدولية  المعايير  بل حسب  الجائر،  الذراع  ولي  مسبقة 
ليكتسب العمل شرعيته في المقام األول. إذًا موضوع استعداد الحكومة التركية للبحث في 

العالقات المشتركة مردود عليه أيضًا وفي انتظار الجواب.

األرمن يعرفون كما يعرف الجميع بأنك إذا أردت تمييع قضية ما ولكلكتها، فما عليك 
إالَّ أن تحولها إلى الخبراء، فهم أحسن من يتفذلكون وأخبر من يماطلون ويؤجلون صدور 
الحكم إذا ما أرادوا ذلك. فإذا كانت قضية نزاع تجاري على بضعة آالف من الدنانير أو 
خالف على قطعة أرض صغيرة تأخذ من الوقت سنوات عديدة في المحاكم، فما بالك 
بقضية شعب قتل منه 1.5 مليون انسان وتشرد مثلهم ؟ حقوق اغتصبت وأمالك سلبت، 
إذًا كم من الوقت سوف يستغرق ذلك ؟ واألهم من هذا وذاك، من هي الجهة التي سوف 
يقبلون ذلك، ولكن  أن األرمن  نفسها ؟ ال شك في  الخبراء وبتطبيقه على  بتقرير  تقبل 
ماذا عن الطرف التركي ؟ إن دعوة السلطات التركية لفتح األرشيف ليست مذيلة بقبول 
بأن  تكتفي  بل  المتضرر،  الطرف  استعدادهم إرضاء  أو حتى  كاملًة  نتائجها  مقتضيات 
»تقوم هذه اللجنة بنشر اعالن ما توصل إليه للعالم أجمع« كما جاء في ذلك المقال حرفيًا. 
ثم ماذا ؟ وما الفائدة من كل هذه الضجة في نهاية المطاف ؟ هل هي ذر الرماد في العيون 
أم الرجوع إلى المربع األول بعد 93 سنة من األلم ؟ من المؤكد أن هذا بالضبط ما يسعى 
إليه الطرف التركي »المماطلة«. األرمن ال يقبلون دعوة ملغومة كهذه وهم ليسوا على 
هذه الدرجة من السذاجة، أما ما يخص بقية األفكار والمفردات التي أتت في المقالة مثل 
العثمانية، وتطلعات العصابات األرمنية المختلفة  »انتشر األرمن في أرجاء األراضي 
صافية  أرمنية  دولة  إنشاء  كان  بينهما  المشترك  الهدف  وإن  والطاشناق  الهنشاك  مثل 
التي  المناطق  وتشمل  العثمانية  األراضي  على  تتشكل  والسياسية  العرقية  الناحية  من 
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يعيش فيها األرمن إلخ«. وهنا يجب وضع خط عريض تحت كلمة »األراضي العثمانية« 
سنة  آالف   3 منذ  األرمني  للشعب  أصياًل  ملكًا  إال  ليست  المقصودة  األراضي  أن  حيث 
وقبل وصول جحافل السالجقة والتتار، ومن ثم العثمانيين إلى المنطقة، واحتاللها وتدمير 
حضارتها الراقية بألفي سنة، وإن العصابات المقصودة ما كانت إالَّ حركات ومجموعات 
وطنية استقاللية مشروعة غايتها التحرر من نير االحتالل واالذالل التركي لهم والتخلص 
من بطش البكوات والباشوات ألهلهم واستباحة عرضهم طوال ستة قرون وللحفاظ على 
هويتهم وكرامتهم المهدورة إلرضاء نزوات أبسط مختار وجندرمة عثماني في وسط بيته 

أو حقله وعلى أرض أجداده، ولم يكونوا عمالء أو خونة كما يروِّج األتراك.

ر مبررات قيام السلطات التركية بتهجير األرمن المقيمين  أما في نهاية المقال الذي يفسِّ
في ساحة الحرب إلى مناطق أخرى آمنة، وكذلك موضوع نزاهة الحكومة في محاكمة قتلة 
مين له والقائمين عليه واعدام 67 شخصًا من المسؤولين منهم، وكذلك  رين والمنظِّ المهجَّ
فعاًل بغض  الواقعة حدثت  بأن  يترك شكًا  نفسه ال  السياق  المعلومات األخرى في  بعض 
النظر إذا كان مخططًا لها مسبقًا أو كانت نتيجة ظروف معينة، حيث في الحالتين النتيجة 
كارثية بأبشع صورها، حيث تم تهجير حوالي 3 ماليين شخص واقتالعهم من جذورهم 

وتسفيرهم إلى أماكن أخرى بعيدة، حتى لو كان ذلك بحسن النية جداًل.

والثابت أنهم قتلوا في الطريق أو مات نصفهم ونصفهم اآلخر تشتت في أصقاع األرض، 
وتم االستيالء على بيوتهم وحقولهم وجميع أمالكهم ولم تبَق منهم عائلة واحدة في المنطقة 
برمتها، وهذه الحقيقة لن يستطيع تفسيرها أي جهة أو شخص ذي نزاهة، إال بالتأكيد على 

ما سبق.

فالتفسيرات  المقال  نهاية  للموضوع في  القانوني  بالبعد  الخاص  الجزء  أما ما يخص 
التي جاءت في المذكرة ال تنفي تطابق ما حصل لألرمن من قبل العثمانيين مع اإلبادة 
من  أكثر  في  والدستوريون  القانونيون  الخبراء  حيث  بالوقائع،  نستشهد  وهنا  العرقية. 
والية   40 من  وأكثر  توجد،  لم  أو  أرمنية  جالية  فيها  توجد  العالم  حول  دولة  ثالثين 
وإعالن  كمجزرة  الحادثة  قبول  ودستورية  قانونية  ينكروا  أن  يستطيعوا  لم  أميركية 
يوم 24 أبريل في كل عام يوم ذكرى اإلبادة األرمنية في بلدانهم أو االعتراف العلني 
أو  لبنان  أو  ايطاليا  أو  فرنسا  مثل  دولة  برلمان  أن  أظن  وال  الصيغة.  بنفس  بالحادثة 
غيرها من الدول سوف يجازف بمصداقيته وبسمعته بإعالن بيان غير شرعي أو غير 
اإلقدام  قبل  بلده  في  خين  والمؤرِّ الدستوريين  الخبراء  يستشر  لم  ما  اعتباطًا،  قانوني 

عليه.
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وال  المراوغة  تحتمل  ال  الطفل  كضحكة  وصريحة  الشمس  وضوح  واضحة  القضية 
على  واإلقدام  الذات  مع  وشهمة  جريئة  وقفة  هو  األمر  إليه  يحتاج  ما  كل  بل  التسويف، 
الشعبين  فيه خير ورفاهية  لما  لفتح صفحة جديدة مضيئة،  بما حدث كمجزرة  االعتراف 

ال أكثر.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2008-6-11 

    ويف جريدة »الهنار« بتارخي 2008-6-16.
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كان لسفير تركيا السابق في  الكويت السيد شاكر فاكيلي في الفترة الممتدة من 2004 إلى 
2008 صوالت وجوالت معي ومع مقاالتي التي كانت تشكل نوعًا من الدفاع الهجومي 
من  وذلك  األرمن،  نحن  قضيتنا  إلى  والمسيئة  رة  المتكرِّ تركيا  زعماء  تصريحات  على 
مغلوطة  معلومة  أردت تصحيح  وكلما  المحلية.  الصحف  في  أو  العالميَّة  الشاشات  خالل 
أدلى سعادته أو أسياده بها، كان هو يردُّ على مقاالتي بدون ذكر اسمي، بل يكتفي بتسميتي 
رئيس  تحية  وبعد  الفالني«،  التاريخ  في  الفالنية  الجريدة  في  المنشور  المقال  »صاحب 
رًا الكالم نفسه  الذي تعودنا أن نسمعه  تحرير الجريدة، يبدأ بإعادة اسطوانته المشروخة مكرِّ
منه دائمًا، ومن ذلك  أن ما جرى لألرمن لم يكن تهجيرًا أو إبادة، بل إنهم ُنقلوا من جبهات 
القتال إلى أماكن آمنة، وأنهم - أي األرمن - تواطأوا مع الروس ضد الدولة العثمانية وخانوا 
العثمانيين، وإن الدول التي اعترفت صراحة بالمذابح األرمنيَّة حتى لو كانت أوروغواي 
في أمريكا الجنوبية، لها مصالح انتخابية، إلى غير ذلك من الردود التي ما كان ممكنًا لنا 
وال ألحد غيرنا تصديقها لعدم تطابقها مع المنطق العام أصاًل، وما كان يفوت أي قارئ 
إبادة  نبيه أن يتساءل: كيف يدَّعي السفير أن ما أصاب األرمن لم يكن تهجيرًا قسريًا أو 
مع سابق اإلصرار والترصد، فيما لم  يعد أحد من أولئك  المنقولين إلى بيته بعد انتهاء 
الحرب وطوال التسعين سنة التي تلت النقل الجماعي »اآلمن« كما يدَّعى  سعادته  كل مرة 
؟. وكانت هناك اسطوانة مشروخة أخرى للسفير وهي أنَّ األرشيف التركي مفتوح أمام 
جميع المهتمين وال وجود لما تخفيه الحكومة التركية من تاريخها العثماني والسنوات التي 
تلت سقوط اإلمبراطورية لغاية حكم أتاتورك، علمًا أنَّ الجميع يعرف أن األرشيف التركي 
الباحثين  ة من  الملحَّ العالمية األولى، رغم الطلبات  فتح بعد ثمانين عامًا فقط من الحرب 
المحايدين، وذلك بعد مرور خمسين عامًا من األحداث وهي الفترة المسموحة والمعروفة 
أن األرشيف  الكل  أمنية. ويعلم  المهتمِّين ألسباب  أمام  الدول مغلقًا  عالميًا إلبقاء أرشيف 
سحبت منه أي مستمسكات أو شوائب أو شبهات قد تدين األتراك، وبعد »تنظيفه« كاماًل  
فقط فتح أمام المختصين، والقول بأن األرشيف مفتوح أمام الجميع ضرب من العبث، حيث 
ال يستطيع أي شخص النطق بكلمة »مذابح« أو »إبادة« على األراضي التركية، وإال يحاكم 

بموجب القانون301 للعقوبات المستحدثة.

أتذكَّر مقابلتي األولى مع السفير شاكر فاكيلي بمناسبة اإلحتفال بيوم جلوس ملك بلجيكا، 
وذلك في حديقة منزل السفير البلجيكي في الكويت.

كنت من المدعوين، وكذلك كان السفيران التركي واآلذيري الذي كنت أعرفه  مظهرًا، 
ألنه كان يظهر كثيرًا على صفحات الجرائد في مناسبات كثيرة ويهاجم األرمن فيها وينعتهم 
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بأبشع الصفات. وفي أثناء الحفل في حديقة السفارة حيث جرت العادة أن يتقدَّم الضيوف 
الروتينية،  المجاملة  عبارات  وتبادل  أنفسهم  ولتعريف  للسالم  بعضهم  إلى  المحتفلون 
فني صديق صحافي كنت أتحدث إليه في تلك اللحظة بالسفير التركي، وما إن نطق  عرَّ
لم  ه كالمه لي بعصبية  المذكور وتغيَّرت مالمحه وأخذ يوجِّ ثار  للسفير حتى  باسمي 
أتوقَّعها من دبلوماسي رزين: »كيف يمكنكم أنتم األرمن بدون استحياء وضع صورة 
جبل ال يخصكم )يقصد به جبل آرارات المغتصب طبعًا( على شعاركم الوطني، أنتم 
الذين خنتم دولتنا، وإنَّكم معتدون... إلخ، ورددت عليه بدوري، وما إن انتهيت من الرد 
على كالمه بأنَّ ذلك الجبل هو جبل يخصنا، وهو لنا منذ آالف السنين، عشنا وتربينا 
يقع ضمن   اليوم  لو كان  لنا نحن األرمن حتى  ينابيعه وأنَّه  على سهوله وارتوينا من 
حدود أراضيكم المصطنعة، حتى التفت إليَّ وقال بلهجة مبتذلة جدًا باالنجليزية: إنه إذا 
كان األمر كذلك إذًا: »come and take it«، أي: »تعال وخذه«، وفي تلك اللحظة، 
بالتركية: »ماذا  إليه  السفير اآلذيري موجهًا كالمه  تقدَّم  بعد سماع مشاجرتنا،  وربما 
هناك يا أخي؟«، فردَّ عليه السفير التركي قائاًل: »انظر ماذا يقول هذا األرمني، يدَّعي 
ل بالحدة نفسها  أن جبل »أغري« يخصهم هم األرمن إلخ«، وإذا بالسفير األذيري يتدخَّ
دوا شعبهم وأنَّهم معتدون وهمج  في النقاش معي مدعيًا أنَّ األرمن احتلوا أراضيهم وشرَّ
يدعيه غير صحيح  ما  إن  له  وقلت  الحدة،  بنفس  عليه  كان ردِّي  إلخ، وطبعًا  وظلمة 
إدارتهم  تحت  وظلت  األرمن  نحن  أرضنا  هي  األرض  وإن  الواقع،  عن  جدًا  وبعيد 
وإنكم خاللها  عامًا،  لمدة سبعين  ستالين  السوفييتيَّة وزعيمها  الدولة  ترتيبات  بموجب 
ظلمتم واستعبدتم شعبًا وأبقيتموه فقيرًا محرومًا. لقد غيَّرتم جميع مالمح حضارة بلدنا 
غاراباغ وقضيتم على معالم آثارنا وحضارتنا واآلن حان الوقت لتحرير وطننا  ورفع 
الظلم عنه وهذا ما فعلناه ليس إال. وهكذا، وبعد تبادل االتَّهامات المتشنِّجة األخرى بدأ  
العدائية التي كنت أتلقَّاها منهما كلما صادف نظري نظراتهما خالل تلك الحفلة..الزحام وذهب كل منا إلى سبيله أو انشغل بضيف آخر، لكنَّني لم أنَس تلك النظرات 





جبل آرارات املغتصب من أقرب نقطة ميكن تصويره من 
احلدود األرمنية عبر نهر  اراكس  
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   لم يكن ممكنًا أن تظل أحاسيسي عادية وأنا أمضي في السيارة على مدى ساعة تقريبًا 
أثناء زيارتي  بمحاذاة جبل آرارات أو ماسيس بقمته المزدوجة في ذلك الصباح المشمس 
األخيرة ألرمينيا، بل كان األسى يعتصرني والدمع في عيني على وشك أن يترقرق في كل 
كيلومتر أقطعه بجوار جبلنا الحبيب الشامخ. وأنا أشاهد على يميني بوضوح تام تفاصيل 
قمته العالية الهرمة البيضاء العظيمة الوقورة مع كتلة الغيم الكثيفة عند مستوى لحيته، وكأنها 

وقفت هناك لزيادة هيبته، وأرى سفحه ووديانه والحقول الخضراء المنتشرة حتى خصره.

وأرى أخاديد ذوبان الثلوج والسيول على جنباته، ولم أكن مبالغًا إذا قلت وكأني أرى دبيب 
اذ  قطعان الماشية ترعى على سفوحه الناعمة وأسمع صياح الديوك. يا له من منظر جميل أخَّ
ه بأن حطت عليه سفينة  المقدس، وخصَّ الجبل  من خلقه سبحانه تعالى وأنعم به على هذا 
ذلك  والمخلوقات من جديد، وعلى سفح  اإلنسان  بدأت حياة  الزمن  ذاك  نوح، ومنذ  سيدنا 
الجبل ظهرت حمامة السالم وغصن الزيتون في منقارها وبدأت الحضارات وأنزل الرسل 

واألنبياء لما فيه صالح البشرية والخلق أجمعين.

ذكريات ووجدان الشعب األرمني الذي يمتد تاريخه مع ذلك الجبل ألكثر من ثالثة آالف 
االنتصارات  الشعب  هذا  عرف  هناك  فمن  آرارات.  بجبل  مرتبطة  ومرها  بحلوها  سنة 
والرومان  والفرس  البيزنطيين  وعايش  الغزوات  وخبر  الجيوش  جحافل  ورأى  والهزائم 
خوا وأدركوا  والعرب والسالجقة والروس والعثمانيين، فكلهم مروا من هنا وكلهم كتبوا وأرَّ
أن هذه األرض التي يقفون عليها والجبل الذي يطلُّ عليهم هي أرمينيا. لم يقل أحد غير هذا 

ولم تتضمن كتب التاريخ أمرًا غير ذلك، فهذه حقيقة ال يملك أحد إنكارها.

األخيرة  الثمانين سنة  أرمني عدا  لجبل  الشامخة هي  القمة  أن  للجميع  انه معروف  كما 
التي، ولظروف معينة قاهرة، أصبح فجأة تركيًا بعدما سلخ مساحات أخرى من أرض أجداد 
األرمن لتصبح جزءًا من حدود تركيا الحديثة وعلى مرمى حجر فقط من أرمينيا الحالية 

)عرض مجرى نهر آراكس 50 مترًا يفصل بين أرمينيا وجبل آرارات، تركيا اآلن(.

إن وجود جبل ماسيس خارج حدود أرمينيا والقبول به يشبه قبول العرب حدود القدس 
الشريف على حافة أسوار المسجد األقصى وبينهم الجدار الفاصل.

آرارات
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حكايات وأساطير ومآثر تمأل الكتب والمجلدات عن قصص ومالحم خالدة لملوك وأمراء 
وأبطال األرمن نسجت عبر الزمن عنه وعن تعلقهم وارتباطهم الروحاني بجبلهم العظيم الذي 

كان وال يزال يمثل جزءًا من تاريخ األرمن الوطني.

باآلالف  نظمت  أجودها  األشعار  ومن  حماسة  أشدها  األناشيد  ومن  أعذبها  األغاني  من 
مشتاقة  وعيون  وسعدت  ت  ُسرَّ وقلوب  فطرت  وأفئدة  فيه،  ل  وتتغزَّ آرارات  بجبل  لتتغنَّى 

أدمعت للسبب نفسه.

كما مألت صوره المرسومة على األعالم الوطنية وواجهات دوائر الدولة وعلى صدر 
حائط كل بيت أرمني حول العالم علقت فيه صورته، مثلما علقت صورة المسجد األقصى 

الشريف في بيوت المسلمين.

ال بد من أن يعود جبل آرارات رمز الخلود األرمني إلى أصحابه قبل أن تمحى آثار أقدام 
الفالحين الذين كانوا يجهدون خلف جواميسهم وهم يحرثون حقولهم على سفوحه في رضى 
تام من عطاء أرضهم وقبل أن يغيب صدى أغانيهم ومواويلهم )هوروفيل( ورقصاتهم في 
احتفاالت الشكر )نافاسارت( التي كانوا يقيمونها في نهاية موسم الحصاد من كل عام منذ 

فجر التاريخ.

بعبير  المليئة  آرارات ويعيش في أحضانه  إلى جبل  األرمني  الشعب  يعود  أن  بد من  ال 
تتشتَّت حول  بداًل من أن  الفتية  أزهار االقحوان والبابونج والليلك األحمر، وتعود األجيال 

العالم في أراض غريبة كانت أو صديقة.

ال بد من أن يستجيب القدر ويعود الحق إلى أصحابه وتلغى الشروط المجحفة التي فرضت 
على الشعب األرمني مجبرًا وهو في حالة عجز بين قوتين جبَّارتين وهما تركيا وروسيا في 

ظروف اقليمية شديدة القسوة.

ال بد للحدود من أن تزال وترسم من جديد بحيث تحتضن أرمينيا أراضيها التي سلبت منه 
وعلى رأسها جبل آرارات لينتهي بذلك احتالل جبلنا العزيز أحد أحب مقدساتنا وينتهي معه 
أنينه وغربته وحزنه، ويمأل الحبور قلوب األرمن المفطورة لفقدانه، وتزال الغصة والمرارة 
عنهم ويعيدون العيش المشترك مع بقية القوميات التي كانت تقيم هناك ويكملون الحضارة 

الراقية التي أسسوها منذ أيام الفراعنة وقورش الفارسي وسميراميس اآلشورية.
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وكما قال الشاعرالعربي أبو القاسم الشابي:

»إذا الشعب يومًا أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر«.

وكذلك األرمن يرفعون الدعاء وكلهم إيمان وتفاؤل بالقول »وال بد أن يستجيب القدر«.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2008-11-12

       وجريدة »القبس« بتارخي 2008-11-14.
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- أغسطس  قبل 31 آب  المقالة  للشروع في هذه  أفكاري  بدأت جمع  قد  أنَّني كنت  رغم 
الماضي، تاريخ إعالن توقيع مسودة بدء العالقات الديبلوماسية بين أرمينيا وتركيا، مع ذلك 
ال أظن أن المقالة سوف تعتبر وكأنها جاءت »بعد فوات األوان« ألن الروح الدافعة للمقالة 
ما زالت قائمة وستظل حتى بعد تطبيق مسودة االتفاقية التي أعلنت أخيرًا. إذا طبقت دون 

تعديل، وأخشى أنها ستكرس أكثر الوضع الشاذ القائم، ويا لألسف الشديد.

عند توقيع اتفاقية كارس سنة 1921 كانت أرمينيا في أضعف حاالتها السياسية واالقتصادية 
وكانت في حالة بائسة يائسة مغلوبة على أمرها، فلم يؤخذ برأي الشعب األرمني في ذلك 
الحين لألسباب المذكورة آنفًا، وكذلك بسبب تولي نظام اإلتحاد السوفييتي كقوة مهيمنة في 
تلك الفترة بالتفاوض نيابة عن األرمن مع أتاتورك )في ظروف مشابهة التفاقية سايكس بيكو 
حيث تم تهميش الدول العربية عند رسم حدودها( مفرطًة في حقوق األرمن، مفضلًة مغانم 
ومصالح أخرى في مواقع مختلفة من حدود اإلتحاد السوفييتي مع تركيا، والتي شملت من 
ضمن ما شملت أراضي شاسعة ومدنًا بأكملها من أرمينيا الغربية التي تعتبر مهد الحضارة 
المقدس  بالتركية(  )آغري  ماسيس  أو  آرارات  جبل  بالغ  وبإجحاف  كذلك شملت  األرمنية. 
بقمته المزدوجة. فهذا الجبل وسهوله كانا عبر التاريخ وبقيا يلهمان حتى اليوم جموع الشعب 
مصدر  فهو  فئاته.  وجميع  وخطبائه  وشعرائه  وكهوله  وشبابه  وصبيانه  بأطفاله  األرمني 
األفراح واألتراح والشجون والمالحم واألساطير وأرض بطوالت شعب عظيم. هذا الجبل لم 

ينقطع عن احتضاننا يومًا، وضمنا إلى صدره الحنون لغاية سلبه قبل تسعين عامًا.

لذا نحن األرمن من فرط عشقنا لهذا الصرح الحي مصدر الحياة ما زلنا نتغنى به، وكأنه 
ملك لنا لم ينقطع يومًا عنا، وانه لم ُيحتل ولم ُيغتصب. ومن فرط تقديسنا له لم تشعر قلوبنا 
ولم تقبل عقولنا أنَّنا فقدناه. فمن كثرة سكرنا من مشاهدة منظره المهيب الحبيب يوميًا من ذلك 
القرب من عاصمتنا يريفان حلمنا بأنَّنا إن لم يكن هذا العام فحتمًا العام المقبل سوف نحتفل 
بمهرجانات نافاسارت األولمبية التقليدية على ربوعه المعطاء وفي أرض ما زالت طاهرة 

ولم تدنس، ويا للحيف صدقنا أن السبيل إليه لم ينقطع.

نحن أصحاب هذه األرض التي أرتوت جذورنا من ينابيعها علينا أن نصحو من غفوتنا وال 
نقبل أي اتفاقية أو وثيقة تضع جبلنا الحبيب آرارات خارج نطاق أنفسنا، فننظر إليه بحسرة 

جبل آرارات املغتصب
»عيوننا إليك ترحل كل يوم«



88

العزيز.  تقبيل ترابه  الحدود على بعد خطوات ونحرم من  الشائكة عبر  من خلف األسالك 
وإننا لن نرتاح حتى نسترجع جبلنا الحبيب إلى حضن وطننا وشعبنا حيث ينتمي وفك أسره 
وتحريره من نير االحتالل واالغتصاب، وإنَّنا إلى ذلك الحين - وهذا بيت القصيد - سوف 
ندعوه جبل »آرارات المحتل« أو جبل »آرارات المغتصب« أو جبل »آرارات األسير«، 
ولَم ال أو أي صفة تحيي فينا روح النضال ورغبة االسترداد، كلما نظرنا إليه من بعيد بنفس 
المسجد األقصى الشريف أو سمعنا بيت شعر ذا شجن عنه، أو  إلى  العرب  مشاعر نظرة 
شعارنا  إلى  بإعتزاز  نظرنا  كلما  وخصوصًا  بيوتنا،  من  بيت  حائط  على  صورته  شاهدنا 

ورمزنا الوطني حيث يبرز بشموخ كل صباح.

نحن األحرار كبقية أحرار العالم ال نقبل مذلة كهذه، وال العالم المتحضر يقبل ظلمًا كهذا، 
إلى شعب معزز مكرم لكي يعم  التاريخية األصيلة  الحقوق  الطبيعي والعدل أن تعود  فمن 
السالم، ولئال يظل جرح القهر الدامي جياًل بعد جيل في قلب أفراد شعبنا ينزف باستمرار 
ويمنعهم من الشعور بالعزة والكرامة والكبرياء المصانة على أراضي أجداده وتاريخه المجيد 
وحضارته الراقية وإرثه الثقافي الطيب وكلها بناها منذ فجر التاريخ وأهمها استرداد جبل 

»آرارات المحتل«.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2009-9-26 

آرارات الأسري«. ويف جريدة »القبس« بتارخي 5-10-2009 حتت عنوان »جبل �
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الحديث  عن جبل آرارات يثير أحاسيس كل أرمني ومشاعره، ألن عشق هذا الجبل 
ل من جيل إلى جيل وليس عادة مكتسبة.  وتبجيله وراثي ومتأصِّ

األرمني  ينام ويستيقظ ومحبَّته لجبل آرارات تسري في عروقه. أية صورة ألي جبل 
كان، يقع عليها بصره بالصدفة أينما كانت، في جريدة أو مجلة أو روزنامة حائط تذكِّره 
بجبله الحبيب، سواء أكانت تلك الصورة لجبل كليمنجارو في تنزانيا بأفريقيا أو لجبل 
فوجي في اليابان، وبشكل تلقائي يضعها في مقارنة مع جمال قمَّة جبله وهو يجد دائمًا 

العذر لترجيح كّفة المواصفات الجمالية لجبله عن جبال اآلخرين.

 يخيَّل لألرمني أن جبل األرمن فيه هيبة ووقار من نوع آخر ال وجود لهما في جبال 
ته تنتشر بشكل انسيابي ومتناسق أكثر من ثلوج بقية الجبال وهو  اآلخرين، وثلوج قمَّ
األكثر ارتفاعًا في القمة وأوسع مساحة في السطح وهو موطن األساطير والحكايات 
وديان  في  جرت  ومالحٍم  بطوالٍت  من  واالرتــواء  بالدفء  األرمني  قلب  تمأل  التي 
وأحراش وسهول هذا الجبل في زمن ملوك وأمراء وأبطال عايشوا الجبل منذ آالف 

السنين وسطروا كل تلك المالحم العظيمة. 

هذا الجبل إذًا مصدر اعتزاز لألرمن  وكأنَّهم هم الذين بنوه بأيديهم جياًل بعد جيل وإن 
نوه بريشتهم البديعة الساطعة،  أمهر  المعماريين خطط له، وأبدع الفنانون في رسمه فلوَّ
ته المزدوجة  وكأن أكفأ  البنَّائين زيَّنه برص حجر فوق حجر عامًا  بعد عام، وهو بقمَّ

المتناسقة ينشر بركة األبوين ألوالدهما منذ عشرات القرون.

ال أعتقد أن في الدنيا بأكملها بين األرمن المنتشرين في أقاصي المعمورة أفرادًا يزيد 
عددهم على عدد أصابع اليدين، يعتقدون فعاًل ومقتنعون تمامَا في قرارة أنفسهم أن جبل 
آرارات أصبح ملكًا لغيرهم منذ مدة غير قصيرة وال هم بمصدِّقين أنَّ الوضع الحالي 
يفرض عليهم هذا الواقع رغمًا عنهم وأنه يحتاج إلى معجزة حقيقيَّة لتغييره وإعادته 

إلى وضعه األصيل.

األرمني ال يصدِّق أن جبل آرارات الذي حطت عليه سفينة أبينا نوح وجاء ذكره حتى 
في الكتب المقدسة والعديد من المصادر الموثوقة، قد تغيَّر اسمه وأصبح اليوم تركيًا 
)أغري داغ(.  ال يصدِّق أيضًا أن التاريخ أصبح يكذب. واألرمني ال يصدِّق أن كل تلك 
القصائد التي ُكتبت وأجمل الصور التي ُرسمت بقلم وريشة أدبائنا وفنانينا، وكل تلك 
الجهود إللقاء تلك القصائد بحماسة أمام الجماهير أو التغنِّي بها على المسارح المدرسيَّة 
شبابه  بلغ  كان صغيرًا حتى  منذ  هو  عليها  تربَّى  التي  العالمية  المسارح  أكبر  في  أو 
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وكهولته، ال يصدق أن كل ذلك عبث ليكتشف فجأة أن كل ذلك الوجد والحب، إنما يتعلق 
بجبل ال يخّصه هو، وليس له به أية عالقة وأية ملكية... يا لسخرية القدر!.

المقالتين  لكن  مقاالتي،  في  آرارات  جبل  فيها  ذكرت  خاصة  مناسبة  من  أكثر  وهناك 
 2008 عام  ألرمينيا  زيارتي  بمناسبة  أوالهما  خاصة  ألسباب  كتبتهما  اللتين  األخيرتين 
والثانية بمناسبة توقيع بروتوكول بدء العالقات الدبلوماسية بين تركيا وأرمينيا عام 2009. 
صباح  ذات  وبوضوح  كثب  عن  العزيز  لجبلنا  األولى  مواجهتي  كانت  األولى  المناسبة 
ساطع حيث كنت وزوجتي في طريقنا إلى غاراباغ إلفتتاح المدرسة المتوسطة باسم والدي 
رة،  المرحوم نرسيس قيومجيان في قرية أوريكان في منطقة كاشاداغ في غاراباغ المحرَّ
وكان الطريق طوياًل طبعًا )نحو ست ساعات بسيارة »جيب الندروفر«( يقودها صديق 
العائلة السيد ديكران. وفعاًل، وبعد مسيرة  نحو الساعة من يريفان باتجاه الجنوب الغربي 
أصبحت وجهًا لوجه مع جبلنا العزيز، وصدقًا أقول وال أبالغ بأنَّني فعاًل امتألت بمشاعر 
جياشة كأن شيئًا يضغط على صدري بشكل ال يوصف وشعرت وكأنَّني في حضور مقام ال 
أستطيع الوقوف أمامه بال خشوع وال تأثُّر شديد فكأنَّني أقف أمام نبي أو قديس وقور محاط 
اج يبهر نظري ويهيج وجداني، بل كأنَّني وجدت عزيزًا كنت قد فقدته وتأثَّرت  بالنور الوهَّ

بغيابه منذ مدة وها أنا اآلن أجده أمامي حيًَّا يرزق.

من  أفصح  ولسان  قلمي  من  أبلغ  قلم  إلى  يحتاج  الذي  النوع  من  مشاعري  كانت  نعم   
كأنني شاهدت  السعادة والحزن،  الصحيح عنه. وكان مزيجًا من  التعبير  ليستطيع  لساني 
أبهى  أحببتها منذ زمن طويل وقابلتها فجأة حيَّة ترزق وفي  التي  المفقودة  أخيرًا حبيبتي 
قامة وروعة وجمال. عزيزة على قلبي وروحي وهي جزء من فؤادي وبعد فراق طويل 
أشتمُّ رائحتها فينشرح صدري من منظرها. ويا لوعتي ! ال أستطيع االقتراب منها ألنَّها في 

أحضان غيري، يا للقهر وسخرية الزمن! .

فهي  المغتصب«  آرارات  »جبل  بعنوان  الحبيب  لجبلنا  صة  المخصَّ الثانية  مقالتي  أما 
فمثاًل  لجبلنا.  الشاذ  الوضع  يخص  ما  في  األرمن  نحن  اليوميَّة  انفعاالتنا  من  ناتجة  أيضا 
نتحدث  أخذنا  حلب  في  الفيالت  حي  في  األرمن  نادي  في  العشاء  جلسات  إحدى  خالل 
وكان  ماضيه وخاصة حاضره،  وتطلعات شعبنا وعن  لي عن هموم  أصدقاء  وثالثة  أنا 
بيني  فترة وكنت اختلف  الحديث شيِّقًا وبنَّاًء، فطرحت لجلسائي سؤااًل كان يراودني منذ 
وبين نفسي في إمكانية قابليته للتطبيق أم ال. والسؤال الذي كان يشغلني هو: لماذا ال ُنطلق 
أو نستخدم كلمة »الُمحتل« أو »الُمغتصب« كلما ورد ذكر جبل آرارات أثناء كتاباتنا في 
وسائل اإلعالم أو في ما ُيلقى من خطابات بل وأسفل الصور التي تزيِّن غرف بيوتنا، كما 
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تفعل جميع الشعوب التي لديها جزء محتل من أراضيها كالجوالن السورية المحتلة أو 
قبرص المنقسمة أو القدس المغتصبة أو المسجد األقصى ولواء اسكندرون السليبين إلخ، 
والكثير من الحاالت المشابهة من سلب ووضع اليد. كان هذا الموضوع كما قلت يشغل 
بالي ولم أفصح به ألحد لكنَّني في تلك الجلسة، حيث كان الجالسون من الذين استأنس 
برأيهم - وهم الدكتور طوروس طورانيان الكاتب المعروف وزميلي في الدراسة في 
مدرسة هايكازيان االبتدائية في حلب الدكتور سركيس كيهييان المقيم حاليًا في المانيا، 
وجدت الوقت مناسبًا ألطرح هذا السؤال وأستطلع رأيهم في ما أرغب تبنِّيه في ما بعد 

لو نال موافقة المستطلعين.

 فعاًل هذا ما حدث وطرحت السؤال على النحو اآلتي: »أنا أعتقد بأنَّنا نحن األرمن 
نخطئ عند تناولنا كل ما يتعلَّق بجبل آرارات من غير ذكر كلمة »الُمغتَصب« بعد ذكر 
اسمه، ألن الجبل في وضعه الحالي ال يقع ضمن حدود جمهورية أرمينيا، بل يقع ضمن 

األراضي التركيَّة«.

بعد المقدِّمات التي قدَّمتها ألصحابي ختمت كالمي متسائاًل: هل توافقون على أن ما 
طرحته صحيح وأنَّه يجب أن نتبنَّى عبارة »جبل آرارات المغتصب« من اآلن فصاعدًا 
بداًل من »جبل آرارات« فقط، وذلك إلحياء رغبة استرداده في المستقبل بداًل من تجاهل 

اغتصابه والتظاهر وكأنه غير حاصل أصاًل ؟

أضفت أيضًا بأنَّني أرغب شخصيًا في أن أكون البادىء في ذلك في وسائل اإلعالم 
العربي في أقرب فرصة، وكانت النتيجة السارة حينما وافق أصدقائي على الفكرة، بل 
رأوها مبتكرة وجديرة بأن يبدأ بها فورًا كل منا من موقعه، وفعاًل هذا ما حصل وكتبت 
مقالة بعنوان »جبل آرارات االمغتصب« وفي مقدِّمتها بيت من قصيدة »زهرة المدائن 
التي  العظيمة  اإلنسانية   - الوطنية  األغنية  تلك  في  فيروز  السيدة  غنَّتها  التي  القدس« 
ورد في أحد مقاطعها »عيوننا إليك ترحل كل يوم« وتقصد القدس المغتصب. ومن ثم 
صدرت مقالة للدكتور طورانيان في جريدة »كانتساتسار« األرمنيَّة الحلبيَّة وفي جريدة 
»آرارات« البيروتيَّة وجريدة »نور كيانك« األرمنيَّة التي تصدر في الواليات المتحدة 
في تلك الجريدة قبل مدة وفي جريدَتي »آزتاك« و»آرارات« اللبنانيَّتين..األمريكيَّة أيَّد فيها ما ذهبت إليه في مقالتي التي ُترجمت بدورها إلى األرمنيَّة وصدرت 





93

سيادة الرئيس باراك أوباما الموقَّر

          رئيس الواليات المتحدة األميركية

تحية طيبة وبعد،

أرسل إليكم أخلص تحياتي وتهنئتي بمناسبة انتخابكم وتنصيبكم رئيسًا للواليات المتحدة األميركية 
في حفلة رائعة، واسمحوا لي سيدي الرئيس أن أهنئ نفسي أيضًا بفوز مرشحي المتمثل بشخصكم، 

رغم أنَّني لست من مواطني الواليات المتحدة األميركية.

نعم أنا سعيد مثل الماليين في العالم ممن توسموا فيكم الخير لبلدانهم وألنفسهم بانتخابكم، وكل 
منا له توقعاته منكم، كونكم رجاًل صادقًا وشجاعًا وحكيمًا، واألهم رئيسًا مميزًا.

سيدي الرئيس،

إن مبدأ »التغيير« الذي اتخذتموه شعارًا وخطة عمل ومنهجًا لعهدكم، أسعد الكثيرين في الواليات 
المتحدة وخارجها، وفتح أمامهم بارقة أمل في غد مشرق، ومنحهم آمااًل واسعة، ويتوقعون منكم 
الكثير، ونتمنى أن تستطيعوا تحقيق أكبر قدر ممكن من توقعات الناس منكم، ومن هذا المنطلق، 
نتمنى نحن األرمن يا سيادة الرئيس، أن يكون التغيير المقبل هو البقاء على قناعتكم بأن ما أصاب 
الشعب األرمني نهاية الحرب العالمية األولى من قبل النظام التركي آنذاك كان إبادة عرقية جماعية 
كاملة، ولم تكن مجرد أحداث حرب مؤسفة محدودة، أو سواها من أوصاف سمعناها بكل مرارة 
في العقدين السابقين، وليكن التغيير المنتظر هو تسمية األمور بأسمائها بعد االنتخابات، مثلما كانت 
قبلها، وليكن »التغيير« بالتمسك بالسلوك نفسه الذي طالما أظهرتموه مرة تلو األخرى منذ كنتم 
نائبًا، سواًء في كتاباتكم أم خطاباتكم ونصرتكم لقضية األرمن ووعودكم وأنتم رئيسًا، بتفعيل هذا 
الدعم لقناعتكم بأن الحق أبقى من القوة، وإن ثقافة العدالة يجب أن تسود دبلوماسية أميركا الحديثة. 

ولعمري هو موقف شجاع أسعدنا وزادنا أماًل، ودفعنا نحو مزيد من التصميم واإلصرار.

أيام قليلة وستحل ذكرى 24 أبريل )نيسان(، ذكرى شهداء األرمن في مجزرة العام 1915، 
ذكرى الحدث األليم الذي راح ضحيته من دون ذنب، مليون ونصف المليون من شعبنا، ليس إال 
لوقوعه في منطقة تعيق األطماع التوسعية القومية للطورانية، واسمحوا لي أن أقول بكل أسف، 
أن هذه الكارثة لم تجد حتى اآلن اعترافًا رسميًا مناسبًا من دولتكم العظيمة، رغم اعتراف ما يزيد 

خطاب مفتوح من أرمني
إلى الرئيس باراك أوباما
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على عشرين دولة حول العالم وأكثر من ثالثين والية أميركية مشكورة، وكذلك غالبية أعضاء 
الكونغرس الموقر، ومعظمهم متعاطفون مع قضيتنا العادلة، وسيمثل دعم ادارتكم الحالية قلعة 
منيعة، لن تستطيع أن تؤثر فيها وتخترقها الضغوط السياسية ذات الصخب المفتعل والخادع، والتي 
تسعى إلى وأد قضيتنا. بعد نحو 600 سنة من االحتالل واالستبداد والقهر والتخلف الذي عانيناه، 
وفي  الشتات،  في  نصفهم  األرمن،  من  الماليين  قلوب  تخفق  ها هي  مستمرًا،  يزال  ال  وبعضه 
الواليات المتحدة ومعهم قلوب مئات الماليين حول العالم، ينتظرون نطقكم السامي، في ذلك اليوم 
البالغ األهمية في التاريخ األرمني وفي التاريخ اإلنساني، يوم 24 أبريل )نيسان( إلصدار بيان 
رسمي للمناسبة، وفقًا للعادة المتبعة سنويًا في البيت األبيض، للتأكيد واإلدانة الصريحة للمجزرة 
التي وقعت على شعبنا، وسوف يمثل موقفكم التاريخي هذا، انتصارًا لإلنسانية والعالم المتحضر، 
ودفاعًا عن العدالة، وازالة للمخاوف من تكرار الكارثة، وبدعم من دولتكم العظيمة، سوف نسترد 
جزءًا مهمًا من حقنا المهدور منذ قرون، وفي الوقت نفسه سيعلم المعتدون، مهما كانوا، وأينما 
وجدوا، أن مصيرهم اإلدانة، عاجاًل أو آجاًل. علمت أنكم تستعدون لزيارة الجمهورية التركية 
هذا  استعجل خطابي  لذلك  األرمن،  نحن  إلينا  بالنسبة  حاسمة  ساعة  يمثل  توقيت  وفي  قريبًا، 
ونبل  قضيتنا،  بعدالة  قناعتكم  على  للتأكيد  فرصة  الزيارة  هذه  تكون  أن  متمنيًا  سيادتكم،  إلى 
مقصدنا، وتكريسًا لدوركم في احالل السالم، راجيًا طرح هذا الموضوع مع السادة الزعماء 
والمادية ألبناء شعبنا، وتصحيح عالقة حسن  المعنوية  الحقوق  تأكيد  األتراك، وحضهم على 

المنطقة. البلدين ولشعوب  بالخير والمحبة لمصلحة  يعود  بما  الوطن،  الجوار مع 

المباركة  مساندتكم  إلى  متطلعًا  للمنطقة،  التاريخية  بزيارتكم  الترحيب  إال  أخيرًا  يسعني  ال 
شرف  ومنحتمونا  خطوات،  بعد  على  أرمينيا  على  جتم  عرَّ لو  أيضًا  ومتمنيًا  الحاسم،  ودعمكم 

استضافتكم فأهاًل بكم.

وتفضلوا بقبول فائق االمتنان واالحترام،

  المخلص

      كيراكوس قيومجيان

                                              )الكويت(

نشرت في جريدة »النهار« بتاريخ 2009-4-1 

وجريدة »القبس« بتاريخ 2009-4-6 

وجريدة »الحياة« بتاريخ 1-4-2009 بعنوان »من أرمني إلى الرئيس أوباما«

وجريدة »الدايلي ستار« اللبنانية الناطقة باللغة االنجليزية بتاريخ 2009-4-6

وجريدة »أزتاك« األرمنية بتاريخ 24 -4- 2009.
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كنت من المتفائلين بانتخاب الرئيس أوباما رئيسًا للواليات المتحدة األميركية 
حتى يوم 24 أبريل - نيسان من العام نفسه. كنت من الذين ناموا وصحوا على 
رهان إمكانية تأكيد الرئيس أوباما لوعوده االنتخابيَّة التي قطعها على أبناء الجالية 
األرمنيَّة في أميركا بخصوص موافقته على ضرورة إعالن صريح من الرئيس 
األميركي بلفظه كلمة »اإلبادة« عند وصفه لما تعرَّض له األرمن عام 1915 
من ِقبل األتراك، وذلك في مناسبة ذكرى اإلبادة في 24 أبريل من كل عام في 
البيت األبيض، من مكتب الرئيس مباشرة، كما جرت العادة منذ عدة عقود، حيث 
يقوم الرئيس األميركي بتصريح تعاطفي خاص بالمناسبة احترامًا ألبناء الجالية 

األرمنيَّة وكانت المناسبة األولى للرئيس أوباما بعد انتخابه.

قررت أن أكتب رسالة إلى الرئيس أوباما وبعثتها إليه عبر القسم القنصلي في 
السفارة األميركية في الكويت، وذكَّرته فيها بوعوده التي قطعها للجالية األرمنيَّة 
عندما كان نائبًا مرشحًا للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، وطلبت منه أن يتبنَّى 
قد  كان  من  هو  أنه  علمًا  نائب،  وهو  يتبنَّاها  كان  التي  الشجاعة  األفكار  نفس 
ه كتبًا عديدة لجهات رسميَّة في اإلدارة السابقة، ومنها الكونجرس األميركي  وجَّ
كونداليزا  حينذاك  األميركية  الخارجية  ووزيرة  بوش  جورج  السابق  والرئيس 
الرسائل  هذه  وُنسخ  األرمنيَّة.  باإلبادة  الرسمي  باالعتراف  فيها  يطالبهم  رايس 
الحقائق  هذه  بكل  ذكَّرته  واشنطن.  في  األرمنية  القضية  لجنة  موقع  في  متاحة 

وطالبته أن يكون عند وعده.

