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حمليات �سيا�سية

طرابل�س ت�ستعيد حياتها الطبيعية
ووجهها الوطني
} عبدالله خالد
تميّز األسبوع الفائت بمجموعة ح��وادث تؤكد
اس��ت��ع��ادة ط��راب��ل��س وج��ه��ه��ا ال��وط��ن��ي والقومي،
النابع من كونها مدينة متدينة بال تعصب لم تنجح
م��ح��اوالت خطفها ،مقدمة لحرفها ع��ن تاريخها
المشرق الذي عرفت به عبر التاريخ كمدينة عربية
ح��ارب��ت م��ح��اوالت التتريك ال��ط��وران��ي��ة ومساعي
التغريب ف��ي عهد االن��ت��داب وإب��ع��اده��ا ع��ن مجالها
الحيوي مدينة أساسية في بالد الشام.
الحدث األول تمثل في احتفالها بذكرى تحريرها
م���ن غ����زو ال���ف���رن���ج���ة ،ف���ي م���ا ع����رف ب���ـ»ال���ح���روب
ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة» ع��ل��ى ي��د ال��س��ل��ط��ان ق��ل��اوون .وتميّز
الحدث الثاني باستهجانها واستنكارها ترشيح
سمير جعجع لمنصب رئ��اس��ة الجمهورية ،وهو
الذي اغتال أحد أبرز قادتها رشيد كرامي وخرج
بعفو خاص من السجن الذي أمضى فيه أحد عشر
عاما ً كان مفترضا ً به بعدها أن يعلن توبته ويقدم
اعتذارا ً إلى طرابلس وأسرة الشهيد كرامي ،لكنه
آث��ر أن يستم ّر ف��ي غ��يّ��ه ،م��ا ج��ع��ل أب��ن��اء طرابلس
يعبّرون عن غضبهم من الترشيح ال��ذي اعتبروه
ت��ح�� ّدي��ا ً لمدينتهم واس��ت��ف��زازا ً ل��م��ش��اع��ره��م .وتم
التعبير عن هذا الغضب بمئات اليافطات وعشرات
ال��ت��ص��ري��ح��ات م��ن ق���ادة المجتمع ال��م��دن��ي ت ّوجت
بزيارات شعبية لضريح الرئيس الشهيد في مقبرة
ب��اب الرمل .كما أن أربعة من ن��واب طرابلس ،هم
الرئيس نجيب ميقاتي والوزيران محمد الصفدي
وأح��م��د ك��رام��ي والنائب محمد عبداللطيف كبارة
رف���ض���وا ه���ذا ال��ت��رش��ي��ح وف��ض��ل��وا ال��ت��ض��ام��ن مع
مشاعر أبناء مدينتهم.
تمثل الحدث الثالث بالعديد من األنشطة التي
ق���ام ب��ه��ا المجتمع األه��ل��ي وال��م��دن��ي ع��ل��ى الصعد
ك��اف��ة لإليحاء ب��أن طرابلس ع��ادت إل��ى طبيعتها،
والدليل األنشطة الثقافية والرياضية واالحتفاالت
الموسيقية والفنية وتنشيط ال��ح��رك��ة التجارية
ع��ب��ر ال��ت��روي��ج ل��ل��ت��س��وق ع��ب��ر ح��س��م ن��س��ب مئوية
من األسعار لتحفيز أبناء المدينة وج��واره��ا على
ال��ش��راء ،بعدما خيم األم��ن على ربوعها واستعاد
السلم األهلي مناخه الذي جعل أبناء زغرتا والكورة
والضنية والمنية يقصدونها بعد طول غياب فرضه
التوتر األمني الذي ساد عاصمة الشمال.
هكذا أصبح الجميع يشعرون ب��أن ال بديل من
ال��ع��ودة إل��ى خيار ال��دول��ة ال��ذي يوفر وح��ده األمن
واالستقرار ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين
المواطنين من دون تحيز أو محاباة لهذا الطرف
أو ذاك .عبر أبناء طرابلس بأساليب مختلفة عن
التفافهم ح��ول الجيش وال��ق��وى األمنية ودعمهم
الخطة األمنية التي يقومون بتنفيذها ،وش��دّدوا
على ع��دم التهاون م��ع المخلّين ب��األم��ن والتعامل
ب��ح��زم ب��ه��م .وق��� ّوم���وا ع��ال��ي��ا ً ال���زي���ارات المتكررة
لطرابلس التي ق��ام بها قائد الجيش العماد جان
ق��ه��وج��ي وق���ادة األج��ه��زة األم��ن��ي��ة األخ���رى الذين

