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انية اجنيال ميركل في مطار يريفان ستشارة اال رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان مستقبالً ا

مــبــاحــثــات ذات طــبــيــعــة مــصــيــريــة
بـــالـــنــســـبـــة لالحتـــاد االوربي ولــدول
جـــنــوب الـــقــوقــاز حـــيث تــفـــقــدت في
جـورجيا اخلط احلدودي االداري الذي
نـطقـة التي تـديـرها تـبلـيسي يـفـصل ا
عن االقــلـيـمـ االنـفـصـالـيـ ابـخـازيـا
واوسـيـتـيـا اجلـنـوبـيـة. واكـدت ميـركل
دعــمـهـا جلــورجـيـا امـام روســيـا الـتي
دخـلت فـي حـرب دمـويـة معـهـا. وقـالت
مـصـادر ان (جـولـة مـيـركل تـعـد مـهـمـة
ـشـمـولـة بـزيـارتـها ـنـطـقـة ا جـدا الن ا
ـانـيا بـسـبب ثـرائـها مـنـطـقـة جاذبـة ال
ـــواد اخلــام). ومن مــظــاهــر الــدعم بــا
الـذي قدمته ميـركل الى يريفـان قيامها
بـزيـارة الـنـصب الـتـذكـاري (تـشـيـسـتر
نــاكــبــريـد) لــتــكــر ضـحــايــا االبـادة
اجلـمـاعيـة االرميـنـية فـضال عن زيارة
مـركـز تـومو لـلـتـكنـولـوجـيا االبـداعـية
ــســـتـــشــارة ـــقــابل فـــان زيـــارة ا وبـــا
ـانـيـة جـورجـيـا في الـيـوم الـتـالي اال
حـملت ذات االهميـة اذ أن روسيا تقدم

احلــمــايـة الــعــســكـريــة لــلــمـنــطــقــتـ
االنـفصالـيت واعتـرفت باستـقاللهما
عــقب احلـرب الــتي وقـعت عـام 2008.
ومــــنــــذ ذلـك احلــــ تــــدعم روســــيــــا
ــسـاعـدات مــالـيــة تـقـدر ــنـطـقــتـ  ا
ـــلــيـــارات. وال يـــزال هــنـــاك قــوات بـــا
ـنـطـقـتـ رغم روسـيــة مـنـتـشـرة في ا
إبـرام اتـفـاقـية سالم بـوسـاطـة االحتاد
األوروبـي. ووفقا لـلقانـون الدولي فإن
ـنـطقـت تـابعـتان جلـورجيـا. وكانت ا
مــيـــركل قــالت في مـــســتــهل زيــارتــهــا
لــتــبــلــيــسي انــهــا تــتــبــنى تــصــنــيف
جـورجـيا كـدولـة آمنـة ولـيست مـصدرا
لالجــئــ مـضــيـفــة انه (بــعـد حتــريـر
تــــــأشـــــيــــــرة االحتـــــاد االوربـي امـــــام
ـواطنـ اجلورجـي تقـدم الكـثيرون ا
انـيـا على مـنـهم بـطلب الـلـجـوء الى ا
الــرغم من نـدرة عــدد من اعـتــرفت بـهم
). واشارت انيـة كالجئ الـسلطـات اال
الـى (تراجع اعـداد الالجـئـ الـقـادم
مـن جــورجــيـــا ثــانـــيــة وذلك بـــفــضل
مـسـاعـدة احلـكومـة اجلـورجـيـة). واكد
رئــــيس وزراء جــــورجــــيـــا مــــامــــوكـــا
بـــاخـــتـــادزه خالل مـــؤتـــمـــر صــحـــفي
مـــشــتــرك رغـــبــة بالده فـي ان تــصــبح
عـضوا باالحتـاد االوربي وحلف شمال
االطــلــسي (الــنـاتــو) وقــال (لـكـن لـيس
ـا يجب لـدينـا اوهام فـعنـدنا الـكثـير 
عــــمــــله ونــــحـن جـــزء مـن احلــــضـــارة
االوربــيـــة). وتــســعى جــورجــيــا مــنــذ
سـنوات الى عـضويـة االحتاد االوربي
وكمدخل لذلك قامت ببعض االجراءات
من بــيـنـهــا مـكـافــحـة ظـاهــرة الـهـجـرة
عـــبــرهــا الى اوربـــا وكــان عــراقــيــون
اقـامـوا في جـورجـيا قـد اسـتـفادوا من
تـسـهـيالت حـكومـيـة فـاشـتروا اراضي
او اسـتثـمارات عـقارية لـلحـصول على
حق االقـامـة لكن تـبـليـسي اوقـفت تلك
الـتـسـهـيالت ومـنـعت الـتـدفق الـعراقي
الـقادم الـيها عـبر الـسفرات الـسيـاحية
في الغالب. وعشية سفري الى ارمينيا
اعـــــتــــزمت احلـــــصــــول عــــلـى بــــعض
ـفـيـدة عن الـبـلد ولـكن لم ـعـلـومـات ا ا
ـدني مـوقع يـوكيـبـديا سـوى بـبعض
ـعلومـات السياحـية والتـاريخية في ا
الــغـالب وال تــعـدو كـونــهـا جــمـعـا من
مـصـادر بـعـضـهـا قـد او غـيـر رصـ