 24 قبل  للتسليم  جاهزًا  ليكون  الخطاب  لكتابة  أفكاري  بجمع  بدأت  قد  كنت 
في  أوروبا  لزيارة  الرئيس  برنامج  تعديل  لكن  الشهداء،  ذكرى  يوم  إبريل وهو 
حينه ليشمل في نهايتها تركيا أيضًا جعلني أشحذ همَّتي واستعجل كتابي وأضيف 
بفتح  أيضًا  فيها  لتركيا، وطالبته  الرئيس  لزيارة  صة  المخصَّ الفقرة األخيرة  إليه 
موضوع األرمن مع القادة األتراك، الشيء الذي حدث بشكل أو بآخر سواء عند 
الالحقة  المحادثات  خالل  أم  اسطنبول  جامعة  في  أقيم  الذي  الصحافي  المؤتمر 

حيث تمَّ تناول القضية األرمنيَّة.. 
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 كتاب مفتوح إلى السفير
السويسري حول قضية بيرنشيك

سعادة سفير سويسرا الموقر

تحية طيبة وبعد،

نشكر بالدكم إلصدارها الحكم القضائي الذي يعاقب كل من ينكر حدوث المجزرة األرمنية 
انسان بريء  مليون  والتي راح ضحيتها 1.5  العثمانية  الدولة  يد  العشرين علي  القرن  بداية 
معظمهم من االطفال والنساء والعجائز العزل. وانتم بذلك كنتم ثاني دولة في العالم بعد فرنسا 
في  حدوثها  والمحتمل  المشابه  االحداث  دابر  قطع  في  منكم  رغبًة  العادل  القرار  هذا  تتبنى 
المستقبل، وكذلك تكريمًا للشهداء األرمن أنفسهم وعزاء لذويهم الذين هم على قيد الحياة كدولة 
المجزرة علنًا فوق  فعاًل على من تجرأ وأنكر حدوث  الحكم  بتطبيق نص  قمتم  لقد   . وشعب 
األراضي السويسرية، وذلك على المسؤول التركي السيد /بيرنشيك وحكمتم عليه سنة 2007 
بما جاء في القانون المذكور بكل حزم. ولكن يا سيدي السفير كما علمتم لجأ )السيد بيرنشيك( 
لحقوق  األوربية  المنظمة  لدي محكمة  الحكم  استئناف  إلى  تركية رسمية  مدعومًا من جهات 

اإلنسان في بروكسل واستطاع إبطال الحكم الصادر ضده من محكمتكم بذريعة حرية التعبير.

ال حياة مع اليأس )هكذا يقول المثل(. نحن لن نيأس سعادة السفير، ال أظن انكم تيأسون أيضًا، 
إذا  لكم خير عون  الشكيمة واإلصرار والتحدي، سنحاول أن نكون  المعروف عنكم قوة  أنتم 
طلبتم منا ذلك إلعادة القضية الى المحكمة األوروبية واستئناف الحكم والعمل بكل جهد وحرفية 

إلسقاط الحكم الجائر.

شعوب العالم الحرة تنظر اليكم كدولة تقف على مفترق طريق ما بين تجاوز المبادئ التي 
تبنيتموها كحالة مبدئية من صميم قناعات الشعب السويسري وبين المضي قدمًا بها بكل تصميم 

وإصرار الى ان يعاد الحق الى أصحابه.

انظر سعادة السفير ماذا سيحدث لألرمن كأفراد و كقضية اذا اهمل الموضوع، ولم تتقدموا 
باالستئناف، أو اذا استأنفتم شاكرين، وتم تثبيت الحكم االولي في بروكسل ال قدر اهلل )وهذا 
موجه أيضًا الى محكمة حقوق االنسان األوروبية في بروكسل( وبعد صدور القرار سيتعرض 
هؤالء الضطهاد أكثر مما يتعرضون له اآلن، خصوصًا في تركيا، وإنهم بذلك سيحرمون أكثر 
من حقوقهم القومية والمجتمعية والشخصية وعلى رأسها الحق الذي انتم حريصون عليه، أي 
حق حرية التعبير مدعومًا بالحكم أيضًا. وكذلك سيصبح التعدي على االرمن والقضية نفسها 
مباحا لكل من هب ودب. هذه القضية التي قدسها من ولد وتربى وشاخ عليها طوال التسعة 
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وتسعين سنة الماضية وتعهد بكل جوارحه الحفاظ عليها لغاية استرداد الحق الذي في هذه 
الحالة قد يصبح في مهب الريح، وتضيع مجهودات وأمال وحقوق مادية ومعنوية هائلة بسبب 
هذا الحكم الذي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عاجاًل أم آجاًل سيكون له تأثير كبير مدمر 
وسيعرقل سير قضيتنا بسبب العقبات التي ستصيرها الدولة التركية القوية في المنابر الدولية 

باستمرار، والذي كان هذا االستئناف آخرها .

أما في شأن االنتكاسة التي سيتعرض لها المجتمع العالمي من حيث انتصار الباطل على 
الحق، فإن ذلك يشجع الطغاة من الدول واألنظمة على القيام بمثلها مستقباًل لعدم الخشية من 
عواقبها . إننا نستشهد هنا بالرسالة التي ارسلتها مؤسسة حقوق االنسان التركية اخيرًا الى 

وزارة العدل السويسرية في هذا الخصوص، وهذه مختارات مختصرة منها:

»بصفتنا مؤسسة حقوق االنسان التركية نحن في هذا الكتاب نعبر عن احباطنا في ما يخص 
حكم محكمة حقوق االنسان االوروبية في تاريخ 17 ديسمبر 2013 حيث يعلن بطالن الحكم 
الصادر ضد توغو بيرنشيك في شأن رفضه قبول القرار الخاص بمعاقبة من ينكر حدوث 
المجزرة االرمنية، ونحن بدون أي تحفظ وبإصرار تام نتقدم بتأييدنا لحق المحاكم السويسرية 

في استخدام حقها في معارضة الحكم واستئنافه أمام محكمة حقوق االنسان األوروبية«.

سعادة السفير، نرجو منكم األخذ بعين االعتبار مستقبل شعب يعيش نصفه مشردًا حول 
جانب  الى  الزمن  من  قرن  قبل  فقدها  التي  وعزته  كرامته  استرداد  بأمل  يحيى  وهو  العالم 
أن غالبية  أيضًا  فإننا نخشى  السفير  الباهرة، وللعلم سعادة  الضحايا والممتلكات والحضارة 
الذين يعلمون بحكم محكمة بروكسل سيرونه كأنه هزيمة لعدالة القضية االرمنية نفسها وليس 

ببساطة كمنح الحق ألي شخص أن يتكلم بما يشاء صدقًا كان أو باطاًل.

وفي الختام تقبلوا فائق تقديري واحترامي، وكلي أمل في أنكم ستوصلون رسالتي هذه إلى 
المعنيين في دولتكم الفخيمة المعروف عنها حبها للعدالة اإلنسانية ومناصرة حقوق الشعوب 

والمضطهدين..

                                                                               كارو قيومجيان

                                                                                     ) الكويت(

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2014/03/10

           وجريدة »احلياة« بتارخي 2014/03/15
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»واحدة لي وواحدة لبنت عمي«
ة مع األرمن ة التركيَّ يف الديبلوماسيَّ

أواظب على  التي  السنة مختلفة عن سابقاتها  نيسان هذه  في  مقالتي  تكون  أن  تمنيت  كم 
مفعمة  المرة  هذه  رسالتي  تكون  أن  تمنيت  وكم  اللبنانية.  الصحافة  في  سنوات  منذ  كتابتها 
بالتفاؤل والرضا بداًل من التذمر والشكوى. إذ إنَّ هذه األمنية طبيعية لكل إنسان حر يعيش 
حياة خالية من مشاعر الغبن والظلم. فال تكون في أعماق نفسه دوافع مؤججة بسبب ضياع 
حقه واهدار كرامته الوطنية، وال يمأل القهر واألسى قلبه لما تعرض له أجداده من ظلم شمل 
سلب أكثر من نصف مساحة أراضي وطنه وفقدان إرثه المادي والمعنوي ومعالم حضارته 
والقياصرة  االمبراطوريات  أيام  منذ  األرض  تلك  على  سنة  آالف  لثالثة  الممتدة  الراقية 

والشهنشهات في األزمان الغابرة.

  في 10 أكتوبر 2009 الفائت وقَّع وزير خارجية أرمينيا اتفاق تفاهم ومصالحة وبدء 
العالقات الديبلوماسيَّة بين أرمينيا وتركيا في حضور وزراء خارجية الدول الكبرى الراعية 
العالقات  في  جديدة  صفحة  بأنه  االتفاق  وصفوا  الذين  سويسرا،   – زوريخ  في  لالتفاق 
الثنائية. وقد شمل االتفاق شرط فتح الحدود المغلقة من طرف تركيا خالل أسابيع من تاريخ 
التوقيع. وعندئذ غمرني إحساس مستجد، إحساس الشخص الذي بعد الكثير من المجادالت 
والصراعات في قضية قانونية ومصيرية له توصل أخيرًا إلى نتيجة قيل عنها بأنها بداية بناء 
عهد يتسم بتعزيز التصالح والتقارب مع الخصم بعد عداوة وخصام استمرا قرونًا. فأصبح 
ا فاته نتيجة ظروف  تواقًا إلى اإلزدهار والتقدم لشعبه ووطنه آماًل في بعض التعويض عمَّ

وعوامل قاهرة وجائرة معروفة.

لم يكن االتفاق في مجمله يرضي متطلبات الشعب األرمني والسيما الجاليات المبعثرة في 
المهجر حول العالم. إذ لم يذكر إعادة أي من الحقوق المادية والمعنوية لألرمن والتعويض 
كان  بل  باالتفاق،  متعلقة  دولية  بأي وعود عن مساهمات ومساعدات  يرتبط  لم  كما  عنها، 
ببساطة بروتوكول اتفاق لبدء عالقات حسن الجوار مثل أي بلدين جارين، ومن ثم تشكيل 
صة للبحث في المشاكل المعلَّقة وحلها بين الدولتين بالطرق الرسمية  عة متخصِّ لجان متفرِّ
المتعارف عليها. لم يكن هناك أي سبب مجد للتفاؤل باالتفاق إال التفاؤل نفسه »تفاءلوا بالخير 

تجدوه«.
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ًا هائاًل من االنجازات  تفاءلت بالخير وانطلق ذهني إلى المستقبل. بنيت في خيالي كمَّ
العظيمة خالل المرحلة المقبلة كما حلمت بأرمينيا المتطورة اقتصاديًا وصناعيًا وسياحيًا 
نتيجة رفع الحصار التركي عن حدودها الغربية وهي الحدود األهم بين جميع منافذ أرمينيا 
المنافذ جبلية وعرة ال تؤدي إلى شبكة مواصالت دولية سواء من  األخرى، إذ إنَّ بقية 
عاودت  قد  والمعامل  المصانع  فوجدت  تخيالتي  في  واستمررت  الموانئ،  أو  القطارات 
انتاجها كالمعتاد بعد أن شلَّت زهاء عقدين وتلفت بسبب منع تزويدها الوقود والمواد الخام 
الالزمة. كما تخيلت انطالقة عمرانية في كل أنحاء أرمينيا متوقعًا رؤية ما ال يقل عن 
200 رافعة برجية وورشة عمل عمالقة تعمل على مدار الساعة بداًل من أقل من 20 

ورشة تعمل حاليًا.

كما تخيلت االستثمارات تتدفق على دولة أرمينيا الواعدة بالمليارات وزيادة عدد السياح 
الزائرين لمعالمها األثرية وطبيعتها الخالبة.

لست من الحالمين العاطفيين الذين يبنون قصورًا في الهواء، بل أنا من هواة األفكار 
الواقعية والموضوعية، ولكنَّني أعلم أنَّني أطلقت العنان لمخيلتي لتأخذني إلى تلك األحالم 
واأللم  األسى  فوق  التسامي  بعد  بد  ال  فكان  إالَّ.  ليس  االتفاق  هذا  نور  ببصيص  تعلقًا 
سبيل  في  المذكور  االتفاق  في  التنازالت  كل  وبعد  قرون،  منذ  النفوس  في  المترسخين 
التوصل إلى ذلك الواقع االفتراضي أعني واقع اإلنفراج االقتصادي واالجتماعي معًا وهذا 

المطلب هو من أضعف االيمان ، وإال ما هو النفع من االتفاق أصاًل ؟

ولكن يا حسرتي لننظر معًا إلى ما حصل ! لننظر معًا إلى ما انتهت إليه توقعاتي وأحالم 
ماليين األرمن، وكأن األتراك قرأوا أفكاري وحلُّوا شيفرة أحالمي وأرادوا تحطيمها. كما 

إني استحقيت شماتة من كانوا يعارضون تفاؤلي.

ربما استعالًء منهم واستغالاًل لوضعهم كالعب اقليمي محوري في الشرق األوسط في 
المرحلة الحالية أو لسبب نجهله أمتنعت الحكومة التركية عن المضي قدمًا في تنفيذ االتفاق 
باختالق أسباب واهية. وبدأت تتلكأ في إقراره وأصبحنا كل يوم نسمع تصريحات الزعماء 
األتراك الذين يتحدثون عن شروط جديدة ومتطلبات خارجة عن نطاق االتفاق محاولين 

عرقلة التقدم )النسبي( الذي أحرز في زوريخ.

التركية  األرمنية  الحدود  موضوع  وصعوبة  بحساسية  األتراك  معرفة  رغم  وعلى 
المتنازع عليها طرحوا الموضوع مجددًا، وطلبوا بعد توقيع االتفاق أن يعترف الطرف 
علمهم  الشرط على رغم  هذا  وأثاروا  االتفاق،  لتنفيذ  سلفًا كشرط  الحدود  بهذه  األرمني 
بوجود عشرات الدول في العالم ذات خالفات ونزاعات حدودية بين بعضها البعض ومع 
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الحدودية من  الخالفات  تمنعها  ولم  الشعبية وثوقًا،  أو  الديبلوماسية  العالقات  أشد  بنت  ذلك 
المضي قدمًا بعالقاتها الطبيعية، بل دخلت في تحالفات وتجمعات اقليمية ودولية على أعلى 
المستويات واألمثلة على ذلك كثيرة بين أكبر الدول بعضها مع بعض وبين دول أخرى في 

الشرق األوسط، وكذلك في الخليج وفي القارات الخمس.

كما أنهم أعادوا طرح موضوع تخلي الدولة األرمنية وتنازلها مسبقًا عن مطلبها في أن 
يعترف األتراك بالمجازر التي ارتكبوها في حق مليون ونصف مليون أرمني وتهجير أعداد 
مثلهم خالل الحرب العالمية األولى، علمًا أن هناك أيضًا أمثلة عديدة مشابهة في عالمنا اليوم 
الطبيعية بين  العالقات  الرغم من استمرار  قائمة على  المطالب والخالفات  حيث تظل هذه 
حاليًا عالقات  لها  ولكن  المشتركة،  الدموية  الذاكرة  ذات  الدول  من  الكثير  وهناك  البلدين، 

ديبلوماسية عادية.

كما أن األتراك لم يكتفوا باضافة شروطهم التعجيزية لتنفيذ االتفاق، بل أضافوا شرطًا آخر 
يخص أبناء عمومتهم هذه المرة وهي أذربيجان. حيث جاء في تصريحات وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو أن الحدود لن تفتح والعالقات لن تستأنف مع األرمن قبل الحصول 
أرض  غاراباغ  ناغورني  منطقة  أراضي  عن  والتخلي  أذربيجان  لمصلحة  تنازالت  على 
األرمن وأجدادهم منذ ثالثة آالف سنة وأكثر. وهو نزاع بين أرمينيا وأذربيجان وليس لتركيا 
أي عالقة مباشرة به من الناحية القانونية واألعراف الدولية، وهي أصاًل ليست طرفًا فيه، 
بل تمثل دور البنت المشاكسة التي إذا صح لها أن تأخذ، قالت: »إني آخذ واحدة لي وواحدة 

لبنت عمي«.

وفي الختام لم يتسَن لي كتابة مقالتي هذه بلهجة التفاؤل التي كنت قد تمنيتها، وال بنكهة ذات 
طعم الرقي والحضارة والتي تفوح منها رائحة التسامح العصري المتمدن المؤدي إلى السالم 

المشترك، بداًل من األحقاد والنزاعات العقيمة.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2010-4-22 

     وجريدة »القبس« بتارخي  2010-4-24

    وجريدة »احلياة« بتارخي 2010-4-24

   وجريدة »�أزاتك« الأرمنيَّة بتارخي 27- 2010-4
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هذه المقالة نشرتها بعدما كنت قد سلَّمت بقية أعمالي إلى المحرر 
وكان العمل يجري في التجهيز النهائي استعدادًا لطباعة هذا الكتاب، 
والمناسبة كانت الذكرى الـ 95 لإلبادة األرمنيَّة، لكنَّني تناولت فيها 
موضوع تلكؤ النظام التركي في تنفيذ اإلتفاقيات التي تمَّ توقيعها في 
زوريخ بين وزيري خارجية أرمينيا وتركيا برعاية وحضور وزراء 
وفرنسا  اإلتحادية  وروسيا  األميركيَّة  المتَّحدة  الواليات  خارجية 
أن  لها  أتيح  إذا  التي  المشاكسة  بالبنت  التركية  الدولة  فيها  وشبَّهت 
تأخذ قالت: »هذه لي وتلك لبنت عمي«. لقد ُنشرت هذه المقالة في 
في بيروت وحلب وغيرهما..الصحف العربية وكذلك ُترجمت وُنشرت في أهم الصحف األرمنيَّة 
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القضية أكبر من بضعة أصوات 
انتخابية 

ما انفكت الجهات الرسميَّة واإلعالميَّة التركيَّة، تّدعي أن رؤساء الدول األوروبية، ومختلف 
القرارات  يمررون  وأنهم  األرمن،  مع  يتعاطفون  فيها،  الحاكمة  واألحــزاب  العالم،  دول 
ويطلقون البيانات والتصريحات لصالح القضية األرمنية "ألهداف انتخابية أو مصالح حزبية 

مع الجالية األرمنية المقيمة في بلدانهم، وليس إيمانًا بعدالة قضاياهم".

لكن الجميع يعلم أن هذه الحجة غير مقنعة وال  منطقية في أدنى درجاتها، ألنه حتى أكثر 
الدول األوروبية كثافة من حيث تعداد أفراد الجالية األرمنية ال تشكل ربع عدد تعداد أفراد 
الجالية التركية، بل في بعض الدول عدد األتراك والمحسوبين عليهم أحيانًا ربما يشكل 20 
السويد  إلى  وصواًل  وألمانيا  وهولندا  ببلجيكا  مرورًا  فرنسا  من  بدءًا  األرمن،  عدد  ضعف 
بحق  المرتكبة  بالمجازر  اعترفت  بأخرى  أو  بصيغة  التي  األوروبية،  الدول  من  وغيرها 
األرمن في بداية القرن العشرين، والكثير منها أعلن يوم 24 من أبريل من كل عام ذكرى 
يوم أليم في أجندة التواريخ المميزة في دولتهم، وياللمصادفة... فأن بعض الدول ال توجد فيها 

جاليات أرمنية أصاًل، مثل هنغاريا وسلوفاكيا!

الوضع نفسه في أمريكا الالتينية والواليات المتحدة األمريكية حيث ان 40 والية وآخرها 
الضغط  أشكال  جميع  رغم  صراحة،  بالقضية  اعترفت  والية   51 أصل  من  أوهايو  والية 
التي مارستها الدولة التركية »الحليف الحميم« ألمريكا وبرغم المبالغ الطائلة التي تصرفها 
مجالس  في  القرارات  تلك  تمرير  إجراءات  إليقاف  اإلعالم  وسائل  على  التركية  الخارجية 
الواليات.ثم كيف يبرر النظام التركي أو يقبل العقل احتمال أن يتغاضى المشرعون المنتخبون 
تعرض مصالح بلدانهم ألضرار اقتصادية وسياسية هائلة نظير احتمال عداوة تركيا لهم لهذا 
السبب، من حيث مقاطعة بضائعهم التي تصل إلى مليارات الدوالرات سنويًا بيعًا أو شراًء، 

بجانب مصالح استراتيجية سياسية، وهذا ماحصل في المرات السابقة.

انتخابية وهل  الدول هذه األعمال؟ هل هي فعاًل بعض أصوات  تلك  تفعل  لماذا  السؤال: 
القبان«  »بيضة  هو  األرمني  صوت  وهل  التصويت،  عند  بعشرة  الواحد  األرمني  صوت 
مثاًل؟ ال أحد يظن بهذه الفرضية، وال هم مقتنعون بذلك، وال يوجد شخص لدية أقل دراية في 
األمور السياسية والجغرافية يصدقها، والجميع يعرف الحقيقة األخرى التي ال يريد النظام 

التركي معرفتها.
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إحراج  بقصد  المنابر،  جميع  وعلى  العالم  حول  سفراؤها  و  التركية  الحكومة  وتطرح 
أيضًا  وتقترح  اإلبادة،  موضوع  لدراسة  خين  المؤرِّ من  لجنة  تشكيل  حكاية  ايضًا  األرمن، 
والمستندات                                                                                                                          األحداث  وقائع  من  للتأكد  الحقبة  لتلك  التركي  الحكومي  األرشيف  استخدام 
المتوفرة فيه وتشكيل لجنة من الباحثيين والمؤرخين، وتتهم رئيس جمهورية أرمينيا السابق 
رئيس   2005 سنة  أرسله  الذي  األقتراح  لذلك  االستجابة  بعدم  كوتشاريان  روبير  السيد 

الوزراء التركي السيد رجب أردوغان إلى الرئيس األرمني.

نعم، هم يكررون ذلك على الرغم من أن الرئيس األرمني كان قد رد على السيد أردوغان، 
الجارة  الفعالية قبل بدء عالقات طبيعية ديبلوماسية مع تركيا  بأنه ال نفع في بدء مثل هذه 
أواًل، والتي تمتنع عن تطبيق األصول الدبلوماسية المرعية منذ استقالل أرمينيا قبل عقدين 
من الزمن، وعالوة على ذلك تفرض حصارًا كاماًل وجائرًا على دولة أرمينيا مع حليفتها 

أذربيجان من الطرف اآلخر للحدود.

للباحثين  مفتوح  التركي  األرشيف  أن  اإلعالن  من  المقصود  ما  يتخيل  أن  القارئ  على 
تمنع  والتي  اآلن،  حتى  سارية   301 التركي  الجنائي  القانون  قوة  زالت  وما  خين،  والمؤرِّ
وتحاكم فورًا المتحدث عن القضية األرمنية بأي صيغة كانت، )مشابه للقانون الفرنسي الذي 

اجهض مؤخرًا مع األسف ( أو يذكر كلمة »المجازر« على لسانه !

 إذًا، ماذا سيكون مصير الباحث األجنبي او التركي المحايد إذا خرج بإعتقاد أو بقناعة 
جازمة بصدق حدوث المجازر؟ هل سيدخل السجن؟ و كيف سيضمن سالمته من القوميين 
تم  التركي  أن األرشيف  للمختصين، فمن األرجح  بات معروفًا  المتشدِّدين؟، وكما  األتراك 
»ترتيبه« وتطهيره خالل أكثر من 80 سنة بعد األحداث حسب رأي حتى بعض الخبراء 
األميركيين وغيرهم، وتم فتحه للمعنيين قبل بضع سنوات فقط،  وفي هذا المناسبة يحضر 

المثل "هل يدعو البستاني الدب إلى كرمه قبل قطف ثماره"؟

من هذا المنطلق، فكل الناس برأي األتراك مخطؤون، وهم وحدهم الصائبون، لكن هل 
ينطبق األمر على رأى جاء من داخل البيت التركي نفسه، وهو البروفسور التركي الشهير 
لمراسل جريدة »طرف«  أخيرًا  قال  الذي  اكشام،  تانار  المسألة األرمنية  والمتخصص في 
التركية »اذا أنت كذبت عن االقضية االرمنية طوال تسعين عامًا، فال يمكنك في العام الحادي 

والتسعين أن تكون صادقًا«. 

نشرت في الطبعة األولي من الكتاب 





البرملان الفرنسي  
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برملان  فرنسا... شكرًا لكم
       

للشعب  العادل والمهدور  الحق  الفرصة مرة أخرى إلثبات    أشكر اهلل واحمده، إلتاحة 
الجماعية عليه، واعتماد  اإلبادة  بوقوع  الفرنسي  البرلمان  بإقرار  وتبيانه وإقراره  األرمني 
وقوع  في  يشكك  أو  ينكر  من  كل  بتجريم  الفرنسية،  األراضي  على  يطبق  مبدئي،  قانون 

المجزرة.

 استهل مقالي باإلشارة إلى ظاهرة مقلقة عن األرمن الذين يعيشون في تركيا كمواطنين 
سيما  وال  الحقيقية،  مؤسساتهم  وأسماء  أسمائهم  استخدام  يستطيعون  ال  أنهم  وهي  أتراك، 
ألقابهم التي تنتهي بأحرف "يان "أو "جيان" مثل بقية األرمن في العالم وال سيما في الدول 
العربية السمحاء، مثال اسم هاروتيون هاكوبيان أصبح أرتين يعقوب أغلو! ولقب كيومجيان 
اكتشفته عند  القومية لألرمن طبعًا، وهو ما  الهوية  قيومجي...؟ والهدف طمس  الى  تحول 

مقابلتي عشرات من األرمن األتراك ، ودالالت األمر واضحة أقلها التعسف المنهجي . 

  أما القرار الفرنسي بتجريم المجزرة األرمنية التي استمرت من 24 ابريل نيسان 1915 
اهلل  من  مبين  نصر  بالتأكيد  فهو  ساحقة،  تصويت  بأغلبية  عليه  والموافق   ، ولغاية 1922 
للشعب  والشجاعة  الشهامة  بجواهر  وتاج مرصع   ، المعمورة عامًة  في  الشريفة  لإلنسانية 

الفرنسي وقيادته.

والشكر  األرمنية،  المعنويات  في  اإليجابي  وتأثيره  النبيل  الحق  هذا  روعة  رغم  وعلى 
الموصول للفرنسيين ودورهم االستثنائي الخالق، يبقى حقًا مستردًا بسيطًا، مقارنة بالحقوق 

المعنوية والمادية الهائلة التي مازالت لنا عند األتراك.

إن الشعب األرمني المبعثر بسبب التهجير في بلدان الشتات، له عند األتراك حقوق دماء 
مليون ونصف مليون إنسان قتلوا أو ماتوا في طريق التهجيرفي سهول األناضول، وقيمة 
وقرى  ومدن  الوطن،  أرض  من  المحتل  النصف  أيضًا  ولهم  خلفهم،  بقيت  التي  ممتلكاتهم 
أجدادهم الذين عاشوا وبنوا حضارتهم العظيمة عليها منذ أكثر من 3 اآلف سنة، ولهم أيضًا 
عند األتراك جبلهم العزيز "أرارات" المغتصب، على بعد أمتار من حدودهم الحالية، وهو 

يؤلم القلب ويجرح كرامة كل أرمني عند شروق شمس الصباح.

 ولألرمن أيضا، حق استرداد الكرامة المهدورة لإلنسان األرمني منذ أيام جحافل الغزاة 
السالجقة وأحفادهم السالطين العثمانيين، والتعسف المستمر لغاية اليوم، وحصل أخيرًا عبر 

إغالق الحدود الدولية مع أرمينيا؛ ويستحق شعبنا المنكوب تعويضات ليس لحقوق
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لها حضورها  المذابح مباشرة فحسب، بل حقه كأمة، ما زال  أشخاص تضرروا من 
ومساهمتها في الحضارة االنسانية منذ أيام الفراعنة والرومان.

 األمة األرمنية وهنت وهزلت خالل احتالل العثمانيين الظالم بالدها نحو 600 عاما، 
لغاية حكم السلطان عبد الحميد الثاني ، وُكسر ظهرها عمدًا حكام حزب "اإلتحاد والترقي 
" سنة 1915 ، ومن حق األرمن مطالبة األتراك بتعويضهم عما فاتهم من تقدم حضاري 
للطاقات  تعطيل  من  نتيجتها  أصابهم  وما  العصيبة،  الفترة  هذه  بسبب  اقتصادي  ورقي 
واإلبداعات اإلنسانية، ومع أهمية هذا كله، فاألرمن يطلبون من القيادة التركية عدم إنكار 

المجازر واالعتذار الصريح، وهذا هو األهم.

اليومين  خالل  الفضائيات  في  متشنجا  التركي  الوزراء  رئيس  أشاهد  وأنا  استغربت 
األخيرين، يهدد ويتوعد، ويوزع االتهامات، ويقدم أمثله ال عالقة لها بالموضوع، ووصل 
بمذابح  ساركوزي...وتذكيره  للرئيس  وعائلية  شخصية  أمور  في  تدخله  حد  إلى  األمر 
الجزائريين أثناء االحتالل الفرنسي.ورغم إدانتي كل أنواع االحتالل واالستعمار، وأسفي 
البطل، فليت األتراك تعاملوا معنا كما فعل  الجزائري  بالشعب  الشديدين لما حل  وألمي 
الفرنسيون، إذ في نهاية المطاف خرج المحتلون تاركين وراءهم األراضي الجزائرية، 
والجزائريون  ارتكبوها،  التي  واألخطاء  والتجاوزات  والمظالم  باالنتهاكات  واعترفوا 
المقيمون في فرنسا يتمتعون بكل حقوق الشعب الفرنسي، ويتنقلون ويتعبدون بحرية تامة، 
ويحولون  مليارات الدوالرات الى وطنهم األم، وتقف الحكومة الفرنسية دائما إلى جانبهم 
في المحافل الدولية، فشتان بين الحالتين، دولة تكفر عن ماضيها بتضميد الجروح، وأخرى 
ترش الملح عليها فكيف يستويان ؟ وإذا كان المعترضون علي قانون التجريم يدعون بان 
القانون يتناقض وحرية التعبير،  فقانون رقم 301 في تركيا يعاقب ويسجن كل من ذكر 
لآلداب  نوبل  جائزة  الحائز  مع  فعاَل  التركية،وطبق  األراضي  في  األرمنية  اإلبادة  كلمة 
سنة 2006 األديب التركي أورهان باموك وسواه من الشخصيات المرموقة. وإذا كانت 
تركيا تريد األخذ بمفردات العصر، وتحتذي بالدول المتحضرة، وهي التي تطرح نفسها 
والتصالح  والشهامة،  بالشجاعة  التخلي  فعليها  وعالميًا،  إقليميا  قطبًا  األخيرة  الفترة  في 
الفعلي مع تاريخها وماضيها، مثل دول عدة لها سوابق مشابهة، والتصرف وفقا لموقعها 
الكافية إلعطاء كل ذي حق حقه، وإنهاء  بالشجاعة  ومكانتها، تحترم اآلخرين، وتتحلي 

مشاكلها مع جيرانها فعليًا وعمليًا، واالنطالق إلي اإلمام بالمحبة والعدالة والسالم. 

نشرت في جريدة القبس بتاريخ 2011/12/29

       وفي جريدة النهار بتاريخ 2011/12/28
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الكونجرس  تصديق  التعليق،  هذا  كتابة  قبل  االنتظار  عليَّ  كان  بأنه  ظني  صدق  
الفرنسي على قانون تجريم اإلبادة الذي أقر قبل فترة مجلس النواب، بانتظار توقيع 
أن  القانون ليصبح ساريًا، وكان من حسن  حظنا  الفرنسي ساركوزي على  الرئيس 
ما سعينا اليه تحقق وأصبحت لشعبنا سابقة نستطيع توظيفها مستقباًل لتحقيق مكاسب 
مشابهة في دول أخرى )بالرغم من تحويل الموضوع الي المحكمة الدستورية بضغط 

وعرقلة من األتراك الحقًا( .

المنشور في جريدة  الدين  نور  اللبناني محمد  الكاتب  مقاله  أكثر  أن ماسعدني  كما 
تحت  اللبنانيه  »السفير«  جريدة  عن  نقاًل   2012 يناير   12 يوم  الكويتية  "الوطن" 
عنوان )تركيا والجزائر : عن كالم ))اإلبادة(( والمواقف المخزية( حيث تناول الكاتب 
تصريحات وزير الخارجية الجزائري األستاذ أحمد أويحيى التي تنتقد لـ " المتاجرة 
تجاه  الكامل  الصمت  األتراك  المسؤولين  التزام  والحظ  الجزائريين،  بدم  التركية   "
مكماَل  ووجدتها  انتباهي  استرعي  ما  نقل  أود  السياق  هذا  وفي  أويحيي.  تصريحات 
الحكومة  رئيس  تركيا  داخل  البعض  تحذير  عن  ويقول  الكاتب  يزيد  حيث  لمقالتي 
رجب طيب أردوغان من ربط موضوع " االبادة " األرمنية باستعمار فرنسا للجزائر 
وتستند وجهة نظر هؤالء التي تكرر في اآلونة االخيرة ليس عدم وجود جرائم فرنسية 
استعمارية خالل فترة االحتالل واعتراف الفرنسيين أنفسهم بها  بل ألن تركيا نفسها 
والذي  الماضي،  القرن  في خمسينات  تركيا  وزراء  رئيس  مندريس  عدنان  عهد  في 
يعتبر أردوغان نفسه امتدادًا له، كانت على تحالف وثيق مع فرنسا في أثناء االحتالل 
الفرنسي للجزائر. بل أكثر من ذلك، كانت لتركيا مواقف مخزية في مطلب استقالل 

الجزائر في االمم المتحدة والحق بتقرير المصير.

 فقد عارضت تركيا فى عهد مندريس قرارًا تقدمت به دول العالم الثالث في شباط 
قرار  أنقرة موقفها من مشروع  تقرير مصيرها، وكررت  فى  الجزائر  بحق   1957
آخر فى نهاية العام نفسه كانت عارضته اسرائيل أيضًا، وجددت معارضتها استقالل 
الرفض  العام 1958، وجددت  نهاية  فى  آخر  قرار  تؤيد مشروع  لم  الجزائر عندما 
مشاريع القرارات التى عرضت أمام األمم المتحدة فى خريف العام 1959. ويعرض 
المؤرخ التركى البارز فاخر أرما أوغلو موقف تركيا المشين من تحرر الجزائر فى 

بحث صدر عن مركز األبحاث التاريخية التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي.

ووزير  اردوغــان  اعتبار  أن  المقال  في  جاء  كما  تركيا  فى  البعض  »يرى  كذلك 
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يكرران  إنما  »إبادة«  الجزائر  فى  فرنسا  به  قامت  ما  اوغلو  داود  أحمد  الخارجية 
الفرنسي نيكوال ساركوزي من أن قضية  الرئيس  من حيث ال يدريان ما يتهمان به 

»االبادة« يقررها المؤرخون ال السياسيون« .

العالم ال يمكن أن  كتب سميح ايديز، المعلق المعروف فى جريدة "ميللييت"، إن 
يتشكل وفقا لما ترغب به تركيا، وكالم أو يحيى مثال على ذلك.

جهة  من  اللياقة"  فى  "درس  هى  المحدودة  الفرنسية  الفعل  ردة  إن  ايديز  ويقول 
ورسالة بأن هناك مرحلة أخرى لهذا الموضوع هى فى مجلس الشيوخ حيث "سترون" 
كما أن ما شاع عن تهديد األتراك للنائبه فاليري بوير بالقتل سوف يسهل عمل مجلس 
تركيا  اتبعتها  التي  الطريق  فإن  الجزائر  قاله رئيس وزراء  ما  الشيوخ و"إذا أضفنا 

تخاطب المشاعر ال العقل".

وينهي ايديز مقالته بالقول إن "تصريحات أويحيي  قد تفاجئ البعض، لكن بالنسبة 
لمتتبعي الديناميات العالمية عن كثب وكمبدأ فإن هذة التصريحات ليست مفاجئة ".

طبع الكتاب كان م�سك اخلتام واأنا �سعيد بذلك.. اعتقد باأن ختام اأخر مقاالتي يف نهاية 2011 وهذا التعليق قبل 
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املــطــلــوب  ــــــان:  أردوغ عــلــى  ردًا   

تعزية  كــلــمــات  بــضــع  ــن  م أكــثــر 

الــقــرن  ــات  ــداي ب ــي  ف حياتهم  ــدوا  ــق ف ــن  ــذي ال االرمــــن  بـــأن  نتمنى  اآلن  »نــحــن 
ــدم بــتــعــازيــنــا ألحــفــادهــم » ــق ــت ـــالم وإنـــنـــا ن ـــدوا فـــي س ـــرق ــن أن ي ــعــشــري ال

 ضجت وسائل األعالم التركية واألرمنية وبعض الوسائل االعالم العالمية المعنية كما 
كثرت التصريحات العديدة من المسؤولين الكبارفي عدة دول  في الموضوع ذاته وذلك 
عن البيان الذي صدر مؤخرًا في الموقع الرسمي لرئاسة الوزارة التركية أي موقع رئيس 
األليمة  الظروف  إحياء ذكرى  بمناسبة  أردوغان وذلك  السيد رجب طيب  تركيا  وزراء 
التي مرت بها شعوب العالم جراء الحرب العالمية األولى والضحايا التي قدمتها الكثير 
من شعوب العالم بما فيها المواطنين العثمانيين وخص البيان بالذكر ضحايا المواطنيين 
الضحايا هذا  العزاء الحفاد  أيضًا  وقدم  أرواحهم  يريح  ان  في   اهلل  االرمن وترجى من 
طبعًا بعد أن مر في بيانه على تكرار المواقف التركية المعروفة منذ 50 سنة وأكثر عن 

ضرورة طي صفحة أحداث الماضي والتطلع قدمًا لفتح صفحة جديدة للعالقات الخ ،،

الشرقية  االرمنية  منها  لغات  وبتسع  الوزراء  في صفحة رئيس  البيان  قلنا صدر  كما 
وزير  تعقيب  وكان  األخرى  الرسمية  واللغات  التركية  اللغة  بجانب  العربية  واالرمنية 
لوسائل  وصرح  البيان   على  اثنى  حيث  سريعا  اوغلو  داود  السيد  التركية  الخارجية 
األعالم بأن هذا هو نداء لالرمن وأضاف  قائاًل نتمنى الرد من الجانب االخر )بمعنى 

.) منها  باحسن  التحية  ردوا  بقصد  ربما  أو  االن  ملعبكم  في  أصبحت  الكرة  ان 

باللغة  الصادرة  مارمارا  صحيفة  في  قرأته  الذي  نفسه  البيان  عن  باختصار  سأمر 
صياغته  تم  انه  اال  وصفه  اليمكن  الذي  فحواه  وعن  اسطنبول  في  والتركية  االرمنية 
النظري  والعقالني  البراق  الكالم  من  ممكن  قدر  اكبر  على  أحتوي  بحيث  فائقة  بعناية 
عمله  يمكن  ما  عن  اإليجابيات  وبعد  الماضي  الحداث  التحليلية  االراء  أحتوى  وكذلك 
الضحايا  ذكرى  بإحياء  للسماح  االستعداد  عن  البيان  أحتوي  كما  المستقبل  في  معًا 
من  ابريل   24 في  العالم  حول  يحدث  كما  أيضا  التركية   األراضــي  فوق  )المجازر( 

 ، الخ  جيرانها  مع  وعالقتها  تركيا  مستقبل  عن  التفاؤلية  األفكار  بعد  وهناك  عام  كل 
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الشعوب  مكاشفة  ضـــرورة  عــن  البيان  يتحدث  ــرة  االخــي قبل  الفقرة  فــي   
االن  اننا  ويضيف  والنضج  بالتفاهم  خسائرهم  وعن  ماضيهم  عن  الحضارية 
و  العشرين  القرن  بداية  ظروف  في  حياتهم  خسروا  الذين  االرمن  لهؤالء  نتمنى 
االخيرة  الفقرة  في  .امــا  هــؤالء  الحفاد  عزائنا  عن  ونعرب  سالم  في  يرقدوا  أن 
االديان  من  الضحايا  جميع  الرواح  الرحمة  طلب  المنوال  نفس  على  البيان  يضم 

. مشابه  ظــروف  في  حياتهم  خسروا  الذين  المختلفة  والجنسيات  ــرى  االخ

لن أعلق على بيان الرئيس لضيق المساحة ماعدا الفقرة االخيرة أعاله وهي االهم 
بقية  مقتل  مليون مع ظروف  األرمن وعددهم 1.5  مقتل  يساوي ظروف  أنه  حيث 
األخرين  الرعايا  مقتل  إطالقُا الن  كذلك  ليسوا  الحقيقة   في  وهم  العثمانيين  الرعايا 
لم  التي  الحرب  هذه  حصرًا  التركية  الجبهات  وعلى  وظروفها  الحرب  بسبب  كان 
تفرض عليهم بل اعلنوها وبدأوها هم بأنفسهم  من البحر األسود أما مقتل األرمن في 
القوات  لبطش  نتيجة   السورية  والصحراء  االناضول  كان في صحاري  الفترة  تلك 

اال. ليس  واهية   بحجج  القصري  تهجيرهم  أثناء  والعطش  الجوع  ومن  التركية 

التركي  الخارجية  وزير  معالي  بمخاطبة  أرغب  المقالة  غاية  وهذا  هنا  انني 
المذكور واقول عن اي  السيد داود اوغلو عن توقعاته من االرمن على رد الجميل 
اليحتوي  كاملة  صفحة  صدرعلى  الذي  بيانكم  وفي  الوزير  معالي  يا  تتكلم  حسنة 
الرواح  الرحمة  طلب  وهم  لنا  معنى  ذو  فقط  مفيدتين  عمليتين  جملتين  على  اال 
ونقول  ونرد  جزياًل  شكًر  عليه  مانشكركم  وهذا  اكثر  ال  أحفادهم  وعزاء  الموتى 
خسروا  الذين  عن  اسفكم  أما   ، منكم  كريمة  لفتة  هذه  نعتبر  واننا  عزاكم  اهلل  تقبل 
غير  سياق  في  جاء  ألنه  مقبول  غير  اسف  فهذا  القرن  بداية  ظروف  في  حياتهم 
مع  الباطل.  بها  يراد  حق  كلمة  كأنه  أيضًا  ومضلل  إطالقًا  دقيق  وغير  صحيح 
تكون  أن  االصح  من  كان  .حيث  انتمائهم  كان  مهما  الضحايا  كل  لذكرى  احترامنا 

. غيره   من  أكثر  ومؤسفًا  مختلفًا  األرمن  ضحايا  مقتل  ظروف   تعبيروصف 

مستعدون  إننا  كما  الجميل  نكران  أو  الجحد  شيمتنا  من  ليس  ــن  االرم نحن 
للقبول  ممدوة  ويدنا  المقابل  في  من  مايتقدم  مثل  خطوات  أو  خطوة  يالتقدم  دائما 
أرواح  يريح  بشكل  وينتهي  وأمالكنا  كرامتنا  لنا  يــرد  حل  اي  على  واالتــفــاق 
أومعنوي  مــادي  مكسب  أي  طرف  أي  إلعطاء  متحمسين  لسنا  ولكننا  شهدائنا 

. تذكرونها  حتما  انتم  معكم  وحديثة  قديمة  تجارب  ولنا  يستحقه   مما  أكثر 

   اليوم ونحن على أعتاب الذكرى المئوية لشهداء االرمن المليون والنصف في 24 
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ابريل 2015 نتوقع من فخامة رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب اردوغان 
وهو الرجل الحازم القوي في تاريخ الحكومات التركية في التاريخ الحديث ان يتخذ 
موقفًا أكثر شهامة ونباًل... قواًل وفعاًل  ويعلن بصريح العبارة ان ماجرى لالرمن 
في نهايات حكم السلطان العثماني عبد الحميد كان ابادة عرقية يعتذر عنها احفاده 
بإتجاه شعوب  واالنساني  المعنوي  بالتزامهم  اوفوا  قد  يكونون  بهذا  وانهم  اليوم 
بشجاعة   ) التركية  الحكومة  )اي  يقبلوا  وان  االرمن  وأحفاد  المتحضرة  العالم 
أيضًا   المعنوية  بجانب  المادية  ممتلكاتهم  عن  االرمن  تعويض  أو  إعادة  فكرة 

متطلعا الي ما في صالح الشعبيين الجارين منذ قرون وبدء الحوار المتمدن .

أما اذا كانت  توقعاتكم المادية والمعنوية من االرمن نظير بياناتكم هذه اكثر 
الدرجة من  بهذه  لسنا  باننا  اقول  أن  الوزير  يا معالي  فأسمحلي  ما ذكرنا اعاله 
السذاجة لنقبل هكذه مبادرة رمزية بسيطة كخطوة نبيلة جبارة مدوية كما يراد لها 
ان تساق عالميًا مقابل تنازلنا وتغاضينا عن االضرار المادية والمعنوية الهائلة 
التي تكبدناها منكم طوال 8 قرون وختمتموها بتهجير وإفناء 1.5 مليون انسان 
واستوليتوا على امالكه وقضيتوا على حضارته الممتدة اآلف السنين واالن قل 
يا معالي الوزير ماذا تعني مثاًل بان تتكرم وتمد يدك لشخص بإصبع مبلل  لي 
ليطفي ظمأه وأنت عطشته و جوعته دهرًا أو في أحسن األحوال ان تسقيه ماء 

في قشرة نصف جوز مقابل أن يغفرلك بعد كل ما عملته معه .أهل يرضيك ؟
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رد اعتبار اإلنسـان األرمني

    ربما كان أمرًا طبيعيًا بأن قضية ما في مجرى إجراءات الدفاع عنها من قبل صاحبها 
تأخذ مناحي مختلفة عبر الزمن عند التقاضي وذلك حسب األولويات التي تستجد أو عندما 
يأتي الوقت المناسب لطرحها أثناء مداوالتها بمعنى الخروج من العموميات والدخول في 

التفاصيل، فقد كان أهم بند هو إثبات حدوث إبادة الشعب األرمني من قبل العثمانيين   

ــات  ــراف واالعــت بالبراهين  اكــتــفــوا  ــد  ق قضيتهم  ــدو  ــؤي م ومعهم  األرمـــن  إن 
المطالبة  دور  اآلن  وحـــان  ــة.  حــال كــإثــبــات  ــوم  ــي ال لغاية  عليها  حصلوا  الــتــي 
تساوي  ربما  والتي  غيرالمباشرة  المعنوية  وكذلك  المباشرة  باألضرارالمادية 

ذكرنا. كما  بها  تكبدو  التي  المباشرة  البشرية  المادية  األضـــرار  عن  وتزيد 

إعتذار  التعويض عنها وتحصيلها هي  والمطلوب  المباشرة  الخسائر غير  تلك  أولى 
الدولة التركية لهم وإعادة اعتبار كرامة الفرد األرمني والتي تم سلبها وسحقها طوال حكم 
واستيالء األتراك على أرمينيا لفترة أكثر من ستة قرون واستعباد الشعب نساًء ورجااًل 
وتسخيره لخدمة الباشا والبيك  والشاويش  وهدر كرامته والتعدي على شرفه وانسانيته 
حقيقة  وهذه  أو طويلة،  لمدد قصيرة  لحكمهم  التي خضعت  الدول  بقية  مع  فعلوا  مثلما 
معروفة لجميع شعوب المنطقة، والذي ما جعل اإلنسان يشبه العبد المأمور والمرعوب 
والذي يحتاج إلى وقت طويل لتسويته.  وهذه حالة خطيرة جدًا كما أكَّدها عميد األدب 
العربي األستاذ طه حسين عندما قال: "الرجل الذليل المهين ال يستطيع أن ينتج إال ذاًل 

وهوانًا، والرجل الذي نشأ على الخنوع واالستعباد ال يمكن أن ينتج حرية واستقالاًل ".