عبروا من خالل التصريحات التي أدلوا بها خالل
وجودهم في المدينة وأكدوا فيها على أن ال تراجع
عن تنفيذ الخطة األمنية وأنهم سيقومون بواجبهم
على أكمل وجه بعدما صدر القرار السياسي ورفع
الغطاء السياسي عن كل مخ ّل باألمن أو عامل على
تفجير الوضع األمني مرة أخرى.
في المقابل ،سعت القوى المتضررة من تنفيذ
الخطة األمنية في طرابلس إلى عرقلتها عبر إلقاء
ب��ع��ض ال��ق��ن��اب��ل وال��م��ت��ف��ج��رات ف��ي ب��ع��ض األحياء
وتحريض األه��ال��ي على مواجهة عملية تنفيذها
والمطالبة بإصدار عفو عام عن قادة المحاور ترافق
مع ظهور بعضهم في أكثر من منطقة ،في محاولة
يائسة لإليحاء بأنهم ما زال��وا موجودين .وكان
الهدف الرئيسي لهذا الحراك المحدود اإليحاء أن
في مستطاعهم عرقلة مسيرة األمن إذا لم يحسب
حسابهم ف��ي أي تسوية مقبلة ،متجاهلين أنهم
خ�لال ج��والت االق��ت��ت��ال ف��رض��وا هيمنتهم بالقوة
وم���ارس���وا ال��ت��ج��اوزات ال��ت��ي أف��ق��دت��ه��م الحاضنة
الشعبية التي توهّموا أنهم يمتلكونها ،بدليل عدم
توافر أي تجاوب معهم في المناطق كانوا فيها،
ب��اس��ت��ث��ن��اء ق��ل��ة ضئيلة م��ن أه��ال��ي ال��م��ط��ل��وب��ي��ن أو
بعض المستفيدين من وجودهم .وهكذا اضطروا
إلى مغادرة المدينة واالختباء في أطراف الضنية
والمنية ،فضالً عن أن بعضهم حرص على مغادرة
لبنان.
األم��ر المؤكد أن المرحلة الضبابية الملتبسة
التي س��ادت ال��وض��ع ف��ي طرابلس م��ع ب��دء الخطة
األمنية أوشكت على الزوال لمصلحة مرحلة أكثر
وض��وح��ا ً تبرز التصميم على إن��ه��اء االق��ت��ت��ال في
طرابلس وطي صفحة دور قادة المحاور وتثبيت
منطق ع��ودة الدولة بكل ما يعنيه هذا المنطق من
التزامات منها حيال طرابلس ،تحديدا ً على صعيد
التنمية التي تشكل المدخل الوحيد لتقليص حدة
األوضاع المعيشية الصعبة التي سادت طرابلس
نتيجة تفشي البطالة وما يرافقها من فقر وتخلف
وج��ه��ل ي��ج��ع��ل ش��ب��اب��ه��ا ع��رض��ة ل�لان��ج��رار وراء
مشاريع مشبوهة لتأمين لقمة العيش لعائالتهم.
بات المواطن الطرابلسي يشعر بأن واجبه الوطني
يفرض عليه أن االنحياز إلى منطق الدولة ويدعم
الجيش وال��ق��وى األم��ن��ي��ة وي��ج��اه��ر برفضه عودة
قادة المحاور وإصراره على مواجهتهم مهما كلفه
ذلك من تضحيات.
يكاد زائر طرابلس هذه األيام ال يصدق ما تراه
عيناه من استقرار أمني ونشاط اجتماعي -ثقافي
وعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت
االشتباكات الدامية في الفترة األخيرة .واألمل أن
يستمر هذا الوضع ،علما ً أنه في حاجة إلى تعاون
ج��اد ومخلص بين الدولة ممثلة بجيشها وقواها
األمنية وج��ه��ازه��ا اإلداري وأب��ن��اء المدينة الذين
ع��ان��وا األم�� ّري��ن خ�لال ال��ح��وادث كنتيجة طبيعية
الختطاف المدينة ومصادرة قرار أهلها.