وبـعضها مقتضب يحتاج الى حتقيق.
وعـــزمت زيـــارة تالل تـــشــاخـــكــا دزور
وقــصـــر اجــايــنــيــاك وســوق الــفــنــون
(فــيــرنـــيــزاج يــريــفــان) ومــتــحف مــار
تــيــروس او ســاريـان لــكن بــرنــامــجـا

عرس في باحة كنيسة اومينية

لــلــمــرة االخـيــرة صــفــحـة االضــطــهـاد
الـسـيـاسي). واما احلـدث الـثـاني الذي
شـهـدته في هـذه الـزيـارة الى ارمـيـنـيا
ـانـية انـيجال سـتـشارة اال فـهـو قيـام ا
مـيـركل بزيـارة ارميـنيـا في اطار جـولة
شــمــلت كــيــيف وتــبــلـيــسي فــضال عن
يـريـفـان واسـتـغـرقـت نـحو  24 سـاعـة.
وقـــد عـــدت الـــزيـــارة جـــزءا من الـــدعم
االوربي الرمــيـنـيـا بـعــد الـتـحـول الـذي
شـهـدته عـلى يد بـاشـيـنيـان حـيث جلأ
ـقـراطــيـة حتـريك الــشـارع عـلى الـى د
ـاني الـناجم عن حـسـاب الـتمـثـيل البـر

االقــتـراع احلــر كـمـا
تـــعــد في رأيي
رســـــــالــــــة الى
روسـيا وتركيا
الـــــــــلـــــــــتـــــــــ
يــــطــــاردهــــمــــا
ــــاضي شــــبح ا
ازاء هــذا الـبــلـد
ـــــنــــســـــلخ عن ا
االحتــــــــــــــــــــــــــــاد
الــــســــوفــــيــــاتي
الـسـابـق ومازال
كـل شـيء فــــــــــيه
بــدءا مـن مـبــانــيه
الــعــمالقــة ولــغـته
الــــدارجـــة ورمـــوز
حـــقــبه الــســابــقــة
وانــتــهـاء بــعالقـته
الـتـجاريـة يـخضع
راجعة حلـسابات ا
وحتـوالت السـياسة
دفوعة في الدولية ا
الــغـالب من الـضـغط
االمـــريــكي والــدهــاء
ـكن الــبـريــطـاني. و
تــــلــــمس الــــتـــأثــــيـــر
ـلـحـوظ فـي خـريـطة ا
االوضـاع في ارمـيـنـيا
مـن حـــجـم احلـــضـــور
االمــريـكي الـبـريـطـاني
عـــــبـــــر مـــــؤســـــســــات

ـشـاريع الـثـقـافـيـة ـدني وا اجملـتــمع ا
وكـــذلك من االيــحـــاء الــذي يـــدل عــلــيه
وجــود اكـبــر مـبـاني الــسـفــارات تـقـوم
عـلى االرض االرمينية حتمالن العلم
االمـريكي والبـريطاني وتـكفي االشارة
الـى ان االخيـرة تـقع الى جـوار مـبـنيي
احلــــكــــومــــة االرمـــيــــنــــيــــة ورئــــاســـة
اجلـمـهـوريـة في احـد اهم الـشوارع في
يــريــفـان. لــقـد تــســبـبت زيــارة مــيـركل
بـاختـناقـات مروريـة نادرة احلدوث في
شـوارع العـاصمة وسـار موكـبها وسط
مـــظــاهـــر شــبـه احــتـــفــالـــيــة بـــيــنـــهــا
ـانـية بـرتـوكـولـيـة كتـعـلـيق االعالم اال
بــالـوانــهـا االســود واالحـمــر واألصـفـر
واالرمـيـنـيـة بـالـوانـهـا االزرق واالحـمر
والــبـرتـقــالي عـلى االعــمـدة فـضال عن
ركبـات في ابرز شراي تـعطيل سـير ا
ــــديــــنـــة وقت ــــرور داخل ا حــــركـــة ا
الـظهيرة. وكنت على م الطائرة التي
اقلتنا الى بغداد نستعد لالقالع عندما
غـادرت مـيـركل مـطـار يـريـفـان مـتـجـهـة
الى اذربيجان. وتسببت بحجز الركاب
لـنحو  45 دقـيقة داخل الـطائرة فـتأخر
مـوعد اقالعها وسط حـالة من االستياء
واالخـتـنـاق داخل الـطـائـرة نـتـيـجـة مـا
اعـــلن عن (وجـــود حـــركــة عـــلى مــدرج
الـطائرات يحول دون اقالع الرحلة رقم
793). وتـكمن اهـمية زيـارة ميركل الى
ارمــيـنــيـا في انـهــا اول زيـارة رســمـيـة
ـاني عـلى االطالق. واجرت ـسـتـشار ا