أصابت  التي  المباشرة  غير  بالخسائر  مرتبطة  أيضًا  هي  والتي  المطالب  تلك  ثاني 
تلخبط  وكذلك  والتعدادي  التمدني  التخلف  هي   1915 أحداث  جراء  األرمنية  األمة 

األرض. على  الحرة  المجتمعات  بقية  مثل  كشعب  الطبيعي  تطوره  في  سيرورته 

إن التخلف التمدني المقصود منه هو التخلف الذي نتج عن إلتهاء المواطن األرمني 
من  وأمالكه  عائلته  وحياة  حياته  على  وخوفه  به  تحيط  كانت  التي  الرهيبة  بالبيئة 

. التمدن  مجاالت  شتَّى  في  ذاته  تطوير  استطاعته  عدم  عنه  نتج  والذي  المحتلين 

لم  فلو  هائلة.  فهي  الصغيرأصاًل  األرمني  للشعب  السكاني  أضرارالتعداد  أما 
مليون  ونصف  بمليون  الشعب  تعداد  وينخفض  منفردة(  )كحالة  المجزرة  تحدث 
اليوم  لكان  الوقت،  ذلك  في  العام  التعداد  من   %30 نسبة  يشكل  كان  والــذي  شخص 



11
6

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي  2013/04/22

           وجريدة »القبس« بتارخي 2013/04/23

           وجريدة »احلياة« بتارخي 2013/04/23

ماليين   10 من  بداًل  شخص  مليون   30 من  أكثر  للتكاثر  الدولية  وبالمعايير  األرمن  تعداد 
أغلبها  والمحَتلة  الواسعة  األصلية  أرضهم  على  يكونوا  أن  من  وبداًل  العالم،  حول  مبعثرين 

األوليات. رأس  على  وضعها  من  بد  ال  جسيمة  خسائر  وهذه   ، اآلن  لغاية  تركيا  من 

والمجاورة  المعاصرة  الشعوب  غالبية  طبيعي  وبشكل  شمل  الذي  الطبيعي  التطور  أما 
ألرمينيا والواقعة في النطاق الجغرافي واالقليمي في القوقاز ذاته والذي فاتنا المقصود منه 

ل إلى الصناعات بأنواعها وخلق أجيال ومجتمعات متعلِّمة . اإلنخراط في العمار والتحوُّ

األتراك  احتالل  بسبب  كانت  المبدع  األبّي  الشعب  هذا  أصابت  التي  األضرار  هذه  كل 
المرارة  هذه  فكل   . أرمني  مليون   1.5 بإبادة  الدامي  وختامها  قرون  ستة  طوال  ألراضيهم 
الواحد  القرن  في  المتمدِّنة  والدول  الشعوب  بقية  من  وتفهم  صدى  لها  يكون  أن  من  بد  ال 
والعشرين وأن يدعم طلباتهم المحقة بأن يساعدونا في استرداد حقوقنا المادية وهي أراضي 
المباشرة  غير  األضرار  عن  والتعويض  أواًل  مهدورة  شهداء  ودماء  مغتصب  غال  وطن 
عدم  وهو  نبيل  لمبدء  وتأكيدًا  ترسيخًا  ثانيًا  اإلنسان  اعتبار  ورد  الصريح  االعتذار  وهي 

حين. بعد  ولو  حقه  وإعــادة  المظلوم  ونصرة  كان  أينما  العقاب  من  المعتدي  إفالت 
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األرمنية  المجازر  ذكرى  في  كتابتها  على  دأبت  التي  النموذجية  مقالتي  كانت  هذه 
المعنوية  للخسائر  بآخر  أو  بشكل  تطرقي  ورغم  عام،  كل  من  نيسان   - أبريل  شهر  في 
أردت  السنة  هــذه  أن  إال  السابقة،  مقاالتي  في  األرمــنــي  الشعب  لها  ض  تعرِّ التي 
والجغرافية  البشرية  الخسائر  مستبعدًا  المعنوية،  للخسائر  المقالة  كل  تخصيص 
الكتَّاب  جميع  ِقبل  من  الوقت  هذا  مثل  في  عام  كل  في  إليها  التطرق  يتم  والتي  والمالية، 

أرمنية. تجمعات  توجد  حيث  العالم  أنحاء  جميع  في  الخطباء  أو  المحاضرين  أو 

نعم، أنا مقتنع تمامًا بضرورة إبراز الخسائر واألضرار المعنوية التي أصابتنا أو بمعنى 
أصح األضرار الجانبية التي نتجت بسبب اإلبادة، والتي ربما تكون أكبر وأشد ضررًا من 
األصل مثلما يحدث غالبًا بعد وقوع الزالزل، حيث يكون االرتداد الثاني للزلزال غالبًا أشد 
اإلبادة  للزلزال األول والذي حدوثه حتمي في أغلب األحيان، كزلزال  أو مشابهًا  ضررًا 
التي حدثت للشعب األرمني بدءًا من 24 أبريل 1915 وحتى نهاية العام 1922 وكانت من 

ض لها الشعب األرمني كما جاء في مقالتي. ارتدادها تلك األضرار غير المباشرة التي تعرَّ

الرقم  وايجاد  احتساب  األممية  وحتى  األرمنية  الرسمية  الجهات  واجب  من  كان  ربما 
العام  وهو  اإلبادة  بتاريخ  )الرشادية(  العثمانية  الذهبية  الليرة  قيمة  يعادل  لما  الصحيح 
للضحايا  الصحيح  العدد  احتساب  يجب  وكذلك  اآلن،  من  عام  مئة  قبل  أي   ،1915
منينا  التي  الخسائر  حساب  لنستطيع  المدة  هذه  كل  في  الطبيعي  البشري  التكاثر  ونسبة 
كان  وما  المنتجين  واألفراد  والمبدعين  العلماء  عدد  لحساب  وكذلك  جوانبها،  كل  من  بها 

وحضارة. ثقافة  من  والعالمي  األرمني  القومي  الناتج  إلى  ويضيفوا  ينتجوا  أن  يمكن 

ربما كان من األسهل احتساب حجم الخسائر أن تأخذ حصة مساهمة الفرد التركي الذي يعمل 
فوق نفس تلك االرض حاليًا، وكم هي نسبة تطوره وثرائه مقارنة مع ما كان ألجداده الذين 
خريجي الجامعات، ونسبة األراضي المستصلحة لو لم تحدث المجزرة وارتدادتها..عاشوا في تلك الحقبة لغاية اآلن، وهذا ينطبق أيضًا على عدد السكان ونسبة التطور المدني وعدد 
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لن تنجح تركيا باإلستحواذ على 
التاريخ األرمني

مبادرة إنتهازية جديدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز فيها كل األعراف 
لحضور  العالم  لزعماء  وجه دعوة  حين  واإلخالقية،  واإلنسانية  والدبلوماسية  السياسية 
فعاليات الذكرى المئوية لحرب غاليبولي )دردنيل( في 24 أبريل المقبل، في تزامن وضيع 

ومفتعل مع إحياء الدولة األرمينية »الذكرى المئوية إلبادة األرمن “باليوم نفسه . 

بينها  يدور  التي  الدولة  ارمينيا،  رئيس  حتى  بدعوته  يوفر  لم  أردوغان  أن  واألنكى 
بحق  “ابادة”  بحصول  االعتراف  االخيرة  رفض  بسبب  دبلوماسي  نزاع  تركيا  وبين 
االرمن في المجازر التي تعرضوا لها في عهد السلطنة العثمانية في 1915 وقتل فيها 
مليون ونصف المليون من األبرياء األرمن، وأثارت الدعوة غضبا وأستياء عارمين في 

العاصمة األرمنية “يريفان” التي رأت فيها محاولة تركية “لتزوير التاريخ”.

ويحاول البعض اإليحاء بأن السبب في حصول هذا التوتر الجديد بين يريفان وانقرة، 
في  األرمن  إبادة  ذكرى  تاريخية مع  دبلوماسية، هو مصادفة  تقيمان عالقات  اللتين ال 
24 أبريل 1915، في حين أن معركة غاليبولي اندلعت يوم 18 مارس من العام نفسه 
، بإنزال نفذته قوات انكليزية ونيوزيالندية واسترالية وفرنسية في شبه جزيرة غاليبولي 
الواقعة حاليا في شمال غرب تركيا، وليس في 24 أبريل، حيث يسعى الرئيس التركي 
اآلن إلى إرباك المجتمع الدولي، وإحراج رؤساء الدول لثنيهم عن الحضور إلى أرمينيا 

والتوجه إلى اسطنبول.

ما  بحسب  األرميني سيرج سركيسيان،  قال الرئيس  التركية،  الدعوة  وفي رده على 
انظار  “لتحويل  التاريخية  المصادفة  هذه  اغتنم  اردوغان  ان  االرمنية،  الرئاسة  اعلنت 
العالم عن االنشطة المصاحبة للذكرى المئوية لالبادة”، منددا “بسياسة اإلنكار التقليدية 
التي تنتهجها انقرة”، واضاف انه “سبق له وان وجه دعوة الى اردوغان للمشاركة في 
الذكرى المئوية للمجازر في 24 أبريل المقبل في يريفان، وانه ليس من عادته ان يلبي 

دعوة ضيف لم يلب هو نفسه دعوة سبق وان وجهت اليه”.

يمثل  الذي  العالمية”  االرمنية  المنظمات  تنسيق  “مجلس  التركية  بالخطوة  ندد  كما 
أرمن المهجر، معتبرا توجيه اردوغان دعوات لقادة العالم للمشاركة في ذكرى المعركة 
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“اطالق نار دبلوماسيا معاكسا” هدفه “افشال المشاركة المتوقعة لقادة الدول االجانب في 
هذا اليوم في يريفان”.

تركيا  فيسك دعوة  البريطانية روبرت  إندبندنت  صحيفة  في  الشهير  الكاتب  ووصف 
مبادرة  قلعه  جناق  ذكرى  إحياء  “توقيت  بعنوان  له  مقال  في  السياسي”، وقال  بـ”الجنون 
مخزية إلخفاء إبادة األرمن” : في الوقت الذي يخطط فيه زعماء العالم إلحياء ذكرى الحرب 
العالمية األولى التي جرت من أجل جناق قلعه هناك خطر غياب إحياء ذكرى أخرى هي 

إبادة األرمن وصرف األنظار عنها.

وأعاد فيسك إلى األذهان أن الرئيس التركي السابق عبد اهلل جول احتفل في العام 2013 
انتقاده  ( في 18 مارس، وواصل  كاليبولي  قلعه)  الثامنة والتسعين لحرب جناق  بالذكرى 
لموقف تركيا قائال: “لم يقل أحد في تركيا حينها في عهد جول أن ثمة ضرورة لالحتفال 

بذكرى حرب جناق قلعه في 24 أبريل”.

اآلخر  إلغاء  إلى  الدعوة  من حيث  األرمن  إبادة  التركي عن  الرئيس  مبادرة  تختلف  وال 
اإلنسانية  أدنى درجات  إلى  تفتقر  فجة مكشوفة وفاضحة،  فذلكة  وإقصائه، عدا عن كونها 
والضمير، ولهذا أناشد رؤساء الدول والمنظمات اإلنسانية واألفراد من كل الشرفاء في العالم 
مقاطعة المناسبة التركية المصطنعة، واإلختيار بين الحق والباطل، كي ال نشارك بتزوير 

التاريخ وتحويله إلى مماحكات سياسية، وإهانة أرواح مليون ونصف المليون من الشهداء.

وينبغي عدم اإلستهانة بالتواريخ اإلنسانية وتحويلها إلى مزايدات مغرضة من قبل السياسيين 
يوم 24  التاريخ،  الحرص على حفظ هذا  المتحدة  اإلنتهازيين، ويتوجب على منظمة األمم 

إبريل، وتحويله إلى مناسبة سنوية لتذكير العالم بشهداء األرمن، كي ال تتكرر هذه المأساة.

 وعلى الجمهورية األرمنية، دفاعًا عن النفس، وتمجيدًا ألرواح الشهداء األبرياء، القيام 
بحملة سياسية ودبلوماسية وإعالمية واسعة، لفضح التالعب التركي المكشوف، الذي يأتي 
التي تدعي  الجيران”  المشاكل مع  كذلك في تعارض واضح وفاضح مع سياسة “تصفير 

أنقرة تطبيقها!

ولعل من المفيد التذكير كيف أن األميركيين يحضرون الذكرى السنوية إللقاء القنبلة الذرية 
على مدينة “هيروشيما” في اليابان، ويشارك المسؤولون األلمان في ذكرى “الهولوكوست”، 
في حين لم يستطع الرئيس أردوغان اإلرتقاء إلى هذه الدرجة من النبل والشهامة ومواجهة 
العرقي  التطهير  يتبع أسلوب اإلنكار والتحايل مع  التركي  النظام  الواقع والحقيقة، ومازال 

واإلبادة التي ُأرتكبت في حق الشعب األرمني في سنوات أفول اإلمبراطورية العثمانية.
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ورغم كل هذا الحيف والظلم والجور من جانب األتراك، الذين باتوا رديفًا للمعاناة بالنسبة 
لشعبنا منذ أكثر من 600 عام، والبالء الذي يالحقهم ويستكثر عليهم حتى أحزانهم، فإن 
الشعب األرمني لم ينهزم ولن يلين، فاإلستعدادت قائمة على قدم وساق في جمهورية أرمينيا 
من  لديهم  ما  أفضل  وتقديم  األليمة،  التاريخية  المناسبة  هذه  إلحياء  المهجر،  أرمن  وعند 
العقاب، وال تنجح  المجرمون من  يفلت  القضية حّية وخالدة، كي ال  مبادرات، إلبقاء هذه 

مساعيهم في تغييب حقوق شعبنا. 

المجد والخلود لشهدائنا األكرمين، وال عزاء للطغاة والظالمين.

نرشت يف جريدة »احلياة« بتارخي  2015/02/21

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي  2015/02/23
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مقاالت يف التراث األرمني
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  قليلون يعرفون أن الشعب األرمني وأرمينيا قديمان في التاريخ قدم الفراعنة والبيزنطيين 
والرومان، ولكن سكان سوريا ولبنان ومصر وفلسطين الذين عاش بينهم المهاجرون األرمن 
بتاريخ األرمن من شعوب  الشعوب معرفة  أكثر  العالميَّة األولى وبعدها هم  الحرب  أثناء 
األرمن  جاور  الذي  اإليراني  الشعب  أيضًا  األرمن  عن  الكثير  ويعرف  األوسط،  الشرق 
منذ أكثر من 3000 سنة وعايش معه األحداث التي جرت في تلك المنطقة الممتدة غرب 
الفارسية  اإلمبراطورية  تأسيس  منذ  القوقاز  منطقة  في  آرارات  جبال  وحول  قزوين  بحر 
غزوات  ثم  العالم،  من  األصقاع  لتلك  المسلمين  الفاتحين  بعد وصول  ثم  ومن  وتوسيعها، 

المغول والتتار والسالجقة والعثمانيين إلى الحربين العالميَّتين األولى والثانية ولغاية اليوم.

لم يبَق من شعوب وحضارات المنطقة إالَّ القليل، وكذلك لم تبَق لهم ذكرى خالدة إال ما 
ضه لغزوات واحتالالت  رة وهو رغم تعرُّ المتحضِّ ندر. إن الشعب األرمني من الشعوب 
عديدة في األلف سنة األخيرة بما فيها اإلحتالل العثماني الذي طال لمدة 600 سنة تقريبًا، 
ر واستقالل مؤقت لم يدم أكثر من سنتين  لحقتها ثمانون عامًا من الحكم السوفييتي بعد تحرُّ
بين 1918 - 1920، ونال االستقالل مرة أخرى سنة 1991 عند إنهيار اإلتحاد السوفييتي 

وأصبح دولة مستقلَّة لها علم يرفرف على سواري األمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة.

فيه سوف يسهل عليه  التاريخ األرمني وتمعَّن  أو قرأ  أرمينيا  من زار يريفان عاصمة 
يتميَّز  وكم  والعلمي،  والمعماري  الثقافي  ر  التحضُّ حيث  من  الشعب  هذا  مستوى  تصور 
في محيطه عن الشعوب األخرى لشغفه بالثقافة من الفنون واآلداب كالمسرح والموسيقى 
والشعر والرسم، خاصة النحت الذي يحتل مرتبة خاصة بين الفنون حتى أن البعض ُيشبِّه 
العاصمة يريفان بمتحف نحت في الهواء الطلق لكثرة ما يحتويه من تماثيل ونصب تذكارية 
فى كل زاوية أو شارع أو ساحة أو قمة تل، وفي المدينة العديد من المتاحف التي تحتوي 
اتين العالميين  على آيات من فن النحت غاية في الروعة واإلتقان وهي معروفة لدى كبار النحَّ
الدوائر  مباني  بها  تحيط  التي  الحرية  ساحة  مثل  الرسميَّة  والدوائر  المباني  من  والعديد 
فى جمالها  ورائعة  فى تصميمها  فريدة  المباني  هذه  »أرمينيا«، وكل من  وفندق  الرسميَّة 
العالميَّة وهو  المعمار  فن  الكثير من مدارس  أخذ عنه  الذي  المعمار األرمني  فن  وتعكس 

احتفاالت األرمن
بذكرى 1700 سنة
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س في أرقى أكاديميَّات الفنون في العالم., كما أن يريفان تمتاز عن غيرها من عواصم  يدرَّ
دول المنطقة باحتوائها على أكبر مكتبة في أجمل بقعة ومبنى في العاصمة، وهي تحتوي 
األرمن  اهتمام  يعكس  مما  رة  غاب  أزمنة  من  النادرة  والمخطوطات  الكتب  ماليين  على 
باألدب والكتابة منذ عشرات القرون ولغاية اليوم، كما تحتوي أيضًا على كثير من اآلثار 

والدراسات والنظريات العلميَّة األصليَّة لعلماء مسلمين وأجانب وأرمن وغيرهم.

وقد تأثَّر كثيرون بنظريات العالم أنانيا ِشراكاتسي )القرن السابع( في علم الفضاء وتأثير 
األجرام السماوية على كوكب األرض حسب بعدها عنها وأحجامها، وأخذ عنه البيزنطيون 
القرن  في  الفضائية  الجغرافيا  علم  س  وأسَّ ر  طوَّ الذي  البيروني  ريحان  أبو  عنه  أخذ  كما 
لدى  معروف  بعضها  عديدة  علوم  عن  كتب  أيضًا  المكتبة  وفي  الميالدي،  عشر  الحادي 
العلماء والكثير منها غير معروف بسبب الظروف التي مرَّ بها الشعب األرمني والتي ال 
مجال لذكرها اآلن. أما ما يعتز األرمن بتسجيله فهو المناسبة المجيدة التي يحتفل بها الشعب 
األرمني هذه السنة 2001، وهي ذكرى إعتناقه المسيحيَّة دينًا رسميًَّا للدولة )مملكة أرمينيا(  
سنة 301 ميالدية أيام الملك درطاد الكبير، وبذا صارت أرمينيا بذلك أول دولة في العالم 

تعلن المسيحيَّة دينًا رسميًا للدولة والشعب.

وبدأ  ذلك،  على  عام   1700 مرور  بذكرى  مستمرة  واالحتفاالت  السنة  هذه  بداية  منذ 
األرمن االحتفاالت في هذه المناسبة في الوطن األم أرمينيا أو في المهجر الذين يعيشون 
أقيمت احتفاالت عديدة تحت رعاية  العربيَّة أو األوروبيَّة وأميركا فقد  الدول  أما في  فيه، 
رئيس الدولة األرمنيَّة حضرها كبار الساسة من دول المهجر لمقابلة أفراد الشعب األرمني 
في الوطن والمهجر والحديث عن المناسبة العظيمة وحض األرمن على إتباع تعاليم الدين 
في حب  الموروثة  األصيلة  بالقيم  والتمسك  الزائلة  الدنيوية  الحياة  واإلبتعاد عن  السماوي 
السالم والصدق واإلخالص بالقول والعمل وكسب صداقة ومحبة الشعوب التي يعيشون فيها 

فيعكسون بذلك الحضارة العريقة التي ينتمون إليها.

الفنيَّة  واللوحات  الكتب  والسمفونيات ومعارض  المسرحيات  الفنيَّة ومنها  العروض  أما 
أقيم في منتصف شهر أغسطس )آب(  الذي  الرياضيَّة مثل أولمبياد أرمينيا  والمهرجانات 

2000، فقد نالت إعجاب كل من شاهدها على ملعب يريفان البلدي.

 وأما قمة هذه اإلحتفاالت فهي ما توِّجت به في أواخر شهر سبتمبر )أيلول( من نفس العام 
ر الضخمة في العاصمة والتي تتَّسع أللف وسبعمائة  مع افتتاح كنيسة القديس كريكور المنوِّ
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بقبول مملكة  أرمينيا  العالم  المقالة بمناسبة احتفاالت األرمن حول  كتبت هذا 
الدين المسيحي دينًا رسميًا لها سنة 301 للميالد، وحظيت هذه المناسبة باهتمام 
إعالمي كبير خاصة في الدوائر الدينية ولدى الجاليات األرمنية المنتشرة في كل 
بقاع المعمورة، وكانت هذه الذكرى مبعث فخرنا واعتزازنا وسعادتنا كوننا أول 
من آمن بهذا الدين العظيم، وسار على هدى تعاليمه رغم تعرض الكثير من أتباعه 

للبطش واالضطهاد لقرون عدة.

الة في مجمع الكنائس العالمي، فضاًل  ومما ال شك فيه أن لألرمن إسهامات فعَّ
والعقائد..عن دورهم الذي ال ُيستهان به في حوار األديان ونشر السالم والتفاهم بين األمم 

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2001-4-27

ويف جريدة »ARAB TIMES « الكويتية الناطقة ابالنلكزيية بتارخي 2001-11-3

ويف جريدة »الرشق الأوسط« بتارخي 2001-2-23

بين  المسيحيَّة وكان من  اعتناق  مصلٍّ جلوسًا رمزًا الحتفاالت مرور 1700 عام على 
المدعوين رؤساء ووزراء من دول صديقة. 
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ما دعاني إلى تقديم هذا الدعاء والنص الديني ليس ما يحتويه من معان روحانية أو دينية 
نه من مشاعر ندم واستغفار وطلب الصفح في مفهومه الديني فقط،  فحسب، وال ما يتضمَّ
ا أشتهر به  بل ما أردت تقديمه هو جزء بسيط من الثقافة األرمنيَّة وفصاحة لغتها وأدبها ممَّ

كثيرون من المفكِّرين والفالسفة المبدعين ورجال الدين الذين منهم صاحب هـذا الدعاء.

  هذا الفصل جزء من صالة يوم األحد ُتتلى على شكل تسعة مقاطع، يقرأ المصلي مقطعًا 
ر جميع المصلين بصوت  بعد مقطع، وفي نهاية كل مقطع عند عبارة »توبة يا رب« يكرِّ
عال وخشوع »توبة يا رب«، ثم يرد عليهم المطران الواقف قرب القارئ، وأمام المصلين، 

وهو في دور الشفيع بقوله »فليغفر اهلل لكم جميع ذنوبكم«.

التي قد يكون ارتكبها فى يومه، أو في  الكبرى  الخطيئة  الغفران عن  الكاتب  لم يطلب 
والذنوب  المعاصي  من  ارتكبه  ما  مثل  من  التفاصيل  أدق  إلى  لها  فصَّ بل  السابقة،  الفترة 

والزالت واألخطاء والتقصير والتجاوزات.

يتهيأ لي أنَّه حرص على أن ال يعمل أي عمل من أعمال اإلنسان في الحياة، المشين منها 
والمنكـر، المضر منها أو المؤذي، إال وجاء على ذكره طالبًا الغفران من ربه. هذا الدعاء 

مزيج من التوبة وطلب الغفران ومن االعتراف والمناجاة.

نص صالة االستغفــار
– أذنبت في حق االثالوث األقدس اآلب واالبن والروح القدس. مذنب أنا أمام اهلل.

العذراء وأمام جميع  ارتكبتها وأمام مريم  التي  الذنوب  اهلل عن جميع  أمام  أعترف   -1
القديسين وأمامك أيها اآلب، ألنَّني أذنبت بخيالي وأقوالي وأفعالي، بارادتي حينًا وأحيانًا من 

دون ارادتي، بعلمي حينًا وأحيانًا من دون علمي. 

توبة يا رب.

دعاء من التراث األرمني:
»االستغفار عن كل شيء«
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2- أذنبت بروحي وانفعاالتها، بعقلي وشطحاته، بجسدي وأحساسه.

أذنبت بخلجات نفسي، بالخبث وقلة االحساس، بالجرأة والجبن، بالتبذير والبخل والبذخ 
وتأييدي الشر، دافعًا نفسي إلى اليأس والشك.

توبة يا رب.

بالحسد والنظرة  الخبيثة،  بالنذالة والكراهة والنظرة  الشريرة،  أذنبت بتخيالت عقلي   -3
الشريرة في الليل أكان ذلك أم في النهار. مارست أفكار الرذيلة الشهوانيَّة ذكوريَّة كانت أو 

أنثويَّة أو بهيميَّة ووحشيَّة. بخيالي مارست الفجور وفي منامي مارست أكره الفسوق.

توبة يا رب.

النعاس  بتثاؤب  المقرف/  بالتشدق   – والالمباالة  /بالمسايرة  جسدي  برغبات  أذنبت   -4
وإثارة غرائزي والعديد من الشهوات المقززة / أذنبت بسمعي بالتطرق إلى األحاديث المسرة 
وبعيوني بالنظرات الوقحة. وبقلبي بالرغبات الفاسدة/ بأنفي بالروائح المثيرة وبفمي بالقبالت 

الشهوانيَّة / وبقلة الهمة والرعونة والسكر.

توبة يا رب.

5- أذنبت بلساني بالذم والنميمة، بالكذب واليمين الكاذبة وحنث اليمين والمجادلة والنفاق 
والدس والتفاهة والوشاية والسخرية وإثارة االشاعات باللعن. بالتذمر والشكوى وعدم الرضا 

والنميمة والمسبَّة.

توبة يا رب.

6- أذنبت بسرقة يدي، بالطمع، بالظلم، بالضرب والقتل والمشاجرة.

توبة يا رب.

روحي  وبتحركات  الخمس  وبحواسي  جسدي  وأعضاء  كياني  أجزاء  بجميع  أذنبت   -7
يميني ويساري.  بتدمير  الدنيء ومنافقة األقوياء،  بالغش  بالطغيان ودوس الضعفاء،  الست 

ذمَّيت الذين سبقوني، وكنت المثل السيء لمن بعدي.

توبة يا رب.

8- كما أني أذنبت بالخطايا السبع المميتة. 
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- بالغرور، بالحسد، بالغضب، بالكسل، بالطمع، بالشراهة، بتوقي للفساد وبمختلف أنواع 
هذه الخطايا أذنبت. 

توبة يا رب.

9- كما اني أذنبت بحق جميع وصايا اهلل الملزم منها والمنهي عنها، ألني لم أطبِّق ما كنت 
ملزمًا به، ولم أبتعد عن المنهي عنه. حفظت القانون، ولكن تقاعست عن تطبيقه. دخلت في 
وبكامل  أتجنبه  لم  بالشر  برغم علمي  بسلوكي كنت غير الئق،  ولكن  المسيحيين،  صفوف 

درايتي أبتعدت عن األعمال الصالحة.

يا ويلي يا ويلي يا ويلي: ماذا أقول وماذا أعترف ؟ إن ذنوبي ال تحصى، أثـامي ال تغفر 
وجروحي ال تشفى.

توبة يا رب.

وهكذا لنهاية صالة التوبة.

ُنرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2002-12-8.
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منها  للدراسة  أقرب   اللبنانيَّة  »النهار«  جريدة  في  ُنشرت  التي  المقالة  هذه 
األرمنية  من  حرفية  ترجمة  ألنَّها  وذلك  عام،  من  أكثر  في  كتبتها  وقد  للمقالة، 
القديمة، ومضمونها عبارة عن طقوس دينية على شكل اعتراف جماعي يتلوه 
وذلك  يا رب«.  »توبة  بقولهم:  المصلُّون بصوت عال،  ويردِّده  الكنيسة،  خادم 
بغية طلب الصفح والغفران من الخطايا والذنوب التي يرتكبها اإلنسان، وال تكون 
التوبة هنا من األخطاء والذنوب المعروفة والواضحة، بل تتسع لتشمل التخيُّالت 

يرة والكراهية والنظرة الخبيثة لآلخرين أيضًا. واألفكار الشرِّ

إن اللغة األرمنيَّة القديمة التي ُكتبت بها تلك الصلوات لم تعد دارجة في حياتنا 
اليومية لذا تطلب األمر مني جهدًا إضافيًا  لفهم معانيها الدقيقة، كما أنني لم أجد 
أحيانًا مرادفًا لبعض كلماتها في اللغة العربيَّة، وقد أمضيت  الكثير من الوقت 
لتوضيح مفردات التوبة والندم. وسعدت كثيرًا بنشر هذه المقالة التي دفعني إلى 
كتابتها  أنني  كلما ذهبت إلى الكنيسة وسمعت طقوس  االعتراف كان ينتابني 
ر في مهمة ترجمة هذا الدعاء ونشره  لتعريف القارئ العربي  ببعض طقوسنا الدينية..إحساس بأنني مقصِّ
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»من أعماق القلب كلمة إلى اهلل« هو عنوان جميع مقاطع كتاب »المراثي« الذي وصفه 
وأبدعه كريكور ناريكاتسي قبل ألف عام وُيحتفل به كتحفة أدبيَّة في جميع المحافل الثقافيَّة 

والدينيَّة العالميَّة مثل اليونسكو وغيرها بمناسبة صدوره األلفي األول هذا العام.

وُترجم »كتاب المراثي« إلى كثير من اللغات الحيَّة وترجمه إلى العربيَّة األستاذ المعروف 
نزار خليلي، والكتاب يتألف من 700 صفحة في 95 حوارًا تبدأ جميعها بجملة »من أعماق 
القلب كلمة إلى اهلل« أو »كلمة مع اهلل«، حيث يمكن ترجمتها بالشكلين دون فرق جوهري 
يذكر في المضمون، ويسمَّى ناريكاتسي نسبة إلى قرية ناريك في أرمينيا الغربية قرب بحيرة 
فان. وهو أحد أشهر أدباء األرمن الصوفيين الذي اشتهر بصفة خاصة بكتابه العظيم موضوع 

المقالة الذي شاع في ما بعد باسم »ناريك« اختصارًا.

ال يضاهي »كتاب المراثي« أي »الناريك« أي عمل أدبي معاصر له وهو يفوق في القيمة 
األدبية كتاب »الكوميديا االلهية« لدانتيه عمالق األدب اإليطالي الذي جاء بعد ناريك بأكثر 

من ثالثمائة عام.

يتميز ناريك عن غيره في الكتب بأسلوبه الفريد بمخاطبة خالقه اهلل عز وجل واصفًا إياه 
بأوصاف تبجيليَّة وتكريميَّة قلَّما وجدت في أي نص آخر. كما إنه يتميز بأسلوب فكري عبقري 
فريد ورائع وهو نابغة فكرية عظيمة في مجال األدب الالهوتي ليس عند األرمن فحسب بل 
في األدب العالمي لما يتميز به من تفرد بالتحليالت الروحانية العميقة وتوصيفات صوريَّة 
شديدة الوضوح والتأثير وتعبيرات صادقة وبليغة لخلجات ومشاعر الروح اإلنساني يصل إلى 
مرتبة اإلعجاز. إن القارئ سوف ينبهر في سعة خيال هذا اإلنسان وقدراته االستثنائيَّة الختيار 
مًا في الوقت نفسه،  هذا االسلوب ونجاحه باقتدار في محاورة ربِّه شاكرًا شاكيًا مطالبًا ومعظِّ
والمخلوق،  الخالق  بين  حوار  وكأنه  األحد.  الواحد  بخالقه  المخلوق  هموم وشجون  وباسطًا 
وبين الكامل والناقص، وبين الذي ال يخطئ والذي دائمًا يخطئ، بين الباقي والفاني. إنه حوار 
التواصل بين اإلنسان وربِّه إلى عالقة تخاطب ودي مع خشوع جم يناجي ربَّه عند  يحول 
ض إلى الزالت والخطيئة ويطلب وده ومغفرته عالمًا بقدرات ربِّه العظيمة قاصدًا  كل ما تعرَّ

رحمته.

 »كتاب املراثي«
من األدب األرمني
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مما  بعض  إلى  ف  التعرُّ نحاول  واألربعين  التاسع  الحوار  من  المقتطفة  التالية  األبيات  في 
يتجلَّى في أدبية ناريك:

»حقًا ليس ألي من مخلوقاتك وبلغته الماديَّة وصف جزء بسيط من رحمتك 

والذي أريتني إياه يا أيها المبدع،

ألن قوتك هي بالتأكيد أعظم بكثير

يعيد البالي لمثل بريقه األول 

يخلق القوة من العدم ال ضعف فيك مطلقاًً، بل أنت طاقة كل شيء.

ومجرد كلمة منك كافية لتوصيل األعمال لكمالها. 

ويسمو بنور رحمتك أكثر من الخلق نفسه.

ألنك باحداهم تسمى بالخالق فقط، أما بالثانية فأنت المحيي والغافر.

ليس فقط المجدِّد بل أيضًا المصلح.

ليس فقط الباري بل أيضًا المحسن. 

ليس فقط الدليل بل أيضًا النور.

ليس فقط المداوي بل أيضًا المواسي.

ليس فقط الشافي بل أيضًا الطبيب.

ليس فقط الخالق بل أيضًا الرفيق.

ليس فقط عاطي الهبات للجميع بل أيضًا الكريم.

ليس فقط الصبور بل أيضًا المتسامح.

ليس فقط المتفهِّم لغرائزنا بل أيضًا الساتر. 

ليس فقط العطوف بل أيضًا المالذ.

ليس فقط المحب الجبَّار بل أيضًا اهلل.

وإنك بطيبك الال متناهي مبارك بكافة األحوال.
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وهكذا إلى نهاية الفصل الذي يختم به ناريكاتسي تبجيله وتفصيله للصفات االلهية الحسنى 
اءه من الشعب األرمني إلى المعرفة اليقينة لفضائل ربهم سبحانه وتعالى  بخشوع، واعظاًً قرَّ
ضعيفة  الملذات،  في  منغمسة  والجهل،  الضالل  في  غارقة  المنطقة  شعوب  كانت  وقت  في 

اإليمان.

ليتني استطعت تقديم بعض الفصول األخرى ذات الصبغة األدبيَّة والسبكة الشعريَّة المختلفة 
الذي يزخر فيها الكتاب ولكن ال أظن بأن الصفحات األدبيَّة في الجريدة تسمح بذلك.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2003-11-14 .

»كتاب  عىل  عام  »�ألف  عنوان  16-12-2003 حتت  بتارخي  »الهنار«  جريدة  ويف 
املرايث«.

للنابغة  المراثي«  لتأليف »كتاب  األولى  األلفية  الذكرى  بمناسبة  كتبتها  المقالة  هذه 
الالهوتي كريكور ناريكاتسي الذي عاش وتوفي في منطقة بحيرة »وان« في أرمينيا 

الغربية التي يحتلها اآلن األتراك.

ما يسعدني أن الذكرى األلفية لالحتفاالت بالكتاب والكاتب وجدت الصدى واالهتمام 
وخاصة  والفكرية  األدبية  المحافل  وفي  اليونسكو،  مثل  الدولية  المحافل  في  الالزم 
الحضارية   األمم  من  وغيرهم  األرمن  بين  سواء  كافة،  العالم  أرجاء  في  الالهوتية 
هو  المقالة  هذه  كتابة  إلى  دعاني  الذي  الرئيسي  السبب  إن  كثيرًا.  يسعدني  ما  وهذا 
تسجيل موقفي من الرجل وأعماله قبل فوات األوان وقبل انتهاء االحتفاالت بذلك في 
العام 2003. أما الدافع اآلخر واألهم  فكان عشقي ألعمال هذا األديب الكبير عمومًا 
وإعجابي  بقدرته على الغوص في وجدان اإلنسان وخلجاته، طالبًا له المغفرة والصفح 
من الرب حينما يغرق في الذنوب واآلثام، وأعجبني في هذا المبدع قدرته على الغوص 
فت أعماله بعد قراءتي  في الجوانب الروحانيَّة وصياغتها في قالب لغوي بليغ، ومنذ تعرَّ
ترجمته من اللغة األرمنيَّة القديمة )الكرابار( إلى اللغة األرمنيَّة الحديثة )األشخارابار(، 
لقراءة  الكثير من وقتي  صت  الكاتب والكتاب وخصَّ قيمة هذا  الحين عرفت  منذ ذلك 

جزء من أعماله قبل الكتابة عنه.

ف كل أرمني فحسب، بل يحمل بين  طياته السعادة لكل مؤمن أيًا كان دينه ومذهبه ..إن »كتاب المراثي« عمل أدبي عظيم ال يشرِّ



األبجدية األرمنية مزخرفة
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ُكتبت  التي  الكلمات  أولى  هذه  النابغين«.  كالم  ونحترم  والموعظة  بالحكمة  لنأخذ   «
بأبجدية اللغة األرمنيَّة عند أول اكتمالها قبل 1600 عام كنص، وهذا ما أريد له أن يرسخ 

في الشخصيَّة األرمنيَّة بعد ذلك كغاية.

آباء أجالء مثل »ميسروب ماشدوتس« و»ساهاك بارتيف« أفنوا حياتهم في سبيل إيجاد 
أبجديَّة خاصة بأبناء شعبهم يستطيعون بواسطتها كتابة وقراءة وترجمة النصوص الدينيَّة 
واألدبيَّة التي كانت زاخرة في المجتمع وفي البالط األرمني، وباألخص اإلنجيل المقدس 
الذي كان ُيقرأ على المؤمنين باللغة السريانيَّة أو اليونانيَّة، ويترجم إلى األرمنيَّة حسب 
قليلين  فكانوا  اليونانيَّة  أو  السريانيَّة  يعرفون  الذين  أما هؤالء  والمترجم،  القارئ  قدرات 
الشعب  أما عامة  العليا،  المجتمع  الكهنة ونخبة طبقات  وكان األمر محصورًا في نطاق 
والصلوات  الدينيَّة  النصوص  معاني  إدراك  أو  المقدسة  الكتب  قراءة  تستطيع  ال  فكانت 
األصالة  من  خاٍل  األحيان  غالب  في  بسيط  وبشكل  الغير  بواسطة  إال  واألدب،  والشعر 
والفهم المفعم، منقوص التواصل الروحي المباشر مع النص أو منحرف عن أصل المعنى 

المقصود أحيانًا أخرى.

25 سنة هي المدة التي استغرقتها األبجديَّة األرمنيَّة إليجادها من اآلباء الذين بحثوا فيها 
بكد وجهد حثيثين مضنيين في علم اللغات واألبجديَّات المتداولة في تلك الفترة، يقارنون 
األصوات ومخارج النطق في اللغة األرمنيَّة المستخدمة من أجل توفير جميع متطلبات 
حروف الهجاء والنقل الصحيح المتكامل للغة على الورق، لم تكِف المعلومات المتوافرة 
للبحث واالستطالع  الخارج  إلى  بالسفر  تكليف »ميسروب«  تم  لذا  أرمينيا حينذاك،  في 
في حضارات ولغات أخرى خارج المنطقة، وجاب بلدانًا عديدة وجلب معه عدة أحرف 

إضافية على ما كان تم تجهيزه سابقًا.

وتقول الرواية إنه بعد عودته من رحلته المضنية لم يفلح في تكملة األبجديَّة المطلوبة، 
وأثناء رقاده بعد يوم شاق أيقظته يد إلهيَّة كتبت له على حائط غرفته )التي أصبحت مزارًا 
بعد ذلك( بأحرف من نور 36 شكاًل من الحروف الهجائية التي تشكِّل األبجديَّة األرمنيَّة 
وعلَّمته إياها وأوصته باستخدامها، وقد نسخها ميسروب بسعادة غامرة ونقلها إلى تالميذه 
الذين بعد وضع قواعد النحو والصرف إنكبوا متلهفين على ترجمة الكتاب المقدس وكتب 

ة ة األرمنيَّ معجزة األبجديَّ
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األدب والنظريات العلميَّة وأمَّهات الكتب من اليونانيَّة والالتينيَّة والفارسيَّة والسريانيَّة وكتب 
التاريخ التي كانت متوافرة في أرمينيا حين ذاك، ثم أكملت األجيال الالحقة ولغاية اليوم إبداع 
وكتابة األدب الرفيع في الشعر والروايات التي ترتفع إلى مصاف الروائع الخالدة في األدب 
العالمي لما تحتويه من تحف أدبيَّة عظيمة... ليتني استطعت أن أتطرق إليها في مناسبة أخرى 
وتعريف القارئ العربي كنوز لغتنا الجميلة التي تغنَّى بها أحد شعرائنا ووصفها بأن لها نكهة 
الشمس، والتي ال يعرف عنها القارئ العربي، ويا لألسف، إال النزر القليل، وذلك لعدم وجود 
ترجمات كافية أو انتشارها في محافل الثقافة واألدب، وعلى سبيل المثال كتاب »المراثي / 
ناريك« للعالَّمة كريكور ناريكاتسي الذي هو إعجاز فكري ولغوي قلَّما وجد منافس له في 
األدب الروحاني العالمي لما يحتويه من بالغة لغويَّة وعمق وجداني مرهف وورع طاهر، 
وتعابير ومفردات مستحدثة إجاللية لمقام اهلل سبحانه تعالى ليس في كثير من اللغات ما يشبهه 

مثل قوله »جزء مختار«.

- حقًا ليس ألي من مخلوقاتك وبلغته المادية وصف جزء بسيط من رحمتك.

- والذي أريتني إياه يا أيها المبدع.

- ألن قوتك هي بالتأكيد األعظم.

- يعيد البالي إلى بريقه األول.

- يخلق القوة من العدم. ال وهن فيك مطلقاًً بل أنت طاقة كل شيء.

- ومجرد كلمة منك تكفي إليصال األعمال لكمالها )إلى آخره في النص(.

أو قراءة ألدباء مثل »رافي« الذي أصبح أبطال رواياته معروفين للعامة كأبطال قوميين 
في  بأنك حاضر  له وال تحس  تقرأ  أن  يمكن  الذي ال  األديب  أهارونيان  وأواديس  جبابرة، 
والداخلية  المحيطة  للحالة  الصادق  الدقيق  نقله  فرط  من  رواياته  موضوع  أحداث  صميم 
ألبطال وأفراد رواياته وأحاسيسهم ومشاعرهم وخلجات نفوسهم. وأيضًا من فحول الشعراء 
الذين أثروا األدب األرمني بأشعارهم الرقيقة والمعبِّرة منهم من كتب وتغنَّى بحب الوطن، 
ومنهم من كان بلبل الحب وكروان العشق والغرام، ومنهم من كتب ومدح فضيلة األخالق 
لت أبيات قصائده إلى حكم خالدة، ومنهم  الحميدة، ومنهم من كان ساخرًا ناقدًا، ومنهم من تحوَّ
من تفلسف في عمق المسائل اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة وكذلك المبدع الذي قال إن »الكاتب يكتب 

حين ال يستطيع أن ال يكتب«.

تقريبًا  تحتوي  والثالثين  الستة  األرمنيَّة  األبجديَّة  األحرف  أصوات  بأن  بالذكر  والجدير 
جميع األصوات في اللغات العالميَّة المحكية على البسيطة حاليًا، وإنك تستطيع نقل أي كلمة 
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بالنطق األصلي باألحرف األرمنيَّة، حيث ان عدد أحرف اللغة األرمنيَّة يزيد على أبجدية 
غالبية اللغات المعروفة والمكتوبة من 26-32 حرفًا مما يعتبر مصدر ثراء لغوي مميز 

نفتخر به، وهذا ما يجعل األرمن ينطقون جميع لغات العالم كلغتهم األم عند إجادتها.

توجد  لم  لو  يتوالى  أن  له  كان  ما  األرث  وهذا  يتحقق  أن  له  كان  ما  العطاء  هذا  كل 
األبجديَّة األرمنيَّة قبل 16 قرنًا بفضل أجدادنا األفاضل ذوي العقول التنويريَّة العظيمة... 