الجي�ش يزيل د�شمتين في الملولة وجبل مح�سن
ويعتقل مطلق النار على قوى الأمن في طرابل�س
فشلت محاوالت القوى المتضررة من تنفيذ الخطة
األمنية في عرقلة إجراءات الجيش والمداهمات التي ينفذها
في طرابلس بحثا ً عن الفارين من قادة المحاور ،وتمكنت
أمس مخابرات الجيش من اعتقال المدعو اسماعيل قواص
بعد إقدامه على إطالق النار على عنصر من قوى األمن
الداخلي في شارع مار مارون في طرابلس.
من ناحية ثانية أزال الجيش دشمة في منطقة الملولة
كانت تستخدم أثناء االشتباكات بين باب التبانة وجبل
محسن ،وأزال دشمة أخرى في جبل محسن.
في هذه األثناء أقدمت العناصر المتضررة على مواصلة
إلقاء القنابل الصوتية في مجرى نهر أبو علي في محاولة
يائسة لتعكير أجواء األمن واالستقرار السائدة في طرابلس
منذ بدء تنفيذ الخطة األمنية.
من جهة أخرى ،أقدم عدد من أهالي التبانة على قطع
الطريق عند مسجد الرحمن احتجاجا ً على ع��دم دفع
تعويضات اإلغاثة.
وف���ي ال��ب��ق��اع ضبطت ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي جيب
ميتسوبشي مونتيرو من دون لوحات ،مسروق في محلة
المصيدة في جرد عرسال.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وفي إطار الحفاظ
على األمن واالستقرار ومالحقة المطلوبين للعدالة أوقفت
قوة من الجيش كالً من :علي جمال الدين ،حسن رفيق
المقداد ،عباس علي ناصر الدين وماهر عصام العلي،

المطلوب توقيفهم بموجب وثائق عدة إلقدامهم بتواريخ
مختلفة على ارتكاب جرائم إط�لاق النار وشهر أسلحة
باتجاه مواطنين ،واالعتداء على عناصر من الجيش وذلك
بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش .كذلك أوقف الجيش
المدعو فيصل صالح إخليف من التابعية السورية إلقدامه
فجر أمس على إطالق النار في منطقة بئر حسن ،وقد بوشر
التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

االدعاء على 10

وادع��ى مفوض الحكومة ل��دى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على  10أشخاص بينهم  3موقوفين
شاركوا في ح��وادث طرابلس ،بين جبل محسن وباب
التبانة ،في جرم تشكيل مجموعة مسلحة بهدف القيام
بأعمال إرهابية وإط�لاق النار وحيازة أسلحة وإلحاق
األضرار والتخريب في األبنية والممتلكات ،وأحالهم على
قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.

احتجاجات في سجن رومية

وف���ي س��ج��ن روم��ي��ة ن��ف��ذ ع���دد م��ن ال��س��ج��ن��اء حركة
احتجاجية في «نظارات» مبنى األحداث رفضا ً للتفتيش
ال��ذي تقوم به القوى األمنية داخ��ل السجن ،إذ رفضوا
السماح للقوى األمنية بالقيام بمهامها.