ســألـني صــديق مـقــيم في اسـطــنـبـول:
ـرة وقلت: ـاذا لم تخـتر تـركيـا هذه ا
النــني اريـد اكــتـشـاف ارض لم تــطـأهـا
قـــدمـي. ولــذلـك كـــنت عـــلى مـــوعـــد مع
اضي بكل ارمـينـيا البـلد الغـارق في ا

ما تعنيه الكلمة من معنى.
فـهو غارق في مشـكلة مع تركـيا عمرها
اكثر من قرن من الزمان ودأب على نقل
تـركـتــهـا الـدمـويـة الـثـقـيـلـة الى اجلـيل
احلـالي فـعـمـدت الـسلـطـات االرمـيـنـية
عــلى جـعـلــهـا ذاكــرة مـتـقــدة لن تـغـيب
احـداثها عن الـضميـر اجلمعي تؤسس
عـلـيـهـا مـسـوغـات الـقـطـيـعـة مع اجلـار
الـذي ال يفصله عنها سوى جبل شامخ
هـو ارارات. وتقـول االستعـادة الديـنية
ان ســفـيــنـة نــبي الـله نــوح رست عـلى
. قـمته وهي حتمـل من كل زوج اثن
ولـكي تـكـتـمل اجـراءات هـذه الـعـمـلـية
الـتي ال تستقيم في رأيي مع الطبيعة
اجلـــغـــرافـــيـــة لـــبـــلـــدين مـــتـــجـــاورين
جتــمــعـهــمـا حــدود مــشـتــركــة طـويــلـة
وتــاريخ حـافل من الـعـالقـات الـضـاربـة
ـــكن االطالع عـــلى بــعض فـي الــقــدم 
ــــســــمى ــــتــــحف ا وقــــائــــعــــهــــا في ا
) او االبـادة اجلـمـاعـيـة (اجلــيـنـوسـا
ــقــام عـلى ارض تــتــسع لــقـيــام دولـة ا
بـحجم الفاتيكان. والبد هنا من العودة
الـى الـتــاريخ لالطالع عــلى الــطــبـيــعـة
ـعـقـدة بـالـنـسبـة لـلـحـدود بـ تـركـيا ا
وارمــــيــــنــــيــــا. فــــقــــد اســــفــــر تــــفــــكك
اإلمـبراطـوريتـ العثـمانـية والـروسية
ـيـة األولى عن فـي نـهـايـة احلـرب الـعـا
خــلـق  عــدد من الــدول اجلــديــدة. فــفي
أيـار  1918 أعـلـنت أرمـيـنـيـا الـشـرقـية
اسـتـقاللـها كـجـمـهوريـة بـعـد أن كانت
جـزءا من اإلمبـراطورية الـروسية وفي
نـــــيـــــســـــان  1920 أمـــــر احلـــــلـــــفـــــاء
ـــــنـــــتـــــصــــــرون وهم يـــــفـــــكـــــكـــــون ا
اإلمـبراطورية العثمـانية بضم أرمينيا
الــغــربــيــة إلى اجلـمــهــوريــة اجلــديـدة
وبــتــعــيــ الــرئـيـس األمـريــكي وودرو
ويـلـسون لـلـتحـكـيم في قـضيـة احلدود
بـ تـركيـا (الـتي خلـفت االمـبراطـورية
الـعثمانـية) وأرمينـيا. وفي تشرين ثان
 1920 وضـع ويــــلــــســــون خــــريــــطــــة
احلـدود على أساس مجمـوعة متنوعة
وغرافية من الـعوامل اجلغرافية والد
والـعـرقـيـة والـتـاريـخـيـة الـتي جُـمـعت
حتـت إشـــراف اجلـــيش األمـــريـــكي من
قـبل الـشعـبة الـطـوبوغـرافيـة في دائرة
ـسح اجلـغرافي األمـريكـية. ومع ذلك ا
فــإن مـعــاهـدة ســيـفــر الـتي اشــتـرطت
اسـتقاللـية أرمـينـيا واعـترفت بـتحـكيم
ويـــلـــســـون لم تُـــبـــرم أبـــدا. ثـم أطــاح
الــقـومـيــون األتـراك بــقـيـادة مــصـطـفى
كـمال اتاتورك بـنظام السلـطنة التركي
وأقـامـوا اجلـمـهـورية وغـزوا أرمـيـنـيا
وفي النهاية أجبروها على التخلي عن
الــكــثــيـــر من األراضي الــتي كــانت قــد
مُــنـحت لــلـدولـة اجلــديـدة إثــر حتـكـيم
ويـلـسـون. كـمـا غزت الـقـوات الـروسـية
الـبـلـشـفـيـة أرمـيـنـيـا أيـضـا وضمـت ما
ــتـداعـيـة إلى تــبـقى من اجلـمــهـوريـة ا
االحتـاد الـسـوفـيـاتي اجلـديـد. ولـعـلـها
مـــصـــادفـــة انـي وصـــلت الـــعـــاصـــمـــة
االرمـيــنـيـة يـريـفـان تـزامـنـا مع حـدثـ
ســيـاســيـ يـنــطـويــان عـلى كــثـيـر من
ــعــاني. فـغــداة زيــارتي تـابــعت عــبـر ا
الـتلفـزيون اخلطـاب الالهب الذي القاه
رئـــيس الـــوزراء االرمــيـــني (اجلـــديــد)
الـصحفي الـسابق البـالغ من العمى 43
عـامـاً نـيـكـول بـاشـيـنـيان وسـط جتمع
تحف الوطني مـليوني شهدته ساحة ا