فتحيَّة ألرواحهم الطاهرة ولذكراهم العطرة الخالدة.

نشرت في جريدة »القبس« بتاريخ 2005-6-26 
وجريدة »النهار« بتاريخ 2005-7-4

 وجريدة »الكويت تايمز« بتاريخ 21-11-2005 مترجمًا لالنكليزيه.
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ُكتبت  جملة  أول  ب  أعرِّ أن  بي  أجدر  كان  ربَّما  بأنه  وأقر  اليوم  نفسي  أراجع 
ونعي  والموعظة  الحكمة  »لندرك  التالي:  النحو  على  لتترجم  األرمنيَّة  باألبجدية 
نفسه   بالعنوان  مقالتي  بها  بدأت  التي  الصيغة  عن  عوضًا  وذلك  النابغين«  كالم 
احتفاالت األرمن على مضي 1600 سنة على  بمناسبة ذكرى  العام 2005  في 
ابتكار أبجديتهم. تلك المناسبة العزيزة التي ما كادت  تمضي من دون أن أعبِّر عن 
ف  أيضًا ألعرِّ الفرصة  وأغتنم  الجليل  الحدث  لذلك  وحبوري  الشخصيَّة  سعادتي 
إخواننا العرب ببعض التفاصيل المرتبطة بتلك القصة الجميلة ألنَّهم ربما لم يقرأوا 

عنها شيئًا من قبل.

ال شك في أن المناسبة هي مناسبة عزيزة على قلب كل أرمني وعقله، وهو حدث 
يذكرنا بأحسن ما كان يمكن أن يحدث لألرمني في تلك البقعة الحافلة بالصراعات 
ن  تدوَّ الدينيَّة  الكتب  كانت  حيث  تاريخه،  من  والعصيبة  الصعبة  الفترة  تلك  في 

بالسريانيَّة واآلراميَّة فقط فضاًل عن الرومانيه.

في ظل الظروف والمناخ  السائدين آنذاك - حيث كانت المخاطبات واألوامر 
باللغتين  تجري  المسيحية،  حديثي  المؤمنين  على  االنجيل  تالوة  وكذلك  الرسميَّة 
السريانيَّة واآلراميَّة فقط - كيف كان للشعب أن يحافظ على هويَّته وكيانه من دون 
أن تكون له آلية يستطيع بها نقل ما يرغب في نقله للطرف اآلخر وبدون أن تكون 

له أبجديَّة خاصة  يعبِّر بواسطتها عما يريد التعبير عنه.

البلد من غير أن تكون للدولة أبجديَّتها التي تصدر بها القوانين  ثم كيف يحكم 
أي  ثانية  لغة  يجيد  أن  الشعب  من  مطلوبًا  كان  وهل  ؟  التباس  بال  الرعايا  بلغة 
لغة المخاطبات الرسميَّة لكي يفهم أو يستوعب التعليمات إلى جانب لغته المحكية 
اليوميَّة ؟ هل هناك شعب له لغتان مختلفتان إحداهما أصيلة موروثة من األجداد 
ويعمل  الرسمية  القوانين  بها  يتلقَّى  أخرى  ولغة  بحبيبته،  ويتغزل  ويتغنَّى  يتكلَّم 
الروحانيات  د  ويتزوَّ الدينيَّة  كتبه  يقرأ  أو  والممنوع  المسموح  ف  ويتعرَّ بموجبها 

بلغة الغير ؟.

وإذا افترضنا أن الشعب األرمني استعان بأبجدية إحدى اللغات السائدة آنذاك، 
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اللغة  إلى  النقل  ليستطيع  الناقصة  واألحرف  األصوات  تكملة  باإلمكان  كان  فهل 
التي  المحدودة  األجنبيَّة  األحرف  بتلك  لهجتها،  في  باألصوات  الغنيَّة  األرمنية 
تحتوي كحد أقصى 28 حرفًا، في حين أن اللغة األرمنيَّة تحتوي على 36 حرفًا 
وغيرهما  بارتيف  وساهاك  ماشدوتس  ميسروب  األجالَّء  آباءنا  أن  المؤكَّد  من  ؟ 
فكَّروا فيها، ومن المؤكَّد أيضًا أنهم لم يجدوا نفعًا بدونها، وإالَّ لما تكبَّدوا كل تلك 
المشقات لمحاولة إيجاد أبجدية خاصة بلغتهم، حيث أنَّهم داروا من أجلها في مجاهل 

العالم.

وتعليم  بنشر  الحقًا  تبعهم  ومن  الصالح  العمل  بذلك  األجالء  آباؤنا  فعل  خيرًا 
أبجديتنا الكريمة ولغتنا الجميلة، وخيرًا فعل من جيل إلى جيل أدباؤنا وعلماؤنا، 
أنشأوا  عندما  الرائع  األدب  ذلك  لخلقهم  الكنسي  األدب  نوابغ  أو  المدنيين  سواء 
تلك النفائس األدبيَّة والثقافيَّة كنرسيس شنورهالي وكريكور ناريكاتسي وموفسيس 
أوشاكان  وهاكوب  ميتسارينتس  كميساك  المعاصرون  وأدباؤنا  خوريناتسي 
النصوص  بتلك  وحضارتنا  تاريخنا  مجاله  في  كاًل  أثروا  الذين  سيفاك  وباروير 

الفريدة ورفعونا إلى مصاف الشعوب المتمدِّنة الغنيَّة باألدب والتراث.

كما أن هؤالء أعطوا قيمة ومعنى رفيعًا وتكاماًل للغتنا وكذلك أعطوا قوة دفع 
وحماسة عالية للشعب، إذ إنَّ اللغة كالترس الحامي على صدر الجندي وكالسيف 
في يده أي في جموع الشعب األرمني الذي قاوم كل أنواع الشدائد والمحن للحفاظ 
على هويَّته وعزته وكرامته الوطنيَّة في وجه أطماع الطغاة والغزاة الذين أرادوا 
السوء لوطننا ولشعبنا، وما كنا جبهناهم لو لم تتكون أبجديتنا الرائعة قبل أكثر من 
1600 عام من اآلن ونفخت فينا روح الوطنيَّة وأفسحت لنا آفاق التمّيز واإلبداع 
وحفظت تاريخنا ومألت نفوسنا بأرقى المشاعر اإلنسانية والحماسية، لنقدم ألنفسنا 
وحب اإلنسان أيًا كان انتماؤه وحب الخير والسالم للجميع..في الوطن أو المجتمعات التي نعيش فيها أجود األمثلة والنماذج من حب األوطان 
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    ليس صدفة بل األغلب انه  تنسيق موفق ُيشكر القائمين عليه ، ان تحتفل ارمينيا 
هذه السنة بمناسبتين مهمتين عزيزتين في وقت واحد. وتتقدم الى العالم كدولة وشعب 
الحديث  بأسلوبه  الكتاب  بداية صناعة  .  فكانت  الكلمة  للكتاب وشغوف بصناعة  محب 
على طريقة جوتنبرك للطباعة باالرمني  قبل 500 سنة ، والتي يُحتفل بها هذه السنة . 
وهكذا  كان ألرمينيا سبق الريادة  بين الكثير من الدول و الشعوب التي كانت لها حضور 

وإمكانيات أكبر بكثيرمن هذه الدولة الصغيرة في تلك االزمان. 

    إن تبني األرمن المبّكر لفكرة إستخدام المطابع الحديثة والميسرة لطباعة الكتب 
ليس له تفسير اخرغيرحبهم وولعهم الشديد للعلم والثقافة وعلوم الدين والرغبة في  نشر 
المبادئ االخالقية السامية لدى جموع الشعب.  كذلك هو وسيلة  لحفظ االرث الحضاري 
الثمين للثقافة والعلوم اإلنسانية التي خلفها االجداد األفاضل منذ اختراع األبجدية األرمنية 
في سنة 405 . وكان قد رسخها الشعب بخط اليد للحفاظ عليها وصونها كأمانة نفيسة 
طوال األزمان المنصرفة  برغم الظروف السياسية واالمنية الصعبة التي فرضت عليه 
لقرون متتالية .وأبرز الكوارث إحراق واتالف أكثر من 10 اآلف كتاب ووثيقة ارمنية 
كانت محفوظة بمكتبة بغداد عند غزو المغول  لها واحراق مكتبتها العامرة بكل علوم العالم  

سنة 1170 فتحولت كما نعلم  الى رماد فتلف ماتبقى من الكتب وُرمي في نهر دجلة  . 

كعاصمة  السنة  هذه  لها  اليونسكو  باختيار  ارمينيا  عاصمة  يريفان  مدينة  تحتفل   
مقدمة  في  ذكرتها  للتي  الثانية  العزيزة  المناسبة  هى  وهذه    2012 العالمي   للكتاب 

للطباعة. سنة  الخمسمائة  ذكــرى  بجانب  أيضا  بها  االحتفاء  اريــد  والتي  المقالة 

الفخم  المعماري  المبنى  ذات  )ماديناتاران(  الكتب  متحف  يريفان  في  فيوجد   
والكتب  وااليقونات  المنمنات  كنوز  من  هائلة  بكمية  يزخر  والذي   ، المميز  والموقع 
المادية والمعنوية حيث يحتوي على  القيمة  الندرة وعالية  المصورة في غاية  والوثائق 
والعبرية  والعربية  والالتينية  والرومانية  واليونانية  السريانية  المخطوطات  من  كثير 
والعلوم  واآلداب  والفلسفة  والطب  التاريخ  مجاالت  في  والهندية  واالثيوبية  والفارسية 
لشعوب  مخطوطات  توجد  وكذلك   . والحساب  والحقوق  والموسيقى  والكيمياء  والفلك 
القرآن  من  نادرة  نسخ   توجد  .كما  قرون  منذ  حفظها  تم  نادرة  وكتب  بادت  ثم  سادت 

الكتــاب وصناعــة الكلمــة يف حياة 
الشعب األرمني 

ة (       ) مبناسبة الذكرى اخلمسمائة  للطباعة األرمنيَّ
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العرب  الفاتحين  قادة  كالم  هو  الخصوص  هذا  في  به  االستشهاد  مايمكن  وأبلغ   . الكريم 
 ." الكتب  مملكة  دخلنا  االن  اننا  وبدهشة"  قالوا  حين  سنة   1400 مايقارب  منذ 

يكون  اليوم  وهذا  للمترجمين  بيوم  يحتفل   الذي  الوحيد  الشعب  هم  االرمن  إن       
يقدسون  فهم  الجميلة  للكتاب والكلمة  بمثابة "عيد قومي "  وهذا يدل على مدى محبتهم 
على  الشعوب  تّعرفت  فقد  الترجمة  وبفضل   ، والقديسين  االبطال  مثل  مثلهم  المترجمين 
زاد  وبل   . الفكري  إنتاجها  و  وأطباعها  االخرى  الشعوب  وثقافات  ومعارف  علوم  آفاق 

عليها . كما ان هنالك كثير من الترجمات االرمنية لنصوص مفقودة في لغتها االصلية . 

يكون  اليوم  وهذا  للمترجمين  بيوم  يحتفل   الذي  الوحيد  الشعب  هم  االرمن  إن       

يقدسون  فهم  الجميلة  للكتاب والكلمة  بمثابة "عيد قومي "  وهذا يدل على مدى محبتهم 
على  الشعوب  تّعرفت  فقد  الترجمة  وبفضل   ، والقديسين  االبطال  مثل  مثلهم  المترجمين 
زاد  وبل   . الفكري  إنتاجها  و  وأطباعها  االخرى  الشعوب  وثقافات  ومعارف  علوم  آفاق 

عليها . كما ان هنالك كثير من الترجمات االرمنية لنصوص مفقودة في لغتها االصلية . 

   إن الكتاب االرمني هو جزء مهم في فسيفساء الحضارة العالمية وله مساحة ومكانة 
خاصة في حفظ الذاكرة االنسانية على مر القرون . فالكتاب والطباعة لعبا دورًا مميزًا في 
نهضة الشعب وثقافته. وقد ساهم  هذا في تحسين مداركه من الناحية الثقافية واالنسانية 
 6 بعد  اي    1512 سنة  ايطاليا  البندقية  في  تمت  ارمني  كتاب  اول  طباعة  بأن  علمًا   ،
تلك  معايير  في  قياسية  فترة  ُتعتبر  وهذه    . المانيا  في  الطباعة  اختراع  من  فقط   عقود 
االزمان . ومن ثم  انتشرت الطباعة بشكل مكثف في شتى المجاالت مما اّدى الى تغيير 
.فمنذ طباعة  ومعناها  الكلمة  قيمة  تقدير  وكذلك  معًا  والعامة  النخبة  تفكير  نمط  وتحسين 
اول كتاب في سنة 1512 كما ذكرنا ولغاية 1920  تم طباعة 20000 من اهم الكتب 
باريس  ثم   - وفيينا  وروما   - الهند  مدراس  مدينة  من  كل  في  االرمنية  باللغة  العالمية  
يريفان  ثم  ومن  وشوشي  وتبليسي  واسطنبول  بيطرسبرك  وسانت  وامستردام  واصفهان 
في  والعربية  االرمنية  باللغة  والطباعة  الكتابة  في  قرون  منذ  باع طويل  لالرمن  إن  كما 
العواصم والمدن العربية مثل القدس وحلب وبيروت ودمشق وبغداد .  فقد كان رزق اهلل 
حسون الحلبي االرمني األصل 1825-1880   أول من طبع جريدة عربية بمفرده وهي  
جريدة "مرآة االحوال " التي صدرت في اسطنبول في عام 1855 . بذلك يعتبر حسون 
جد الصحافة العربية كما قال عنه فيليب دي طرازي المتخصص االول في تاريخ الصحافة 
العربية . وللعلم كانت مطبعة  بطريركية األرمن في القدس اول مطبعة على االطالق في 

المدينة و قد ُطبعت فيها االف المطبوعات بلغات عديدة  والمطبعة تعمل لغاية  االن .     

الضوء  تسلط  سوف  األخيرة  مرحلته  في  وخاصة    2012 السنة   هذة  احتفاالت  إن 
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االرمني  واألدب  الكتاب  بمعجزة  والتواصل  والدعاية   التعريف  من  أكبرقدرممكن  على 
فتقام معارض   . الرسمية  المستويات  إلى جانب االمسيات األدبية والمنتديات على أعلى 
متخصصة  للكتب األثرية األرمنية والتي ُيحتفظ بها في المكتبات والمتاحف االجنبية . كما 

يعرض الكثير من الكتب المستعارة  من النسخ  النادرة وتكون في متناول المهتمين .

الراقي  االرمني  واألدب  الكتاب  وقيمة  وتطور  تاريخ  على عرض  التركيز  سيتم  كما 
الكونجرس  مكتبة  في  كذلك   . العالمية  التجارية  الكتب  معارض  وفي  العالم  حول 
االمريكي ومكتبة سانت ماركو في فنيسيا وفي مكتبات فرنسا ورومانيا وبلغاريا والصين 
. كما في سانت بيطرسبورك عاصمة  الوطنية  الروسي  وهولندا والمانيا ومكتبة االتحاد 
مخطوطة   93 ضمنهم  من  كتاب   75000 على  تحتوي  وحدها  والتي  الثقافية  روسيا 

المزينة والمزخرفة بكافة فنونهما  . الكثير من المخطوطات والكتب  أثرية  ، بجانب 

للطباعة  عام   500 وذكرى   2012 للكتاب  كعاصمة  يريفان  العاصمة  احتفاالت  ان 
ذكرى  في  العالم  حــول  االرمــنــي  الشعب  من  مشرفة  مشاركة  فقط  ليس  االرمنية 
الفتية  االجيال  لتذكيير  بل  وصيانته   واالدب  الفكر  و  الطباعة  وتطويرمجاالت  تأسيس 
تاريخ اختراع  العباقرة منذ  لهم  اآلباء االجالء  التي مهدها  المباركة  المقدسة  بالخطوات 

االنترنت. يوم  اليوم   ولغاية  جوتنبرك  ايــام  الطباعة  باختراع  ــرورًا  م الحرف 

نرشت يف جريدة »الهنار«  بتارخي 2012/10/19

وجريدة »القبس« بتارخي 2012/10/31

وجريدة »احلياة« بتارخي  2013/12/08
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فعاُل، كانت مناسبتان مهمتان عزيزتان على قلبي في وقت واحد، وال يمكن تفويتهما وعدم 
الكتابة عنهما من مواطن مثلي شغوف في األدب ومبهور بصناعة الكلمة وله احتكاك مباشر 
معها بشكل مكثف ويحب الكتاب ويهوى المطالعة بشكل يومي، وفي نفس الوقت يعتز ويفتخر 
الختيار عاصمة وطنه "يريفان" كعاصمة للكتاب العالمي لسنة 2012 من قبل اليونسكو، إلى 
جانب الذكرى الخمسمائة سنة لظهور الطباعة أالرمنية، حيث تجرى احتفاالت كبيرة ومميزة 
إلى جنب مع  الفكر واألدب، جنبًا  األرمنية وجمعيات  الدولة  قبل  بالمناسبتين من  لإلحتفاء 

العروض الفنية والمعارض الثقافية والكثير من االستعراضات التكريمية لمواكبة المناسبتين.

المقروء  الكتاب  بواسطة  االرمني  اإلنسان  فكر  وتشكيل  الكلمة  صناعة  أن  ورغم   
باليد  المنسوخة  الكتب  كانت  لكن  سنة،   1600 قبل  األرمنية  األبجدية  اكتشاف  يوم  بدأت 
أبناء  غالبية  يد  إلى  أن تصل  يمكن  الشعوب، وال  بقية  الحال عند  كما هي  نادرة وشحيحة 
شرائها  إمكانية  عن  ناهيك  الكتب،  آللئ  قراءة  بشغف  الراغبين  لهوالء  حتى  وال  الشعب 
وبأسعار  بالجملة  الكتب  طباعة  أبواب  فتح  الذي  جوتنيرك  إختراع  وكان  حيازتها،  أو 

ويسر. بسهولة  الشعوب  لغات  بجميع  الكتب  طباعة  من  العالم  مكَّن  قد  تجارية 

الكويتية  "القبس"  الثالثة وهي  العربية  الجرائد  مقاالتي من خالل  أنشر  أن  تعودت  وقد 
و"النهار" اللبنانية و"الحياة" اللندنية الذين غالبًا ما يقومون باختصار بعض محتويات المقالة 
المقالة  هذه  فيها  بما  مقاالتي مشكورين،  نشروا  لكنهم  لديهم،  النشر  وقواعد  لسياسات  وفقًا 
الطويلة نسبيًا من دون اختصار، واستطعت بواسطتهم إبداء آرائي باسهاب حول المناسبتين، 
والنشرات  الكتب  طباعة  وسائل  استخدام  عن  األوائل  األجالَّء  آبائنا  انجازات  وتوصيل 
في  العالم  الراقية حول  األرمنية  والثقافة  والمعرفة  العلم  ونشر  كوتنبرج،  اختراع  تلك األوقات المبكِّرة، سابقة كثيرًا من األمم التي تفوق الشعب األرمني عدًة وعددًا..بأسلوب 
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الفعاليات والطقوس المصاحبة ألعياد الميالد )ورأس السنة( الجديدة عند األرمن كتبت 
الكثير  األرمن  لدى  ولكن  لتكرارها،  داعيًا  أرى  وال  »القبس«،  جريدة  في  سابقًا  عنها 
ويراجع  نفسه  مع  اإلنسان  يجلس  والمميَّزة حيث  السعيدة  المناسبات  هذه  مثل  في  لقوله 
الفائتة ويحاسب نفسه على ما فعله، فيلوم نفسه على األخطاء التي  حصاد موسم السنة 
ارتكبها ويتألم للخسائر التي تكبَّدها، كما أنَّه يفتخر ويسعد في قرارة نفسه لكل انجازاته 

ونجاحاته.

كما أن بداية السنة هي فرصة ومناسبة معهودة لإلكثار من التمنيات والرغبات التي 
قول  لنفسه وألهله وأحبائه وشعبه ووطنه متجاهاًل  التالية  السنة  اإلنسان خالل  يتوقعها 

الشاعر:

»ما كل ما يتمنى المرء يدركه       تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن«.

وإنَّني هنا في هذه المناسبة السعيدة ومن منبر »القبس« أشكر هذه الجريدة أواًل إلتاحتها 
الفرصة لي لنشر مقاالتي من خالل صفحاتها وافساحها المجال أمامي للتعبير عن رأيي 
الصبغة  وذات  األرمنيَّة  بالقضية  الصلة  ذات  الثقافية  المواضيع  يخص  ما  في  بحرية 
السياسيَّة واالجتماعيَّة، كما أشكر دولة الكويت لما تقدِّمه لي وألهلي وللجالية األرمنيَّة من 
حسن الضيافة وكرم العيش الهني واالحترام لمعتقداتنا وتيسير أمورنا المعيشية كأفراد أو 
فت إليه في مجال عملي  مؤسسات بشكل مستمر، كما أشكر شعب الكويت وكل من تعرَّ

أو في حياتي اإلجتماعيَّة متمنيًا للجميع سنة جديدة خيِّرة مليئة بالبركة ومفعمة بالسالم.

العطوف  وهو  وتعالى،  سبحانه  اهلل  من  كثيرة  ليست  فهي  الجديدة  للسنة  تمنياتي  ا  أمَّ
الواهبين، فأنا  ليته يمنحني بعضًا منها فهو خير  الكريم وال حدود لقدراته وعطاياه ويا 
أتمنى أواًل أن يعطيني وأهلي الصحة والعافية ويحفظ لي عملي ويباركه ويحفظ الكويت 

وأهلها من كل مكروه ليبقى عزيزًا محروسًا إلى األبد.

الحبيبة ويفرج عنها  بلدي ومسقط رأسي سوريا  التمني أن يحلَّ كرب  أتمنى أصدق 
أجدادي  لوطن  أطلبها  ذاتها  واألمنية  وسيلة،  وأحسن  وقت  أقرب  في  السوداء  الغمامة 
أرمينيا عسى اهلل يحلَّ أزماتها مع جيرانها خصوصًا تركيا وأذربيجان - ليرفعوا عنها 

ة لسنة جديدة  متنيات أرمنيَّ
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الحصار البغيض المفروض منذ أكثر من عقدين مسببين لها األذى والمعاناة اليومية، كما 
أتمنى أن تجد قضايانا السياسيَّة وخالفاتنا القديمة والحالية معهما الحل السليم والعادل.

وعلى المستوى الرسمي الكويتي رجائي أن يبادر الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيَّة إلى تطبيق شعاره القائل )نساعد الشعوب ليساعدوا أنفسهم( أواًل بأول هذه السنة مع 
الشعب األرمني في أرمينيا، ذلك الشعب النشيط المنتج المبدع والوفي والمساند الدائم للقضايا 
العربيَّة والكويتيَّة بمنحة مالية أو اقتصاديَّة ينهض بها من معيشة الفرد ويرفع من مستواه 

رة في مسيرة التنمية والتمدن الرفيع. االقتصادي واالجتماعي ليشارك األمم المتحضِّ

الكبيرة  القلوب  ذوي  فيها  الراشدين  والمسؤولين  االختصاص  أصحاب  على  أتمنى  كما 
والمتفهِّمة المعطاء )وما أكثرها( بتخصيص قطعة أرض للجالية األرمنيَّة في مكان مناسب 
لبناء مدرسة وكنيسة معًا مع ملحقاتهما للفعاليات الرياضيَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّة لجمعهم في 
بيئة ومحيط صحي سليم يليق بالحضارة العريقة التي ينتمون إليها ويكونون للكويت ممتنين 

امتنانًا صادقًا عظيمًا وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 7-1-2006 حتت عنوان »متنيات �أرمنية وحمبة 
وسالم للعامل«. 
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مقاالت 
ة ة - األرمنيَّ يف  العالقات العربيَّ



نصب العرفان باجلميل من الشعب األرمني

إلى الشعب العربي ) يريفان -أرمينيا (
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يستحسن باإلنسان أن ال تعيقه إنشغاالته أو همومه الخاصة عن إبصار وتذكُّر الحقائق 
الناصعة التي تسطع دائمًا في حياة الشعوب حتى في أدق لحظات الحزن والمحن.

كيف لنا نحن األرمن، أال نتذكر فضل العرب علينا ونحن على أعتاب الذكرى التسعين 
العثمانيين األتراك في خضم  التي تعرضنا لها على يد  للهجرة و»السفربرلك« والمذابح 
الحرب العالمية األولى، وبالتحديد في 24 أبريل 1915، تلك الذكرى التي ستحل علينا بعد 

أيام، والتي يستعد األرمن إلحيائها حول العالم.

كثيرون هم العرب الذين عايشوا أحداث تلك المعاناة المؤلمة التي امتدت لسنوات عدة 
في بداية القرن العشرين، وكثيرون هم أيضًا من سمعوا عنها كما سمع وتأسف لها ضمير 

العالم أجمع.

ما أرغب قوله في هذه المقالة ال يهدف إلى ذكر سرد تاريخي عن الكارثة التي حلت 
من  الضحايا  من  المليون  المليون ونصف  المسالم، وال عن  ر  المتحضِّ األرمني  بالشعب 
الواقعة في شرق األناضول  الذين هجروا ديارهم في أرمينيا  العجائز والنساء واألطفال 
المحتل من االمبراطورية العثمانية آنذاك باتجاه شمال دول عربية مثل سوريا والعراق، 
التي  المعاملة  التركيز على  المقفرة، بل أرغب في  الدروب  وتمت تصفية غالبيتهم على 
تلقاها من تبقى منهم )المهاجرون( من الشعوب العربية التي استضافتهم، وإنني أشعر هنا 
رًا بحق جهة ما، وكم أخاف من أن أعجز عن  بل أجزم بأنني مهما حاولت فسأكون مقصِّ
إيصال القارئ العربي إلى مدى حفظنا واستيعابنا السليم وتطبيقنا لمقصد المتنبي الشاعر 

العظيم القائل:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

             وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد <

وإن كانت شيمة الكرم أيضًا تعني رد التحية بأحسن منها، إذًا ليس لنا نحن األرمن إال 
اإلنحناء لكرم األخالق العربية الذي استقبلنا في تلك األيام األليمة، وساعدنا في محنتنا، 
وأطعم أطفالنا وكساهم، وستر نساءنا، ولم يبخل من كرمه بشيء رغم شح الموارد في 
تحت  الفترة  تلك  في  الواقعة  السورية  والرقة  ومسكنة  الزور  دير  مناطق  في  األيام  تلك 

جــزيل الشــكر للعـــرب
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لألرمن  مساعدة  أي  تقديم  النشمي عن  البدوي  العربي  يقصر  لم  إذ  أيضًا،  العثماني  الحكم 
المضطهدين، وحاول قدر المستطاع إنقاذ األرمن من يد درك األتراك المدججين بالسالح 
ضًا نفسه للخطر والمساءلة، ولم يكن سكان المدن  الذين كانوا يجرون قوافل المهاجرين معرِّ
ين في دور األيتام ودور  السورية والعربية أقل منهم لطفًا وكرمًا حيث وصلت بقايا المهجرَّ
األخوة  ومساعدة  ونشاطهم  همتهم  بفضل  حالهم  استقرت  أن  إلى  الصفيح  وبيوت  العجزة 
العرب لهم وتسهيل معيشتهم وتنقالتهم، حيث بقي من رغب منهم في سوريا ولبنان والعراق، 
وأخذ آخرون طريقهم إلى فلسطين واألردن ومصر، كما وجد الكثير منهم طريقه إلى أوروبا 
ليتباعد الشعب  وخاصة فرنسا التي كانت متنفذة آنذاك ومنهم من أكمل طريقه إلى أميركا 

األرمني في الشتات.

العربية  الدول  في  استقروا  الذين  األرمن  جميع  أن  فهو  هنا  والتقدير  بالذكر  الجدير  أما 
المذكورة حصلوا على جنسيتها وتمتعوا بحقوق المواطنة كاملة والتزموا بواجباتهم تجاهها 
بما في ذلك الخدمة العسكرية، وعملت المدارس والجامعات العربية على تخريج أجيال من 
المتعلمين أبناء األرمن، ومزجت الشعوب العربية األرمن في نسيج مجتمعاتها دون تفرقة 
بين العرق أو الدين، ورغم أن جميع األرمن هم من المسيحيين فإن أحدًا منهم لم يواجه أي 
تفرقة في المجتمع العربي المسلم، بل عاش األرمني مع العربي في وئام وانسجام تامين، وإذا 
كان المثل يقول »من عاشر قومًا أربعين يومًا صار منهم«، فما بالك بمن عاشر قومًا أربعين 

سنة وأكثر في السراء والضراء ؟ فمن المؤكد أنه أصبح منهم وفيهم.

إن والء األرمن ألوطانهم الحالية ال ينازعه انتماؤهم القومي األصلي مهما تعاظم، إذ لم 
يبخل األرمني على وطنه بروحه ودمه وال بالغالي وال بالنفيس وأصبح عدو العرب عدوًا 
في  وشركاء  للجميع  واحد  ومصير  واحدة  حياة  لألرمن،  صديقًا  العرب  وصديق  لألرمن 

االزدهار.

كل الشكر والعرفان للعرب الذين أصبحنا منهم.

وأعراقهم  وعشائرهم  ومذاهبهم  وطوائفهم  وأديانهم  انتماءاتهم  بكل  للعرب  الشكر  كل 
وأقلياتهم.

بشكل  محنته  في  األرمن  المهاجرين  أحد  وساعد  العون  يد  مد  حفيد  لكل  خاص  شكر 
مباشر.

شكر خاص لسوريا التي كانت أول صدر رحب احتضن األرمن ولمدينة حلب الشهباء 
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على  أعشاشنا  أول  لبناء  المكان  لنا  أفسحت  التي  الحمداني  فراس  أبي  الفذ  الفارس  مدينة 
غصونها المعطاء. 

شكرًا لعنجر ولبيروت بطوائفها ومذاهبها التي أصبحت منارة للجاليات األرمنية المنتشرة 
حول العالم. فكم وفرت ظروفًا إيجابية لهم ولقضيتهم.

أحسن  وأكرمهم  األرمن  من  كبيرة  جالية  احتضن  الذي  اآلمن  المرفأ  لالسكندرية  شكرًا 
إكرام.

وبغداد  الزور  دير  وباألخص  المهاجرين  موجات  آوت  التي  العربية  المدن  لكل  شكرًا 
والقاهرة وعمان والقدس زهرة المدائن.

الشكر الوفير للكويت المحروسة العزيزة أميرًا وحكومة وشعبًا لما تغدقه على األرمن من 
جميع جنسياتهم… حياة آمنة وعيشة رغدة وحسن معاملة.

ليتني أستطيع الوفاء بجزء مما يستحقه أي عربي على امتداد العالم، وليعذرني من لم ينل 
شكري في هذه المساحة الضيقة، ولكن له في قلبي كل اإلجالل واالحترام.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2005-4-14

ويف جريدة »احلياة«  بتارخي 24-4-2005 حتت عنوان »مزجمتوان حنن الأرمن...« 

و يف جريدة »الهنار« بتارخي 1-8-2005 حتت عنوان »شكرًا للعرب«.
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بل  فحسب،  والفخر  بالعزة  تشعرني  بها، وال  أعتزُّ  التي  المقاالت  أكثر  من  هي 
قام بواجب كان  إنسان   التي يستشعر بها كل  النفسيَّة  الراحة  وتجلب لي نوعًا من 
ر في القيام به، أو لنقل إنه  الشعور بالرضا من شخص أنجز عماًل كان قد  قد تأخَّ
يجمع  هو  وها  والتقصير،  الضمير  بتأنيب  ويشعر  طويلة   لفترة  أدائه  في  تقاعس 
رها على الورق، ثم ينشرها على المأل في ثالث جرائد دفعة  همَّته وأفكاره ويسطِّ
واحدة وهي »القبس« و»النهار« و»الشرق األوسط«، واألخيرة استبدلت العنوان 
الذي وضعته بعنوان آخر هو »مزجتمونا نحن األرمن...«، وهكذا أكون قد بلغت ما 
يخالجني من مشاعر نبيلة تجاه اخواني من الناطقين بالضاد وأريح ضميري، وكان 

ذلك في العام 2005.

نعم، أنا أعتز بمقالتي هذه لما استطعت تسطيره فيها من عبارات الشكر إلخواننا 
التعليق بإضافة  الفرصة في هذا  بلدانهم ومدنهم وقراهم، وأغتنم  العرب في جميع 
وآبائهم  للعرب  وتقديرنا  األرمن  نحن  امتناننا  مدى  عن  تعبر  التي  الكلمات  بعض 
إبَّان  أرمينيا  وطننا  من  رونا  هجَّ الذين  األتراك  براثن  من  حمونا  الذين  وأجدادهم 
الحرب العالمية األولى وساقونا مخفورين، في أسوأ الظروف المأساوية الالإنسانية 
عبر سهول أرمينيا واألناضول وصحارى شمال سوريا ومدينة دير الزور والرقة 
الرعاية  ووجدوا  رين  المهجَّ معظم  تجمَّع  حيث  حلب،  إلى  وصولنا  حتى  والمرقدة 
اإلنسانية النبيلة وبدأوا بجمع شتاتهم في المدارس ودور األيتام، وبعد تأمين سالمتهم 
عوا من هناك على بقية المدن السورية واللبنانية والعراقية ومنهم من انتقل إلى  توزَّ

دول أخرى كمصر وفرنسا وأمريكا وتشتَّتنا حول العالم .

البلدان  في  األرمن  استقرَّ  بعدما  تالها...  وما  الفترة  تلك  عن  موجز  سرد  وهذا 
العربيَّة بدأوا في استنهاض الهمم بتنظيم أنفسهم اجتماعيًَّا ودينيًَّا واقتصاديًَّا وتعليميًَّا 
وهناك  هنا  المبعثرة  العائالت  بجمع شمل  مثاًل  بدأوا  االجتماعيَّة  الناحية  فمن  إلخ. 
سوا دورًا لأليتام وعملوا على اضفاء جّو من  وتأمين سقف آمن يعيشون تحته، فأسَّ
األمان واالستقرار وازالة الرعب من قلوبهم وتحويلهم إلى أناس طبيعيين يخدمون 
إلى رعاية روحيَّة  الحياة اإلجتماعية الصحيحة تحتاج  أنفسهم ومجتمعاتهم. وكون 
وتوجيهات ووازع ديني بنوا ألنفسهم الكنائس للقيام بطقوسهم وعباداتهم، كما باشروا 
حملة مركزة لبناء المدارس بجميع مراحلها، وهناك مدارس أرمنيَّة في أغلب الدول 
س اللغة والثقافة والتاريخ األرمني وذلك حتى المرحلة الثانويَّة، وهناك  العربيَّة تدرِّ
هايكازيان  جامعة  وهي  أال  العربية  البالد  في  واحدة  رسمية  أرمنيَّة  جامعة  أيضًا 
ست في العام 1956 في محلة القنطاري في بيروت، وهي من الجامعات  التي تأسَّ
وطنها  تجاه  وجه  أحسن  على  واألكاديمي  االجتماعي  بواجبها  وتقوم  المرموقة 
وطالبها من كافة الجنسيات.  بدأ المهاجر األرمني بتأمين معيشته وتأسيس اقتصاده 
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أواًل بالعمل الحرفي بالمهارات التي جلبها معه من وطنه األصلي كالحدادة والنجارة 
وصناعة األحذية وسائر الصناعات الخفيفة التي انقذته من شظف العيش وأمَّنت له 
ل إلى صاحب معامل ومصانع تنتج أجود  الحياة الهنئة، لكنَّه ما لبث أن تطور وتحوَّ
البضائع التي يصدِّرها إلى مدن وبلدان أخرى، وقد غدا معروفًا في محيطه المهني 
وصار يشار إليه بالبنان على أنَّه الصناعي أو الميكانيكي أو المهني الذي يتقن عمله 
ويتفانى فيه وأنَّه أمين وأهل ثقة، ال يغش وهذه السمعة الجيدة أمَّنت له احترامًا وثقة 
إضافية ساعدته على كسب وّد إخوانه العرب ومهَّدت له الطريق لالختالط في نسيج 

المجتمع الذي يعيش فيه وتكوين صداقات وشراكات وِعشرة ال ُيعلى عليها.

اقتصادي  وضع  في  منهم  الغالبيَّة  أصبحت  لألرمن  المادِّية  األحوال  ن  تحسُّ بعد 
ط أو الميسور، فتوجهوا إلى األساسيَّات األخرى الضروريَّة  ط  وفوق المتوسِّ متوسِّ
سوا النوادي والفرق الرياضيَّة ككرة القدم  للمجتمع كشؤون الشباب والرياضة وأسَّ
فأصبحت   والثقافيَّة  والفنيَّة  األدبيَّة  النشاطات  في  أبدعوا  كما  فيها،  قوا  وتفوَّ والسلة 
حفالت  فيها  يقيمون  للمدارس،  التابعة  والصاالت  الخاصة  المسارح  عشرات  لهم 
الغناءالموسيقية الراقية والرقص الفولكلوري والمسرح..  إلخ، وكانت هناك أيضًا 
عشرات المنتديات الثقافيَّة تقام خاللها المحاضرات األدبية وجوق الغناء الجماعي 
جوا في أرقى المعاهد الموسيقيَّة سواء في  والموسيقى واألوركسترا بقيادة أساتذة تخرَّ
سوريا ولبنان أو أرمينيا أو من معاهد دول أخرى، وبذلك أغنوا الحياة الثقافيَّة في 
البلدان التي يقيمون فيها. غمرتني السعادة عندما قرأت عن قيام بعض الشخصيات 
األرمنيَّة في دمشق بمشروع بناء نصب تذكاري أسموه »نصب االمتنان األرمني 
للعرب« وذلك على طريق مطار العاصمة يريفان في أرمينيا، وفي زيارتي األخيرة 
فرحت  نعم  اإلنشاء.  تحت  وهو  جانبه  من  المرور  عند  النصب  شاهدت  ألرمينيا 
العرب، وأنا أحيي كل  به األرمني تجاه  لما يشعر  فعليًا   جدًا ألنَّه سيكون تجسيدًا 
من  تنفيذها  وتابعت  الفكرة  هذه  وراء  وقفت  التي  والدينيَّة  االجتماعيَّة  الشخصيات 
مالها الخاص ومن التبرعات التي جمعتها من األفراد المتحمِّسين للفكرة وأنا واحد 
نصب  أجمل  أو  أضخم صرح  بناء  من  نتمكن  أن  نتمنَّى  نحن  تواضع.  بكل  منهم 
تذكاري امتنانُا إلخواننا العرب في كل بلد ومدينة عربيَّة واحدة تلو األخرى، لنذكِّر 
المغلوب  المهاجر  األرمني  العون وساعدوا  يد  مدُّوا  الذين  الشهماء  ونتذكَّر هؤالء 
على أمره وهو مكسور الخاطر ووفَّروا له البيئة الصالحة للملمة جراحه والبدء من 
جديد في مسيرة الحياة وتقديم مساهمته العملية المخلصة في المجتمع الذي يعيش فيه 
القرن  بداية  لها في  التي تعرض  المحن  أينما كان بعد كل هذه  والمجتمع اإلنساني 
وُيعزز كل يوم من سواقي رد الجميل..الماضي. حب األرمني ألخيه العربي ال ينضب أبدًا ألنَّه ينبع من نهر الوفاء العظيم 



مشهد من مسرحية »زنوبيا« يف بيبلوس 
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تابعت بشغف وإعجاب كبير فصول المسرحية الغنائية »زنوبيا )ملكة تدمر(« التي 
أنني كنت  العالمي على مسرح مدينة جبيل األثري، وال أخفي  بيبلوس  قدمها مهرجان 
منبهرًا بمواضيع الفصول الجديدة والتقنيات التي استخدمت عند تغيير الفصول والديكور 

واالضاءة، وطبعًا السيناريو والحوار والموسيقى والرقصات والمؤثرات.

التي  المسرحيات  أو  المهنية  الناحية  من  المسرحية  هذه  انتقاد  أو  لمدح  مؤهاًل  لست 
و»المتنبي«  والنبي«  و»جبران  سقراط«  أيام  و»آخر  الطوائف«  »ملوك  مثل  سبقتها 
التي حضرت بعضها أو حصلت على التسجيالت فاستمعت إليها بمتعة كبيرة. وكمستمع 
ق لألعمال السمعية والبصرية أرى أن على الجميع الوقوف باحترام وإجالل أمام  متذوِّ
األستاذ منصور  العصر  أسطورة  سبقها من روائع  ما  أو  األعمال  لتلك  الروحي  األب 
الرحباني صانع األساطير الفنية الخالدة. كما انني أعلم أن الجميع يبتهجون بسماع اسم 
الرحابنة مثلي. ولَم ال وهم صانعو القوالب الفريدة للكنوز الفنية النفيسة التي لم يتمكن أحد 
من صنع مثلها إلى اآلن، تلك التي تجسدت على شكل أشخاص أو )سكيتشات( أو ألحان 
أو كغيرها من األعمال الموسيقية أو النصوص المعبِّرة أو إخراج مسرحيات عظيمة مثل 

موضوع المقالة.

ومن حسن حظ الوطن العربي أن االخوة الرحابنة منصور وإلياس والجوهرة السيدة 
فيروز ما زالوا يبدعون حتى اآلن - رغم رحيل كبيرهم عاصي - ونشكر اهلل أن روح 
التي تشبه كل واحدة منها  الروائع  البدائع ويقدمون  لم تندثر وما زالوا يخلقون  اإلبداع 
جيد  يزين  انه  كما  العربي،  والوطن  لبنان  ِجْيد  يزين  الذي  اللؤلؤ  عقد  حبات  من  حبة 
عة بأثمن األحجار  التراث الموسيقي العالمي. نعم أعمالهم تشبه األطواق والتيجان المرصَّ
وأكرمها ومصنوعة من أنفس المعادن وأنقاها رغم الظروف السياسية واألمنية التعيسة 

التي يعيشها لبنان حاليًا.

حسنًا فعلت حكومة دبي بإنتاج هذه المسرحية المكلفة ماليًا كما يبدو وقايضته بخلق هذا 
العمل الرائع الخالد بالمبالغ التي تكلفتها والتي مهما بلغ حجمها تبقى صفقة رابحة لمصلحة 
دبي. ويا ليت كل القادرين يحذون حذو حكومة دبي ويستخرجون عسل السدر المصفَّى 
األصلي من خاليا النحل قبل أن تجف أو تغيب ملكات النحل كمنصور الرحباني والسيدة 

زنوبيا واألرمن والرحابنة
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فيروز أطال اهلل عمريهما وأعمار المبدعين من آل الرحابنة وغيرهم وهم قالئل.

آثار  لبنان على مسرح  أيام عرضها في  ثاني  التي حضرتها  في مسرحية »زنوبيا« 
ديكور  عجيب  طبيعي  بتناسق  تكمل  كانت  الطبيعية  آثارها  بقايا  والتي  بيبلوس  مدينة 
المسرحية ذاتها التي تدور أحداثها أيضًا في مدائن تدمر وروما واالسكندرية التي تتشابه 
اإلنارة  ومع  فيها،  الحياة  واسلوب  المعمار  فن  ناحية  من  بيبلوس  مدينة  تعاصر  وهي 
الباهرة أصبح المسرح وكأنه أرض الواقع األصلية المنبسطة على مسافة ربع كيلومتر 
مربع تقريبًا أمام مدرج المشاهدين. يا له من منظر بديع كان عليه المسرح طوال فترة 

العرض.

أما ما أود إيصاله بعد االحترام الكبير للسيد منصور الرحابني كونه مؤلِّف المسرحية 
والسيد مروان الرحباني كونه المخرج هو عبارة عن رسالة استياء صادقة ونابعة من 
قلب محب، فلنا وقفة اعتراض على الفقرات التي شوهد فيها المدعو مارديروس األرمني 
العربيَّة  ولغته  لكنته  إلى  باالضافة  التافهة،  الشخصية  بدور  يظهر  أن  له  أريد  والذي 
المكسرة وكان كمن ال يهمه إالَّ بطنه ويحلم بتوفر السجق والبسطرما على مائدته إلخ... 
الذي يتمثل فيها كإنسان سخيف ال يالقي االحترام، وهذا مخالف للواقع طبعًا، أما المشهد 
الثاني فهو الذي ظهرت فيه الشخصية األرمنية ذاتها ولكن بعد مرور حقبات من الزمن 
فة ألي إنسان أرمني غيور،  في سياق أحداث المسرحية هي أيضًا شخصية غير مشرِّ
حيث ان العمل الذي قال بأنه يزاوله اآلن هو عمل لم نسمع أن أرمنيًا امتهنه سابقًا، كما 
انه ليس من المصالح التي اشتهر بها األرمن واتقنوها، وليس من خصالهم بتاتًا، أما إذا 
سلمنا بأن لكل قاعدة شواذًا ورجلنا هذا شاذ عن القاعدة مثاًل، فلم يكن موفقًا وال منصفًا 

اختيار ذلك الدور له ما دام احتمال المساس بإنتمائه واردًا.

جاء في نهاية المسرحية بأن مملكة زنوبيا امتدت من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب 
تاريخ  يعرف  من  لكل  وكذلك  للمؤلف  معروفًا  كان  إذًا  الشمال.  في  أرمينيا  حدود  إلى 
المنطقة أن أرمينيا كمملكة كانت موجودة مع حضارتها في المنطقة، وكان من الممكن 
ذكر أحد األحداث التي حدثت مع الجار في الشمال مثل تحالفات أو صدامات أو غيرها 
من األحداث الطبيعية، علمًا أن ظروفًا مشابهة كثيرة جرت للملكة زنوبيا مع دول وقبائل 

أخرى مجاورة لها في ذلك الزمان، ولم يذكر اسم أرمينيا مطلقًا.