تامر ي�ؤكد الت�ضامن مع الإعالم
م�س بالحريات
ويرف�ض � ّأي ّ
أثنى رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر
على الدور المحوري الذي يؤدّيه رئيس مجلس النواب
نبيه بري على ك ّل الصعد ،ال سيما على صعيد تسهيل
إنجاز االستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية،
وتحاشيا ً للوقوع في الفراغ.
وخالل ترؤسه اجتماع المكتب السياسي للحركة تمنى
تامر جميع الكتل النيابية مالقاة توجه رئيس المجلس
والحرص على حضور الجلسات وتأمين النصاب انطالقا ً
من المهام الملقاة على عاتق النواب من ك ّل النواحي
السياسية والوطنية والدستورية.
كذلك ه ّنأ تامر الحكومة ورئيسها تمام سالم على
ال��ش��وط المقبول ال��ذي قطعه تنفيذ الخطة األمنية،
واإلج��راءات األساسية التي اتخذها الجيش اللبناني،
سواء في طرابلس والشمال أو في البقاع وأيضا ً في ك ّل
التحسن الكبير في الوضع
المناطق ،إذ يلمس المواطنون
ّ
األمني ،وهو ما لفت إليه أيضا ً المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم.
واعتبر تامر أنّ ما نم ّر به هو وق��ت ضائع سيدفع
ثمنه اللبنانيون في النهاية إذا لم يتم انتخاب رئيس
جديد للجمهورية في الموعد المحدد ،داعيا ً إلى أنّ يكون
الرئيس المنتخب مق ّربا ً من الجميع ،ومؤمنا ً بشعار
الجيش والشعب والمقاومة ض ّد العدو «اإلسرائيلي».

رج���ح ت��ام��ر أال تنضج األم���ور ق��ب��ل الخامس
وإذ ّ
والعشرين من أيار المقبل موعد انتهاء والية الرئيس،
رأى أنّ من واجب قوى  8آذار أن تس ّمي مرشحها ،وطالب
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون بإعالن
ترشحه رسميا ً كونه رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية،
وهو الوحيد القادر على إقامة جسور الحوار والتواصل
مع جميع األف��رق��اء اللبنانيين ،وكذلك مع السعودية
وإي��ران وسورية ومع ك ّل ال��دول الفاعلة والمؤ ّثرة ،وال
ضير بالتالي من اعتماد ثنائية عون لرئاسة للجمهورية
وسعد الحريري لرئاسة الحكومة كح ّل أمثل في هذه
المرحلة الدقيقة.
وأع���رب تامر ع��ن ال��رف��ض المطلق لما تتع ّرض له
جريدة «األخبار» وقناة «الجديد» من إرهاب وترهيب
من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ،مذ ّكرا ً بالظلم
الذي لحق بالضباط األربعة وبمواطنين آخرين أبرياء،
متسائالً عن جدوى استمرار الحكومة اللبنانية بتمويل
هذه المحكمة التي ثبت أنها فاشلة منذ إنشائها.
وأك��د تامر التضامن الكامل م��ع اإلع�لام اللبناني،
مشدّدا ً على أنّ اللبنانيين لن يتساهلوا أب��دا ً إزاء أيّ
مس بالحريات العامة وبالحريات اإلعالمية على وجه
ّ
الخصوص ،ألنّ المسألة مبدئية ويجب أن تكون بعيدة
ك ّل البعد عن المصالح السياسية.

تقرير خا�ص من �أرمينيا في ذكرى الإبادة الجماعية الأرمينية

الرئي�س �سركي�سيان ووزراء ي�ؤكدون :الإبادة م�ستمرة طالما
ا�ستمرت تركيا بالإنكار ...و�أحفاد العثمانيين يعيدون ال�سيناريو في ك�سب