واصلة وسط الـعاصمـة وتعهد فـيه 
جــهـود حـكـومـته في مـالحـقـة مـافـيـات
الـــفــســاد وحتـــقــيق حـــلم الــغــالـــبــيــة
بـــالـــعـــدالـــة واحلـــريـــة واالســـتـــقـــرار
االجتماعي وابلغني محام ارميني من
اصـل ســوري الـــتــقـــيــتـه عــنـــد نــصب
ـوسيقار الكبير ارام خاشدوريان في ا
ســـاحــة دار االوبـــرا ان بــاشـــيــنـــيــان
يــحــظـى بــتــأيــيــد شــعــبي واسع وانه
مـحبـوب من الغـالبـية واسـتطاع خالل
ـاضـيـة من تـولـيه مـنـصبه ـئـة يـوم ا ا
االطـاحـة بـكـبـار الـفـاسـدين واسـتـعادة
نــحـو مــئـة مــلـيــون دوالر اسـتــحـوذوا
عـليها بالسـرقة واالحتيال. وهذا الرقم
يـبدو كـبيرا او ال يـستهـان به بالنـسبة
لـبـلـد ذي مـيـزانـيـة مـتـواضـعـة تـعـتـمد
مــصـادرهــا عـلى الـســيـاحــة والـزراعـة
ـساعدات اخلارجـية وبعض ثروات وا
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ـلـيــوني الـذي سـبق وكــان الـتـجــمع ا
وصـولي الى يريفان قد شهد فعاليات
شـعـبيـة عـفويـة احاطـني بـتفـاصـيلـها
صـديق مـقـيم فـي ارمـيـنـيا مـنـذ بـعض
الـوقـت. وقد حـضـر مـع اصـدقـاء دعوه
ـنـاسـبـة فـرقص وهـتف خاللـهـا الـى ا
ن فيهم صديقي برغم ان ال اجلـميع 
نـاقـة وال جمل له في وجـود باشـينـيان
او غـيره عـلى رأس السـلطة في بالد ال
يـعـرف الـعـراقـيـون فـضال عـن الـعرب
ـــشــتــركـــات الــتي عـــنــهـــا اال بــعض ا
اســتـقــوهــا من مـواطــنـيــهم االرمن في
بــلـــدانــهم والــذين نـــزح اغــلــبــهم الى
جــمــهــوريــة ارمــيــنــيـا وسـط اغـراءات
احلـــصــول عــلـى اجلــنــســـيــة واالمــان
ـارسة طـقوس الطـائفة الـيعقـوبية. و
وعـنـد مـراجعـتي لـتفـاصـيل االجراءات
الــصـارمــة والـســريـعــة الـتي اتــخـذهـا
ــئـة رئــيس الــوزراء االرمــيــني خالل ا
يــوم وجــدت ان ابــرزهــا هــو االطــاحـة
بـقائـدي الشـرطة واالمن الـوطني حيث
يـبدو ان رأس االفـعى (الفـساد) تـتمثل
ــــضي فــــيــــهــــمـــا وانـه اســــتـــطــــاع ا
بــاجــراءات مـكــافــحـة مــافــيـا الــفــسـاد
بــفـضل قــراره الـشــجـاع. فــقـد مــهـد له
ايــضــا الــطــريق نــحــو تــصــفــيــة بــؤر
اسـتــنـزاف مـوارد الـكـمـارك وبـالـتـالي
يـزانيـة العـامة مـنها. زيـادة مداخـيل ا
وبـعـبـارة اوضح فـان بـاشـيـنـيـان ورث
تـركة ثـقيلـة لكـنه بإرادة معـززة بتـأييد
شــعــبي واسع قــضى عــلى رؤوس مـا
يـصـطــلح عـلـيه بـالـدولـة الـعـمـيـقـة في
الـبالد واسـتعـاد هـيبـة احلـكومـة التي
كـانت مـفـقـودة قـبـله او مـغـيـبـة حتت
مـسـمـيـات وعـنـاوين حزبـيـة تـقـلـيـدية.
والــعـبــرة في جتـربــة بـاشــيـنــيـان هي
امــكــانــيــة اي قــائــد ســيــاسي يــتــولى
مـسـؤولـيـة رفـيـعـة ان يـحـقق اجنـازات
مهمة اذا توافرت لديه مقومات تؤهله
التـخاذ قرارات حاسـمة حتى لو كانت
مـن طــراز الـــقـــضــاء عـــلى االحـــتـــيــال
ـان . وكـان الــبـر والــفـســاد الـراسـخــ
ــعــارضــة االرمـــيــني انــتـــخب زعــيـم ا
بـاشـينـيـان رئيـسـا للـوزراء بـعدمـا قاد
احـــتـــجــاجـــات واســـعــة ضـــد احلــزب
احلــاكم اســتــمـرت اســابــيع مــا شـكل
شهد السياسي في البالد حتوال في ا
وصـوت لـصالح بـاشيـنيـان يومـها 59
نــائــبــا مــقـابل  42 عــارضــوا مــوقـفه.
ووعـــد بـــاشــيـــنـــيـــان قــبـــيل جـــلـــســة
الـتـصويت بـضمـان (عودة احلـياة الى
طـبـيعـتـها في الـبالد ولن يـكون هـناك
فــسـاد في ارمـيــنـيـا) وقــال (سـنـطـوي