أنا أتفهم ضرورة إدخال مشاهد هزلية في سياق المسرحيات بوجه عام الضفاء 
جو من المرح ومتعة الجمهور، وصادفت أكثر من مرة في المسرحيات السابقة 
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للرحابنة حشر الشخصية األرمنية عمدًا متعمدًا كإنسان ذي لغة عربيَّة ركيكة يخلط 
بين المذكر والمؤنث ويضع نفسه في مواقف محرجة لذلك السبب، وأيضًا ذلك النموذج 
الذي غالبًا ما يبدي ولعه الشديد بأكالت السجق والبسطرما والكباب إلخ، شيء ال أنكر 
صحته بنسبة معينة وخاصة في الماضي ولو انها ليست شهوة معيبة ألحد ولدى كثير 
من الشعوب تراث مشابه من المأكوالت ال داعي لتسميتها. لكن ال أقبل كما غيري ال 
الجمهور  لدى  الشخصية  تلو األخرى، وأخشى ترسيخ نموذج هذه  يقبل تكراره مرة 

لوجودها في أعمال عظيمة مثل التي يشاهدها الماليين.

األرمن شعب له حضارة راقية مثل الشعب اللبناني وله صفات وطبائع الشعوب النقية، 
وكان له أن يصبح من أعظم الدول لو لم يتعرض للدمار واالحتالالت المتتالية من جحافل 
فًا يشهد به  الغزاة بسبب موقعه الجغرافي وطمع االمبراطوريات فيه، كما أن له حاضرًا مشرِّ
الجميع حيثما حل وارتحل، وأتوقع من االخوة الرحابنة أخذ هذه الحقائق في االعتبار أكثر 

من غيرها.

وحيث إن مسرحية زنوبيا من األرجح أن تعرض مرات عديدة في المستقبل، لذا نهيب 
أو  األرمنيَّة  بالشخصية  الخاص  الجزء  حوار  بتغيير  مشكورين  المسرحية  على  بالقائمين 

حذفها تمامًا.

أعيد وأكرر تقديري الكبير للرحابنة العظماء متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأتمنى بكل 
صدق أن يظلوا ذخرًا لنا كمشاهدين وللمجتمع الحضاري المثقف أجمع.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2007-9-3.
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 كنت مسافرًا ولم أستطع مشاهدة برنامج »كالم الناس« على شاشة الـ »LBC« الذي 
صة لذكرى شهداء األرمن الذين قتلوا على  يقدِّمه اإلعالمي مارسيل غانم في الحلقة المخصَّ
يد األتراك قبل حوالي 90 عامًا التي تصادف يوم 24 نيسان - أبريل من كل عام، ولكن 
وشاهدتها  أيام  بضعة  بعد  البرنامج  من  نسخة  على  أحصل  أن  استطعت  الحظ  من حسن 
واستمعت إليها أكثر من مرة لالستيعاب الكافي قبل التعليق عليها، خصوصًا في المحاور 
التي ركَّزت عليها الحلقة أكثر من غيرها وهي: أواًل موضوع عدم تمكن غالبية األرمن 
من اللغة العربيَّة بعد مرور عقود من الزمن على استيطانهم في بالد المهجر العربيَّة، ثانيًا 
عدم انفتاح األرمن على المجتمعات التي عاشوا فيها ولم يختلطوا بها بشكل كاٍف، وأعطوا 
األستاذ  أن  وبرغم  فيها.  التي سكنوا  المناطق  في محيط  وكأنهم شكلوا غيتوات  االنطباع 
نيشان دير هاروتيونيان اإلعالمي الكبير اآلخر الذي كان ضيف الحلقة الرئيسي ونجمها قد 
أعطى تفسيرات اتفق معه عليها، ولكن لم يسعفه الوقت ربما لالسترسال والشرح الوافي 
أكانوا  باألرمن سواء  المحيطون  يتناولها  مادة  تشكل  المواضيع  هذه  أن  وبما  للموضوع، 
لبنان( مثله  إلى آخر )خصوصًا في  أم في وسائل اإلعالم من وقت  أم معارف،  أصدقاء 
مثل موضوع مهم آخر في السياق عينه، وهو ماهية اإلنتماء الحسي والوجداني لألرمن 
المقيمين في لبنان أو مصر أو سوريا، على سبيل المثال، وهل هم أرمن أرمنيون مقيمون 
في هذه البلدان أم هم لبنانيون أو مصريون أو سوريون أصيلون حسب البلدان التي يعيشون 
فيها، حتى أن غالبيتهم ولدوا وترعرعوا فيها أصاًل. وإنَّني قبل إبداء الرأي شبه مرغم في 
المواضيع الثالثة أن أشكر األستاذ مارسيل غانم ومحطة »LBC« على تقديم هذا البرنامج، 
الذي تضمن تقارير ممتازة وكثيرًا من المقاطع الرائعة، كما أشكره على استشهاده أثناء 
النقاش بجزء من المقالة التي كنت قد كتبتها بعنوان »قضايا األتراك وقضايا األرمن« في 

جريدة »النهار« قبل أيام من الحلقة.

جميع  أن  أواًل،  منها:  عدة  أسباب  إلى  يعود  العربية  اللغة  من  األرمن  تمكن  عدم  إن 
األرمن المهاجرين كانوا مقتنعين بأن بقاءهم في المهجر مؤقت، وأنهم سوف يعودون إلى 
لهم  األنفع  بل  تنفعهم الحقًا،  لن  لغة  بتعلم  لذا ال داعي لالنشغال  آجاًل،  أو  ديارهم عاجاًل 
معاناة شظف  وتخفيف  العيش  لقمة  تأمين  بواسطتها  يستطيعون  مهنة  أو  بحرفة  التمرس 
الحياة وانتشالهم من البؤس الذي هم فيه. ثانيًا، كانوا تحت وطأة الشعور بالخوف المتأصل 
ما  مجتمعات  يد  على  وطمسها  القومية  شخصيتهم  محو  احتمال  من  وجدانهم  باطن  في 

»كالم الناس« واألرمن
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كانوا يعرفون عنها شيئًا قبل الوصول القسري إلى ديارهم ومجاورتهم. وإن التغلب على 
هذا الهاجس تطلب جيلين أو ثالثة وجاءت الحرب العالمية الثانية لتعيد هواجس األرمن 
الشتات من جديد وإيجاد حالة جديدة  البداية. وأعيد توزيع جاليات  نقطة  إلى  المهجر  في 
من التبعثر وعدم االستقرار، مما عمَّق فجوة المخاوف بشكل أو بآخر. ثالثًا ظاهرة عشق 
األرمن الفطري للغتهم الجميلة وأبجديتهم لما في هذه اللغة من موروثات تاريخية وثقافية 
مقدسة وتجليات أدبية وتراث غني من قصائد وأغان وأناشيد من األدب الرفيع القديم منه 

والحديث ونتاج فكري عطر عزيز على قلوبهم.

أما موضوع انغالق األرمن على بعضهم وعدم انفتاحهم على المجتمعات المحيطة بهم، 
والذي يفترض أن يسمى الخصوصية وليس االنغالق، فمرده مشابه لمعطيات الموضوع 
األول. يضاف إليها أن األرمن معروفون بحرصهم على التزاوج والتصاهر بينهم وامتناعهم 
االحساس  مرجعه  وهذا  األرمن،  غير  من  وأبنائهم  بناتهم  تزويج  عن  المستطاع(  )قدر 
واالستشعار باحتمال الذوبان في مجتمعات طاغية كبيرة وضياع حقوقهم القومية المغتصبة 
أبداًُ،  والمرتهنة واندثار الحضارة والتاريخ نهائيًا، وهذا ما ال يرضاه أي أرمني لقوميته 
كما ال يرتضي مثله أي عربي أيضًا سواء أكان لبنانيًا أم عراقيًا أم مصريًا أم سوريًا في 
بالد المهجر مثل البرازيل أو فنزويال أو اوستراليا، حيث تستمر المحاولة حثيثة للمحافظة 
على الهوية العربية في تلك الجاليات وهذه فطرة خلقية عند جميع األثنيات للمحافظة على 
األصل ال يالم عليها أحد. وما عدا ذلك فإن األرمن مندمجون ميدانيًا أشد اندماج مع اخوانهم 
المواطنين متشبعين بقضاياهم وبذلك أصبحوا خيطًا أساسيًا في النسيج اإلجتماعي العربي 
والجامعات  التربوية  المؤسسات  تأسيس  في  اإليجابية  مساهمتهم  لهم  غيره،  أو  واللبناني 

والجمعيات الثقافية والرياضية والفنون الراقية.

وهو  أال  غيره  من  أكثر  بتركيز  نوقش  الذي  البرنامج  في  واألهم  الثالث  المحور  أما 
موضوع انتماء األرمن الجيوبوليتكي، فهل هو أرمني يعيش في لبنان أم لبناني من أصول 
أرمنية ؟ ولمن والؤه األول ؟ وأصر األستاذ مارسيل على انتزاع الجواب عن هذا السؤال 
من ضيوفه األرمن كل على حدة، ورغم اعتراضي على طرح الموضوع في األصل، لكن 
الحقوق  الذي منحني جنسيته واشركني في  المشروط لوطني  انطالقًا من خضوعي غير 
والواجبات، وحفاظًا على سمعتي كمواطن صالح ال أرضى بأقل منها، جوابي أنَّني لبناني 
ثم لبناني ثم لبناني، أو أنَّني أردني ثم أردني، أو أنَّني سوري ثم سوري إلى آخره. شيمة 
األرمني الوفاء واالخالص لمن مّد يد العون له في محنته كأي إنسان شريف، وهو لن يتردَّد 
في التضحية بحياته وبالغالي والنفيس في سبيل الوطن الذي احتضنه ويعيش فيه، وأنه ال 
يقل مثقال ذرة في الوفاء واالنتماء عن المواطنين اآلخرين، وأن واجبي القومي يسير جنبًا 
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إلى جنب وبتناسق تام مع واجبي الوطني يدعم أحدهما اآلخر ويثريه وال يتعارض إطالقًا. 
ال أتقاعس عن خدمة أي منهم وأعمل بجد على رفعتهم، كيفما استطعت، وهذا ما عبَّر عنه 

ضيوف البرنامج كل على طريقته.

وعلى كل حال إن الظروف اليوم غير التي كانت سابقًا، فاألرمن الذين يعيشون اآلن في 
المجتمعات العربية ينامون قريري العين مطمئنين إلى أنفسهم وأمالكهم وأعراضهم، ولم يعد 
لديهم ذلك الرعب الذي أعقب المجازر والتهجير الذي تعرضوا له في الماضي، والكل يعلم 
أن قساوة الظروف التي مر بها األرمن ما كانت تؤثر في أي فئة أخرى أقل مما أثرت في 

األرمن.

ومكانها  وقتها  يفسح  أن  آماًل  مستقباًل  تطرح  أظنها  وال  الزمن  عليها  عفا  مواضيع  ثالثة 
 »LBC« لقضايا أرمنية معاصرة وما أكثرها، وحبذا لو يطرحها األستاذ مارسيل ومحطة

وينفذانها.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2008-5-8.
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تين وفي مناسبتين مختلفتين لبعض المظاهر التي اعتبرتها تقلياًل من شأن  تصدَّيت مرَّ
الشعب األرمني وكرامته وجاءت من لبنان. أولها كانت مسرحية »زنوبيا ملكة تدمر« 
من تأليف وإخراج وإنتاج األديب العبقري األستاذ منصور الرحباني وأوالده في نطاق 
مهرجان بيبلوس، والثانية كانت بمناسبة ذكرى الشهداء األرمن يوم 24 أبريل 2008 
من خالل برنامج »كالم الناس« الذي يقدمه اإلعالمي المعروف األستاذ مارسيل غانم 

.LBC على محطة

من المؤسف أن نجد  نوعًا من السخرية والتهكم من بعض اللبنانيين على أبناء الطائفة 
األرمنيَّة من وقت إلى آخر، ومن حسن الحظ أن هذه الظاهرة بدأت تنكمش سنة بعد 
أخرى، وهذه الفئة ال تشكِّل نسبة عالية من أهل لبنان، إالَّ إنَّها باعتقادي فئة مهمة جدًا 

بالرغم من قلتها. وحبذا لو انمحت تلك  النظرة الدونية لشعبنا.

قبل تناولي في موضوعي عن دوافع كتابتي للمقالتين المعنونتين بـ»زنوبيا واألرمن 
والرحابنة« سنة 2007 و»كالم الناس واألرمن« سنة 2008، أعلن على المأل مرة 
هو  الذي  البلد  لبنان  وأمجد  الخالق،  المبدع  األصيل  اللبناني  بالشعب  إشادتي  أخرى 
»قطعة من السماء« كما يقول الشاعر، وأغتنم المناسبة وأشكر اللبنانيين لما قدَّموه لنا 
من معاملة  طيبة، إذ أنهم غمرونا بأخالقهم ومدُّوا لنا يد العون أيَّام تشريدنا وتهجيرنا 
العيش في ظروف  لنعاود  األولى  العالمية  الحرب  األتراك خالل  يد  أرمينيا على  من 
معيشية كريمة، ومن الالفت اليوم أن نسبة عالية من المسؤولين التنفيذيين في الهيئات 

األرمنيَّة العاملة في المهجر هي من أرمن لبنان.

أما دفاعي شعورًا مني بامتهان كرامة القومية األرمنية، فمذكورة أسبابه في المقالتين 
المذكورتين، وال داعي لتكراره هنا. لكن ما فاتني من الحجج التي أبديتها في المناسبتين 
المذكورتين أعاله، تسليط الضوء على  ضعف بعض األرمن في لغتهم العربيَّة، خاصة 
كانت  ذكرتها  التي  الحجج  إن  إلخ.  المحادثة  أثناء  في  والمؤنَّث  المذكَّر  بين  التمييز 
رات، وهي أنَّ اللغة األرمنيَّة ليس فيها مذكَّر  صحيحة لكنَّني نسيت لألسف أهم تلك المبرِّ
وال مؤنَّث أصاًل كـ »درَس« و »درست« أو »أكَل« و »أكلْت«، كذلك ال تمييز بين 
»مجتهد« و»مجتهدة« وال بين »أنَت« و»أنِت« أو بين »هو« و »هي«، ألن التعبير 
د الناس سماعه في اللغة العربيَّة  عن المؤنَّث والمذكَّر يتم بأسلوب مختلف تمامًا عما تعوَّ
أو اللغة الفرنسيَّة حيث كل جملة فيهما تحتوي على أكثر من تشكيل للمذكَّر والمؤنَّث. 
وهنا جدير بالذكر أيضًا أنَّ اللَّغة اإلنكليزيَّة أيضًا ليس فيها إال القليل من الفروقات بين 
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المؤنَّث والمذكَّر واالنكليز يتكلمون بصيغة الغائب أيضًا برغم ثراء اللُّغة اإلنكليزيَّة والحال 
نفسه اللَّغة األرمنيَّة.

اللَّغة  الفاشل )مجازًا( في مادة  الفرد األرمني  على كل حال، وبالرغم من دفاعي عن 
العربيَّة، إالَّ إنَّني ال أؤيِّد اطالقًا استمرار الوضع على هذا الشكل، كما أؤيِّد الذين يذهبون 
رنا كثيرًا في التمكُّن من اللُّغة العربيَّة وهي لغة المحيط الذي نعيش فيه،  بأننا كشعب تأخَّ
أكثر  في  وأنَّه  المهمة،  الناحية  هذه  من  متخلِّفين  أصبحنا  مقنعة،  غير  غالبيتها  وألسباب 
العرب،  إخواننا  مع  المشترك  العيش  المدة من  هذه  بعد كل  بأنَّنا،  انتقادنا  يتم  مناسبة  من 
المجتمع معهم على عكس  التحدُّث بطالقة مثلهم، وذلك تسهياًل إلندماجنا في  ال نستطيع 
البالد  تلك  لغة  يتكلمون  حيث  غيرها،  أو  وأميركا  فرنسا  في  األخرى  األرمنيَّة  الجاليات 

بطالقة. 

من حسن الحظ، إن جميع األرمن اليوم مقتنعون مثلي بهذا الرأي ويرون ضرورة سد 
يقدِّمون  أخرى  عديدة  مناسبات  وفي  اإلعالم  وسائل  على  بعضهم  اليوم  ونشاهد  الفجوة، 
أفضل البرامج التلفزيونيَّة ويتحدَّثون اللَّغة العربيَّة بطالقة، كاًل حسب لهجته المحليَّة، سواء 
عن الشعوب األخرى التي يعيشون بينها..أكانوا لبنانيين أو سوريين أو مصريين، ومن الصعوبة بمكان أن يستطيع أحد أن يميِّزهم 



النص األصلي األرمني يف زاوية 
»املذكرات« لألديب هاديجيان
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    كانت زوجتي كعادتها تبحث عن نظاراتها، فهي تستخدم ثالثة أنواع من النظارات. 
ومتى  ؟  استخدمت  نظارة  أية  ياتري،  نفسها  في  وتتسآل  إحداها.  عن  دائمًا  تبحث  لذلك 
أجد  بكلمات  وتتفوه  معي  وتتكلم  المنزل  في  تتنقل  وكانت  ؟.  وضعتها  وأين  ؟  آخرمرة 
صعوبة في سماعها. أخيرًا وجدت النظارة وأقبلت نحوي ضاحكه، وهي تقول: أنا الأبصر 
جيدًا وأنت سمعك ضعيف، فماذا نفعل ؟ أجبتها ضاحكًا أيضًا: التقولي هذا بل قولي: أنت 

نظرك قوي وأنا أسمع جيدًا وهكذا بفضل اهلل يكمل بعضنا بعضًا.   

    هذه طرفة طبعا، وليست من المصائب الكبيرة، فإذا ضعف نظرك تستعمل النظارة، 
وينتهي األمر، واذا ضعف سمعك تضع جهازًا لتقوية السمع، حتى إذا فقدت السمع فليست 

مصيبة ، ففي الحياة مصائب وعاهات، يكفينا أن نتمكن من االبتعاد عنها.

    أما بالنسبة إلى موضوعي فهذا ليس بيت القصيد. إنما  أفكر في النظام اإلنساني الرائع 
المتمثل باستكمال الناس بعضهم البعض، وفي ذلك الترتيب الخارق لتجاوزعجز البعض 

منا، ونظام استكمال  نواقص البعض أو اإلفادة من قدرات هذا أوذاك في هذا العالم.  

      لنسأل انفسنا: كم  مرة نالحظ في أثناء معايشتنا اليومية أننا في كل دقيقة نستفيد 
من مزايا الغير، التي نفتقدها نحن. و في المقابل يستفيد هؤالء من المزايا التي نتمتع بها 

ويفتقدونها هم ؟

     سبحان اهلل، الطبيعة األم، هكذا خلقتنا، فما العمل؟ بعضنا يختلف عن البعض اآلخر، 
البيولوجية والمواهب والميزات  القدرات  أيضًا في  الشكل والطباع فحسب، بل  ليس في 
أنا  أما  مريحًا،  كرسيًا  أو  جميلة  طاولة  يستطيع صنع  مثاًل  فالنجار  منا،  لكل  الشخصية 
جريدة  تحرير  أستطيع  المقابل  في  ولكن  مسمار.  دق  وال  المنشار  استعمال  فالأستطيع 
وممارسة الكتابة وهذا طبعًا يبقى خارج نطاق قدرات النجار. أنا أكتب على الطاولة التي 
صنعها النجار وهو يقرأ الجريدة التي أحررها. إذًا كل منا يكمل اآلخر ويحتاج اليه، كما 

هناك طرف ثالث يحتاج بدوره إلى طاولة النجار وإلى الجريدة معًا.

كنت  ؟ هل  استطعت  كنت  نجارًا، هل  أن أصبح  بداية حياتي  في  لو رغبت  ياترى!   
تمكنت من صنع طاولة جميلة ؟ كذلك النجار،  لوكانت ظروف حياته مختلفة، أكان صار 

محررًا في جريدة بداًل من صنع الطاوالت ؟ الحقيقة، الأعلم، لكن ما أعلمه أن الناس في 

» هيك و هيك«
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بداية حياتهم توجههم أيدي خفية إلى اتجاهات محددة، ومن لحظتها يكون هذا الواقع هو 
ميدان حياتهم حصريًا. 

أما بقية الميادين فتتوزع على اآلخرين، والمعروف أيضًا أن أحدانا يستطيع أن يكون 
شخص متخصصًا بمجال أو أثنين، لكن أحدًا اليستطيع أن يكون رجل جميع المحاور. أي 
أن أحدًا اليستطيع أن يكون كل شئ في هذه الحياة. أعتقد أنه يوجد في المعمورة قانون 
ألن  أيضًا،  الجدارات  بل  فحسب  المهن  وليس  الناس.  بين  المهن  تتوزع  بموجبه  رائع، 
أصحاب المهنة الواحدة يختلف بعضهم عن بعض في  القدرات والخبرات. فجميع النجارين 
ليسوا بالمهارة عينها، هناك نجارون ماهرون وهناك ذوو القدرات المتوسطة أو العادية، 
فهل جميع النجارين يتمتعون بالذوق الفني والجدارة والقدرة ؟ وهل من الممكن أن يكون 
جميع الناس بالحرفية ذاتها، وال فروق بينهم ؟ كما أن أعظم الناس جدارة وقدرة اليستطيع  
إنجاز شئ بمفرده، بل يحتاج دائمًا إلى قدرات األخرين ومساهماتهم. بمعنى آخر أ كان 
من الممكن ألي نجار ماهر أن يصنع  طاولة بديعة لو لم يكن هناك مهنين أخرون زودوه 

الشاكوش والمنشار والمسمار والغراء ووضعوا في تصرفه أدوات النجارة وموادها ؟

    زارني يومًا صديق وهوعازف بيانو موهوب ومشهور، فأهديته إحدى كتبي فقبله 
بسرور بالغ وقال: احسدكم سيدي، ليتني استطعت  أن أكتب بهذه البراعة أيضًا. نظرت 
إليه مستغربًا وتساءلت  : أكان يمزح  ؟ انه عازف ماهر، وأنا منذ ستين سنة أسأل نفسي: 
كيف يستطيع إنسان أن يستعمل أصابعه العشرة كاًل بمفردها بهذا اإلنسياب واليسر على 

أزرار البيانو وأتعجب يا لهذه الموهبة االلهية ويا لمعجزة االمكانيات!.

   إذًا هي معادلة بسيطة جدًا نكتشفها،على أحدنا أن يعزف واآلخر يستمع.أحدنا يبصر 
واآلخر يتبصر، أحدنا يستعمل قوة زراعه، وآخر ذكاءه وهذا ما يخلق العيش المشترك 

المتناغم في هذا العالم .     

روبـيـر هاديجـيان 

صاحب ورئيس تحرير        

جريدة »مارمارا« األرمنية في اسطنبول بتركيا  

 ترجمة: كيراكوس قيومجيان  

 نشرت في جريدة »النهار«  بتاريخ 2011/08/07                                                                                       
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قد حلت الذكرى العزيزة على قلب كل أرمني وهي ذكرى االستقالل والتحرر من حكم 
العثماني  الحكم  من  التحرر  من  سنتين  )بعد   1920 عام  منذ  ونظامه  السوفييتي  اإلتحاد 
الذي امتد ستمائة سنة من االحتالل والذل( مثلها مثل بقية الجمهوريات التي شكلت اإلتحاد 

السوفييتي.

أعلن  ثم  أرمينيا،  استقالل  نيته في تحقيق  يوم 1991/8/22  الفتي  أرمينيا  برلمان  أعلن 
االستقالل رسميًا يوم 21 سبتمبر 1991 ذلك اليوم المشرق المبارك. أرمينيا دولة صغيرة 
ال تتعدى مساحتها 29800  كلم2 وتعداد سكانها ال يزيد على 4 ماليين نسمة، هي دولة 
فريدة ذات تقاليد شعبية وارتباطها الوثيق بجذورها ودينها ومبادئها اإلنسانية النبيلة، ال يشوه 
تاريخها أي أعمال بربرية أو وحشية من أجل السلطة والمال، بل تاريخها حافل بالمقاومة 
الباسلة الشريفة والنضال من أجل تحرير أرضها المغتصبة من المحتلين، وبالرغم من فشلها 
في تحقيق ذلك لكثرة الطامعين فيها وبسبب وقوعها في منطقة جغرافية استراتيجية، حيث 
انها تعتبر المدخل والممر الوحيد لربط آسيا الصغرى بآسيا الشاسعة من حدودها الشرقية 

ولغاية حدود الصين مرورًا بجميع الدول االسيوية الكبيرة. 

المؤلم، ولكننا نتطلع  العروج على تاريخ أرمينيا  السعيدة  المناسبة     ال نرغب في هذه 
باالعتزاز والفخر إلى ما حققه وطننا في هذه الفترة القصيرة من عمر استقالله المجيد، حيث 
استطاع بعد استقالله مباشرة خوض معارك بطولية شهدت تضحيات كبيرة لتحرير الجزء 
ما  )هذا  السوفييتية  الجمهورية  لدى  إدارية  كأمانة  وضع  قد  كان  الذي  الوطن  من  العزيز 
كان يطلقه البعض على جميع الجمهوريات المنضوية تحت علم اإلتحاد السوفييتي حيث ال 
فرق بين حقوق وأرض وموارد وحدود أي من تلك الجمهوريات، وال فرق  بين المواطنين 

والممتلكات، وليست هناك خصوصية ألي دولة من تلك الدول  الـ16(.

 وبعد إعالن الهدنة بدأت عملية بناء الدولة من الحجر والبشر، فبنيت مرافق الدولة الحديثة 
أساس  البالد على  بإدارة  الخاصة  واللجان  الوزراء  البرلمان ومجلس  بتقنية علمية وتشكل 
ديموقراطي وصيغ دستور الدولة وأبرم وتشكل الجيش وبقية القوات المسلحة لحفظ األمن 

وقيام الدولة.

ذكرى استقالل أرمينيا
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الجمعية  مثل  الدولية  المنظمات  في جميع  أرمينيا  دخلت  الماضية  سنة  العشرين  وخالل 
حقوق  ولجان  اليونسكو  مثل  منها  المنبثقة  واللجان  والمؤسسات  المتحدة  لألمم  العمومية 
اإلنسان بفروعه، كما أصبحت عضوًا فاعالًً في اللجان الدولية وذات سمعة ممتازة في مجال 
ممارسة الديموقراطية في الحكم واحترام حقوق اإلنسان وجميع المواثيق الدولية السارية على 
الشعوب المتحضرة، لقد جرى انتخاب ثالث رئيس جمهورية بالوسائل السلمية والديمقراطية 
حرة  انتخابات  إلى  تحتاج  التي  المؤسسات  وبقية  البرلمان  أعضاء  وكذلك  عالميًا  المقبولة 

ونزيهة لرؤسائها أو أعضائها.

يتطلع األرمن اليوم ويحدوهم األمل إلى مستقبل مشرق يأملون فيه بظروف معيشية كريمة 
وحقوق انسانية، ليصبح  بلدًا ينعم باألمن واألمان ال تهدِّده أخطار أو أزمات من أي مصدر 
أيضًا إعطاء ما  فيه ويستطيع  الذي هو عضو  الدولي  للمجتمع  النبيلة  ليقدم مساهمته  كان، 
يستطيع من اإلرث الحضاري الراقي الذي يملكه منذ 3 آالف سنة من التاريخ اإلنساني في 
يعطي   التاريخ وهذا  فجر  منذ  أجداده  نقله عن  الذي  الفريدة  والثقافة  العلم واألدب  مجاالت 
جميع الجاليات األرمنية في الدول العربية مثل لبنان وسوريا ومصر واإلمارات فرصة أيضًا 
إلعطاء أفضل ما عندهم للمجتمعات التي  يعيشون فيها بالكرامة والسالم واالندماج في نسيج 

المجتمع لتقوية محيطهم وتطويره  لمصلحة جالياتهم ووطنهم األصلي أرمينيا.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2010-9-22

ويف جريدة »القبس« بتارخي 2010-9-20
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      العمر يمضي والسنوات تمر، وفجأة يكتشف اإلنسان منا  الكم  الهائل من الكنوز التي 
ضيعها وأهدرها بقصد أو من غير قصد.

أو  والجواهر  الذهب  تعني  أنها  وهلة  ألول  البعض  يعتقد  قد  الكنز  كلمة  سماع  وعند   
المادية معرضة  الكنوز  لكن هناك ما هو أغلى من كل ذلك ألن  إلخ.  النقدية...  األرصدة 
للسرقات أو النهب، أما الكنوز المعنوية والروحانية أي الميتافيزيقية وهي التي نعنيها في 
هذا المقام فهي أثمن وأهم، بل ال تقدر بثمن، بيد أننا  ال نعرف  قيمتها إال بعد فقدانها، وأولها 
إذا  أن صحتنا  أيضًا  ومعرفتنا  بأهميتها  اليقينية  معرفتنا  رغم  نهملها  التي  البدنية  الصحة 

تدهورت مرة ال يمكن إعادتها إلى ما كانت عليه بأي حال من األحوال.

ومن الكنوز أيضًا العالقات األسرية الحميمة، وهذا الكنز العظيم نخطئ كثيرًا حينما ال  
نوليه األهمية المطلوبة والرعاية الالزمة وسط صخب الحياة وضجيجها، وتترتب على ذلك 
مشكالت وتعقيدات سنجني ثمارها ندمًا ومتاعب ال حصر لها، سواء أكنا أزواجًا  أم أولياء 

أمور أم أبناء.

بصلة  لنا  يمت  ما  وكل  ــارب  واألق باألهل  العالقات  وتوطيد  بالتواصل  اهتمامنا  إن 
بالعالقات  إال  النفسي  والهدوء  الحبور  لنا  يتحقق  ولن  األهمية،  من  كبير  قدر  على 
باألصدقاء  االحتفاظ  يجب  كما  األقرباء،  وكل  ــاء  واآلب ــوات  واألخ األخــوة  مع  الطيبة 
به  فليحتفظ  اآلن  ــدوق  ص صديق  لديه  فمن  الــيــوم،  نـــادرة  عمالت  وهــم  ــاق  ــرف وال
الحياة. قيز  في  بها  نستظل  وواحــة  للزمن  ركيزة  الصدوق  فالصديق  ينفد،  ال   ككنز 
كنيستنا األرمنية يجب أن تكون بأهمية البيت الذي نعتني به ونحافظ عليه من ناحية التقرب 
وهي  وجودنا،  من  وجودها  ألن  لها،  بسخاء  والتبرع  وطقوسها  فعالياتها  وحضور  منها 
تغطي جوانب مهمة من حياتنا الروحانية والثقافية، كما تمثل وجودنا السياسي أيضًا  في 
المنابر والمنتديات العديدة التي تتواجد فيها وترسخ حضورنا الفعلي كشعب وأمة وتدافع 

عن قضيتنا  بإخالص .

أما أهم ما يجب االنخراط  فيه وتقديم المساهمة الفعلية له فهو الوطن والشعب األرمني،  
ألن الوطن والشعب أهم دعائم العزة والكرامة اإلنسانية، والشخص السوي المغوار صاحب  

النخوة ال يستطيع العيش بال انتماء وطني .

انتماء اإلنسان
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فهو  جنسياتها  ونحمل  فيها  نعيش  التي  للبلدان  األرمـــن  نحن  إنتماؤنا   امــا 
أمر مفروغ منه وال مجال للتقصير تجاهها وال تردد في التضحية باألرواح وبالغالي 
والمعنوية،  المادية  مقوماتنا  منه  ورضعنا  وساندنا  احتضننا  وطن  اجل  من  والنفيس 
وأينما  أرمينيا  األم  وطننا  بجانب  اليها  ننتمي  التي  االوطان  هذه  دون  من  لنا  والقيمة 
كان الموقع  الجغرافي بدءًا من سوريا ولبنان لغاية األرجنتين مرورًا بمصر واألردن 

وفرنسا وأميركا وغيرها من بلدان المهجر الواسع فلن ننسى أبدًا فضلها علينا .
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ر الوسيلة ولكن ! الغاية تبرِّ

نيكوال  »األمير«  كتاب  مؤلف  نشرها  واجتماعية  سياسية  نظرية  الوسيلة«  ر  تبرِّ »الغاية 
ميكيافيللي اإليطالي وقدمها هدية ألمير من أسرة ميديتشي في فلورنسا بإيطاليا، وذلك للتقرب 

منه وكسب وده ألسباب شخصية.

»الغاية تبرر الوسيلة«، هذه النظرية الميكيافيللية المثيرة للجدل منذ خمسة قرون انتشرت في 
ما بعد مثل انتشار النار في الهشيم، وتبناها الكثير من القادة والسياسيين أسلوبا لنظام حكمهم، كما 

أنها في الوقت نفسه أصبحت مدرسة سياسية لها من المعارضين أكثر من المؤيدين.

مضمون النظرية ال يحتاج إلى تفسير وشرح، فهي واضحة وشاملة وصريحة في ما ترمي 
إليه، إذ أنها تبرر أفعال الحكام أو القادة أو األفراد وتسوغ لهم تبني أو إتباع أي وسيلة يرونها 
متبعي  لدى  مانع  وال  ينشدونها.  التي  الغاية  إلى  توصاًل  ذلك،  غير  أم  كانت  أخالقية  مناسبة، 
أن  الحاجة. كما  تتطلب  إلخ، عندما  الحيلة والخديعة والجرائم...  أن يستخدموا وسائل  النظرية 
ال مانع لدى بعض أتباع هذه النظرية من خوض الحروب ما دامت في النهاية ستوصلهم إلى 

النتيجة المبتغاة.

يبرر ميكيافيللي منطق النظرية بأنه ال يمكن توافق البشر والشعوب في أغلب األحيان على 
لتعارض  وذلك  واستمراره،  بينهم  الودي  التفاهم  شيوع  المستحيل  من  إذ  مشتركة،  مصالح 
المكاسب والخسائر لكل األطراف المتصارعة على البقاء. فالقوي يرى بسبب قوته أنه األجدر 
الحياة واالستحواذ  بالتمتع بمباهج  أنه األجدر  بالحكم من الضعيف، والغني يرى بسبب ثروته 
على ما تطاله يداه من أمالك حتى لو تضرر من ذلك غيره، وكل صاحب عقيدة يرغب في نشر 
عقيدته، إلى ما هنالك من أفعال وأفكار ميكيافيللية ما زال الكثير من الناس يستخدمونها أسلوب 
حياة وتعامل بوسائل ظاهرة أو مستترة، وذلك رغم أن معايير الدولة المدنية، ابتداء من القرن 

العشرين، اعتبرت هذه النظرية عمومًا غير مقبولة، ألنها غير أخالقية.

 هذه مقدمة لمقالتي لمن لم يقرأ كتاب »األمير«، أما سبب كتابتي بشكل مبسط ومن منظور 
مختلف، فألنها قناعتي أيضًا. إن مبدأ »الغاية تبرر الوسيلة« لم يسد في الماضي فحسب، بل هو 
يمارس اآلن ولن يغيب مستقباًل. فهو ليس مبدأ في حياة اإلنسان فقط عبر الزمن، بل منطق سائد 
لدى المخلوقات منذ وجودها على ظهر البسيطة، وذلك على مستويات متفاوتة من الشدة أو اللين. 

ففي عالم الحيوان يستعمر القوي الضعيف ليعيش، وفي البحر ينهش الكبير الصغير 
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أو يبتلعه ليعيش، وفق مبدأ شبيه بـ »الغاية تبرر الوسيلة« ولكنها سلوك غريزي غير متمدن. 
في  أمنا حواء  مع  آدم  أبينا  فتبدأ من قصة  أجل غايته  تبرير وسيلته من  في  اإلنسان  أما قصة 
فقد  األبد،  إلى  الروح  حفظ  األزمان  مر  على  الناس  غاية  وألن  التحذيرات.  رغم  الفردوس، 
للخلود، كما تشكلت  الملكية الضخمة وحنطوا أجساد موتاهم وسيلة  بنوا األهرامات والقصور 
شعوب جديدة على الخريطة بغية االستقالل عن الحكام لغاية تنفيذ رغبة قائد جديد في أرض 
جديدة. إنها غزوات وحروب حصلت ومؤامرات حيكت وتم إختراع البارود وغيره... كل ذلك 
من أجل غايات ومصالح. لكن السؤال: كيف تتحقق الغاية )من المفترض أن تكون نبيلة( وما 
هي الوسيلة )الشدة أو اللين( ومن الذي يستطيع قياس نبل الغاية مع محصلة الوسيلة، أي ضبط 
النسبة والتناسب ؟ فأبسط مثال على ذلك هي األم  فإن صفعت ولدها لخطأ ما اقترفه هل تكون 
غايتها تربية ابنها كي ال يكرر الخطأ ؟ )وهذا شيء نبيل دون شك( وهل يتساوى هكذا تصرف 
مع األلم الجسدي والنفسي اللذين سيعانيه الطفل ؟ األم ترى أن تربية الطفل هي الغاية والصفعة 

هي الوسيلة المبررة !.

أنني أؤيد نظرية ميكيافيللي القائلة بأن الغاية تبرر الوسيلة، ولكن لديَّ مقاييس شديدة في شأن 
ُقّيمت  الظروف أصاًل ؟ وهل  تلك  نفسها وماهيتها، فهل هي مبررة في  الغاية  أحقية  تشخيص 
مت وبررت بنظر الساعي فقط ؟ كذلك عند اختيار الوسيلة:  مت أم حجِّ بحجمها الصحيح أم ضخِّ

هل هي متناسبة من حيث حجمها أو أسلوبها أو شدتها مع الغاية المنشودة ؟

الوسيلة«  تبرر  أسلوب »الغاية  نمارس  أننا  تؤكد  التي  األمثلة االعتيادية  الكثير من   وهناك 
يوميًا، فأنت مهما كنت رجاًل صادقًا في معامالتك اليومية، فقد تلجأ إلى صوغ كالمك وتصرفاتك 
بشكل منسق بحيث تسهِّل قبول الطرف اآلخر لك، وهذا يعتبر اتباع وسيلة للوصول إلى غاية. 
مثاًل اقتناؤك سيارة فارهة ودفعك مبلغًا ضخمًا لذلك ليس إالَّ وسيلة لبلوغ غاية كسب الوجاهة 
في  البشر  يستخدمها  وأقدسها  وأرفعها  أهم وسيلة  بأن  مقتنع  وإنني  بك.  المحيطين  بين  والمقام 
حياتهم اليومية وبشكلها اإليجابي ما هي إالَّ األعمال الصالحة، فهي الوسيلة للتوصل إلى المواطنة 
الصالحة وإلى رضا ربهم، ومن ثم فهي إذًا الغاية والهدف. وهكذا أردت أن أذكِّر القارئ بأننا 
وفي كل مناسبة نمارس تلك النظرية بشكل أو بآخر. ولكن حري بنا أن نكون دقيقين ومنصفين 

في إتباع الوسيلة المقبولة التي ستبرر مسعانا للتوصل إلى الغاية، وهنا بالذات تكمن العبرة. 

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2010-12-22

ويف جريدة »القبس« بتارخي 2010-12-24.
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ة مقاالت يف  الشؤون العربيَّ



العربي ــن  ــوط وال ارمينيا  بــني  الــوصــل  حلقة  الــكــويــت 
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أفكار  لضحالة  العربيَّة  الفضائيات  بعض  مشاهدته  لدى  العربي  المواطن  يندهش 
في  األيام  هذه  بكثرة  تجري  التي  والمناقشات  الحوار  الجالسين حول طاوالت  تحليالت 

برامج عديدة.

المحسوبين  أو  العرب  والمفكِّرين  المحلِّلين  غالبية  أن  يرى  المشاهد  يندهش ألن  قلت 
عليهم وعلى جميع أنواعهم من رجال دين أو سياسة أو عسكريين لديهم قدرة هائلة على 
قراءة األحداث بالشكل الصحيح، حسب اعتقادهم أن المحلِّل يتظاهر أحيانًا، بل قل غالبًا، 
قًا في الموضوع والمكتشف األول للنيَّات المبطنة لحرب العراق  أنه هو أكثر الناس تعمُّ

والفاضح األكبر لخطط المعتدين الظالمين، هكذا يقولون، واهلل أعلم.

الغرب  ألطماع  ضحية  العراق  بأن  ويهولون  يبالغون  وضيوفها  ات  المحطَّ غالبية 
التوسعية، وأن الذي يجري مخطط له سابقًا وأن العراق هو بداية الحلقة وأن السيناريو 
تارة  العراق  نفط  أو  تارًة  المستهدف هو اإلسالم  لدول أخرى الحقًا وأن  أيضًا  ر  سيتكرَّ
الصهيونية  من  مدعومة  اسرائيل  عن  نيابة  أميركا  بها  تقوم  الحرب  هذه  وأن  أخرى، 
العالمية المتحكِّمة بالبيت األبيض في واشنطن، وأن المقصود هو القومية العربية أو رغبة 
استراتيجية ولوجستية، ويرى  المنطقة ألسباب  في  لهم  قدم  إيجاد موطئ  في  األميركان 

البعض أن الحرب هي معركة الدوالر واليورو.

يدافعون  عما  ومشاعرهم  اعتقادهم  وصدق  المتحدِّثين  بعض  نظر  وجهة  أتفهَّم  إني 
فيه، ولكن ما أستغربه  إذا كانوا أشخاصًا عاديين، وأوافق بدوري بعضًا منهم وأؤيِّدهم 
وأستنكره وما يحملني على الغضب والحزن معًا هو ما أسمعه من أصحاب القرار بالذات، 
الذين كان باستطاعتهم التأثير في مجريات األحداث قبل حدوثها بموجب مواقعهم القيادية 
قبل الحرب لغاية أكثر من 20 سنة الماضية، وعند سماعي هؤالء يتحدَّثون بتلك الحجج 
القوية عن أسباب ما يجري في العراق وعما سوف يحدث للمنطقة، وبما لهم من مناصب 
رفيعة المستوى والتي تلقي على عاتقهم مسؤولية أكثر، عندما أسمع هؤالء  تثور في نفسي 

غزارة يف التنظير
  وشحٌّ يف الواقعية 

ل على لياله !« »الفضائيات...  كل يحلِّ
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العراقي،  الشعب  بالتسبب بمحنة  الرغبة في الصراخ بأعلى صوتي واتهام جميع هؤالء 
وأقول: ما دام لديكم كل هذه المعرفة الموثقة عن الماضي والتوقعات المؤكدة عن المستقبل، 
بعدم  كنتم ملزمين  بأنكم  استقراؤه بحكم مكانتكم  ما كان يجب  أهم  أيضًا  تدركوا  لم  لماذا 
تعريض الشعب العربي عامة، والشعب العراقي خاصة، لهذه الكارثة الكبيرة. ألم ُيتح لكم 
الوقت لالستفادة من األحداث الماضية وتعلُّم الدروس المهمة وهو أن الواقعية والمعقولية 
أهم وأجدى من التمسك بالشعارات الرنَّانة وتسجيل المواقف ؟ أليست الدبلوماسية تعتمد في 
مبادئها على مبدأ مشترك بينها وبين الحرب من قاعدة الفر والكر ؟ ألم يكن ممكنًا ببعض 
التنازالت التكتيكية تغيير مجريات األحداث ؟ وهل تعتقدون بأن الدفاع عن العزة والكرامة 
هو التشدد فقط ولو كان يعارض الواقع ؟ ألم يكن في التاريخ عشرات، بل مئات األمثلة 

التي ضحى فيها القادة ببعض من كرامتهم مؤقتًا إلنقاذ البقية يوم كانت الكرامة مهددًة ؟

ه بالسؤال إلى كل شخص حسب موقعه من المسؤولية واألحداث سواًء كان نائبًا  أتوجَّ
برلمانيًا أو وزيرًا مختارًا أو عسكريًا منفِّذًا: لماذا تصر على حل المشكلة بمفهومك فقط 
وتستنفر بعض من يؤيدونك وأنت تعلم أن معظم من يؤيدونك أياديهم في الماء وأنت يدك 

في النار ومصلحتهم مختلفة عن مصلحتك ؟

يمكنك  وواقعية  بديلة عملية  حلواًل  تطرح  لم  لماذا  المطروح،  للحل  معارضًا  كنت  إذا 
بموجبها الخروج بأقل األضرار وبما يتوافق مع المستجدات على األرض ؟

تشتد  عندما  خاصة  الواقع،  أرض  في  بالمعقول  ونلعب  عقالنيين  نكون  أن  نتعلَّم  متى 
ك بعواطفنا بكل جوارحنا وننسى العقل ؟ المحن. هل يجوز أن نتمسَّ

ما معنى أن نتحدَّى العاصفة وعالمات الساعة ماثلة أمامنا ؟.

المحطات  مسؤولي  كل  وبخاصة  وسائله  بكافة  باإلعالم  المتمثِّلة  الرابعة  السلطة  حتى 
الفضائية ومديري البرامج السياسية والضيوف ذوي الصفات القيادية الذين أيَّدوا الرئيس 
العراقي ونظامه أعطوا جرعة تشدُّد إضافية له للتمسك بمواقفه المتصلِّبة أصاًل، وبدل أن 
يجتمعوا ويتناقشوا في كيفية إقناع صدام حسين بالتخلي والتنحي عن الرئاسة مثلما اقترح 
عوا نظرية الواقعية  عليه حكيم العرب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبدل أن يشجِّ
المتمثِّلة بتضحية فرد مقابل انقاذ شعب ودولة، وبداًل من استلهام الِعبر من الرؤساء الذين 
تنحوا عن الحكم ألسباب أبسط من الذي يحدث في العراق، وبدل أن يدافعوا عن شخص 
الدفاع  وا على  لعقود عديدة، أصرُّ أحرار شعبه  قمع  والذي  لهم صفاته،  معروف أصاًل، 

عن المستبد تحت حجج سبق ذكرها فتسببوا بشكل أو بآخر بما يجري في العراق حاليًا.