الرئيس األرميني يضع إكليالً على نصب الشهداء

جودي يعقوب ـ أرمينيا ـ
يريفان
في الذكرى التاسعة والتسعين
للمجازر األرمينية ،أحيت جمهورية
أرمينيا الذكرى .وقامت «البناء» في
العاصمة يريفان بتغطية الحدث
وأع��دت تقريرا ً تضمن مواقف كبار
المسؤولين ،جاء على النحو اآلتي:
تعتبر اإلبادة الجماعية األرمينية
م��ن أول����ى اإلب������ادات ف��ي العصر
الحديث ،وتسمى أيضا ً بالمحرقة
األرم��ي��ن��ي��ة ،ويطلق عليها األرم��ن
تسمية
« »Metz Yeghernالتي تعني
الجريمة العظمى ،إذ كانت تهدف
إلى إزالة االسم األرميني من الوجود،
ونقل عن لسان وزير داخلية تركيا
آن��ذاك طلعت باشا« :سيتم إفناء
وإب��ادة جميع األرم��ن القاطنين في
تركيا ومن دون األخذ في االعتبار
وجود النساء واألطفال والعاجزين،
سيوضع ح ّد نهائي لوجودهم وال
يهم م��دى فظاعة ال��وس��ائ��ل التي
ستستخدم لهذه الغاية ،وال يجوز
أبدا ً أن تتحرك مشاعر الشفقة لدينا
تجاههم».
وتعرض األرم���ن ،أثناء الحرب
العالمية األول��ى وبعدها على يد
السلطات العثمانية ،لمختلف أنواع
التعذيب من عمليات قتل وتدمير
منظم وت��رح��ي��ل ق��س��ري وتجويع
وب��ط��ش ،م��ع ن��وع م��ن التعليمات
التي كانت تهدف إلى القضاء عليهم
خالل الترحيل الذي كانت وجهته
النهائية الصحراء السورية ،حيث
ينتظرهم الموت جوعا ً وعطشاً.
وك��ان��ت ال��ب��داي��ة ف��ي ي���وم 24
نيسان من عام  ،1915عندما قامت
السلطات العثمانية باعتقال أكثر
من  250من المفكرين والمسؤولين
األرم�����ن ،وع��م��دت إل���ى إب��ع��اده��م
والقضاء عليهم جميعاً ،ثم اجتث
الجيش العثماني المواطنين األرمن
من بيوتهم وأجبرهم على السير
مئات األم��ي��ال بعد أن حرمهم من
الطعام والماء ليصلوا إلى الصحراء
ال��س��وري��ة ،ب��ع��د أن ك���ان ق��د م��ات
معظمهم أثناء الترحيل ليلحق بهم
الباقون إما قتالً أو موتا ً من العطش
على رمال دير الزور ،ومن استطاع
ال��ن��ج��اة استقر ف��ي أم��اك��ن أخ��رى
ليشكل في ما بعد ما ب��ات يُعرف
بالشتات أو المهجر األرميني.
قامت أكثر من  20دول��ة غربية
ح��ت��ى اآلن و 44والي���ة أميركية
ب���االع���ت���راف رس���م���ي���ا ً ب���اإلب���ادة
األرمينية ،إضافة إل��ى العديد من
كبار المؤرخين والمنظمات الدولية
وكبرى وسائل اإلعالم العالمية ،إال
أن الجمهورية التركية الحديثة،
والوريثة الشرعية لإلمبراطورية
العثمانية ،ترفض رف��ض�ا ً قاطعا ً
توصيف تلك الحوادث «باإلبادة»
على رغم أنها تتعرض ،خصوصا ً
في السنوات األخيرة ،لضغوطات
دولية عدة لالعتراف بحقيقة ذلك.
وعشية الذكرى الـ 99وفي بادرة
غير مسبوقة ،توجه رئيس الوزراء
التركي رج��ب طيب أردوغ���ان في
رسالة تعزية ،وللمرة األول��ى ،إلى
أح��ف��اد األرم���ن القتلى ،ول��ك��ن من
دون االعتراف بالجريمة ،ناسيا ً أن
األم��م ترتقي وت��زداد قوة من خالل
االع��ت��راف بماضيها ،حتى لو كان
مؤلما ً القيام بتصفية الحسابات

األب يسايان يتحدث للزميلة يعقوب

كبار المسؤولين يتوسطهم الرئيس سركيسيان أثناء إحياء الذكرى

العالقة بينها ،وبالتالي بناء أسس
لمستقبل أكثر عدالة وتسامحاً.