واقــعـيـا وضــعه لي صـديـقـي الـدكـتـور
عـــدنــان ابــو الـــســعــد الـــزائــر الــدائم
عـجـب بأرمـيـنـيـا قـادني الى واحملـب ا
مـواقع سـيـاحـيـة واثريـة اكـثـر اهـمـية
دن الـتي حتتضن قالعا والسـيما في ا
وكـنائس ضاربـة في القدم ومن بـينها
ـديـنـة الــزراعـيـة الـتي اشــيـمـيـاديـن ا
حتـتفظ بكنيسـة مشيدة في العام 680
مـيالدية وكنيسة مع ملحقات الهوتية
عــمالقــة مـحــاطــة بـســاحــات وحـدائق
وقـــاعـــات لــدراســـة الالهـــوت مــزيـــنــة
بــأشـجـار االكــاسـيـا. وهــذه الـكـنــيـسـة
شـمـلـها اعـمـار وتـأهيل ورأيـنـا ايادي
ـاهـرين تـشـتــغل بـسـقـوفـهـا الـعــمـال ا
وجـــدرانـــهــا ونـــصـــبت في اجـــزاء من
مـحـرابـهـا اليـات بـنـاء شاهـقـة لـتـرميم
ــزدانـة بـهـا. الــرسـوم والـزجــاجـيـات ا
وتــبـرز لـلــعـيــان مـديـنــة اشـيــمـيـادين
نـظيـفة حتـظى برعـاية بـلديـة وخدمات
ــبـاني احلــكـومــيـة الالئــقـة. وبــعض ا
ويــبــدو ان طــبـيــعــة هـذا
احملـط الـســيــاحي كــانت
عـــــامـال في الـــــرعـــــايــــة
احلـــــكــــــومـــــيـــــة الـــــتي
خــصــصت لــهــا فـضال
عـن الثـقل الـديـني الذي
يـــتـــمــــتع به اســـاقـــفـــة
الـكنيسـت وقد توافد
الـيـهمـا جمـهور واسع
مـن الزائـريـن بعـضـهم
حــجــاج مــسـيــحــيـون
وبـــعــضـــهم تــواقــون
لــالطــالع عــــــــــــــــــــلــى
ــــدن روحــــانــــيــــات ا
وحــيـاتــهـا وصـادف
ان مـــــــجــــــمــــــوعــــــة
ســيـاحـيــة لـبـنــانـيـة
كـــــــانت فـي زيــــــارة
قــــاعــــة مــــلــــحــــقـــة
بــالـكـنـيــسـة القـامـة
مــراسم الــتـعــمـيـذ
الــــــــــذي لـم نــــــــــزر
كـــنـــيــســـة اال وقــد
وجــدنــا احــتــفــاال