17
9

له  تأنيب ضميره  لن يستطيع اسكات  الكارثة والذي  األكبر في هذه  المذنب  أنَّ  برأيي 
هو ذاك المسؤول القيادي الذي كان يتحدَّث بحماسة شديدة يرغب في قرارة نفسه تسجيل 
التواريخ  الذي كان يستذكر  الوقور  المسؤول  الشاشة، وذلك  أمام  الوطنية  المواقف  أكبر 
البرنامج مسجاًل  بالخروج من  نجح  والذي  والكتب،  المراجع  السياسيين وأسماء  وأسماء 
أعظم انطباع وهو الغاية المتوخاة من استعراض معلوماته أمام المشاهدين ال أكثر. كل 
هؤالء سيذكرهم التاريخ وكل هؤالء سيحاسبهم، ألنَّهم اجتمعوا على تلك الطاولة المؤثِّرة 

في سير األحداث والشارع وتكلَّموا ووجدوا حاًل وجوابًا لكل موضوع ما عدا الواقع.

نرشت يف جريدة »الوطن« الكويتية بتارخي 2003-4-16 

النظرايت  بتارخي 25-4-2003 حتت عنوان »غزارة  الكويتية  ويف جريدة »القبس« 
وحش الواقعية«.

العام 2003 لها دوافع خاصة جاء ذكرها  التي ُنشرت في  المقالة  هذه 
وتفسيرها في المقالة نفسها، وكتبتها  بمناسبة الحشود العسكرية التي أرسلها  
األميركيون وقوات التحالف استعدادًا لغزو العراق والضجة التي صاحبت 
تمر  كانت  ما  إذ  آنذاك،  الدبلوماسيَّة  التحركات  فضاًل عن  األحداث،  هذه 
ساعة  من دون أن نسمع أو نشهد عبر الفضائيات ومختلف وسائل اإلعالم   
تصريحات من الشرق والغرب واستفزازات مضادة من الشمال والجنوب 
ومقابالت ولقاءات على طاوالت النقاش والتحليالت العسكرية والسياسية  

وغيرها.

على  األميركية  الحرب  في  النظر  ووجهات  اآلراء  تباين  الحظت  لقد 
على  التيارات  بعض  من  االعالمي  والهجوم  االتِّهامات  وتبادل  العراق 
ولم  والمنطقية  الواقعية  المعمعة  هذه  كل  عن  وغابت  المضادة  يبحث إال القليلون عن مصلحة العراق..التيارات 



النانو تكنولوجي
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كثيرًا  بالي  شغلت  قد  كانت  بمواضيع  وذكَّرني  الوراء  إلى  وأخذني  فجأة  ذهني  شرد 
للدكتور أحمد  الماضي. حصل هذا عند قراءتي مقااًل  ولطالما تمنيت أن أكتب عنها في 
أبو زيد بعنوان »الثورة التكنولوجية الجديدة« في باب »مستقبليات« في مجلة »العربي« 

عدد آب 2003.

يذكر الدكتور في مقالته أن »العلماء في الغرب واليابان منشغلون بعلم جديد يعرف باسم 
المقاييس  بلغة  وتعني  للغاية،  والصغيرة  الدقيقة  األشياء  تكنولوجيا  أي  النانوتكنولوجي، 
جزء من المليار )وليس المليون( من المتر، وأن تلك التكنولوجيا سُتستخدم في مجاالت 
عدة، منها أنه في وقت قريب جدًا سوف يمكن زرع نوع من الرقائق النانوية )نسبة إلى 
كلمة نانو أي القزم باللغة الالتينية( في اللحاء المخي لدى األطفال، فيصبح الدماغ محمَّاًل 
بمختلف أنواع المعلومات التي يحتاج إليها الطفل في سنوات الدراسة، ويؤدي ذلك إلى 
تغيير طبيعة العملية التعليمية لتقتصر على تفسير المعلومات المخزونة في عقل الطفل بدل 

االنشغال بحفظها واستيعابها كما يحدث اآلن«. انتهى اإلقتباس.

وبكلمة أخرى سيتم التدخل في حكمة الخالق وتزويد أيًا يكن بالذكاء والقدرات العقلية 
التي لم يشأ الخالق أن يمنحه إياها أصاًل، أي أنه اختراع قد يغيِّر من طبيعة البشر.

المشابهة  األمثلة  واسترجعت  اإلختراع.  هذا  نحن  عالمنا  سيستقبل  كيف  أفكر  وبدأت 
التي أقامت الدنيا ولم تقعدها ألشهر أو سنوات، وتصورت الجدل الواسع الذي سيتسبَّب 
به هذا الموضوع بين رجال الدين بعضهم مع بعض من جهة، وبينهم وبين العلماء من 
جهة أخرى. تصورت االتهامات التي سوف يطلقها بعضهم على علماء الغرب متهمين 
إياهم بالكفر المبين والتدخل فى مشيئة الخالق وتوجيه عقل الطفل والسيما أطفال العرب 
والمسلمين بغير ما أراد اهلل لهم، وأن هذه التكنولوجيا اخترعت أصاًل لغايات خبيثة موجهة 

إلينا ألسباب دينية أو إلفساد عاداتنا وتقاليدنا.

لم تكن تخيالتي تلك مجرد شطحة خيال في ليلة صيف، بل قفزة في االستنتاج واستباق 
وعى  منذ  الماضية،  األربعين  السنوات  في  قرأته  أو  شاهدته  ما  إلى  باالستناد  لألحداث 

 نحــــن
والنانـوتكنـولـوجـي
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عقلي األحداث من حولي. من هذه األحداث على سبيل المثال وليس الحصر، وأذكرها 
عشوائيًا، نزول اإلنسان على سطح القمر وما صاحب ذلك الحدث من استنكار واتهامات، 
أعجبها تدنيس األميركيين أحد محرمات الخليقة، ناهيك باالتهامات حول اإلخالل بنظام 
الكون، وأن ذلك فاتحة لكوارث قادمة من غضب اهلل. ثم جاء الجدل حول أطفال األنابيب. 
ولم يمض وقت طويل بعد على السجاالت الطويلة الحامية التي جرت حول والدة لويزا 
براون، طفلة األنابيب األولى، ووجوب أو عدم وجوب استخدام أسلوب تلقيح البويضات 

خارج الرحم.

كما سمعنا من آبائنا وأجدادنا عن اللعنات التي صبوها على من اخترع الجهاز الشيطاني 
المسمى المذياع، وكم من فتاوى التحريم صدرت في حق من يستخدمه أو من يستمع إليه 
حتى، ولم يكن حظ التلفزيون أقل من المذياع ونصيبه من الشتائم أقل، لما يتسبب به من 
إفساد لألجيال الصاعدة وتسفيه لألخالق والقيم االجتماعية. واإلستنتاج من كل ذلك أننا 
هنا في العالم الثالث لم نستطع في أي حال منع أي من اإلختراعات التي أتت من الغرب 
أو الشرق، ولم نفلح في تعديل بعضها بما يتناسب جوهريًا مع ما سميناه قيمنا األصيلة. لقد 
أقمنا ندوات واجتماعات حضرها مئات العلماء والمتخصصين لبحث مختلف التطورات 
العلمية ومدى صالحيتها لمجتمعاتنا، وحتى تلك اإلختراعات التي استنكرناها ورفضناها 
سرعان ما أخذت مكانها بيننا بعد أقل من 20 سنة في أكثر األحوال، وكل ما فعلناه أننا 
أجلنا عملية تسخير التكنولوجيا ومنجزاتها، وما تتمخض عنه العلوم السياسيَّة واالجتماعيَّة 

لمدد متفاوتة الطول، ولكنَّنا في نهاية المطاف نرضخ لها رضوخ الحمالن.

وأحفاد من عارضوا فكرة وجود المذياع في بيوتهم لديهم اآلن أكثر األجهزة تطورًا 
التاريخ  دروس  من  نتعلم  أن  يجب  التلفزيون.  على  ينطبق  نفسه  واألمر  ثمنًا،  وأغالها 
حال  أي  في  تجدي  لن  جديد  البتكار  مقاومة  أي  أنَّ  والقريبة  البعيدة  األحداث  وتطور 
بذرائع  أو ذاك  المبتكر  لهذا  الرفض األعمى  ليس  في حجبه عن مجتمعاتنا. والمطلوب 
شتى، بل االستعداد له أحسن استعداد لإلفادة منه أشد اإلفادة وبما يتناسب مع متطلبات 
التنمية االجتماعية واالقتصادية لبلداننا، وإذا شئت بأقل األضرار على معتقداتنا ومفاهيمنا 
)وبعضها وهمية(. فنحن ال نستطيع االستمتاع بأي تطور أو إزدهار بدون قبول قاعدة  

تغيير بعض ما في أنفسنا وما نشأنا عليه.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2003-11-5

 وببعض الاختصار يف جريدة »القبس« بتارخي 2003-9-18.
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موضوع النانو تكنولوجي ليس جديدًا عليَّ كمتابع للمعارف والعلوم الحديثة، بل 
إن هذه التقنية تشغل بالي كثيرًا، ويقلقني أنها ال تزال بعيدة عن حياتنا في الشرق ال 
لشيء إال إلقصاء البحث العلمي ورفضنا أحيانًا للتكنولوجيا اآلتية من اآلخر الذي 

إما نجهله وإما نرفضه ألسباب غير منطقية.

لقد كتبت هذه المقالة التي تنطوي على دعوة إلى االستفادة من كل ما يأتينا من 
تكنولوجيا غربية واستغاللها في شتى نواحي حياتنا، بعد غربلتها في »منخلنا« 
الذي ينبغي أال يكون ناعمًا وال معقدًا جدًا، بل نجعله وسيلة ليمر منها المنتج الذي 

نرغب في تبنيه واستغالله في خدمة العلم والتنمية التي نصبو إليها.

دولة  التي حققتها  النهضة  ـ  التكنولوجيا  لهذه  التعرض  لدى  ـ  علينا  يخفى  وال 
يبتكر  لم  الذي  الصيني  النموذج  إنه  به،  نمر  ما  مع  ظروفها  في  تتشابه  شرقية 
الكثير من وسائل التكنولوجيا، بل استفاد مما ابتكره الغرب وطوره بحيث أصبحت 
المنتجات الصينية أقل كلفة وأكثر إغراقًا لألسواق...، ليتنا أيضًا نطور مقومات 

التكنولوجيا مثلما فعلت الصين.

إنني أعتقد، بل أكاد أجزم أن أسلوب التفكير الذي نتبنَّاه في نظرتنا إلى أمور 
أو موضوعية  إيجابية  ليست  التي تجري حولنا  التطورات  الحياة وفلسفتها وإلى 
أبدًا، فمن المؤسف أننا نرفض تكنولوجيا اآلخرين، لسبب تافه هو الشك والريبة 
افتراض حسن  أو  الحذرة  الثقة  إلى  الممكن تحويلهما  اللذان ال داعي لهما، ومن 
النية الواعية وتسخير كل ما يأتينا من تكنولوجيا أو علوم من الخارج واستغاللها 

في شتى المجاالت.

وبالنظر إلى التجربة الصينية نجد أن لها مثلما لدينا من الخصوصيات، لكنَّها لم 
تهدر وقتها في لعن اإلمبريالية، بل جابهت الغرب بسالحه نفسه وأسلوبه نفسه. ولم 
رته  تخترع الصين الكثير من أدوات التكنولوجيا، بل أخذت ما كان في الغرب وطوَّ
بالجودة  تكن  لم  إن  توزيعًا، حتى  وأكثر  كلفة  أقل  المنتجات  بحيث أصبحت هذه 
أساسيًا  بذلك العبًا  منتجاتها. وأصبحت  أمام  األسواق  إنها وجدت  فالمهم  في الساحة االقتصادية العالمية عوضًا عن الوقوف كمتفرج على هامشها..نفسها، 
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   تكثر هذه األيام في كثير من المنابر والمناسبات وعلى كافة المستويات تصريحات 
ومقاالت عن رفض أصحابها ما أصبح شائعًا عن مقولة التغييرات المفروضة من الغير، 
على  العظمى  الدول  من  وغيرها  األميركان  من  المطلوبة  اإلصالحات  هنا  والمقصود 
المناهج الدراسيَّة أو نظم الحكم أو حقوق المجتمع المدني وحقوق اإلنسان السائدة اآلن في 

دول العالم الثالث، بما فيها الدول اإلسالمية والعربية على وجه الخصوص.

الغير،  من  المفروضة  يقولون  أو حسبما  الخارج،  من  القادمة  التغييرات  يرفض  الكل 
حتى قبل معرفة ماهيتها، البعض يتحسس منها من منظور الكرامة القومية، وبعضهم من 

المنطلق الديني، وهنالك من يرفض الفكرة لمجرد أنها مفروضة من الخارج.

أنا أتفهَّم وأقدِّر وجهة نظرهم وأسباب رفض الرافضين من الناحية النظرية العاطفية، 
أرى  إنَّني  حيث  والواقعيَّة،  العمليَّة  الناحية  من  الرأي  أوافقهم  ال  ألنني  ليعذروني  ولكن 

الرفض غير ذي جدوى وفائدة، بل مضر، وأرى أن الغاية تبرر الوسيلة.

فإذا أردت مثاًل رفض قيم إحدى الدول أو أخالقياتها، يجب أال ترسل أوالدك إلى جامعاتها 
بل  الشمالية،  أو كارولينا  لندن  ابنك خريج  بأن  أمام أصحابك  العلمي، وتفتخر  للتحصيل 
يجب أن تنشىء جامعات وطنية متاحة للجميع تفوق في مستوى أدائها الجامعات الغربية، 
إلنتاج  فأنت مضطر  أكثر  بالقرار  االستقالل  أردت  إذا  أما  دخلك شر.  ما  دار  يا  وهكذا 
التي تتكاثر  بلدانك  مضخات مياه اآلبار الجوفية بنفسك لري مزروعاتك إلرواء شعوب 
يوم.  بعد  يومًا  والتخلف  الفقر  ويزداد  بها،  التحكم  نفسها  الحكومات  تستطيع  بمعدالت ال 
أما إذا أردت التمتع بقمة عنفوانك وإرضاء كبريائك الشخصي، فما عليك إالَّ أن ترفض 
من  وأمراضه  للعناية بصحة شعبك  الالزمة  الطبية  المعدات  أو  األدوية  من  أي  استيراد 

الخارج، أو باألحرى طلب المساعدات.

ال أريد االسترسال، فهنالك عدة آالف من األمثلة المشابهة التي تثبت أنَّنا نستهلك معرفة  
الغير ومنتوجاته من أعقدها إلى أبسطها من قديم الزمان، وأنَّنا بعيدون كل البعد عن امكانية 

مات التطور والتفوق ؟ توفير حاجاتنا األساسيَّة بأنفسنا، فما بالك بتوفير مقوِّ

اإلصالحات
بني الرفض والقبول
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إننا وفي غياب قدرتنا وإمكاناتنا عن توفير الغالبية العظمى من متطلبات الحياة المادية 
غياب  في  وكذلك  نملكه،  عما  الالزمة  الدفاع  ومتطلبات  لشعوبنا  الضرورية  والمعنوية 
الوعي الكامل وافتقاد الممارسة اليومية لمعنى المثل القائل »الوقت كالسيف إن لم تقطعه 
قطعك« واضعون نصب أعيننا حتمية تحولنا كلنا إلى كتلة صلبة صالبة الماس تتكسر 
عليها كل السيوف، بما فيها سيف الوقت، فإننا لن نستطيع رفض معظم المتطلبات القادمة 
إلينا من األقوى. إن الضعفاء كانوا ما زالوا تحت سطوة األقوياء وال يستطيعون رفض 
إمالءات األقوياء، إالَّ على قدر نقاط ضعفهم فقط، أما إذا أردنا المقارعة والتعامل ندًا لند 
فما علينا إال أن نقوى ونتخلَّى عن أوجه الضعف فينا. كالم سهل القول والتسطير، ولكن 
هل يمكن فعليًا أن نصعد إلى هذه الدرجة في منحني مؤشر التطور وااللتقاء في األعلى 
مع الدول القوية وبقوتنا الذاتية وبمبادراتنا المستقلة لمقارعتهم في المدى المنظور ؟ هل 
وبمفردنا  قدراتنا  بمحض  علينا  المفروضة  التسلط  قيود  فيها كسر  استطعنا  لدينا سوابق 
العبر  منها  تؤخذ  وهل  ؟  الحاضر  لوقتنا  صالحة  هي  هل  موجودة  األمثلة  كانت  إذا  ؟ 
لصياغة نظام وخطة عمل يقبلها الجميع وتنطلق بنا إلى األمام ؟ سؤال أطرحه على جميع 
الرافضين للتغيرات المقترحة من الغير. إذا كان جوابهم بـ»نعم« فهيا بنا إذًا نسمع أو نقرأ 
نظرياتكم وخططكم المستقبلية المقنعة والواقعية المتمشية مع فرضيات العصر الذي نحن 
وبالتفاني واالخالص، كل منكم في موقعه لصالح  قواًل وفعاًل،  تعملون  لنراكم  فيه، هيا 
مجتمعاتكم. هيا لنراكم تتخلون عن امتيازاتكم ومصالحكم الشخصية واحدة تلو األخرى 
في سبيل خدمة بلدانكم. ها نحن في انتظار أن نراكم خلف مكاتبكم ومختبراتكم ليل نهار 
تكشفون عن أعظم االكتشافات العلمية لوضع أصلح النظريات اإلدارية للتنمية البشرية في 
خدمة مواطنيكم كي تنتشلهم من فقرهم ويأسهم وتضعهم في مصاف الشعوب المزدهرة 
والمتحررة القادرة على قول الكلمة التي تقول إنك تريده لنفسك ولهم، وهو قول »ال«.  
ومرة أخرى أسأل إذا كان جوابك بنعم إبدأ العمل اآلن، وال تؤجله إلى الغد، ألن الغد هو 
أصل المشكلة من فرط عشقنا له وارتياحنا للمستنسخ منه كل شروق شمس. وإذا كانت 
ظروفك ال تسمح لك اآلن، واألرجح أنها لن تسمح ألنك لم تستعد لها البارحة أصاًل، فال 
ضير إذًا، وهذا بيت القصيد أن تأخذ النصيحة من الغير، وتستفيد منها بدل أن ترفضها 
لمجرد الرفض وتتخلَّف عن ركب التمدن والحضارة التي أضرارها أكثر بكثير من قبولنا 

لها.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2004-3-14 

ويف جريدة »الهنار« بتارخي 29 -3-2004 حتت عنوان »اصالحات الأمريكيني

 بني الرفض والقبول«.
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هذه المقالة تفسر نفسها بنفسها وال تحتاج إلى تعليق، وقد نشرت في زمن سياسي 
وما  الثالث  العالم  دول  في  الدراسية  المناهج  بعض  أشدها على  الضغوط على  كانت 
يحز في نفسي أنه منذ تاريخ كتابتها عام 2004 وحتى اليوم لم أجد التغيير والتطور 
المطلوبين من شعوب العالم الثالث عمومًا ومن الشعوب العربية خصوصًا، ولم تتغير 
األحوال االقتصادية وظروف التنمية البشرية بالقدر المنشود، فالشعوب الفقيرة تزداد 
فقرًا والجوع واألمراض يفتكان بها، أما في عالمنا العربي فالوضع المتردي على حاله، 
ألن قراءة سريعة لتقرير األمم المتحدة عن التنمية البشرية في الدول العربية واألرقام 
المخيفة التي نقرأها عن مستوى دخل الفرد ونسبة األمية وحقوق اإلنسان وارتفاع نسبة 
الوفيَّات ترتفع لدينا عامًا بعد عام وفي المقابل نسبة طباعة الكتب وقرائتها عندنا هي 

األضعف في العالم.

للعلوم  اهلل  عبد  جامعة  إنشاء  هو  سعيد  خبر  هناك  كان  ذلك  من  العكس  وعلى 
والتكنولوجيا وهي جامعة سعودية مختلطة للنساء والرجال، وفي المقابل هناك أخبار 
االبتدائية، وهنا يبرز تساؤل » كيف نتقدم إذا لم نساير الحداثة والعولمة ؟«..عن وجود تيارات في المنطقة تعمل على فصل الجنسين في الدراسة اعتبارًا من المراحل 
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  ماذا يشكل كالمي المتواضع هذا 
بهذا  مقارنة  السمو  صاحب  يا  عنك 
الكم الهائل من المشاعر الجياشة التي 
في  البالغة  عباقرة  عنك  يخطونها 
الكويتية  والصحف  اإلعــالم  وسائل 

والعالمية.

وعن  عنك  قيل  الجميل  الكالم  كل 
عن  فيك  الطيب  الكالم  وكل  مناقبك، 
قيل  المديح  وكــل  وتسامحك  طيبك 
عن كرم أخالقك وكرم يدك، الجميع 
التي  الخيرة  مبادراتك  نتائج  يعرفون 
جلبت الخير والمساندة وأحيت مشاعر 
الجميع  بلدك.  حاجة  عند  الجميل  رد 
يعرف عن حسن وحكمة قيادتك لبلدك 

في حاضره واألهم في مستقبله.

سياسة  وقــدت  ــان  واألم األمــن  ظل  في  الكريمة  الحياة  لهم  وفَّــرت  ألنك  حاضره  في 
مستقباًل  وأقــول  المحن،  وأقسى  الظروف  أحلك  في  حتى  دائمًا  األمــان  بر  إلى  الكويت 
حياة  في  التاريخية  بالشخصيات  أشبه  يومك  في  تفكر  مثلما  غدك  في  تفكر  كنت  ألنك 
غير  الخليجي  التعاون  مجلس  تأسيس  فكرة  صاحب  كنت  أنك  تفسر  بماذا  وإال  األمــم، 
خوفك  غير  القادمة  األجيال  أسست صندوق  أنك  معنى  ما  وكذلك  قوة  االتحاد  بأن  إيمانك 
غير  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  تأسيس  معنى  ما  الزمن.  غدر  من 
تعني  وماذا  والناس،  اهلل  عند  الطيب  صداها  لها  اآلخرين  خير  في  المساهمة  بأن  قناعتك 
الصائبة  قراءتك  غير  واالجتماعية  السياسية  حقوقها  الكويتية  المرأة  لمنح  السامية  رغبتك 

في خاصة  العالمي،  المجتمع  وكذلك  الكويتي  المجتمع  في  اإليجابي  المرأة  دور  في 

رثاء شيخ األمراء
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 الظروف العالمية السائدة. ماذا يعني تأسيسك لمعهد الكويت للتقدم العلمي غير يقينك بأن 
التقدم واالزدهار وان كل هذا وعشرات  الراغبة في  المجتمعات  العلم والمعرفة هما عماد 
المبادرات األخرى للكويت ولبقية الدول الشقيقة والصديقة للكويت تؤكد دون أدنى شك أنك 
كنت رجل المرحلة األهم في ازدهار بلدك الكويت وتقدمه. سوف نفتقدك يا راعي التسامح 
وصاحب فضل التعايش المسالم لألديان باختالف مذاهبهم. نم قرير العين يا حضرة صاحب 
م الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح - طيب اهلل ثراكم ويرحمكم اهلل  السمو أمير البالد المعظَّ

بواسع رحمته ويدخلك فسيح جناته. 

نرشت يف جريدة »الوطن« الكويتية بتارخي 2006-1-21.

حزنت كما حزن الجميع لوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت وحاكمها في 15 يناير 2006 عن عمر يناهز 79 عامًا. نعم 
يستطيع  قلَّ من  الكلمة من معان سامية  تحتويه  ما  بكل  أميرًا  قائدًا  لفقداننا  حزنَّا جميعًا 

تسطيرها.

 الفقيد قبل أن يكون حاكمًا لبلد له صيته وشهرته العالميَّة في التقدم والتطور اإلنساني 
السابق لمحيطه، كان انسانًا كريمًا عطوفًا وحاماًل بجدارة لقب »بابا جابر« بشكل عفوي 
من ِقبل المقيمين على أرض الكويت من جميع الجنسيات والقوميات قبل أهلها، لما يتمتَّع 
به من العطف نحو الجميع وشموله كل فرد من أفراد شعبه بالمحبة والجود حيث كان 
بأن  التي يشعر سموه رحمه اهلل  المناسبات  الرسميَّة والشخصيَّة في جميع  ع هباته  يوزِّ
الشعب بحاجة إليها، أو كلما وقع أي فرد من أبناء شعبه في أزمة وطلب منه يد العون 
والمساعدة. إن سموه إنسان ساٍم يتمتَّع بأرقى المشاعر اإلنسانية الرقيقة، بجانب قدراته 
العادل والحازم. لقد حكم بلده في السلم وكذلك في أحلك الظروف،  الكبيرة على الحكم 
إبان  الغزو الصدامي الغاشم للكويت في 2 أغسطس عام 1990 حيث قاد باقتدار مع 
المغفور له ولي العهد الشيخ سعد العبد اهلل السالم الصباح ومع بقية الشيوخ األجالَّء من 
في  الضروس  الدبلوماسيَّة  الحرب  المسؤولين  وكبار  والوزراء  الكرام  آل صباح  أسرة 
بلد في جزر السوزيالند أو دولة صغيرة في مجاهل  الدوليَّة من أصغر  المحافل  جميع 
أفريقيا، مرورًا بالدول الكبيرة ولغاية منابر مجلس األمن الدولي في األمم المتحدة حيث 
ه وأبكى أعضاء هيئة  تكلَّم دفاعًا عن الحق المسلوب لبلده وانفعل أثناء خطابه وبكى سموَّ
األمم المتحدة المجتمعين، وأبكى العالم معه لما كان يعبِّر به من مشاعر وأحاسيس صادقة 

مؤلمة الغتصاب بلده، حيث لم تستطع أقسى القلوب إال أن تحنو عليه وتتعاطف معه.
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كان سمّوه دائم االبتسامة وطبيعي المظهر وكنا نسعد بمشاهدته في التلفزيون ووسائل 
اإلعالم عند اطاللته مستقِباًل أو مودِّعًا ضيوف الكويت، وكذلك في اطاللته في المناسبات 
المعتادة كالعشر األواخر من شهر رمضان المبارك، وفي طلته السنوية بمناسبة مكافأة 
السنوية  األميرية  المكرمة  يمنح  الوطني، حيث  العيد  الكريم وبمناسبة  القرآن  حافظي 
األمة  مجلس  في  التشريعيَّة  الدورات  افتتاح  جلسات  انعقاد  مناسبات  في  أو  المعتادة، 
الكويتي. ُلقِّب سمّوه إضافة إلى لقب »بابا جابر« بلقب »أمير القلوب«، لما كان يتمتَّع 
به من محبة وحنان من أفراد شعبه ومن جميع المقيمين على أرض الكويت المعطاء، 

وكان كثيرًا ما يعفو عن السجناء كل عام، ليمنحهم مرة أخرى فرصة للحياة الكريمة.

وكان سخيًا، فالمبالغ التي وهبها للشعوب الفقيرة أو ألغى ديون دولها كانت كبيرة 
جدًا وترفع جبين أي مواطن كويتي بالفخر أينما وجد، كما كان  سموه كريمًا أيضًا في 
العربية، حيث استفادت   للتنمية االجتماعية  الكويتي  للمنح بواسطة الصندوق  تقديماته 

من تلك المنح والقروض الميسرة عشرات الدول ومئات الماليين من سكانها.

ترى  تلتفت  وأينما  الكويت،  في  كثيرة  كانت  السمو  صاحب  وإنجازات  مناقب 
صرحًا علميًا أو مقرًا أو منظمًة أو مرفقًا مهمًا من مرافق البلد، كان لصاحب السمو 
سبق المبادرة بفكرة إنشائه ودعمه المستمر له. لم تكن إنجازات سمو األمير الراحل  
محصورة ببلده الكويت فقط، بل كانت له األيادي البيضاء في جميع دول الخليج من 
مساهمات ومساعدات أو مبادرات ذات الطابع اإلنساني أو العلمي أو التثقيفي، وكذلك 

الة ومفيدة في بقية الدول العربية من المحيط إلى الخليج. رحمكم اهلل يا صاحب السمو وأسكن روحكم الجنَّة..مساهمات فعَّ
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دون خارج السرب أم في أحد  ال أعلم أين تضعني مقالتي هذه ؟ أفي مصاف الذين يغرِّ
أطرافه ولكن حتمًا ليس في وسطه، وعلى كل حال هذا ما أرغب فيه أصاًل وال أحبذ بأي حال 
أن أكون وسط جوقة هذا الكم من السلبيين المندفعين الذين يخترعون المبررات والمفردات 
الالزمة التهام الشرق أو الغرب بما يجري في المنطقة، والسيما رافعو الشعارات القائلة بأن 
أميركا ولكونها دولة كبرى وقوية تستخدم موقعها لقمع الحركات التحررية أو فرض إرادتها 
واسلوبها على الدول الضعيفة أو الفقيرة بطريقة غير أخالقية ظالمة ومتغطرسة غير آخذة 

في االعتبار إرادة الشعوب إلخ...

 لو افترضنا صحة كل هذه األقوال أتساءل: متى كانت الدول الكبرى أو االمبراطوريات 
أو القياصرة أو السالطين أو الملوك يراعون رغبات الشعوب الذين تحت نطاق سلطتهم أو 
حتى المتحالفة معهم ؟ ال حاجة إلى البحث الُمعمَّق، يكفي أن نتذكر سلوك أباطرة الرومان 
العرب  آسيا وملوك  في  الفرس  الصغرى ومصر وشاهنشاهات  آسيا  بالد  والبيزنطيين في 
وأمرائهم من الصين إلى األندلس والقياصرة الروس في شرق أوروبا والقوقاز والسالطين 
العثمانيين في بالد العرب وبعض دول أوروبا وأخيرًا ملوك أوروبا سواء في حكم بعضهم 
البعض أو على الدول الشرقية واألفريقية، وهل هناك أحد لديه أمثلة عن دول مسيطرة قوية 
ومنصفة في آن معًا )ما عدا ما ندر من أمثلة( من أقصى الشرق أقصد اليابان والصين إلى 
أقصى الغرب في األميركيتين لم يعاِن اآلخرون من سوء معاملتها ؟ ال أظن أن لدى أحد أمثلة 
يعتد بها وكافية لدحض ما توصلت إليه وال أحد يستطيع تجاهل أن التاريخ الحقيقي للشعوب 
المنتصرة هو هكذا، وان الهدف كان واحدًا على اختالف المكان والزمان، ولم تكن الجغرافيا 
أو الدين أو المذهب تمنع فرض رغبة القوي على الضعيف أو تستطيع  كبح جماح األطماع 
والتسلط للقوة والجبروت والمصلحة. ال غرابة في ذلك، وانها سنَّة الحياة لدى اإلنسان أو 
حتى في عالم الحيوان، سلطة القوي على الضعيف والصراع األزلي لحياة المخلوقات المقيمة 

على وجه األرض.

إذًا لماذا إغفال هذه الحقيقة وتجاهل أمثلة التاريخ وهدر الوقت والمجهود والصراخ في 
رين الذين يظهرون  واد ال يسمع فيه الصدى وال طائل فيه ؟ وأقصد هنا طبعًا هؤالء المنظِّ

القوة واألقوياء 
بني األمس واليوم
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أو يشاركون في برامج الفضائيات والكتَّاب الذين يسترسلون في فضح النيات الظاهرة 
تقديم  في  لمعتقداتهم  الفعلي  التطبيق  إلى  يلجأون  الذين  وهؤالء  الكبيرة  للدول  والخفية 
بأنفسهم  التضحية  إلى درجة  الذهاب  أو حتى  العنف  إلى  اللجوء  أو  المالية  المساعدات 
الخضوع  أو  الخنوع  إلى  أدعو  أنا ال  الحروب.  إشعال  القناعات وحتى  تلك  دفاعًا عن 
قبول  فكرة  تمرير  إلى  أسعى  وال  الشخصية،  قناعتي  عن  بعيد  فهذا  للمقاومة،  كبديل 
األمر الواقع والعيش بسالم مهما جلب ذلك من سوء. أبدًا ليس هذا ما أسعى إليه. كما 
اني لست مدافعًا عن السياسة األميركية أو غيرها وليس لي مصلحة في ذلك، بل على 
العكس تمامًا ما أسعى إليه هو الدعوة إلى النظرة الشمولية العقالنية الواسعة الدقيقة في 
قراءة التاريخ القديم منه والمعاصر بما فيها غالبية الحركات التحررية واالستقاللية وما 
انتهى إليها واالستفادة من دروسها. إن الشعوب والبلدان التي سايرت حكم الزمن عليها 
غالبًا ما خرجت بأقل األضرار واستطاعت ببعض الجهود اإلضافية تعويض ما فاتها 
التفاخر  مفرطي  بالنافذين  المبتلية  الشعوب  والتقدم على عكس  التطور  واستقلت ركب 
المطاف  نهاية  في  ويخرجون  بذلك،  شعوبهم  ويقنعون  يدعون  كما  والكرامة،  بالعزة 
منهارين ومتخلفين واألمثلة موجودة في شرق آسيا والشرق األوسط وأميركا الجنوبية 
تلك  قادة  ذلك  يفعل  لماذا  والسؤال  أفريقيا.  ننسى  وال  األطلسي  المحيط  بجزر  مرورًا 
قناعة  األفكار  بهذه  المقتنعين  األشخاص  هنا  المقصود  )طبعًا  ؟  والجماعات  الشعوب 
صادقة غير المنافقين وأصحاب المصالح وما أكثرهم(. ألم يقرأ ذلك اإلنسان تلك الحقيقة 
السائدة  المفكر أن أميركا مثاًل  ثم بادت ؟ وهل يعتقد ذلك  التي سادت  عن الحضارات 
على العالم اآلن ستظل هكذا إلى األبد ؟ ال أظن أن عاقاًل يصدق هذا. الدنيا دوالب دوار 
ال يستقر على حال وسيظل هكذا إلى األبد، يوم لك ويوم عليك، على مدى الدهر، ثم 
هذا أمر اهلل ليس لنا حيلة حياله. الحكيم هو من يعرف هذه الحقيقة ويتصرف في ضوئها 
بكثير من الحنكة السياسية وسعة الحيلة والمكر االستراتيجي مع الحد األدنى من التضحية 
تسلم الشعوب وتسير في طريقها.  لماذا نحن منهمكون ومشغولون في محاربة الطواحين 
بقدراتنا الهزيلة ونستهلك وقتنا الثمين ونستنزف طاقات شبابنا وثروات أوطاننا الهائلة 
؟ لماذا ال نقنع أنفسنا بأن ما يحصل لنا ليس وقفًا علينا ويحصل مع غيرنا نتيجة ظروف 
أن  يجب  كما  محالة،  ال  آتية  الطبيعية  النهاية  وأن  طالت،  لو  حتى  مؤقتة  تعتبر  دولية 
ندرك أن دواًل أكبر وأقوى منا تفعلها مجبرة، ولماذا ال نقتنع بضرورة التأقلم حتى لو 
كان شديد الوطأة علينا ؟ أليس من األفضل لنا االستفادة من مصادر قوة الخصم المعتدي 
وتسخيرها لنمو بلداننا مثل التكنولوجيا وغيرها من العلوم المزدهرة عندهم ؟ سبق وقلت 
الدنيا دوالب والدور اآلتي ويا لألسف ليس لنا، بل كما يظهر في األفق لدول من شرق 
وأسستنفدنا  نقول  كما  األمبريالية  القوى  محاربة  في  مقدراتنا  هدرنا  ألننا  وذلك  آسيا، 
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مواردنا المادية الناضبة ولم نبِن الذات، ولم نتسلح بالعلم والمعرفة، واألهم أننا لم نمتلك القوة 
الضرورية الكافية استعدادًا للجولة المقبلة، والخشية كل الخشية أننا سنكون في وضع أسوأ 

بكثير مما نحن عليه اآلن.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 5-19- 2006 

وجريدة »القبس« بتارخي 2006-7-19.
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»القبس«  جريدتي  في  نشرت  التي  المقالة  هذه  كتابة  إلى  دعتني  التي  الظروف 
الكويتية و»النهار« اللبنانية عام 2006، ال تزال كما هي إلى اآلن، إذ ال تزال هناك 
أدبيات سائدة حول مفهوم القوة بين الشرق والغرب تجعل البعض يسير حاماَل السلُّم 
بالعرض، وهو ما أدى إلى أحداث 11 سبتمبر بما نجم عنها من احتالل أفغانستان 
والشرق  الغرب  معاداة  بأن  نقتنع  وال  أنفسنا  مع  نتصالح  نحن  فال  العراق،  وغزو 
تزال  ال  فيما  والتخلف،  الفقر  غير  لنا  تجلب  وال  غير صالحنا،  في  واهية  ألسباب 
القناعة المطلوبة لمسايرة فرضيات العصر واالقتناع بالحل السلمي لمشاكل بعض 
أحداث  وقعت   2006 يوليو  منها.ففي  اإليجابي  الصدى  تجد  ال  والجماعات  الدول 
خطيرة تؤكِّد عدم القبول، بل الرفض المطلق للموضوعيَّة ومنطقيَّة األفكار التي كنت 
مقتنعًا بها أثناء كتابتي تلك المقالة، منها أحداث 11 سبتمبر وضرب أبراج مركز 
األميركان  قبل  من  ألفغانستان  احتالل  من  تبعه  وما  نيويورك  في  العالمي  التجارة 
وأحداث العراق، وكلها تؤكِّد أن القناعة المطلوبة لمسايرة فرضيات العصر واالقتناع 
الصدى اإليجابي  الدول والجماعات ما زالت ال تجد  لمشاكل بعض  السلمي  بالحل 
بقينا على  لو  أنَّنا  النفس  بنفسها، لكن ما يحز في  المقالة طويلة وتفسر نفسها  منها. 
هذا المنوال فلن نستطيع تحقيق أي من مآربنا أو حتى الحد األدنى من أحالمنا. إن 
مستوى حياة شعوبنا في أدناه، وذلك بموجب التقارير الحياديَّة الصادرة عن الهيئات 
المعتمدة، على عكس ما يريد إعالمنا الرسمي إقناعنا به. فنسبة التنمية التي حقَّقناها 
خالل السنوات األخيرة ال تتناسب اطالقًا مع ما كان يجب أن نكون عليه بعد امتالكنا 
كل هذه الثروات من األرض المعطاء والبحار والمواد الطبيعية والقوة البشرية الشابة 
ر  التحضُّ الديمقراطية وجميع مظاهر  المرأة والبيئة  المنتجة.حقوق اإلنسان وحقوق 
بنا أال  القليل. كان األجدر  القليل  المنال وال نطبِّق منها إال  بعيدة  والتمدن ما زالت 
من  ليس  الغرب  من  يأتينا  ما  كل  بأن  المضلِّلة  الرنَّانة  الشعارات  تلك  إلى  نلتفت 
صالحنا ونرفضها رفضًا تامًا ونلجأ إلى التغيير الواقع بالحروب والتهديد بحروب ال 
نخوضها، وحتى إذا ما خضناها ال نخرج منها بالمكاسب أكثر مما كلفنا التحضير لها 

طوال السنوات وال تعادل ما خسرناه من التنمية البشرية.. 
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يا فلسطني:
ماذا يحصل فيك؟

فظيعة هي األحداث والتطورات التي تحدث في الشرق األوسط العربي، وأليمة تلك 
فقد؟  أم  لعقلهم، فسد  للعرب ؟ ماذا جرى  األيام، ماذا جرى  التي نشاهدها هذه  المشاهد 
أين هي الشهامة ؟ هل انكسرت وتبعثرت أجزاؤها أم ذهبت تبحث عن أختها النخوة ولم 
المشاهد  الذي يجري على أرض فلسطين اآلن وهذا غيض من فيض، ما هذه  تعد؟ ما 
التي نشاهدها على شاشات المحطات وعلى صفحات الجرائد من صور عنف ووحشية 
يمارسها األخ على أخيه والجار على جاره ؟ ما هذه المناظر التي يقصد بها إذالل األخ 
الفلسطيني ألخيه وإهانته على مرأى من وسائل اإلعالم ! من يؤذي من ومن يهين من؟ 
العقائدية تغلبت على العقل الرزين والمنطق السليم  هل المصالح والعصبية الحزبية أو 
والمصلحة الوطنية ؟ ما الذي يجري في قطاع غزة وربما قريبًا )ال سمح اهلل( في الضفة 

الغربية كما يتوقعها المراقبون من وحشية والخروج على القانون والعقالنية.

الواحد منا والمهتم في شؤون المنطقة وأحداثها ال يستطيع تفسير سبب وأسلوب استيالء 
حركة »حماس« على هيئات السلطة الفلسطينية ومقارها وإعالن االنتصار بهذا الفخر 
والزهو، لم ينقصه إال اعالن البيان رقم )1( صادر من !0000المعتاد في االنقالبات. 
والمتابع ال يستطيع تخيل الحكمة والمغزى من ذلك، هل هو تخويف اسرائيل مثاًل أو دولة 

أو جهة أخرى بعينها أم ماذا ؟

للجريدة  األولى  الصفحة  في  الملثم  المقاتل  ذلك  صورة  كانت  وكريهة  مشمئزة     
الذي كان جالسًا على كرسي رئيس السلطة الفلسطينية في قطاع غزة كالطاووس وبيده 
الرشاش منتصبًا، وكأنه يفتخر بشرف الجالس األول على كرسي حكم المغتصب دافيد 
بن جوريون )مؤسس اسرائيل وأول رئيس وزراء لها( بعد تحريره )صاحب الصورة( 

للقدس واستقالل فلسطين.

 الشجاعة بدون عقل عقيمة مثلها مثل الحماسة الجوفاء، الكل يرغب في أن يعرف ماذا 
سوف تعمل »حماس« !

)لو افترضنا جداًل حصل( عند استيالئها على كامل السلطة في فلسطين، كيف ستدير 
الدولة ونصف شعبها أصبح من خصومها وبغياب خطة مقنعة سمعناها منها ؟ من أين 
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ستوفر إيرادات دخلها، وهناك خطر على التحويالت المالية الخارجية وحتى الداخلية منها 
؟ ومن أين يأتي الدعم السياسي والدبلوماسي وغالبية الدول العربية واألجنبية ال تعترف 
بها وتعلن مقاطعتها  لها بصراحة ؟ من أين تأتي بمقومات العيش اليومي وهي محاصرة 
من أربع جهات ؟ واألهم هل هذا هو ما سوف يؤدي إلى التحرير واالستقالل أو إقامة دولة 
قابلة للحياة ؟ إلى أين وكيف يقاد هذا الشعب المسكين ؟ من أين ومتى سيظهر النور في 

نهاية النفق يا ترى ؟

بعد ستين سنة من النضال وهذا الكم الهائل من التضحيات والحرمان والعذاب والتشرد، 
كيف يعقل أن يكون النضج الوطني بهذه البدائية ؟ لو كان المعدن من زجاج خام لتحول إلى 
الماس بعد كل هذا الضغط والشدة، وشعب فلسطين لم يكن في أي وقت من األوقات معدنًا 
هشًا، بل شعب عاقل واٍع، كيف أصبح قاباًل للكسر وبهذه الهشاشة،  ولم يتحول إلى فص 

ماس مصقول يجد مكانه الالئق في فسيفساء الشعوب ؟!

نظل نلوم العدو الصهيوني على كل ما يجري لنا من مصائب، وهو فعاًل أصل المصائب ال 
شك ولكن ال ترفع المصائب عن الشعوب بهذا الشكل والمفهومية، بل باالستعداد والمجابهة 
المناسبة في كل زمان ومكان وبالوحدة الوطنية كأضعف اإليمان، فبداًل من توزيع األدوار 
السياسية والدبلوماسية  بين السلطة الفلسطينية الرسمية المنفتحة على العالم  واحدى القوى 
المعارضة المتشددة )وفي هذه الحالة حركة »حماس« مثاًل( كلعبة دبلوماسية متوازنة  على 
أوتار الشد واإلرخاء تماشيًا مع أعراف السياسة العالمية في هذا الحقل والذي كان ال بد 
أن يؤتي ثماره عاجاًل أو آجاًل، نرى االخوان، ومع األسف، يذبحون بعضهم بدون رحمة 

وبدون أدنى حساب، معرضين نفسهم وأصدقائهم ألقصى درجات الشماتة والحرج.

أنا ال أعرف بمن سوف يشد ظهره المنتصر غدًا ؟000000 اهلل يستر.   

                                                                                                                                    

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2007/06/22 حتت عنوان  »فل�طني...

 ما اذلي حيصل كل« 

حيصل  ماذا  فل�طني  »اي  عنوان  حتت   2007/06/25 بتارخي  »الهنار«  وجريدة 
فيك؟« 





حنظلة ناجي  
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تجدَّدت أحزاني مرة أخرى عندما وصلني كتاب الشهر لجريدة »القبس« الكويتية الذي 
أصدرته تكريمًا وتخليدًا ألعمال الفنان ناجي العلي في مناسبة وفاته العشرين. وقررت أن 
م بها هذا اإلنسان الفذ الذي مهما قيل فيه من ثناء أو رثاء ال  أكتب كلمتين متواضعتين أكرِّ

أظن أنَّه سيفيه حقه الوطني ونضاله وكفاحه في سبيل وطنه فلسطين وأمته العربية.