الرئيس سركيسيان

أعلن الرئيس األرميني سيرج
سركيسيان في بيان أن بالده «تعتبر
أن تركيا تواصل سياسة اإلنكار
التام لهذه اإلب��ادة ،وإن اإلب��ادة ما
زالت مستمرة طالما أن دولة تركيا،
التي خلفت السلطنة العثمانية،
تواصل سياسة اإلنكار التام لهذه
اإلبادة ،على اعتبار أن إنكار جريمة
يعني استمرارها المباشر» ،من
دون اإلشارة بوضوح إلى التعازي
التي عبرت عنها تركيا للمرة األولى،
وشكر جميع الدول التي «ساعدت
أبناء األرمن ومنحتهم اللجوء بعد
أن استطاعوا الهروب والنجاة من
اإلبادة الجماعية» ،مشيرا ً أيضا ً إلى

الكرسي البطريركي في اتشميازين.
وص��رح مانوكيان قائالً« :نحن
دائ��م �ا ً نصلي م��ن أج��ل ال��س�لام في
سورية ولدينا كل الثقة بأن الشعب
ال��س��وري يجب أن ي��ح� ّل مشاكله
م��ن ال��داخ��ل وال ينتظر أي تدخل
خارجي» ،مضيفاً« :أردوغان ليس
إن��س��ان �ا ً ص��ادق��ا ً وأن���ا ال أص��دق��ه،
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات��ه ه���ذه بعد
الضغوطات العالمية على الدولة
التركية».
وتابع مانوكيان« :هم يريدون
أن يتهربوا من ه��ذه الضغوطات،
ل��ذا فهم يتظاهروا بالحزن ،ولكن
التوبة الصحيحة هي باعترافهم
بالمجازر األرمينية ،ألن حزنهم
من غير االعتراف ال يعني شيئاً»،
موضحاً« :أثناء الحرب العالمية
األول���ى تهجر األرم���ن م��ن منازلهم

ت�صريحات الدولة التركية المعتادة
وكلمات �أردوغان التقليدية ال تعني
�شيئ ًا بالن�سبة لل�شعب الأرميني الذي
ذاق الويالت من جرائمه
أن «المشاكل التي يعانيها األرمن
السوريون اليوم هو شغلنا الشاغل
وهمنا األول ...ونحن نبذل قصارى
جهدنا إلع��ادة السالم إلى الشعب
السوري».
وف��ي ال��ي��وم ال���ذي ي��ق��وم األرم��ن
ب��إح��ي��اء ذك���رى أرواح شهدائهم
التي ُزهقت بطريقة غير إنسانية
ع���ام  ،1915ق���ام ال��رئ��ي��س س��رج
س��رك��ي��س��ي��ان وع��ق��ي��ل��ت��ه ب��رف��ق��ة
كاثوليكوس عموم األرمن كاريكين
الثاني وع���دد م��ن ال����وزراء وكبار
المسؤولين في جمهورية أرمينيا،
ب���زي���ارة ن��ص��ب ش���ه���داء اإلب����ادة
األرمينية على تلة الدزيزيرنلكابيرت
في
«»Tsitsernakabert
العاصمة األرمينية يريفان ،ووضع
أكاليل م��ن ال��زه��ور وال��ص�لاة على
أرواح الشهداء ال��ط��اه��رة ،ومنهم
المطران هواكيم مانوكيان المسؤول
العام للعالقات بين الكنائس لدى

واضطهدوا وذب��ح مليون ونصف
م��ن األرم���ن ف��ي إب���ادة جماعية من
ق��ب��ل العثمانيين ،وال��ي��وم يعاد
السيناريو نفسه في كسب بتوقيع
األحفاد العثمانيين وبصماتهم»،
وقال« :يجب على السوريين اليوم
أن يتمسكوا بجذورهم وعراقتهم
ووطنيتهم ،وأن يصلوا ويصبروا
ألن هذا الصراع سينتهي عن قريب
بإذن الله».