عائليا بشأنه.
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وصـــادف ايــضــا
فـي الــكـــنـــيـــســة
االولـى ان اقــــــيم
احــتــفـال عــائـلي
بـعـرس بـدت مـظـاهـر الـبـحـبـوحة عـلى
مالبـس واستـعـدادات الـقـائـمـ عـليه.
فـالـعريس والـعروس يـسـتقالن سـيارة
بــيـضــاء مـكـشــوفـة ويــحـيــطـان بــهـمـا
مـــصــورون بـــكــامـــرات تــلـــفــزيـــونــيــة
وفــوتــوغــرافـيــة لــتــوثـيـق احـدى اهم
مـحطات حياة االنسان الراغب بدخول
عـش الـــزوجـــيـــة (الـــذهـــبي). وكل ذلك
يـجري وسط طقـوس دينيـة توقد فـيها
الـشـموع لـطلب الـنذور وتـزدان منـصة
االقــتـران بـالـزهـور الــطـبـيـعــيـة فـيـمـا
يــتــقــلـد االب راعـي الـكــنــيــســة اجنـيل
ـراسم ـزخــرف اخملــصص  الــوشــاح ا
ـــقــدس عـــلى ـــاء ا الـــزواج ويـــنــثـــر ا
الــعــروســ واحلـضــور لــشــمـولــهــمـا
بــالـبــركـة الــربـانـيــة. وكـنت مــيـاال الى
اســـــتــــثــــمـــــار اي زيــــارة الـى مــــواقع
الـكـنـائس بـشـراء شـمـعـة او اكـثـر (من
قـبيل االهداء) اليقـادها في ما يعرف بـ
ــذبح) وهــو يـســتـقــبل يـومــيـا االف (ا
عدني ـصل ما يعني ان احلوض ا ا
الــذي تـغــرس فـيه يــظل مــضـاء طــيـلـة
الـــنـــهـــار وبـــعـض اجـــزاء من الـــلـــيل.
وابـــواب الــكـــنـــائس ال تــغـــلق وهي ال
ان تـكـتفي بـان تزرع الـطـمأنـينـة واال
فـي نــفـــوس الــزائـــرين بل تـــنـــشــر في
الـنـفوس طـبـائع اخليـر والـتواضع من
ـارسه خـالل الـسـلـوك الـيـومي الـذي 
رجـال الدين اسـتلهـاما لتـعاليم سـيدنا
ـسـيح بن مـر عـليـه السالم ورأيت ا
جــلــهم من الــشــبــان مع اولــئك الــذين
يتقاطرون على منابرهم تقربا الى الله
ورغـبـة فـي رضـا الـسـيـدة الـعذراء. وال
تـبـعـد مـديـنـة اشـيـمـيـادين عن يـريـفان
سـوى  23 كـيـلـومتـرا ويـحـفل الـطريق
ـزارع العـنب والـفـواكـة وتقع الـيـهـا 
ــسـتـوطـنــات الـزراعـيـة فــيـهـا بـعض ا
الـــتـي يـــعـــمــــد ســـكـــانــــهـــا الى وضع
مــنــتــجــاتـــهم في مــداخل بــيــوتــهم او
. ويـتمتع بـساتـينهـم لبيـعهـا للقـادم
طـعم الـفـواكه االرمـينـيـة بـنـكهـة طـيـبة
ـاء احلـلو وحتـتـوي عـلى كـميـات من ا
ـا يـجـعل مـذاقهـا الـعـام مخـتـلـفا عن
سـواهـا والسـيـمـا تـلك الـتـي تـسـتورد
الــيـنــا في الــعـراق فــأنت تـذوق حــبـة
مـشمش واحدة  قـطفها من األراضي
األرمـنيـة تـكفي عـلى ما يـبدو لـتتـعرف
ة عـلى ثـقـافة الـبالد األصـيـلة والـقـد
فـإن فاكهة برونوس الشهيرة موجودة
فـي أرمينـيا مـنذ أكـثر من  3000 عـام.
ويـــــتـــــيح ارتـــــفـــــاع نـــــصف األراضي
األرمــنـيــة مـا فـوق الـ  2000 مــتـر عن
ســطح الـبـحــر إمـكـانــيـة زراعـة فـواكه