الدينا  الفنان الذي كان مالئ  من ال يتأثر، يحزن أو يضحك من رسومات ناجي العلي، 
وشاغل الناس في زمانه. من ال يعرف »حنظلة«، ذلك الطفل الحافي بثيابه المرقعة الذي 
على صميم  حيًا  شاهدًا  للعالم،  يدير ظهره  وهو  الكاريكاتورية  جميع رسوماته  في  يظهر 

األحداث وفي مواضيع الصورة نفسها كأنه الضمير الوحيد الحي.

يمسك  حيث  الكاريكاتور  إلى  أنظر  فمثاًل  كاريكاتيره،  وعن  عنه  مشاعري  سأكتب 
الفلسطيني بشاربه في الصورة وفي االطار يقول )بشرفي ألحلق شواربي إذا ما األنظمة 
رت شبرًا من القدس( وفي المشهد الثاني الرجل نفسه في جلسة مشابهة حزينة وشاربه  حرَّ
ر شبر من القدس، بل يتقلص ويقضم يومًا  طال وأصبح وكأنه لحية طويلة... وطبعًا لم يحرَّ
بعد يوم. يا له من مشهد مضحٍك مبِك. وانظر الكاريكاتور الذي يظهر فيه أحد العرب في 
3 واآلخر بنفس العصبية يصر  وضع متشنج وجهًا لوجه مع اآلخر، يجزم بأن 2+2 = 
بدوره على أن 2+2 = 5 وعنوان الصورة هو )الخالفات العربية(. انظر حولك سترى كم 

يتوافق ذلك مع الحال العربية )خاصة في بعض البلدان اآلن( والحقيقة البسيطة الضائعة.

وصورة أخرى تنبئ بما ثبت صحته، حيث يقول الحنظلة لشخص جالس على األرض 
شو  كثير  عجبني  الديموقراطية  عن  اليوم  )مقالك  ورق  صفحة  في  الطبلية  على  ويكتب 
عبتكتب لبكرة ؟( والرد يكون )عبيكتب وصيتي(. يا له من مشهد ال تستطيع فيه إال أن تهز 
رأسك وتقول بأسى: اهلل يرحمك يا ناجي العلي، كنت تعلم ما سوف يحصل لك. أما الصورة 
التي يظهر فيها رجل يعلق على الحائط صورة لشاب فلسطيني بالكوفية متوٍف مع الريبانة 
السوداء على يسار الصورة من فوق وهي صورة االبن الرابع بقرب صور أشقائة الثالثة 
للرجل:  تقول  قربه مفجوعة  الواقفة  الشباب  أم  والسيدة زوجته  أيضًا  الحائط  معلقين على 
كله منك... احبلي يا فاطمة... وخلفي يا فاطمة... فلسطين بدها رجال يا فاطمة... وباآلخر 
....  !! فاطمة  يا  مصيبتك  يا   !! واألنظمة  التنظيم  عن  دفاعًا  الثاني  ورا  واحد  يستشهدوا 
مشهد ورسم كاريكاتوري لو صدر في جريدة اليوم لوصف واقع الحال في فلسطين بمنتهى 

االواقعية والدقة )القتال بين فتح وحماس(.

ناجي العلي وأنا
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كاريكاتير ناجي العلي ليس فقط صورة تعكس مشهدًا من حدث أو هاجس أو سخرية أراد 
الفنان التعبير عنها بالخطوط، بل أحيانًا هي قصيدة حزينة تدمي القلوب، وأحيانًا رواية كاملة 
عند  بها  تتأثر  موسيقية  قطعة  هي  وأحيانًا  بأكملهما،  وأمة  قصة شعب  فيها  تقرأ  أن  تستطيع 
سماعها. خذ مثاًل صورة العربيين المتشنجين التي تكلمنا عنها. ألسنا نحن النماذج في الصورة 

المذكورة ؟ على األرجح، بل حتمًا نعم.

رسومات ناجي العلي وحنظلته المشهورة هي ملحمة بذاتها نستطيع استخالص العبر منها، 
الشاعر واضع  إنه  الالذع،  الناقد  إنه  اليوم.  لغاية  الصالحية  ونماذج ودروس عظيمة سارية 
لها  يقشعر  فلسطين  اسمه  لضياع وطن  العظيمة  التراجيديا  الموزونة، وهو حكواتي  األبيات 
األبدان. انظر إلى صورة الحاج العربي بين بقية الحجاج في مكة يرجمون إبليس على كل ما 
حصل لهم بدءًا بأنه، أي االبليس هو الذي أقنع السادات بأن يزور القدس وبسببه فرط التضامن 
يتلقى  البليس  االتهامات  يكيل  وهو  زوجته،  وبين  بينه  إبليس  تفريق  ولغاية  ووووو  العربي 
انهم،  بمعنى   !!! اللي رجمني  األبالسة  ابن  مين  رأسي...  يا  آآآخ  ويصيح  رأسه  حجرًا على 
أي العرب يحملون ويلومون الشيطان على كل ما يحصل لهم دون غيره، فيما يرمي بعضهم 
المشاهد  مئات  قصد.  بدون  أو  قصدًا  الهدف  على  التركيز  عدم  في زحمة  بالحجارة  البعض 
األليمة والمضحكة والمبكية ومئات األسئلة ومئات األجوبة المريرة تتفاعل معها في هذا الحيز 

الصغير في الكتيب الذي يحتاج إلى مجلدات لوصفها وتفسيرها.

في اصدارات سابقة له، واحدة أهداها لي المرحوم شخصيًا واحتفظ بها كقطعة نفيسة حتى 
اآلن، عندما عرض انتاجه حينذاك في صالة »العدواني« في ضاحية عبد اهلل السالم في الكويت 
قبل أكثر من 22 عامًا تقريبًا، وحرر اإلهداء على الكتيب بيده في حينه، وتكلَّم هو وزوجته 
التفسيرات عن بعض  أعماله وأعطاني بعض  أيضًا بحماسة عن  بجانبه  التي كانت موجودة 
استوعبتها. كما تحدث لي وزوجتي عن جيرانه ورفاقه  أكن  لم  التي  الملغومة  كاريكاتوراته 

األرمن في القدس وذكرياته معهم وكان رجاًل مفعمًا بالحيوية مرحًا منفتحًا عظيمًا.

رحم اهلل ناجي العلي المناضل األصيل لقضيته والمكافح الصلب إلسترجاع حق شعبه من 
المعتدي. كان يحمل كفنه بيده أينما حل وارتحل. أراد الشهادة وجنة الخلد وحصل عليهما بكل 

جدارة واستحقاق. إذ ماذا يسمى مثله غير شهيد الخط والقلم ؟ 

 نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2007/09/14

       ويف جريدة »الهنار« بتارخي 2007/09/24
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ماذا أقول عن ناجي العلي؟. ماذا أقول عن ذلك  الفنان الرائع  وريشته البديعة؟ لقد 
كنت من المولعين برسوماته الكاريكاتوريَّة  في جريدة »القبس« الكويتيَّة منذ أكثر من 
دها على الورق ويصنع  ربع قرن، وكنت مبهورًا باألفكار التي كان يطرحها ويجسِّ
منها في النهاية صورًا معبرة  قد نحتاج إلى صفحات لوصف جزء من المضمون الذي 

كان يرمي إليه رحمه اهلل. 

أضف إلى ذلك موضوعاته عن معاناة الشعب الفلسطيني اليوميَّة. لقد كان يتناول 
دها رسمًا بديعًا في أصدق وصف وأبلغ تعبير. ال أنسى  مواضيع وليدة الساعة ويجسِّ
تلك األيام التي كان فيها البترول العربي موضوع الساعة في المحافل الدوليَّة والكل 
يتحدَّث  عن دوره  في السياسة العربيَّة وضرورة تسخيره في النزاع العربي االسرائيلي 
ر رسومه  في التعبير عن ذلك، وما زلت أذكر  وما كان من  ناجي العلي إال أن  سخَّ
الفلسطينيين  ي سقوف بيوت الالجئين  النفط تغطِّ الكاريكاتير الذي تظهر فيه براميل 
في مخيماتهم وأطفالهم الحفاة يلعبون أمام بيوتهم المصنوعة من الصفيح، ولسان حال 
هو  الكاريكاتير  عنوان  وكان  النفط«.  من  عليه  حصلنا  ما  »هذا  يقول:  الكاريكاتير 

»بترول العرب للعرب«.

الحديث عن شخصية الشهيد ناجي العلي ال ينتهي، فقد كان - رحمه اهلل - شخصيَّة 
فلسطينيَّة فّذة وفريدة من نوعها. موقفه الرسمي كان فلسطين، وعقيدته فلسطينيَّة ولهذا 
كان له أعداء كثر، ألن اللعبة القذرة التي كان يلعبها بعض األطراف في تلك األيام لم 
تكن لصالح فلسطين وال الفلسطينيين، بل كانت لعبة فصائل مأجورة ومصالح إقليميَّة 
ة أخرى  ومحليَّة تتصارع ألجل النفوذ والغنائم على حساب فلسطين والفلسطينيين. مرَّ

أطلب من ربِّي سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

ستظل شخصية المرحوم الفنان ناجي العلي شاهدًا على ضياع القضية الفلسطينية، 
غربة التيه الفلسطيني..وهو الذي أضاع عمره في محاوالت حفظها، حتى أردته رصاصات الغدر قتياًل في 



زخارف اسالمية بديعه
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التي يتعامل بموجبها بعض المتشددين مع  للعقلية  غير مفهومة تلك الحساسية المفرطة 
بعض عادات أو أشياء تبنَّاها أصحاب الديانات األخرى ممارسًة أو استخدامًا، ومنها - على 
سبيل المثال وليس الحصر - عطلة يوم السبت في نهاية األسبوع، والنجمة السداسية التي 

دأب الصهاينة على تسميتها »نجمة داوود السداسية«.

أبدأ بالمثل الثاني أواًل، ولو أنه ليس موضوع الساعة كعطلة السبت الجاري تداوله بسخونة 
حاليًا. في إحدى زياراتي لمنطقة وسط بيروت - عاصمة لبنان - المعروفة بـ»سوليدير« 
في  يعمل  كان  الذي  المهندسين  أحد أصحابي  قبل حوالي عشر سنوات، وعند حديثي مع 
مقاولة أعمال الديكور للعمارات المدمَّرة في الحرب األهلية اللبنانية، قال لي إنه يعمل في 
مقاولة تصليح وإعادة تأهيل واجهات العمارات في المنطقة وإعادتها إلى وضعها األصلي، 
معتمدًا على صور قديمة للعمارة أو أي جزء من أجزاء التصميم ما زال كاماًل، وأضاف بأن 
لديهم تعليمات بتنفيذ األعمال طبق األصل عن القديمة تماشيًا مع سياسة إعادة وسط بيروت 
برمته كما كان )أي عبق الماضي في بريق وحّلة جديدين( وهي فكرة أثبتت نجاحها ال شك، 
وعندما سألته مشيرًا إلى أحد المباني: لماذا هذه العمارة مجدَّدة بالكامل بينما أبواب المدخل 
رة وعلى حالها حتى اليوم ؟  الرئيسي المصنوع من الحديد المشغول الجميل ما زالت مكسَّ
األبواب بعض  تلك  إنه صادف ووجد في خطوط تصميم  السبب  أجاب صاحبي موضحًا 
اللجنة  في  الفرقاء  اعتراضات من بعض  ولذا هناك  السداسية،  النجمة  وحدات على شكل 
الشكل  إبقاء  تبديله واعتراض مضاد من فريق آخر بطلب  التصميم األصلي وطلب  على 
انتظار  إنهم في  قائاًل:  الموضوع حتى اآلن، وأستدرك  يبت  لم  على ما كان عليه، ولذلك 

القرار لمباشرة التنفيذ.

أنا ال أدري ماذا أصبح شكل باب تلك العمارة اليوم ؟ وحقيقي أيضًا أنني نسيت موقعها 
أصاًل، ولكنني حتى اليوم لم أنَس الفكرة التعيسة )في نظري أنا طبعًا( التي خرج بها أحدهم 
ومنع تنفيذ التصميم األصلي لتلك البوابة الفخمة كشكل جمالي حتى لو كانت عليها النجمة 

السداسية.

أغلبية التصاميم الجيومترية أو التقليدية في فن العمارة اإلسالمية تحتوي على تقاطعات 
أو خطوط متداخلة تشبه في مخرجات تصميمها األصلي أو فراغاتها أو هوامشها مناظر 
أو  الخماسية  النجمة  منها  النجوم  أو  الصليب  شكل  تشبه  مستترة(  وأحيانًا  ظاهرة  )أحيانًا 
إبراز ذلك  تلوينها، وساعدني في  أكثر عند  أكثر. ويظهر بجالء  أو  الثمانية،  أو  السداسية 

فن املعمار وفن التشدد
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بعض الصور الفوتوغرافية التي أخذتها بنفسي، والبعض اآلخر حصلت عليه من أقراص 
والشرقي  اإلسالمي  للفن  صور  من  »مجموعة  عنوان  تحت  حلب  من  اشتريتها  مدمجة 
تحت  واآلخر   »ISLAMIC ARTS« وباإلنجليزية  والسجاد«  واألوانــي  المعمار  في 
 ISLAMIC« وباإلنجليزية القرص«  هذا  في  تجده  اإلسالمية  الزخارف  »أجمل  عنوان 

.»ORNAMENTATION

بتناسق  بتفاصيلها  مندمجة  ومساجده  المغرب  قصور  لسيراميك  البديعة  التصاميم  إن 
انسيابي رائع، بالنقشات الشبيهة بالصليب أحيانًا أو النجمة السداسية أحيانًا أخرى، أو حتى 
منقوش  أصيل  إسالمي  بالمناسبة تصميم  وهو  أخرى،  مرات  متداخلين  مثلثين  على شكل 
على كثير من اآلثار في المنطقة. ولو أخذنا بنظرية ذلك المسؤول الذي منع استخدام النجمة 
السداسية على ذلك الباب وتخلينا عن حق استخدام أي تصميم تشكيلي يحتوي في خطوطه 
على شكل المصلب مثاًل، فإننا بهذا نكون قد شطبنا ما ال يقل عن ثلث سحر وجمالية فن 
السداسية، هو  النجمة  أكثر وتجنبنا استخدام  المعمار اإلسالمي من مقوماته، وإذا تعصبنا 

اآلخر نكون بذلك أضفنا على قيودنا قيدًا إبداعيًا إضافيًا وضيقنا زاوية الفرجار ) البيكار(.

غير صحيح إطالقًا أن تصميم النجمة السداسية وشكلها منوطان بالصهيونية وحدها. كما 
أنه ليس من شأن أحد إذا هم اتخذوه رمزًا لهم، مثله مثل النجمة الخماسية الذي ليس ملك 
السوفييت أو الغرب أو األميركان، الذين بدورهم تحتوي راياتهم وشعاراتهم على النجمة 
الخماسية، وكذلك شكل الصليب كخطين متقاطعين ليس للمسيحيين حصرًا، ومن قال بأن 
شكل الهالل هو للمسلمين وحدهم مثاًل. الجميع أحرار في استخدام أي من هذه األشكال ألي 

غرض كان ما دام لم يقصد في موقعها اإلساءة إلى أحد أو عقيدة أو دين.

كلما  السداسية  النجمة  استخدام  المسلمين في  الفنانين والمصمِّمين  إن عدم توسع معشر 
وبأيديهم  إرادتهم،  وبمحض  هم،  كأنهم  يكونون  تصميماتهم،  في  وبكثرة  الحاجة  دعت 
حصروا ورسخوا فرادة التصميم للصهيونية بدل شيوعه عند أصحاب الشأن وسحب البساط 

من تحت أقدام محتكري الشكل. 

وفي ضوء فتاوى التحريم التي تطلق بكثرة هذه األيام ألسباب ومناسبات عدة، يا للهول لو 
قام يومًا قائد أو زعيم ما وأفتى بعدم جواز استخدام تلك األشكال، وأمر بإزالة جميع النقوش 
التي ُرسمت عليها األشكال المذكورة واإلبقاء فقط على الزينات التي ال تحتوي ذلك. إذن 
فسنكون وخالل أيام أمام مشهد رهيب، حيث نصف منابر ومآذن مساجد القاهرة ومشربيات 
الواجهات  وكذلك  مخلوعة،  العراق  في  األولياء  مزارات  وثلث  مشوهة،  ستكون  أروقتها 
والصحون الحجرية للمساجد المنحوتة بأيدي أمهر المعلمين الدمشقيين والحلبيين ممسوحة، 
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كما الخانات )فنادق خمسة نجوم أيام زمان( مثل خان الوزير واألبواب واألسوار الرئيسية 
الملونة  الديكورات  أو  الخشبية  المنحوتات  من  القطع  وماليين  العتيقة  المدن  مداخل  في 
بخشب  المطعَّم  الزهر  وطاوالت  المنزلي  واألثاث  والمنازل  القصور  وأسقف  حوائط  في 
األبانوس والصدف الجميلة والسجاجيد الفاخرة والنحاسيات والزجاج المعشق، وألصبحت 
التي  البديعة  التحفة  تلك  الهند،  في  محل  تاج  في  يحصل  سوف  عمَّا  فضاًل  نفايات،  كلها 
اختيرت من عجائب الدنيا السبع أخيرًا، وجوامع وسرايا وحمامات األتراك في طوب كابو 
ومساجد سمرقند وقصور وحدائق األندلس. طبعًا ال داعي لذكر ما سوف يحصل لفسيفساء 
وموزاييك زينة القصور والمساجد التي بناها الراحل الملك الحسن الثاني في مراكش أخيرًا. 
ونتساءل ترى كم من مصمم مبدع قيَّد نفسه وريشته بعدم استخدامه تلك األشكال العتبارها 
مات، في مشروع التصميم الذي يعمل عليه وبيده اآلن بسبب تبنيه نمط التفكير  من المحرَّ
المشوش المستجد نفسه، موضوع مدخل العمارة سابقة الذكر. اهلل يعلم كم خسر فن العمارة 
الزخرفية والرسم التشكيلي اإلسالمي من قرون لجعل هذا الهاجس بعبعًا يخشى االقتراب 

منه، بالرغم من أن القاعدة أن تنقل عنهم وينقلوا عنك.

يا ترى كم من خيال خالق محلق في سماء اإلبداع الواسع وجد نفسه فجأة مضطرًا لخفض 
ارتفاعه، وتغيير اتجاهه، وحصر خياله، والحد من سرعته لألسباب نفسها ؟!

يا ترى !!! يا ترى  !

نرشت يف جمةل »العريب« الكويتية، العدد 590، اكنون الثاين-يناير 2008.

وفن  ال�دايس  »النجم  عنوان  حتت   2008-1-28 بتارخي  »الهنار«  جريد  ويف 
العامرة«.
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أصادف بحكم عملي في الديكور المعدني، الذي أمارسه منذ أكثر من 40 عاماً، 
التصميم  عصب  هي  التي   - المتداخلة  خطوطها  تفاصيل  تحوي  بديعة  تصاميم 
النجمة  أو  المعقوف  الصليب  أو  الصليب  تشبه  أشكااًل   - واإلسالمي  الشرقي 
السداسية، وهذه األشكال، مجتمعة أو متفرقة، تشكل مناظر بديعة، ينبهر اإلنسان 
أو  العربية  البالد  في  المواقع  آالف  وهناك  وتشكيلها.  بتنسيقها  للجمال  المتذوق 
اإلسالمية تزيِّن واجهاتها أو أجزاء مهمة منها تصاميم نفذها مهندسون ومعماريون 

مسلمون وربما يكون من تلك المباني مسجد أو قصر حاكم أو مقر حكومي. 

وما دعاني إلى كتابة مقالة في هذا الموضوع هو حادثة موقع »سوليدير« في 
بيروت، وبعض ما سمعته من مهندسين أعرفهم في مشاريع أخري أنَّهم اضطروا 
لتغيير تصميم أسوار خارجية لبناء ما، أو أعيد إليهم منتج بعد تصنيعه وتركيبه، 
ألن صاحب العالقة اكتشف وجود بعض تلك األشكال في التصميم التي تعبر عن 

ديانة ال يعتنقها.

وما ال يعرفه البعض أنك ال تستطيع أن تخلق فنا إسالميًا جديدًا من دون خطوط 
وتقاطعات تشبه الصليب أو النجمة السداسية، كما ال يستطيع الفنان األوروبي أن 
يبتكر تصاميم جمالية إذا حاول إلغاء أشكال الهالل أو النصف دائري أو بعض 
كفن  أخرى،  قوميات  أو  ديانات  معمار  فن  على  »المحسوبة«  األشكال  وحدات 
جماليته  له  منها  كل  بحيث  الصيني  أو  الهندي  أو  الزراداشتي  اإليراني  المعمار 

ة به ومنسوبة إليه أصاًل. الخاصَّ

الشرقية  والمعمارية  الهندسية  بالمراجع  دائمًا  يستعينون  شركتنا  مصممي  إن 
واإلسالميَّة  كما يحتاجون بالقدر نفسه إلى نماذج من فن المعمار القوتي والفيكتوري  
واألوروبي بشقِّيه التقليدي القديم أو الحديث وذلك لتصميم أعمال الديكور داخل 
التعامل شبه اليومي مع التصاميم بوجه عام وخاصة التصاميم اإلسالميَّة ..الدور والقصور وخارجها حسب رغبة الزبائن وطراز المباني، ومن هنا يكون 





قاعة عبد اهلل السالم الصباح يف مجلس األمة الكويتي  
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السيدات األربع في  الكويتيين وغيرهم من الشعوب فوز  الكثير من  أثلج قلبي كثيرًا كما قلوب 
االنتخابات البرلمانية الكويتية، كما شرح صدري منظر قاعة عبد اهلل السالم في مجلس األمة يوم 
افتتاحها التي زادت بهاًء ووقارًا بوجود عضواتها الحسناوات موزعات على مقاعد البرلمان الفاخر 

أصاًل، وكأنهن الزهور التي كانت تفتقدها لوحة بستان المجلس أحادي اللون أبيض أسود.

  الكويتيون متفائلون والعالم الديموقراطي الحر أيضًا متفائل، وكذلك المقيمون في الكويت بجميع 
جنسياتهم وفئاتهم متفائلون بنتائج االنتخابات التي حملت رياح التغيير الفعلية إلى الحياة السياسية 
الكويتية. رياح لم تستطع عبور أبواب البرلمان طوال الفترة الماضية ألسباب معروفة للجميع، وها 
هي أخيرًا تندفع إلى الصميم دفعة واحدة وبقوة وستفعل كما المتوقع فعلتها الفاعلة لتصحيح مسار 
األداء البرلماني الكويتي وانتشاله من حالة هيمنة بعض الفئات على مقدراته وفرض وصايتها على 
المجتمع إلى حالة االنفتاح واالنشراح التي بدورها ستؤدي إلى االزدهار والرفاهية وإعادة الكويت 
إلى مكانتها الرائدة في جميع الحقول التي كانت تتبوأها من عقود، اقتصاداًً كان أم إعمارًا، تعليمًا كان 
أم صحة، فكرًا كان أم أدبًا، سينما كانت أم مسرحًا، وكذلك على بقية أوجه الحياة الحضارية المتمدنة 

المنفتحة التي جبل عليها الشعب الكويتي منذ مئات السنين واشتهرت بها.

ليس فوز السيدات الفاضالت األربع وقدرتهن الفائقة على شق طريقهن إلى البرلمان ما أسعدني 
بحد ذاته، بل إن المفرح الحقيقي في الظاهرة هو أرقام األصوات الهائلة تلك التي حصلن عليها، 
التي إن دلت على شيء، فإنما تدل على تغيير ثقافة المجتمع الكويتي السياسي اإليجابي أواًل، وكذلك 
تغيير تطلعاته نحو االنطالق إلى الموضوعية وإتباع مسيرة الديموقراطية العصرية بحق، وعدم 

االنجراف خلف الشعارات ثانيًا.

»جاور السعيد تسعد« مثل معروف منطقي ومقنع يجري تداوله في كل المجتمعات، ومن هنا 
تنطلق بأنه كما للكويتيين الحق في الشعور بالسعادة والتفاؤل في برلمانهم الجديد، كذلك المقيمين 
الشرفاء لهم حق االحساس بالسعادة والتفاؤل ذاته، ألن وجود األعضاء الخمسين من الذكور واالناث 
في غالبيتهم كفاءات مثقفة عصرية التعليم والتجربة الواسعة، ال بد أن يخلق من األجواء التي تشرع 
فيها القوانين والقرارات الصائبة لمصلحة البلد بأكمله، وعندئذ يعمل للمصلحة العامة وتصل نتائجها 
إلى الكويتي والمقيم معًا، وكذلك بموجب تشكيلة مجلس الوزراء الموقَّر الجديد الذي نتوسم فيه الخير 
أيضًا، ال بد أن البلد سيتوجه إلى بناء القواعد المتينة للتنمية التي تختلف كثيرًا في الفترة السابقة عن 

مجلس األمة وزهراته
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محيطه الخليجي بشهادة الكويتيين أنفسهم، ومن هذا المنطلق، فإن المقيم على مختلف مستوياته 
سيستفيد من الوضع الجديد والظروف الحسنة فيزيدون العطاء ويعم الخير للجميع.

مواضيع عديدة تهم المقيم ومتوقع من البرلمان حلها. منها المواضيع الساخنة مثل »البدون« 
ومشكلة أوالد وأزواج الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وما يتعلق بهم من صعوبات 

إقامة وطبابة وسكن وخالفه.

المعروف عمومًا أنه ال دولة الكويت وال ألمانيا، ال دولة اإلمارات وال انكلترا كان بإمكانها 
بخبرات  تستعين  لم  لو  القياسية،  الزمنية  والفترة  الراقي  الحالي  مستواها  على  بلدانها  إعمار 
ومشاركات األجانب علماء ومهندسين ومديرين وأطباء كانوا أو فئة العمال ومثلهم الكثير من 
الدول التي بعضها وصل إلى أعلى مستويات العظمة والقوة واالزدهار بفضل علماء ومبدعين 
وأيد عاملة ماهرة جلبت  باغراءات مجزية لتطوير بلدانهم مثل أميركا وفرنسا وكندا، ومنهم من 
فتح باب الهجرة والجنسية الستقطابهم ومنحهم ظروفًا معيشية آمنة لالستقرار والتفرغ للعمل 
واالنتاج واالندماج في نسيج المجتمع األصلي ورفع طاقة الدولة البشرية المؤهلة بهم مثل كندا 

واستراليا.

راقيًا  مميزًا  أداًء  الفاضالت  األخوات  من  الحالية، خصوصًا  البرلمانية  الدورة  على  أتمنى 
ومنتجًا إلقناع من كان عنده الشك بقدرة العنصر النسائي في موقع القيادة، وليتأكد أن فعاليتهن ال 
تقل عن غيرهن، بل تزيد في بعض المجاالت وال يخيبن ظن الذين أيَّدوهن باألصوات أو الدعم 
المعنوي من داخل الكويت وخارجها بواسطة الكثير من المنتديات والمنابر العالمية وعلى أرفع 
المستويات وليعرفن أنَّهن كسيدات الكويت أصبحن نبراسًا ونموذجًا يحتذى به من قبل سيدات 

المجتمع حول العالم وخاصة السيدات العربيات منهن. 

حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

نرشت يف جريدة »القبس« بتارخي 2009-6-17.
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بصفتي من المؤيدين لحقوق النساء، فرحت كثيرًا بوصول أربع عضوات كويتيات 
باالنتخاب إلى مقاعد مجلس األمة، بعد سجاالت وجداالت مطولة حول حق المرأة 
الكويتيَّة بوجه عام وحقها في التصويت والترشيح إلى مناصب عالية كمناصب في 

الوزارات أو عضوات في مجلس األمة بشكل خاص.

وقد سبق انتخاب عضوات أربع دفعة واحدة كنائبات في مجلس األمَّة الكويتي 
مناقشات وسجاالت وهجوم وهجوم مضاد ومشادات متبادلة وحمالت اعالمية 
حق  يخص  فيما  العديدة،  والمؤتمرات  المنتديات  وفي  الجرائد  صفحات  على 
عالية  مناصب  إلى  والترشيح  التصويت  في  وحقها  عام  بوجه  الكويتيَّة  المرأة 

كمناصب في الوزارات أو عضوات في البرلمان بشكل خاص.

 كان الجدال محتدمًا  سواًء على المستوى المحلي أو العالمي حيث الكثير من 
الجمعيات العالميَّة لحقوق اإلنسان أو جمعيات حقوق المرأة كانت تبدي رأيها في 
المناقشات التي كانت تدور في الكويت حول هذا الموضوع، وكذلك العديد من 
رؤساء الجمهوريات ووزراء الخارجية  حول العالم أيضًا كانوا يؤيِّدون الفكرة 
بعدائها  المعروفة  الفئات  بعض  بمعارضة  تصطدم  كانت  التي  بتصريحاتهم 
البرلمان  في  األغلبية  يشكِّلون  كانوا  الذين  البرلمانيون  ومنهم  المرأة  لحقوق 
المنفتحين  األعضاء  من  مقدَّم  قانون  مشروع  أي  إسقاط  ويستطيعون  الكويتي 

إلعطاء المرأة حق التصويت.

المرأة  النهاية، وبعد مخاض عسير تمَّ صدور قانون حق  ولحسن الحظ في 
في االنتخاب/ وفعاًل تم انتخاب أربع عضوات دفعة واحدة في الدورة البرلمانية 
المستوى  على  عظيمة  مناسبة  وكانت  الترشيح  حق  على  للحصول  الثانية 
العالمي والمحلي. وحيث أنَّني كنت من المؤيِّدين لحق المرأة بوجه عام اعتبرت 
العضوات  وهنَّأت  بالمناسبة  فرحتي  عن  وعبَّرت  ألفكاري  نصرًا  المنتخبات..الحدث 
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الذين تعاطفوا قواًل وعماًل مع قطاع غزة  العالم  أشدُّ بقوة على يد جميع األحرار حول 
الكيان  الذي فرضه  الجائر  الحصار  بأخرى فك  أو  بوسيلة  المحتلة، وحاولوا  فلسطين  في 
الصهيوني من دون أدنى درجات العطف واإلنسانية، كما انني أقدِّر موقف رئيس وزراء 
تركيا السيد رجب طيب أردوغان لمواقفه الدبلوماسية واإلنسانية النبيلة التي يبديها في كل 
مناسبة لمصلحة غزة وشعبها المحاصر الذي يعاني ظروفًا الإنسانية وظالمة يخجل منها 
ر في القرن الحادي والعشرين. ! نعم فالحصار االسرائيلي لفلسطين  جبين أي إنسان متحضِّ
حصار ظالم لم تفعله سابقًا ولن تفعله مستقباًل أي دولة متمدِّنة على دولة أخرى أضعف منها 

إال إذا كانت همجية يغلب عليها طابع العناد والتسلط.

حبذا لو طالت إنسانية الرئيس ونبله وشملت الشعب األرمني الذي تحاصره منذ عقدين 
ر فتح الحدود وإزالة المعاناة القاسية  الحكومة التركية نفسها، وكم يكون رائعًا ومكتماًل لو قرَّ

عنهم أسوة بغيرهم ألن الحق ال يتجزأ.

الشجاعة  لمحاولتهم  واألفراد  منهم  الساسة  العائدين،  الكويتيين  للمتضامنين  التحية  كل   
االشتراك في قافلة الحرية التي انتهت تلك النهاية المأسوية وشاهدناها على شاشات التلفاز، 
والتي لم تكن إال إحدى المحاوالت البائسة التي يتمسك بها النظام الصهيوني الخضاع شعب 
غزة لسلطانه الظالم المعتدي دون أي احترام للمقاييس اإلنسانية والقوانين الدولية المعمول 
ضوا للمشقَّات والمذلة كما ذكروا  بها. حسنًا فعل األبطال الكويتيون هؤالء الذين مهما تعرَّ
قبل هجوم الكومندوس االسرائيلي عليهم أو في أثنائه أو بعده، لكن محنة كهذه ال تساوي شيئًا 
مقابل وسام العزة والكرامة الذي حصلوا عليه نظير عملهم البطولي الذي فاض منهم وغمر 

جموع الشعب الكويتي الذي سوف يزهو بهم إلى األبد.

نسمع يوميًا عبر اإلذاعة ونشاهد محاوالت كثيرة للهيئات والمنظمات اإلنسانية في شرق 
العالم أو في غربه، في شماله أو جنوبه تحاول كل منها حسب قدرتها وامكاناتها المشاركة 
الكثير  أن  كما  المقهور.  شعبها  إلى  اإلنسانية  المساعدات  وإيصال  غزة  كسر حصار  في 
مثل  اسرائيل  أفعال  استيائها وغضبها من  لإلعراب عن  اتخذت مواقف عملية  الدول  من 
استدعاء سفرائها من اسرائيل أو قطع عالقاتها الديبلوماسية معها. كما نسمع عن تجمعات 
خيرية أو تضامنية لمصلحة غزة وشعبها. ال شك في أن جميع تلك المساعي مشكورة مهما 

 حتية األرمني
ألسطول احلرية إلى غزة
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يكن حجمها وتأثيرها أو أنَّى يكن مصدرها، ألنها سوف تتجمع طوبة فوق طوبة فيتشكل 
منها جدار يعزل اسرائيل عن المجتمع العالمي ويزيد كراهية الشعوب لها، لما فعلت يداها 
د حول العالم والمتمسك بجزء  الدمويتان وما زالت منذ 60 عامًا وأكثر لهذا الشعب المتشرِّ
من أرض وطنه خلف الجدار الفاصل العنصري الكريه. كما أنه سيزيد سخط الشعوب عليها 

ل اسرائيل إلى دولة منبوذة ومكروهة أكثر فأكثر. وتتحوَّ

حبذا لو أيقنت الفصائل الفلسطينية المتطاحنة مع السلطة الشرعية أو بين بعضها البعض 
حقيقة أهمية توحدها تحت سقف قرار وطني واحد يجمعها وال يفصلها. حبذا لو جمع منطق 
العقالنية هذه الفصائل الفلسطينية أو بعضها بدل الغوغائية، منطق القبول واالقتناع لسياسة 
»خذ وطالب« وسياسة اللعب بالمعقول واإلبتعاد عن الخطاب االنفعالي الذي ال يسمن وال 

يغني من جوع. فهذه السياسة أثبتت أضرارها ومساوئها على أرض الواقع منذ سنوات.

ال أظن أن أي دولة أو منظمة أو أي طرف يستطيع تحسين واقع الفلسطينيين، وخصوصًا 
وضع غزة، إذا بقي الطرف الفلسطيني على وضعه الحالي منقسمًا في األرض والقرار. لن 
تستطيع أي جهة مساعدة الفلسطينيين إذا لم يساعدوا أنفسهم ويساعد بعضهم البعض. إنهم 
يشبهون األخوين المتنازعين اللذين يحيران أحبابهما وأصدقاءهما في اتخاذ موقف من أي 
منهما خوفًا من اإلضرار بمصلحة اآلخر. فاألصدقاء في حيرة من أمرهم يواجهون صعوبة 

التوفيق في إتخاذ أي قرار يرضي الطرفين أو ال يغضب أحدهما.

انه ليوم سعد حين نسمع أنَّه قد تمَّ دفن الخالفات السياسية واالدارية واالستراتيجية - ولَم 
سنة  مليون  عمقها  حفرة  في  األبد  إلى  المصطنعة  والعقائدية  المصلحية  والخالفات  ؟  ال- 
ضوئية، فنسمع أنهم بدأوا التعامل مع بعضهم ومع اسرائيل والعالم أجمع بخطاب سياسي 
فلسطيني موحد يجمع حوله جميع الفصائل واألفراد من الداخل والخارج، وهذا القرار بدوره 
الشقيقة والصديقة والزعماء في الشرق والغرب وهم كثر على كل  الشعوب  يجعل جميع 
حال يلتف حولهم. وبهذا يشكِّلون القوة الفاعلة التي ال بد من أن تفرض احترامها على العالم، 
فيستطيعون بذلك استرداد ما فاتهم من السنوات العجاف، كما أنَّهم سوف يستطيعون انقاذ ما 

يمكن انقاذه من فلسطين الحبيبة ومدينة القدس زهرة المدائن وجوهرتها عبر العصور.

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2010-6-17.

وجريدة »القبس« بتارخي 2010-6-14.

 وجريدة »احلياة« بتارخي 2010-6-19.
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طوبى للكويت وأميرها
وحتية أرمينية لشعبها

  

  سنة2011 هي سنة ذهبية بامتياز، تسر القلب والفؤاد لوجود أكثر من مناسبة سعيدة 
العشرين  والذكرى   )1961( الكويت  دولة  الستقالل  الخمسين  الذكرى  أولها  متزامنة. 
البالد  أمير  السمو  تولي صاحب  على  ميمونة  أعوام  خمسة  ومرور   )1991( للتحرير 
تدشين  سيجرى  حيث   ،)2006( الحكم  مقاليد  الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 

االحتفاالت الوطنية بحضور زعماء العالم.

أنا  واإلنساني  الحضاري  الوعي  عندي  شكَّلت  قلبي،  على  عزيزة  أحداث  من  لها  يا 
األرمني المقيم فأعطتني معظم تجلياتي الشخصية مثلما أعطيتها كل ما لدي من خبرات 
مهنية ومساهمات إجتماعية بإخالص وتفان. كما منحتني األرضية الصلبة لتكوين ذاتي 
من  الكثير  وواكبت  عقود  قبل  الكويت  إلى  وجئت  طموحاتي  حملت  أن  منذ  ونجاحي 
األحداث المحلية والعالمية مع عائلتي الصغيرة من األهل واألصدقاء التي نشأت وتشكلت 

معي في كنف هذا البلد المعطاء.

األخيرين  العقدين  في  خاصًة  وتطورت،  الكويت  نمت  كيف  كصديق  والحظت     
فاستطاعت تجاوز الكثير من العقبات والمحن، وفي مقدمتها أزمة وجودها أثناء االحتالل 
العراقي الغاشم لبلدهم. فبتوحد الكويتيين وتماسكهم  وإخالصهم قاوموا وتمكنوا من تحرير 
وإعادة بالدهم إلى الواجهة ثانية، بمساهمة فاعلة لتحركات ودبلوماسية سمو األمير الشيخ 
ثم  ومن  للوزراء  ورئيسًا  للخارجية  وزيرًا  كان  أن  منذ  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح 
أميرًا في 29 يناير عام 2006 ، فبقيادته الواعية والحكيمة عزز مكانة بالده وتمكن من 
ترسخيها في محيط  ملتبس، وسط تحوالت عالمية خطيرة، آخرها األزمة المالية العالمية 

التي عبرتها الكويت بأمان.

مشاركين  الكويتية  الوطنية  األعياد  حاضرين  نكون  أن  وأهلي  أنا  كثيرًا  فيسعدنا  
واستثنائي،  كبير  دولي  حضور  وسط  تقام  التي  التاريخية  أفراحهم  الكويتيين  أصدقائنا 
لتأريخ هذه اللحظات العظيمة للبالد التي استطاعت أن تضمن لنفسها مكانة خاصة في 
المحيطين اإلقليمي والدولي. فتسجل حضورًا زاهيًا مرموقًا على جميع األصعدة ، سيما 
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في الميادين الثقافية واإلقتصادية والسياسية وتواجدًا إيجابيًا فاعاًل في األحداث العالمية. 
وما يزيد بهجتي أن يصادف هذا العام أيضًا الذكرى العشرين الستقالل أرمينيا في سبتمبر 

.1991

فهي  للكويت،  صنوًا  تكون  أن  أجدادي  أرض  ألرمينيا  يمكن  تجلياتها،  بعض  في    
دولة صغيرة أيضًا لكنها فريدة وتتميَّز بالعراقة وأصالة شعبها وتمسكه بمكارم األخالق 
مودة  يكنون  األرمن  يجعل  ما  هذا  ولعل  بتاريخه،  واعتزازه  بجذوره  الوثيق  وارتباطه 

خاصة وتقديرًا عظيمًا للشعب الكويتي األصيل.

    ينظر الكويتيون بأمل وتفاؤل إلى مستقبل مشرق مزدهر، يتمتعون فيه بظروف 
آمنة  حدود  في  وهذا  تعبير،  وحرية  راسخة  ديمقراطية  وأجواء  كريمة  رغدة  معيشية 
مستقرة ال تهددها أي أخطار أو قالقل كي تستمر الكويت في تقديم مساهماتها حضاريًا 

وسياسيًا وثقافيًا.

    وتتطلع الجالية األرمنية بجميع شرائحها إلى مستقبل زاهر في دولة الكويت حيث 
تعمل وتقدم مساهمتها اإليجابية الشريفة وتتمتع بالعيش الكريم إلى جانب حرية العبادة 
والمدرسة  الكنيسة  في  المتمثلة  الممنوحة  والتسهيالت  الكويت  توفرها  التي  واالعتقاد 

األرمنية اللتين تعمالن منذ خمسين عامًا أي منذ تاريخ استقالل الكويت.

والسنوات،  األيام  والتحدي، عبر  بالعزيمة واإلصرار  األمم.  تاريخ  يتشكل  كذا  نعم، 
فتغدو المناسبات الوطنية تواريخ رمزية، تحمل في جوهرها تجليات الشجاعة والنجاح، 
للشعوب  نبراس  إلى  الزمن  إنجازات وتضحيات األمم وتتحوَّل مع مرور  حيث تسجل 
واألجيال المقبلة، تهتدي بها وتستمد منها صيرورتها وكينونتها للمضي في طريق المجد 

أبدًا.

طوبى لكل من صنعوا هذه األمجاد.                                                                        

   نشرت في جريدة النهار 2011-2-21  

   وفي جريدة القبس 2011-2-23
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العزيزة تمر دون أن أعبِّر من خاللها عن  المناسبة  أترك هذه  ما كنت أستطيع أن 
مدى محبتي للكويت وتقديري واحترامي لشعبها الذي أعيش بينهم منذ أربعين سنة، نعم 
أربعين سنة بالكامل أي منذ شهر أكتوبر1971 يوم غادرت حلب ودخلت الكويت عن 
طريق البصرة. وصلت الكويت ألول مرة بكرت زيارة أرسله أخي أكوب من الكويت 
حيث كان قد سبقني إليها قبل بضع سنوات. وأتـذكَّر اليوم الذي وصلت فيه الكويت عن 
طريق البر، وبدأت رحلة البحث عن عمل فلم أطل البحث كثيرًا فوجدت أول عمل لي 
في الشويخ وعملت هنالك لمدة سنة ومن ثم انتقلت إلى منطقة الوفرة الحدودية لعمل 
مشابه لعملي السابق ولكن بأجر أعلى ومن ثم  تركته مرة أخرى ألعود إلى الشويخ لكي 
أفتتح ورشتي الخاصة مشاركًا مديري في عملي بالوفرة فازدهرت ورشتي بحمد اهلل مع 
األيام وأصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة مع شريك كويتي كريم األخالق وحسن 
التعامل فكبرت شركتنا بعشرات المرات منذ ذلك الحين وأصبح لنا مصانع ومخازن 
والموظفين  المهندسين  من  المئات  اآلن  لدينا  كما  الكويت،  مناطق  في  عديدة  وفروع 
والعمال  في فروع الشركة. كما أنني طوال هذه الفترة لم أواجه أي صعوبات عويصه 

تذكر بل على العكس كانت حياتي هادئة ما عدا مشاكل العمل اليومية التي ال تنتهي.

أما ما تبقى فكانت حياة رفاهية حيث تزوجت وأنجبت 4 أوالد جميعهم أكملوا دراستهم  
عليَّ  الكويت  فضل  فكان  مستقبلهم.  لـتأمين  األمان  بر  وأوصلتهم  الجامعي  للمستوى 
وعلى عائلتي كبيرًا، كما  فضل الكويت على الجالية األرمنية أكبر حيث لهم مدرسة 
سون فيها أوالدهم لغتهم األم وآدابهم ولهم كنيسة يمارسون فيها شعائرهم وصلواتهم   يدرِّ

كل اسبوع وفي كافة المناسبات، وهذه ميزة وجدت في الكويت قبل بقية دول الخليج.

أعود إلى أسباب كتابة المقالة ألذكِّر بأن تلك المقالة جاءت كأبسط تعبير على ما كان 
يكنُّه فؤادي تجاه الكويت.

األرمنيَّة بمناسبة تأسيسها الخمسين..واغتنم الفرصة لتهنئة بلد أجدادي أرمينيا بمناسبة استقاللها العشرين وكذلك المدرسة 
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التغيير العربي...
ة ة تاريخيَّ حتميَّ

           لست متسرعًا في إلقاء األحكام على مستقبل أي دولة عربية تهب عليها رياح 
باإلجهار  األحداث  أستبق  كما ال  قالقل وثورات شعبية،  تواجه  التي  تلك  أو  التغيير، 

برأيي حول االنتفاضات ونتاجها المستقبلي المتوقع  لغالبية الدول العربية بوجه عام.

  توقعت ما يحصل، وهو ليس نتيجة وحي جاء بل قراءة مواظبة عن البيئة التي 
أعيش فيها، وفقًا لمعطيات منطقية بسيطة، تؤكد أنه ال يمكن استمرار عزلة الماليين 
من العرب، وانكفائهم عن الواقع الدولي، بينما يتمتعون بكمية هائلة من ثروات متنوعة، 
في مواقع استراتيجية مميزة، على إمتداد أراض شاسعة خصبة معطاء، ثرية، ونسبة 
تعداد عالية من الشباب، واألهم من هذا وذاك تاريخ حضاري مجيد، فتراكمت رغبة 
جامعة، جامحة، مكبوتة، بتغيير الواقع، لدى جميع الطبقات، يحركها طموح بالتطور 
واالزدهار ومسايرة ركب الحضارة، مثل سواهم من دول كثيرة، قريبة منهم جغرافيًا 

أو اجتماعيًا.