بوغوصيان

وقالت وزي��رة الثقافة هاسميك
بوغوصيان« :الوضع في سورية
ص��ع��ب ج���دا ً لجميع ال��س��وري��ي��ن
وال��ب��ش��ري��ة ف���ي ال��ع��ال��م أج��م��ع،
خصوصا ً لألرمن ألننا نحن لدينا
عالقات جيدة مع سورية بالنسبة
إلى العالقات الثقافية» ،مضيفة:
«ولدينا أيضا ً جالية أرمينية كبيرة
فيها» ،م��ؤك��دة أن��ه «بالنسبة لنا

كدولة أرمينية ما يجري في سورية
اليوم هو شيء صعب جدا ً وأتمنى
أن تنتهي المشاكل وال��ص��راع عن
قريب في سورية».
وتابعت« :نحن على دراية تامة
بما يجري في سورية ،خصوصا ً
في كسب ،لذا نظمنا في دار األوبرا
احتفالية كبيرة إه��دا ًء منا للشعب
ال���س���وري ل��ن��ط��ل��ع ال��ج��م��ي��ع على
ف��ظ��اع��ة ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة وم��ا
وصلت إليه .آم��ل أن ي��رى الشعب
ال���س���وري ال���س�ل�ام ،وأن يعيش
بسعادة وصحة وأن يرجع األمان
واالستقرار إلى هذا البلد العظيم».
وأكدت بوغوصيان :أن «تصريحات
الدولة التركية المعتادة وكلمات
أردوغ��ان التقليدية ال تعني شيئا ً
بالنسبة للشعب األرميني الذي ذاق
الويالت من جرائمه».

هاكوبيان

وقالت وزيرة المغتربين هرانوش
هاكوبيان« :إن األزمة السورية هي
أزمة كبيرة جداً ،خصوصا ً ما يحدث
اآلن في كسب ،ألن األرمن يعيشون
في كسب منذ آالف السنين ،ونعلم
اآلن أن معظم السوريين قد تهجروا
م��ن بيوتهم خ�لال س��ن��وات األزم��ة
وأيضا ً في كسب» ،مؤكدة أن هذا
«بحد ذاته أزمة حقيقية ،ونستطيع
أن نطلق عليه مجزرة ،لذا فال يجب
علينا أن ن��س��اوي بين الضحية
والسفاح» ،متمنية «السالم للشعب
السوري في سورية ،ألن ما يحدث
في س��وري��ة ،خصوصا ً في كسب،
يعيد إلى أذهاننا ما حدث قبل 99
ع��ام�اً ،وأتمنى أن يجلس الشعب
ال��س��وري إل��ى طاولة المفاوضات
لكي يستطيع أن يتفاعل مع الحوار
ويحل بسرعة كل مشاكله ،وأتمنى
من جميع السوريين أن يرجعوا
إلى بلدهم وإلى حياتهم الطبيعية.
ونحن نقول ألردوغ��ان يجب عليك
أن تقدم االعتذار أوال ً وأن تعترف
بالمجزرة قبل أن تعزي ،ألن كل هذا
ليس له فائدة تذكر».

آرمين آشوديان

قال وزير التربية آرمين آشوديان:
«أنا أتمنى السالم المزدهر للشعب
السوري وجميع السوريين ،وعلى
جميع ال��ط��وائ��ف ف��ي س��وري��ة أن
تعيش بانسجام ووفاق ألن سورية
جميلة بتنوعها ،ونحن األرمن لدينا

حاملو األكاليل يتجهون نحو النصب

...والوزيرة بوغوصيان

تاريخ عريق في صفحات الدولة
السورية وفي الحضارة السورية»،
مشيرا ً إلى أننا «نحن كدولة أرمينية
سنساهم ونساعد الشعب السوري
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���س�ل�ام ف���ي س��وري��ة،
والسوريون هم وحدهم فقط عليهم
أن يحددوا مصيرهم».