ـائـدة وخــضـر مـتــنـوعــة. وال تـكـتــمل ا
األرمـنية دون وجود اخلضر: باذجنان
قـرع فـول بـازالء وحـتى الـفـواكه مثل
ــشـمـش والـرمــان والـعــنب واخلـوخ ا
طـبـوخة مع كـلـها تـدخل في األطـبـاق ا
الـــلـــحــمـــة أو الـــســمـك. ويــظـن بــعض
ــشـمش الــضـارب الى الــعـراقــيـ ان ا
االخـضرار هو ايراني االصل مستورد
ذاق ال يرتـقي اليه مشمش لـكنه حلـو ا
ـعـتـاد الــفـاقع (الالحق) كـمـا بــالـلـون ا
نـسميه. ويقال ان طبيعة االرض جتعل
زايا خاصة به برغم ان الزرع يتسم 
ارمــيـنــيـا ال تــمـتــلك نـهــرا بـاســتـثــنـاء
جـــداول صــغـــيـــرة تــنـــبع من اجلـــبــال
القريبة في بعض االصقاع البعيدة عن
الـعاصمة بل تعتـمد بشكل حاسم على
مـيـاه االمـطار والـثـلوج. لـكـنـها تـتـمتع
بـجـو مـشمـس حار خالل شـهـري تـموز
واب مـن كل عـــام وال تــكـــســـر درجــات
حـرارته سوى نسمات ريـاح طيبة تهب
فـتـجـعل طـقس مـنـاطق الـفـيء باردا او
مـــنــعــشـــا شــبـــيــهـــاً بــربــيـع الــعــراق.
وبـاستثناء مياه االمطار والثلوج التي
تــهــبط عــلى مــدار الــشــتـاء فـي مـعــظم
ارجـاء ارمينـيا فانهـا تستفـيد من مياه
بــحـيـرتـ االولى صــغـيـرة تـقع وسط
يـريفـان وتـسمى بـاسمـها والـثانـية في
مــنــتـجـع سـفــان. وهي بــحـيــرة كــبـرى
تــتــشـــكل عــلى هــيــئــة حــدوة حــصــان
ومــحـاطـة بـســلـسـلــة جـبـال تــسـكـوهـا
اشـــجــار خـــضــراء تـــشــمـخ في اعــالي
احــدهـا كــنـيــسـة رائــعـة من مــخـلــفـات
الـعــهـود الـسـحـيـقـة ايـضـا. واذا كـانت
هــذه الــبـحــيــرة قــد خـضــعت لــقــواعـد
االســـتـــثـــمـــار الـــســـيــــاحي في بـــعض
ـطاعم ومواقـف السيارات مـنشآتـها كا
ــبــاني الـســيــاحـيــة فــان الـبــحــيـرة وا
االولى الـقائمـة وسط العاصـمة. اليبدو
عـلـيهـا اي مظـهر من االهـتمـام البـلدي
فــقـــد زحــفت عــلــيــهـــا بــعض مــظــاهــر
الــتــجـــاوزات. وبــنــيت عــلى ضــفــتــهــا
طار قبل من ا ـقابلة لـلطريق العـام ا ا
الـدولي عـوامـتـان كـبـيـرتـان تـدالن على
نـفوذ صـاحبـيها. وخـشيت وانـا اتطلع
الــيــهــمــا ان جتــتــاح قــوى الــنــفـوذ او
الـدولـة الـعـمـيـقـة هـذه الـبـحـيرة بـرغم
صــدق وعــود رئـيـس الـوزراء اجلــديـد
فـتـحيـطـها من جـميـع االرجاء ويـصبح
ـتـعـذر عـلـى الـعـ رؤيـة مـيـاهـها من ا
الــتي زحـف الـيــهــا الــبــردي والـقــصب
واالحــراش فــيــمــا تـســبح عــلى ســطح
مــيــاهــهــا طــيــور الــنــورس. وقــلت في
نــفـسي ان عـلى الـسـيــد بـاشـيـنـيـان ان
يـنتـبه حملاوالت اسـتغـفال احلـكومة او
االعـيب الـسيـاسيـ فـيتم فـسح اجملال
(لــلـحــواسم) لالســتـحـواذ عــلى احـدى
الـفـرص النـادرة كمـا حـصل عنـدنا في
الــعـراق حــيث  الــبـنــاء عـلى اراضي
االخــــرين واالســــتــــحـــواذ عــــلى امالك
ـال الـعـام او شـرائـهـا بـثمن الـدولـة وا
بــخس فـي افـضل االحــوال. ان من حظ
ارمـينيا ان تـستيقظ على احـوالها بعد
قـرون من احلـوادث شهـدتـها حـدودها
وكـانت محط اطـماع االخرين بـها. ففي
كل حـقـبة تـاريخـية تـشـهد هـذه الرقـعة
مـن االرض مـأســاة او اكــثــر ومــنـذ ان
اعـلنت نـفسـها جمـهوريـة مستـقلـة بعد
انـهـيـار االحتـاد الـسـوفـيـاتي في الـعام
1992 شـهـدت اوضاعـا صعـبـة تمـثلت
بـتـوتـرات حـدوديـة وعـمـلـيـات اخـتراق
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ــصــادر ان الــواليـات وتــقــول بــعـض ا
ــتــحــدة اســتــغــلت االجــواء الــقــلــقــة ا
السـتـدراج نـحـو تـسـعـة ماليـ ارمـني
الى اراضـيـها فـيمـا ال يـتجـاوز عددهم
فـي الــبالد االم حـــالـــيــا ســـوى نـــحــو
مـلـيـونـ او اقل. واضـطـرت حـكـومات
سـابـقـة الى اجـراءات لـتـشـجـيع االرمن
في الــدول الــعــربــيــة لالقــامــة في بــلـد
االبــــاء واالجــــداد والــــديـــانــــة وخالل
رحـلتي على م الطـائرة االرمينية من
بـغداد تعـرفت على طبـيب عراقي يعمل
ـستشفى احلياة راهـبات ببغداد كان
يـجلس في مقعد الى جانبي. وفوجئت
بـانه يـحـمل جـواز سـفر ارمـيـنـيـاً وقال
انه مـزدوج اجلـنسـية ويـتمـتع بحـقوق
مـواطن اصـلي اال ان مـواطنـا ارمـينـياً
اخــر اســرني قــائال ان هــذه الـعــمــلــيـة
مـحــاولـة مـكـشـوفـة الفـراغ الـبـلـدان من
االرمن والســيـمــا الـكـفــاءات الـعـلــمـيـة
مــنـهـم. وعـلى ذكــر الـقــدرات الـعــلـمــيـة
واالبداعية التي يتمتع بها االرمن فان
ــراجع تـشـيــر الى ان اول من اخـتـرع ا
ـســتـخـدم في احلــمـامـات ـاء ا خـالط ا
ــــطـــابخ هــــو ارمـــنـي وان اخلـــبـــز وا
ــشـــهـــور في مـــوائـــدنــا الـــبـــغـــدادي ا
(الـــصـــمـــون) هـــو من صـــنع شـــخص
ارمـــني اســمه (ســـيــمــون) وقــد جــرى
حتـول اسمه الى (صمـون) وان مخترع
ـتـحرك) هـو ارمني دولب (ا الـكـرسي ا
ومـــخــتـــرع شــاحــنـــة خــلط االســـمــنت
د (اخلـبـاطـة) وجـهـاز الـبـخـاخ الـذي 
مــرضـى الــربــو بــشــحـــنــة من الــهــواء
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كنيسة مشيدة منذ قرونزائر يوقد شمعة في كنيسة اشيميادين