لم أصادف مواطنًا عربيًا أو صديقًا لم يشتِك من الوضع في بالده أو أحواله المعيشية 
أن  لي  وبدا  بمرارة،  منها  والسخرية  الحالية،  التخلف  حالة  من  وامتعاضه  المتردية، 
عدم الرضا هو أول خطوة في طريق التطور، والذي تصاعد بالخروج في المظاهرات 
واالحتجاجات المطالبة بالتغيير، لدرجة أن الناس لم يحفلوا بالقمع المنظم، الذي وصل 
إلى استخدام العصي والرصاص الحي، وهي إشارة واضحة إلى أن الشعوب لم تعد 

تحتمل، وتفضل الموت على واقعها الراهن. 

وهكذا حصل ما حصل، وإن متأخرًا، لكنه جاء محصلة لواقع ال يرحم، يعبِّر عنه 
متمسكًا  كان  سابقه  بأن  متذرعًا  عسكري،  بإنقالب  السلطة  إلى  جاء  طاغية،  رئيس 
بالحكم منذ عقود أيضًا، وبعد أن استولى على العرش )أي الكرسي( تمسك به أكثر من 
سابقه بمراحل، ولم يكتِف باالستيالء على السلطة وحسب، وفي دورات رئاسية متعاقبة 
ويكنز  ينهب  وصار  وذويه،  لعائلته  االقتصادية  البلد  إيرادات  بل صادر  أبدية،  تبدو 
الذهب والمجوهرات واألموال خارج بلده، معطاًل كل إمكانات شعبه المادية والمعنوية. 
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فكيف ال تحصل الثورات إذا كان رئيس آخر يتعاطى مع بالده كأنها عزبة خاصة ؟ وأيضًا 
يتقاسم مع حاشيته ثروة البالد والعباد، بينما التقارير الدولية تضع اقتصاد البلد وشعبه على 
رأس الئحة  الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل، ويستمر التقاتل من أجل رغيف الخبز 
كل يوم أمام المخابز، جنبًا إلى جنب مع الحريات المقموعة، فيما حزب الرئيس هو القائد 
والحاكم، وليس لغيره نصيب وال أمل، مع السعي الحثيث والتخطيط لتوريث الحكم إلبنه 
العربي  الرئيس  في صورة  أكثر  يتجلَّى  الصارخ  المثال  ولعل   ! ميتًا  أو  حيًا  رحيله  بعد 
وتصرفاته  ونياشينه  بمالبسه  والسخرية،  للتندر  مجال  إلى  ل  تحوَّ الذي  األطوار،  غريب 
الخرقاء وأفعاله الهوجاء، حتى أصبح أيقونة للمأساة/ الملهاة، واإلقصاء البشع لشعب بأكمله 
الوفيرة،  واإلمكانيات  الثروة  وثقافته وراهنه، وحتى رفاهيته، وبرغم وجود  تاريخه  بكل 
تلفزيونيًا،  تقريرًا  يومًا  شاهدت  وال  للدولة،  ينسب  علميًا  أو  وثقافيًا  أدبيًا  عماًل  أتذكر  فال 
القائد  المدينة، سوى صورة  أو  البلد  تلك  على  يدل  مميز  معماري  معلم  وال صورة ألي 
الضرورة ! لم تتغير قناعتي أبدًا بأن هذا الوضع الشاذ ال يمكن أن يستمر، وأن األجيال 
العربية الالحقة في سبيلها للحصول على حريتها عاجاًل أو آجاًل، وينبغي أن تنال حقوقها 
المسلوبة، وتستعيد كرامتها المنتهكة، ومعانقة أحالمها، وهكذا تستطيع اللحاق بركب التقدم 
واإلزدهار، والمشاركة بجدارة في تشكيل العالم الذي تعيش في كنفه، خصوصًا أنها قامت 
بثورتها بطريقة سلمية وحضارية، شكلت درسًا بليغًا للعالم، وتحولت مثااًل ونبراسًا تقتدي 
به الشعوب التي تتطلع إلى الحرية، وهو ما أسعدني أن أرى الدول العربية تنهض من جديد، 

بعد سباتها الطويل، وتحصل على مكانتها الالئقة بين األمم. 

ولن يغيب عني تذكيرهم بأن الدرب طويل، وطويل جدًا، ويحتاج إلى الصبر والتفاني 
الموروثات  من  وسواها  والمذهبية،  العقائدية  للعقبات  حكيم  واجتياز  الــدؤوب،  والعمل 
المتخلفة والمدمرة، فعليهم االستعداد لمواجهة الواقع، والتغلب على المطبات والمؤامرات 
الديمقراطي،  الحضاري  بالوعي  والتحلي  والبعيدين،  القريبين  من  ضدهم  ستحاك  التي 
والتحلي  أيضًا،  البعض ولآلخرين  لبعضهم  أنواع األحقاد والضغينة  والتخلص من جميع 
بالروح الخالقة الراقية المنفتحة، وال أظن إنني بالغت في التفاؤل أبدًا... فما زالت األحالم 

مشروعًة ؟ 

نشرت في جريدة »النهار« 2011-4-22  

        وفي جريدة »القبس« 2011-4-23    

       وفي جريدة »الحياة« 2011-4-27
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ها أنا أكتب تعليقًا على هذه المقالة وقد مرت سبعة أشهر تقريبًا على كتابتها. وكانت 
هذه الفترة قصيرة نسبيًا من الزمن وطويلة عمليًا، وكانت مليئة بالتغييرات التي لم تحدث 
في تاريخ الشعب العربي منذ قرون. فمنذ تاريخ كتابتها كانت الثورات المعنية في بدايتها 
اللينة، وأقصى ما كان يحدث في الشارع هي المظاهرات واالعتصامات والفتات »الشعب 
يريد تغيير النظام« والفتات »إرحل« إلخ ... ولكنها تطوَّرت كما نعرف جميعًا وانتهت 
بتغيير فعلي  لألنظمة. فمنها ما كانت قليلة العنف مثل تونس حيث انتهت الثورة بهروب 
الرئيس زين العابدين بن علي إلى الخارج ومنها ما انتهت ببعض العنف األشد قلياًل في 
ثم  الرئيس حسنى مبارك، ومن  المخلوع  النظام  القبض على رأس  التحرير حتى  ساحة 
جاءت الحرب الشرسة في ليبيا والقتل والدمار الذي لحق بأهل ليبيا وبلدهم حتى تم القبض 
على الطاغية المخبول القذافي وقتله، فخرج مباشرة إلى أوسخ أمكنة مزبلة التاريخ ليتربع 
على عرش الفاجرين من الحكام الذين أساؤوا وأضروا بمصلحة شعوبهم وبلدانهم، برأيي 
أن القذافي أظلم من الفاشي هتلر الذي وإن كان محصلة دماره بالحروب أكبر ضررًا وأذى 
بلده كثيرًا ولكنه بمعنى آخر كان يتطلع إلى رفعة شعبه األلماني وتميِّزه عن الغير، أما 
الحال فكان مغايرًا مع القذافي حيث كانت معركته لصالح عائلته وحاشيته، فلم يستفد من 
ثروات بالده إالَّ القليل من الشعب.  فأنظراليوم إلى الوراء وأقيِّم هؤالء الزعماء الثالثة 
الذين وٌلوا. فأرى بأن أشرفهم كان زين العابدين حيث لم يلوث يديه بدم شعبه ولم يتسبب 
بأية أضرار إضافية  لبلده فغادر تونس بما نهب من أموال. فهروب زين العابدين يعتبر في 
مثل هذه الظروف وفي ما شاهدناه الحقًا أضرارًا ضئيلة نسبيًا ومقدورعليها فهي تختلف 
عن ما حصل في ليبيا حيث أن الخراب في الحجر والبشر وصل إلى أقصاه وسوف تحتاج 
لعقود لضماد الجروح في النفوس وإعادة اإلعمار وتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت 
بالبلد بيد أبناءه أو بيد الحلف األطلسي الذي استدعاه الشعب برضاه. وهذا برأيي هو الجزء 
أرجو أن تنتهي بأقل األضرار وبأفضل النتائج..األحزن في الموضوع. وفي زمن ما زالت هنالك ثورات على نار حامية ببعض البلدان، 



قلعة حلب
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 حبيبتي حلب !   
يعتصر قلبي ألمًا وتنهال دموعي دمًا على ما أشاهده وأسمعه هذه األيام في وسائل اإلعالم على ما 
يجرى في بلدي الحبيب سوريا  والسيما مدينتي ومسقط رأسي حلب الشهباء  . حلب أمي الحنون 
المعطاء، التي حمت أهلي وأوتهم في محنتهم منذ قرن ،و التي أمنت لي وألخوتي وأصدقائي من 
جميع األديان والمذاهب واألعراق أجمل ذكريات الطفولة والشباب . حلب الثقافة واألدب والفن 
االصيل. والمباني الحجرية المعمارية الفاخرة . حلب بيت األمير أبي فراس الحمداني وعبد 
الرحمن الكواكبي و حلب األناشيد الدينية المؤثرة ،وصباح فخري والقدود والمواويل والموشحات 
. حلب التي أعطت أسمها للطرب والفستق والكباب اللذيذ الفريد في العالم .حلب الباقية من أعماق 

التاريخ اإلنساني واإلسالمي المتسامح ، وعبق التراث العتيق.  مدينة الشهامة . حلب الشهباء. 

في  ومخيماتهم  السوريين  إخواني  المهاجرين  قوافل  أكثربمشاهدة  أتالم  أنني  كما   
المتزايدة  ــداد  االع عن  لسماعي  أتألم   كما  شديدًا  ألمًا  لحالهم  وأتألم   ، المجاورة  الــدول 
إلى  والتوجه  سوريا  من  الهجرة  ينوون  ربما  الذين  األرمــن  السوريين  إخــوانــي  من 
عدا  )مــا  أمنية  ألسباب  ـــداد.   االج وطــن  أرمينيا  إتجاه  في  ،وخصوصُا  مختلفة  بلدان 

 .  ) جيوبهم  في  أعمالهم  ومفاتيح  بيوتهم  بمفاتيح  يحتفظون  الذين  المسافرين  هــؤالء 

أنني أعترض بقوة .وكمبدأ وطني على فكرة الهجرة من أساسها ألي مواطن، فهي امرمكروه 
بالنسبة إلينا ، وأريد أن أذكر أهلي الذين قد يفكرون في التحضير للهجرة أن لالرمن واجب 
انسانيًا و أخالقيًا  تجاه مدينة حلب وأهلها التي احتضنتهم عند تعرضهم للمذابح مطلع القرن 
شيمتهم  أن  قاطبة  العالم  لشعوب  يؤكدوا  أن  عليهم   ، واحبوها  احبتهم  التي  حلب   . الماضي 
اإلخالص والوفاء وإنهم إخوة وأصدقاء في السراء كما في الضراء ، مع باقي مكونات الوطن 
وطوائفه الذين احبهم واحترمهم  . وإنهم جزء أساسي من النسيج اإلجتماعي اليمكنهم تفتيته 

والفكاك منه ابدًا. والبد لهم من التشبث باألرض .

حلب  ومن  عمومًا   سوريا  من  بهجرتها  لها  أضرارالحصر  تتكبد  االرمنية   الطائفة  إن 
خصوصًا  )وقد التطول إقامتها أكثر من 6 اشهر خارج الوطن فتندم على مغادرتها حارتها 
ومساكنها مهما كانت متواضعة أو فاخرة (. فأنها سوف تخسر البيئة االجتماعية التي تحتضن 
جميع أفراد الجالية بالسعادة والوئام ،  وتفتقد المعيشة اليومية التي تعودتها وتخسر لغتها األم 
الهيئات  أما   . العالم  الجاليات في  به حلب دون غيرها من  تتميز  التي  النفيس  الثقافي  وأرثها 
فستخسر منشآت المؤسسات الدينية وعقاراتها والوقف الكنسي والمنتديات والنوادي والمالعب 
الثقافية والرياضية التي  بناها االجداد واآلباء من عقود . حجر فوق حجر . سنة بعد سنة . ليرة 
فوق ليرة . وبكثير من الجهود والتضحيات المضنية وفي ظروف  صعبة وشاقة جيل بعد جيل 
رفة ، والغبي  وحده من يتخلى عنها.ويكون بذلك  الى ان وصلت على حالتها الحالية الثرية المشّّ
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أعطى فرصة للمتربصين باالرمن ان يفرحوا  وخاصة الضامرين الشر لهم .  

النشطة  المخلصة  العناصر  تفريخ  حاضنة  مازالت  والثقافية  التعليمية  حلب  مؤسسات  إن   
العالم . وحلب هي  بالذين يحيون ويبدعون في قيادة بقية الجاليات حول  التي تمدهم   ، وهي 
النبع المعطاء الذي ال يوفرماعنده للوطن االرمني من موقعه ، كما بقية الجاليات ، وبتعطلها 

وإندثارها يتعطل  الكثير من مقومات البقاء والحفاظ على الهوية االرمنية في المنطقة.

 الجالية االرمنية  السورية جذورها ممتدة في أعماق األرض السورية والحلبية منها ، هي 
مكسب وقوة استراتيجية سارية الرمينيا من حيث قوة أرمن حلب وجهوزهم  للتصدي ألعدائهم 

التاريخيين  وهذه تعتبر حاله تحسب لها ألف حساب. 

   ارمن حلب هم شعبة من الرئة التي تتنفس بها ارمينيا وبغيابهم سوف يضيق نفس دولة 
التي كانت ومازال يحتمي تحت سقفها كل  الوطن  انهم إحدى دعائم خيمة  . كما  ارمينا حتمًا 
تتقلص  أو  توازنها  وتفقد  الخيمة  تتزعزع  سوف  حلب  دعامة  وبكسر   ، العالم  حول  االرمن 
ضعف  طردي  وبشكل  شك  بال  هي  كانت  نسبة  بأي  حلب  أرمن  ضعف   . المحالة  فاعليتها 
لالرمن المقيمين بالخليج والشرق األوسط  مباشرة .  إن مكانة الجالية االرمنية في حلب تشبه 
وضع الحجر المبسط الذي يستخدم كمداس لإلنتقال من طرف الساقية الى الضفة األخرى ومن 
دونها يصعب التنقل بين الضفتين اذًا هي ذات دورعامل لوجستي بال منازع .  وذات أهمية  
االقتصاد  الكثير من مقومات  بلدنا سوريا  بغياب االرمن سوف تخسر   ، جيوبوليتكية عظيمة 
المقابل جميع  المهاجر في  ابدًا وسيخسر  والصناعة األساسية والخدمية هذا ماال نرضى عنه 
اصدقاء الصبا والشباب مجتمعين. ويبدأ حياته من جديد تحت سماء غريبة غير ودودة. و  ليس 
على االرمن غير األستعداد للشدائد وكذلك أخذ الحيطة والحذرواألستعداد  لمواجهة أي اعتداء 
علي أنفسهم أوأمالكهم أو أعراضهم من بعض المخربين اللصوص الذي من الطبيعي أن يكثروا  

في مثل هذه االيام وفي هذه الظروف .

على إخواني السوريين بما فيهم االرمن أن يدركوا أن االزمات السياسية والثورات الشعبية 
وحتى الحروب تحدث في حياة الشعوب واالمم وهناك أمثلة كثيرة ، و ليس من الحكمة و  التدبير 
إطالقًا التخلي عن األرض والمكتسبات التي تم تكوينها بمجهود هائل وشاق جدًا  وانه البد من 
الصبر والتحمل والتحلي بنفسية المقاوم ،مهما قسا الزمن ، وااليمان األكيد بان المستقبل  حتمًا 
سيكون أفضل من سابقه  وان النهضة المشرقة لوطننا العزيز سوريا ستعوضنا جميعًا على هذه 

المحنة بالتأكيد. 

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 2012/08/19

وجريدة »القبس« بتارخي 2012/10/19
وجريدة »احلياة« بتارخي 2013/09/22



22
9

وهي  األول،  كتابي  صــدور  بعد  أكتبها  التي  ــى  األول كانت  حلب"  "حبيبتي  مقالة 
نفتقدها  التي  والشباب  الطفولة  ذكريات  ومنبع  رأسي  ومسقط  لمدينتي  وحنين  مرثية 

وداخلها. ريفها  في  المتحاربين  ِقبل  من  أعيننا  أمام  تتدمَّر  نراها  حين  ونتألم  كثيرًا 

األرمنية  الترجمة  أو  العربية  األصلية  النسخة  قرأوا  الذين  سواًء  الكثيرين  من  سمعت 
إحداهن  اء بكى عند قراءتها، بل زادت  القرَّ أحد  ة جدًا، وأن  بأنها كانت مؤثرِّ المقالة  لهذه 
كلما  مدينتها  على  بالبكاء  رغبتها  عند  مرارًا  وتقرأها  لديها  بالمقالة  تحتفظ  بأنها  كندا  في 

حلب. عن  الفضائية  القنوات  في  نراها  التي  والكارثية  المرعبة  المناظر  شاهدت 

أثناء  أكابدها  كنت  التي  من  بكثير  أكبر  داخلية  وأحاسيس  مشاعر  تنتابني  واليوم 
حلب  مدينتي  تدمير  سبب  عن  استغرابي  حجم  وتفاقم  عام،  من  أكثر  قبل  المقالة  كتابة 
من  مدينتنا  له  تتعرض  ما  على  وفــؤادي  قلبي  حرقة  وزادت  الــمــروع،  الشكل  بهذا 
استشرى  وقد  والطبية.  التموينية  المواد  قلِّة  على  عالوة  وبــؤس،  وتهجير  وتدمير  قتل 

استثناء. دون  من  أطيافه  وجميع  الحلبي  المجتمع  قطاعات  كل  لدى  والجوع  العوز 

شرقها  من  الغزاة  قوافل  عليها  ت  مــرَّ التاريخ،  في  مأهولة  مدينة  ــدم  أق حلب...   
من  الــقــرون،  مر  على  وصعوبات  قحط  من  الظروف  قساوة  وعايشت  غربها،  إلــى 
لمتغيرات  العريقة  المدن  كل  مثل  تعرَّضت  التي  حلب  السفَّاح،  جمال  إلى  تيمورلنك 
جحافل  وحتى  أعظم،  القادم  أن  ويبدو  اليوم،  له  تتعرض  ما  مثل  تشاهد  لم  الزمن 

اآلن. يحدث  مثلما  عليها  تؤثر  لم  والوحشية  الجهل  فترات  في  والتتار  المغول 

بعد تشرد إخواني الحلبيين وبقية االخوة السوريين حول بقاع األرض سواًء بالنزوح أو التهجير 
أو حتى هؤالء ميسوري الحال الذين انتقلوا إلى الدول المجاورة، فإن الشعوب المستضيفة 
تعمل على التقليل من آالمهم ومحاوالت إذاللهم بشكل يومي، وسمعت من بعضهم بأنهم ينوون 
العودة إليها عند تأمين سالمة الطرقات مباشرة فقط لتقبيل ترابها األحمر اللون مرات ومرات، 
ألنهم اآلن، وأكثر من أي وقت مضى أدركوا قيمة مدينتهم العزيزة، هذه األم الحنون التي 

كانت تمنحهم من خيراتها وبركاتها، وأعطتهم العزة والكرامة وعرفوا قيمتها بعد خرابها...

وأنا أكتب هذا التعليق يعتصر قلبي وكياني من أوضاع حلب، وأتمنى من كل جوارحي مخلصًا 
أن تتوقف العمليات العسكرية وتتصالح األطراف المتحاربة اعتبارًا من الغد وينخرطوا في عملية 

أما آن لهذا الحرب أن تنتهي، ولهذا النزيف الدموي أن يتوقف وتندمل الجراح....بناء وإصالح بلدنا سوريا ومدينتنا الحبيبة حلب، وملؤ الروح صوت ينادي بلوعة واشتياق:



مدينة حلب املدمرة
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سيطرة  بعد  دمشق  ريف  في  عدرا  مدينة  السوري  الجيش  قصف  اثر  وجرحى  قتلى 
المعارضة المسلحة عليها". هذا خبر نمطي من آالف النماذج على شريط االخبار الذي نقرأه 
أسفل شاشة التلفزيون في نشرات المحطات الفضائية منذ نحو 3 سنوات، وقلبنا يعتصر ألمًا، 
وإن كان ليس واضحًا ما هو المقصود بالضبط من فحوى الخبر ومغزاه وتفسيره عن الفاعل 
والمفعول به والمعتدي أو المعتدى عليه، وهذا ما ينتظره المشاهد على األقل من أي مصدر 

خبري أو محطة فضائية.

لكنني أتعجب من جموع الشعب السوري التي تتقصد الالمباالة حيال ما يجري حقيقة في 
وطنها، بل ويا لألسف يحدث العكس حين يلقي كل منهم باللوم على الطرف اآلخر استنادًا 
الى الخبر، فالفريق االول يقول بأن المعتدي هو الذي قصف المدينة حيث ال يجوز ألي سبب 
الثاني  والفريق  آمن،  يسكنها شعب  التي  مدينة من مدن وطنه  الجيش  أن تقصف طائرات 
يقول بالحماسة نفسها إننا لم نقرأ الخبر حتى النهاية الذي يقول في نهاية الجملة "بعد سيطرة 
المعارضة المسلحة عليها"، وعليه فما هو المتوقع أن تفعل دولة بمجموعة مسلحة تسيطر 
على هذه المدينة اليوم، ثم تنتقل الى االخرى بعد شهر وتقطع طريق المواصالت وطرق 
التموين، ويعلنها مدينة محّررة ويعتبرها إمارة من االمارات الطائفية المتشددة ويطلق عليها 

اسمًا رنانًا ذا معنى لجذب تعاطف الشعب.

منذ 3 سنوات ونحن على هذه الحال، ولم يعبأ أي طرف بأن االمور تتدهور بسرعة على 
طريق الخراب والدمار، ولن تتحقق أي مكاسب ذات قيمة على االرض ما عدا ان هذا يتهم 
ذاك بأنه جلب فصائل وكتائب للقتال الى جانبه، واآلخر يتهم االول بأنه لم يترك مقاتاًل أجنبيًا 
الفرقاء  الى  انضموا  الذين  ناهيك عن  نفسه،  الخندق  في  للقتال معه  إال جلبه  شرسًا حقودًا 
ليشبعوا شهوتهم القتالية الحية عبر "بث مباشر" كمغامرة أو إفراغ أحقادهم العقائدية الفائضة 

.play station على أرض الواقع وعلى اللحم والدم السوري الحار بدل لعبة

ما كنت أتوقع يومًا وجود هذا الكم من الحقد مدفونًا في هذا العمق بين الطوائف السورية، 
وما تخّيلت أن يكون بهذا الحجم من الالمباالة لدى قادة االطراف المتصارعين، وكأنهم ليسوا 

آباء لهؤالء األطفال السوريين وهذا ليس وطنهم ..

ال أحد من األطراف يسمع صوت العقل والضمير ولو للحظة، الكل يتصرف وكأن النهاية 
محسومة لمصلحته، فال شك في أنهم يصغون الى ما يقال لهم من القوة التي تساندهم وتدعمهم 

خيو،  لك  بئا  "فضوها  باحللبي: 
إمشان اهلل"  
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تغيير  ليفكر في  دقيقة  التوقف  أحد يرغب في  المغرورة، ال  لهم بتصوراتهم  أو توحي 
سياسته أو استراتيجيته أو الجنوح للحل السلمي السياسي، و"أن يتركوا للصلح مطرحًا"، 
على األقل لتقليل نزف الدم ووقف الدمار في المدنوالقرى، وإعطاء فسحة من الراحة 
لهذا الشعب المسكين، الذي وصلت أرقام قتاله وأعداد نازحيه وكمية الدم الذي سال منه 
والعوز الذي اصابه الى أرقام فلكية، والمعاناة التي لم يعهدها أي شعب حتى في أحلك 

أيام غزوات المغول والتتار في العصور الغابرة.

التنازل عنها  الخاصة وال يرغب في  العامة وشروطه  بأن له شروطه  الكل يصرح 
قيد أنملة، فالكل يوحي لنفسه وللغير أن في تشدده الوطنية بعينها، ويسوق للشعب بأن 
وانه  منذ زمن،  يده  من  القرار خرج  أن  علمًا  بذاتها،  الخيانة  هو  الموقف  في  التساهل 
اآلن مأمور من الغير بسبب وهنه وضعفه لقتاله أخيه، بعدما خارت قواه تمامًا. ال أحد 
قلياًل وتغيير  التمهل  لم تؤِت ثمارها، فعليه  البداية  التي اختارها منذ  يدرك أن الطريقة 
ال  فلماذا  االطراف،  أحد  لمصلحة  البلد  يكون خراب  أن  مقدرًا  كان  وإذا  العمل،  خطة 
يغّير الطرف المتضرر سياسته أو استراتيجيته ليوقف خسائره من دمار الحجر والبشر، 

ويختار الحل السلمي السياسي كما ذكرنا؟

هل فقد المتحاربون حنكتهم السياسية؟ ألم يتعلموا القليل من الديبلوماسية قبل التوجه 
العالمية  السياسة  في  ومشاهداتي  المتواضعة  وتجربتي  بعقلي  أرى  إنني  الحرب؟  الى 
ولعبة األمم وتصارع المصالح الدولية منذ 40 سنة أن ما جرى في بلدي سوريا لم يكن 
إاّل نتيجة عبث وجهل شديدان، سوف يندم عليهما كل شخص أو فئة سورية قامت بأي 
عمل تخريبي أو أسالت نقطة دم سورية في هذه الحرب، ألن هذه المآسي ستنتهي بأن 
الكل مغلوب والوطن هو الخاسر األكبر "يا حرام"، ولن تستطيع أي فئة سورية أن تشفي 
غليلها من الطرف اآلخر أيًا يكن مصدر ذلك الغليل، وانني كنت أرى أنه ما كان يوجد 
ألي طرف من االطراف حجة مقنعة ملحة تجعله يبدأ الحرب من األساس، بل ادعاءات 
عن احتمال مجيء ارهابيين للحكم أو وجود ظلم على الشعب يستدعي الثورة المسلحة. 

إلخ.

بينهم  منا، ومن  غليلهم  الذين سيشفون  هم  المزيفين  األجنبي واألصدقاء  الطرف  إن 
اسرائيل التي كانت ترصد الشر لبلدنا، وبالرغم من انها كانت ترغب في دمار وإيذاء 
أكثر لبلدنا، إاّل انها كما يبدو اكتفت بما حصل لنا من دمار للحجر والبشر، وهذا ليس 
الشعبي  المثل  ألنفسهم  ويقولون  بعيد  من  سينظرون  هؤالء  كل  حال.  أي  على  بالقليل 
"فخار يكسر بعضو". على كل حال، في نهاية هذه الحرب الضروس لن يستطيع أي 
طرف كسر شوكة الطرف اآلخر برغم ان هذا هو ما كان يبغاه كل منهم حين شد أصبعه 

على الزناد في المرة االولى قبل ثالث سنوات.
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وعلى كل حال، ومن باب الفرضية، إذا تغّلب أحد االطراف، على الطرف اآلخر عاجاًل 
أم آجاًل، من المؤكد أن مجمل مكاسبه من االنتصار لن تكون موازية أو معادلة بأي نسبة 
قيمة االضرار التي تكبدها ودفع ثمنها أرواحًا وحضارة وأحالم أجيال فتية، ألنه سيكون 
ما  ندمًا على  انه سيعض على أصابعه  العدو، كما  أخيه وليس على  تغلب على  ببساطة 
فعلت يداه، ويبكي دمًا على ما حصل في بلده، ولن ينعم بنشوة الفوزألكثر من ثالث دقائق، 
ألن ضميره "سيوخذه" بشدة وهو ينهمك في عملية إصالح بيته وحارته وأطالل مدينته، 
وسيمد يده مرة أخرى لخصوم األمس للتعاون الجماعي والبناء االجتماعي الحثيث لمدة ال 

تقل عن 30 سنة في أحسن األحوال.

ونحن على أبواب تحضير اجتماع جنيف 2، كلي رجاء من جميع المشاركين، وخصوصًا 
من اخواني السوريين، ان يراعوا الرأفة في شعبنا المظلوم، وان يتركوا جانبًا احقادهم 
وكراهيتهم المصطنعة الدخيلة عديمة الفائدة، وأن يبدأوا حوارًا ومباحثات أخوية صادقة 
من دون شروط تعجيزية على الطرف اآلخر، وهم يتمنون السالم الحقيقي لبلدنا العزيز 
المعطاء وشعبنا األصيل الغالي، واإلنتهاء من االجتماع باتفاق تام على كل ما في مصلحة 
سوريا وأمنها، وأن يزيلوا من السماء هذا الغيم االسود الذي يمطر الدم والرصاص والحقد 
والموت على السوريين كل ساعة وكل يوم، ويأتوا معهم ببشائر استعادة الكرامة والصلح 

المستديم واعادة االعمار واالزدهار ..

وها  أنا   أناشد  أبناء   بلدي   بأعلى  صوتي   وبلهجتي   الحلبية  : "فضوها  بئا لك  
خيو،  إمشان  اهلل".

نرشت يف جريدة »الهنار« بتارخي 20 /2014/01

وجريدة »القبس« بتارخي 2014/01/21

وجريدة »احلياة« بتارخي 2014/01/21
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الكاتب يكتب حينما اليستطيع ان يكتب وهذا ماحدث معي قبل كتابة مقالتي »بالحلبي فضوها 
بئا لك خيو، إمشان اهلل » حيث طوال السنوات الثالثة الماضية تقريبًا كنت اتردد في الكتابة 
بموضوع ازمة وطني السوري والمواقف الشائكة التي يكتنفها الوضع مابين مواالة النظام 
أو المعارضة ماكنت استطيع تحديد موقفي في القضية بشكل مرجح واضح  يضعني بكفة 

احدى العقائد دون االلتفاف أو اعتبار الطرف االخرعلى قناعة راسخة وثابتة .

ينهمر  رأسي  وعلى  ثابت  موقف  وتحديد  التفكير  أستطيع  ال  بأنني  المقالة  في  ذكرت  كما 
غشيان  يتبعه  دماغي  ويغلق  آذاني  يصم  وأزيره  االتجاهات  جميع  من  الملون  الرصاص 
عيني التي التري اي شئ من كثافة الدخان والتراب المتصاعد والذي بدوره يغشى عيوني 
على ما يجري على االرض غير مصدقا أذاني التي التسمع من الضجيج وال أصدق عيوني 
التي الترى هي االخري من التراب والدخان كما ان عقلي  من البداية وال في النهاية ما 
استطاع استيعاب ما يحدث على االرض ونشاهده طبعًا على شاشات المحطات الفضائية 
نعم لم استطيع استيعاب أوأصدق بأن الصور والمناظر الحية التي اشاهدها للدمار والخراب 
التعقل  استطيع  انا ال  الحبيبة  مدينتي ومسقط رأسي حلب  هي في وطني سوريا وبأخص 
واالنحياز الى احدى اطراف المتحاربين كما يدعونني اصدقائي من هنا أو هناك انا اليوم 
الهدامة  االفكار  اي من  تأييد  استطيع  اعمال وحشية ال  يجرى من  ما  كل  وبعد مشاهدتي 
واالنحياز لها مقابل الفكرة المخربة االخرى والتي هي ابشع من سابقتها كيف لي ان اكون 
إخواني  على  والموت  الدمار  بأدوات  يرمي  يوميًا  أشاهده  وان  ألحداهم  مؤيدا  أو  مواليا 
اآلخرين. انا العرف بالضبط من الذي تسبب في  ان أرى صوراالطفال المذرية وكالمهم 
المذعور من فقدان اهلهم لهذا السبب او ذاك من زاوية حارتهم او في المهجرتحت الخيام في 

الصيف الحارق أو الشتاء القارص الذي اليرحم .

  انا كتبت هذة المقالة ليس فقط  لسخطي على ما يجرى في بلدي بل كتبت بداًل عن العجائز 
اجدادي واعمامي الذي انقطع بهم السبل على ليلة نوم هنية ببطن شبعان حول اسرهم كما 

كانوا متعودين طول عمرهم قبل الحرب . 

الي  الدخول  الي  السبل  بهن  انقطع  اللواتي  السوريات  وخاالتي  اخواتي  عن  كتبت  انا 
اليومي ذوالرائحة الشهيه مهمومات  اليومية لتحضير الطبق  مطبخهن وكانت استراحتهن 
بان ال يتأخرن بالطبخ قبل وصول أبو األوالد من عمله متعبا جائعا وهو بإنتظار ان تعطيه 
الجواب المحبب الي قلبيه بعد ان يسالها في وقت دخوله شو طابخه اليوم ومن بعده يقف           
أتوبيس المدرسه  إيذانا بوصول الصبيان والبنات وهم يحملون شنط المدرسه الثقيله وهم 
مثل ابوهم وقبل السالم يسالون اختي التي اكتب عنها اليوم ويقولوا لهم بصوت واحد شو 

طابخه اليوم يامو 
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انني أ كتب عن ابن اختي في الثالثة بالجامعه بحلب وبنت عمي في االعداديه في دير 
الحارة  يملؤن  الذين  حارتنا  اوالد  واكتب عن  في حمص  العمر  بنفس  والثانيه  الزور 
بالضجيج والصراخ وهم يلعبون الكره علي راس الحارة ويطلع ابن الجيران القريبه 
يصرخ بهم وطي صوتكم في اوال د في تاخيركم عبتحضر لالمتحان نعم كتبت عن كل 
الذي تعودوا عليها  اليومية  الذي اتحرموا من نمط حياتهم  المحترمين االعزاء  هؤالء 
واليوم اصبحوا كل في مجمع الالجئين الذين تملمت احالمهم وخابت امالهم وعن هؤالء 
الذين اتشردوا فى بقاع االرض األربعه أكتب عن كل الذين تعذبوا ومازالوا  يتعذبون 

وعن هؤالء الذين ماتوا بدون ذنب نعم أكتب عنهم 

 أكرر صراخي   لمن يهمه األمر  لكى يسمعوا وأقول مرة و عشرة فضوها بها لك 
خيو مشان اهلل (  عن االخفاقات التى منينا بها فى المحافل الدولية بعد أن اجتمعنا بجهد 
جهيد وخرجنا بخطى حنين أكتب من فرط فزعي وخيبتي من تحولنا كعوائل فى مجتمع 
قلوبهم  يملئ  أناس  الى  واالعراف  والمذاهب  الطوائف  بين  فرق  ال  متخاوي  متألف 
وعقولهم دودة الشك من أخيه أو زميله أو صديقه أو جارة يالطيف على هذه الفظاعة 
الى سفك الدم السوري بهذا السهولة أو بهذا الثمن البخس ..حتى يمكن التصور البشع منها فى حالة ؟ أكتب عن كيفية تسلسل االحداث التى أدت 
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آراء وانطباعات عن الطبعة األولى من كتاب

ات ومواقف« »محطَّ
»إننا نشكركم، لكونكم، إضافة إلى أعمالكم الخيرية لمؤسساتنا الكنسية والوطنية، تقومون 
بتعريف القارىء العربي إلى الثقافة األرمنية وإلى فن العمارة والنحت األرمنيين وكذلك إلى 

أدبنا وحضارتنا.

شعبنا  تاريخ  على  العربي  القارىء  ُيطلع  ألفتموه  الذي  الكتاب  بأن  بارتياح  علمنا  كذلك 
وتاريخ النضال في غاراباغ وإلى تاريخ اإلبادة األرمنية. إنه من الجميل أن تناضلوا بكل طرق 
اإلعالم الجماعية ضد أكاذيب الدبلوماسية التركية - األذربيجانية بما يخص قضية غاراباغ 
وتشرحون  المواضيع  هذه  عن  موثوقة  معلومات  تنشرون  وانكم  األرمنية،  اإلبادة  وتاريخ 

وجهة النظر األرمنية وخاصة عن أهم قضايانا الوطنية أال وهي قضية غاراباغ«.

كاريكني الثاني

كاثوليكوس عموم األرمن

* * *

أجل  من  كتاباتكم  بواسطة  كبيرة  بهمة  تناضلون  عدة  سنوات  ومنذ  بأنَّكم،  جيدًا  ...نعلم 
تعريف قضيتنا العادلة إلى اآلخرين وخاصة إلى الشعوب العربية وتحاولون كذلك تسطيع 
إنَّنا واثقون من أن هذه الجهود ستثمر وستكون  المشروعة.  القومية  األضواء على حقوقنا 
لها دور إيجابي في كسب تعاطف الشعوب المحبَّة للعدالة، وكل هذا من أجل إعادة الحصول 

على حقوقنا القومية المسلوبة.

بهمة  هذا  الهام  عملكم  في  تستمروا  كي  ويرعاكم  يحفظكم  أن  العالمين  إلى ربِّ  ل  نتوسَّ
ونشاط.

آرام األول

كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير

* * *
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»وراء كل مقالة حكاية. سطور بني السياسة والتاريخ«

»وأنا أقرأ الكتاب قدرت أن المؤلف يوازي بتأثيره ودوره حجم وتأثير وزارة اإلعالم 
في جمهورية أرمينيا المستقلة، فالمعارك التي خاضها والمقاالت التي كتبها، تشرح وتفند 

وتوضح مآسي األرمن خاصة تجاه تركيا.

لكن ما لفتني هي التعليقات التي أوردها وراء كل مقال كتبه، عن األسباب والدوافع وعن 
الخلفية، لدرجة أنني كنت أذهب مباشرة لقراءة التعليق قبل العودة إلى المقال، فالفضول 

يدفع صاحبه إلى معرفة ماذا وراء المقال أكثر من المقال نفسه.

تتعرف على المشكلة األرمنية من أساسها، لماذا الخالف على جبل آرارات؟ ما وجهة 
نظر أرمينيا واألرمن تجاه النزاع في أقليم »غاراباغ«. يعني لو صدرت صحيفة أرمنية 
أو تفرغ سفير أرمينيا إليصال صوت األرمن إلى العالم لما نجح مثلما نجح الكاتب كارو 

قيومجيان.

الكاتب ليس محايدًا بالتأكيد، فهو طرف مباشر كونه من األرمن، وهذا ليس عيبًا وال 
ينقصه بشيء، إنما تحترم كتاباته بسبب موضوعيته والتزامه بأدب الحوار الراقي والرفيع 
ما  وهذا  وأدب،  بأمانة وصدق  نظره  وجهة  يعرض  إهانة،  أو  تحريض  أو  تجريح  دون 

يفرض عليك احترامه كقارئ«.

... أول كتاب يصدر للمؤلف، الذي اختار أن يسخر قلمه وأفكاره وموهبته في الكتابة 
عن معاناة شعبه، وجدان تلك المقاالت أشعرته بالبهجة ألنه استطاع ايصال قضية الشعب 

األرمني إلى اآلخرين... وتلك رسالته«. 
حمزة عليان
جريدة »القبس« الكويتية، 24 يونيو 2014

• حمزة عليان : باحث وكاتب لبناني، مدير مركز المعلومات والدراسات في »القبس« 
الكويتية .

* * *

»محطاته«  قيومجيان  كيراكوس  مع  بالعيش  تبدأ  الكتاب  هذا  بقراءة  تبدأ  ...عندما 
المختلفة... فالمحطة األولى هي كيراكوس األرمني بالذات، مع شخصيته القومية وكبريائه. 
كتب عن  لقد  الوطنية«.  بحقوقه  »المطالب  كيراكوس  ترى »مواقف«  المحطة  تلك  فمن 
ه رسائل مفتوحة إلى روؤساء الدول  اإلبادة األرمنية من خالل االحتفاالت المختلفة، فوجَّ
إنه  األرمنية ككندا وفرنسا.  باإلبادة  اعترفت  التي  الدول  األوروبي، وشكر  االتحاد  وإلى 
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القومية األرمنية، وهو  بالحقوق  المطالبة  إلى حتمية  يحيا بعشق جبل آرارات، ويتطرق 
يحيا كذلك مع سفراء تركيا لدى الكويت »ارتجاجات« القضية األرمنية، ومن الطبيعي أن 
المقاالت المطبوعة في الصحافة العربية عن هذه القضية تخلق جوًا غير مرغوبًا به لدى 

هؤالء السفراء الذين يردون على كيراكوس وهو بدوره يرد عليهم فيما بعد... وهكذا...

الدكتور: هراير جبه جيان

جريدة »أزتاك«، بيروت، 5 حزيران 2013

* * *

ب القضية األرمنية من الشعوب العربية« »يقرِّ

»هاجس كيراكوس قيومجيان أرمينيا، بمعنى قضيتها المستمرة منذ عام 1915 والتي 
لن تبدأ خطوات حلها إال بخطوة أولى تقضي باعتراف تركيا بأنها ارتكبت مجزرة ضد 
األرمن، قضت على الماليين منهم، وهي ما ال تعترف به حتى اآلن. إذًا القضية األرمنية 
هي محور مجموعة كبيرة من المقاالت خصوصًا في مناسبة ذكرى اإلبادة في 24 نيسان، 
وأحيانًا يزاوج بين القضية األرمنية المستعصية على الحل والقضية الفلسطينية المستعصية 
بالقوة  إليها من الزاوية نفسها كونها قضية احتالل أرض  على الحل أيضًا، والتي ينظر 
الخارجية  بالدول  والطبيعية واالستقواء  السياسية  وإبادة شعبها األصيل وحرمانه حقوقه 

إلبقاء الحل على ما هي عليه.

وإذ يعرض قضية اإلبادة، الجرح النازف الذي ال شفاء له، ال يغفل القضية األرمنية 
غاراباغ،  ناغورني  بقضية  وعرفت  الماضي،  القرن  تسعينيات  في  بدأت  التي  الجديدة 
محاواًل إفهام العالم العربي أنها قضية حق سليب آخر لن يقبل األرمن أن يكون مصيرها 
كمصير األراضي التي وضعت تركيا يدها عليها بعد ارتكابها اإلبادة، بما فيها جبل آرارات 

الرمز التاريخي ألرمينيا قبل قرون من قيام الدولة العثمانية أو تركيا الحديثة.

صدور هذا الكتاب بالعربية عن القضايا األرمنية بوأه مرتبة رفيعة في التقريب العربي-
األرمني، وهو »بمنزلة جسر يجمع الشعبين العربي واألرمني« كما كتب الشاعر طوروس 

طورانيان«.

جوزيف باسيل

مدير حترير جريدة »النهار«، بيروت، 8 نيسان 2014.

* * *
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أبناء  عن  أخرى  مرة  يذكِّرنا  وهو  الكويت،  من  جاءنا  فريد  كتاب  طاولتنا  على 
جلدتنا المبدعين والمتواجدين في أطراف المعمورة، والذين في تلك األماكن النائية ال 
فوا الشعب األرمني  يعيشون فقط حياتهم كأرمن عاديين بل يقدِّمون ما بوسعهم كي يعرِّ
للشعوب األخرى. وكيراكوس قيومجيان هو أحد هؤالء، وهو عندما يطبع هذا الكتاب 

يتحول إلى جسر متين ُمدَّ بين الصحافة األرمنية والقارىء العربي.

روبير هاداجيان - رئيس جريدة »مرمرة« اسطنيول ، 13 آذار 2013 

* * *

هو  قيومجيان  )كارو(  كيراكوس  السابق  للحلبي  ومواقف«  طات  كتاب »محَّ »إن 
كتاب يربط الشعبين العربي واألرمني وُيظهر للنور عالقات تاريخية وسياسية وثقافية 

واقتصادية قديمة وحديثة. إنه كتاب ممتع وغني بمعلوماته وجميل في مظهره.

تجاه  إيجابيًا  جوًا  ويخلق  التاريخية  الحقائق  العربي  القارىء  أمام  يفتح  كتاب  إنه 
وبمختصر  واسعًا...  وفكره  األرمني  خفايا روح  يكشف  كتاب  إنه  األرمني.  الشعب 

الكالم، إنه جسر ذهبي ُمدَّ بين الشعبين العربي واألرمني«.

جيراير تانيليان - رئيس حترير مجلة »كامار«، بيروت، العدد 19، 2013

* * *
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ف يف سطور   املؤلِّ

كيراكوس )كارو( نرسيس قيومجيان. 

من مواليد مدينة حلب السورية عام 1946- ضاحية األشرفية )الداودية(. 

مقيم في الكويت

الدراسة: متوسطة

دورات مكثفة في اللغات في حلب والكويت   

دورات في علوم اإلدارة – جامعة الكويت 

دورات في علم المعادن في مدينة جنيف سويسرا

يهوى اإلطالع في شتَّى فروع المعرفة وله بعض الترجمات  

يهتم بالدراسات والبحوث العلمية والفكرية باللغات العربيَّة واألرمنيَّة واالنجليَّزية 

العربيَّة    الصحف  من  العديد  في  وغيرها  واالجتماعية  والتاريخية  السياسية  مقاالته  ُنشرت 
واالنكليزية والتركية واألرمنية منها: 

الحياة اللندنية - الشرق األوسط اللندنية - القبس الكويتية – الوطن الكويتية – اوان - الرأي العام  
اللبنانية - دزاغيك االسبوعية – أزتاك األرمنيَّة – كانتساسار     النهار  الكويتية -  العربي  - مجلة 
 -   Daily star liban - Kuwait times - األرمنيَّة – زارتونك األرمنيَّة – آرارات األرمنيَّة

اكوس ومرمرة التركية .

مدير عام وشريك في شركته الخاصة لتجارة وتصنيع المعادن في الكويت

شارك في المؤتمر العام الخامس والسابع لألدباء األرمن في أرمينيا 2010 و 2014 

حصد العديد من األوسمة والجوائز لنشاطاته في المجالين الثقافي والخيري 

عمل في العديد من المجالس األرمنيَّة في الكويت وترأس بعضها.

 عضو في اتحاد كتاب األرمن
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