األب يسايان

أما األب بيدروس يسايان ممثل
المطران رافائيل ميناسيان رئيس
أساقفة أرمينيا وجورجيا وأوروبا
الشرقية لألرمن الكاثوليك فقال« :إن
هناك مشكلة كبيرة منذ أعوام بدأت
في العراق أوال ً واآلن في سورية،
وه���ي عملية واض��ح��ة وممنهجة
إلخ�ل�اء المسيحيين م��ن ال��ش��رق
األوسط» ،مشيرا ً إلى أن هذه «بحد
ذاتها ظاهرة خطرة ج��دا ً بالنسبة
إلى السوريين عموما ً والمسيحيين
خ��ص��وص�اً ،ألن س��وري��ة بلد قديم
جدا ً وهي مهد المسيحية واألماكن
ال��م��وج��ودة فيها محببة ومقدسة
لجميع السوريين والمسيحيين في
العالم ،ألن المسيحية انطلقت منها
وال��ق��دي��س ب��ول��س ال��رس��ول ،لذلك
أضحت سورية بالنسبة إلى جميع
المسيحيين في العالم وجعا ً وألما ً
كبيرين» .وأض��اف« :نحن جميعا ً
نصلي من أجل السالم في سورية،
ون��دي��ن جميع األع��م��ال ال��ت��ي تقام
ضد قداسة الحياة ،وض��د السالم
وضد المسيحيين ،وهذا هو اإلخالء
ال��ذي تكلمت عنه منذ قليل أصبح
وجعا ً وألما ً لكل مسيحي ،من أجل
ذل��ك نصلي وندين م��رة أخ��رى كل
األع��م��ال ال��ت��ي ت��ق��ام ض��د ال��س�لام
والمسيحيين».
وتابع يسايان« :عندما نتكلم عن
كسب نتذكر المجزرة الكبرى بحق
األرمن ،والتي تعتبر المجزرة األولى
ف��ي ال��ق��رن العشرين ،التي نفذها
األت��راك قبل  99عاماً ،واليوم يكمل
األحفاد ما بدأه أجدادهم ،لقد فعلوا
شيئا ً شبيها ً بما فعلوه أثناء المجازر
وهذا وجع كبير وألم كبير بالنسبة
لنا نحن األرمن ،وال أستطيع أن أقول
أكثر من ذلك» ،مضيفاً« :أنا ال أصدق
أردوغ��ان فكيف يعزي األرمن اليوم
وهو يفعل عكس ما يقوله في كسب،
وربما تعزيته ه��ذه ج��اءت تغطية
لذنبه وذنب أج��داده ،فإذا أراد حقا ً
أن يعزي عليه أوال ً أن يعترف بذنبه
وي��ج��ب أن ي��ت��وب وي��وق��ف بطشه
ودع��م��ه للقتلى ه��ذا ه��و رأي ،وأن��ا
ال أصدقه وبنظري أن��ه يجب على
أردوغ��ان أوال ً أن يعترف بخطيئته
وبجريمته قبل أن يعزي».
وختم األب قائالً« :نحن بدورنا
ن��ك��رم ذك���رى م��ا ح��دث قبل تسعة
وتسعين عاما ً عندما تمت تصفية
مليون ونصف من األرمن ،وسوقهم
إل��ى ال��م��وت ف��ي األي���ام األخ��ي��رة من
ع��م��ر اإلم��ب��راط��وري��ة العثمانية،
ونقدم أحر التعازي ل�لأرواح التي
فقدت وللمعاناة التي ذاقها الرجال
والنساء واألطفال في تلك الحقبة،
ونتمنى أن يرقد األرمن الذين قتلوا
في سالم ،ونعرب عن تعازينا إلى
أحفادهم ،ألنه من واجبنا أن نتذكر
دائ��م�ا ً ه��ذه األح���داث المؤلمة لمنع
تكرارها م��رة أخ��رى مثلما يحدث
اليوم في كياننا الشامي» ،وأضاف:
«فكأنما جرائم اإلب���ادة الجماعية
والتهجير واالستيالء على الممتلكات
التي مارسها األت��راك العثمانيون
األج���داد ،ب��دأ األح��ف��اد العثمانيون
الجدد بانتهاجها اآلن في سورية
وخصوصا ً في كسب».

 ...والوزير آرمين آشوديان