كنيسة اشيميادين تخضع للتأهيل

ـساعد همـا ارمنيان. وتطـول القائمة ا
اذا اضـفنـا اليهـا موسيـقي ومـطرب
ورسـامـ واطـبـاء. وفي العـراق لـديـنا
كـالوست كـولبـنكيـان صاحب اخلـمسة
ئة من موارد النفط والذي ارتبطت با
ـشـاريع الـثـقـافـيـة والـصـروح بـعـض ا
الـعـلـمـيـة والـرياضـيـة بـاسـمه ولـديـنا
بـيـاتريـس اوهانـسـيان عـازفـة البـيـانو
غـنيـة البـصرية الـشهـيرة الـراحلـة وا
ســـيــتـــا هــاكـــوبـــيــان. ويـــقــول االديب
ابــراهــيم الــبــهــرزي في مــدونـتـه عـلى
االنــتــرنـت بــعــنــوان الــبــهــاء االرمــني
ـا نذكـر في بـعـقـوبة عـائـلة الـغـائب (
ايــشـخـان وهي عــائـلـة ارمــنـيـة طــيـبـة
أجنـبت واحدا من اخملرج العراقي
األوائـل وهــــــو اواديس ايــــــشــــــخــــــان
ـعروف فـنيـا باسم ( حـكمت لـبيب) وا
والـذي صـور واخـرج فيـلـما في مـديـنة
بـعقوبة بعنوان قطار الساعة 7 بطولة
الـفــنـان سـعـدي يـونس ومـكي الـبـدري
وكـر عـوّاد اضـافة الى مـجـمـوعة من
فـناني بـعقوبـة مطـلع السـتينـات  كما
اخـرج فـيـلـمـا اخـر في بـيـروت وهـاجر
بــعـدهــا الى هــولـيــوود لـيــعـمل هــنـاك
مـساعـد مخرج في الـعديد من األفالم).
وتـــنــتــصب وسـط ســاحــة دار االوبــرا
ـبـانيـها وقـاعـاتهـا وجمـال حـدائقـها
فـي يــــريــــفــــان تــــمــــاثــــيل مــــوبــــانس
تــــومـــــانــــيــــاس الــــشـــــاعــــر االرمــــني
ـوسـيـقار ـوسـيـقـار سبـيـتـانـيان وا وا
ارام خـاشـدوريـان الذي احـيط تـمـثاله
بـحـديـقـة صـغـيـرة عـلى اشـهـر شـوارع
الـعـاصـمة وتـطـلق من مـكـبرات مـثـبـتة
فـي االرض مــقــطــوعــات من مــؤلــفــاته
الـسـمـفـونـيـة بـيـنـهـا مـوسـيـقى رقـصة
الـسيوف الـتي استوحاهـا من انتظار
طــويل فـي مــنــزل الــرسـام الــســريــالي
سـلـفادور دالي ويـتحـدث عـنهـا بعض
االرمن بـاعجاب وجرى تمثيل وقائعها
تـحركـة شاهدته بـفيـديو من الـرسوم ا
ـوسيقى مـلحمة عـبر يوتـيوب. وهذه ا
ـالحم الـرائعـة الـتي يـحـول فـيـها من ا
الــشــخص الــوقت الــضــائع واالهــمـال
ـقصود الى عمل مفيد وعنوان ثقافي ا
بـــارز ســـرعـــان مـــا يـــتــحـــول الى ارث
تـــتــبـــاهى بـه الــدول. ويـــحــفـل تــاريخ
الـسـيـنـما االرمـنـيـة بـاسمـاء مـخـرج
بـارزين مـثل سـيـرجي بـراجـنـوف وهو
مـخــرج افالم كالسـيـكـيـة اسـاسـيـة في
الــقـــرن الــعــشــرين اجنـــز فــيــلم (ظالل
) في الـــعــام 1964 اسـالف مــنـــســيـــ
ــيـة الــذي اوصــله الى الــشــهـرة الــعــا
وفـــيــلـم (لــوحـــات كــيـــيف اجلـــداريــة)
ـنـاهض للـحرب وقـد منع عـرضه عام ا
 1965وفــــيـــلم (لــــون الـــرمـــان) الـــذي
صــوره في ارمـيــنـيـا عـام  .1969وهـو
اهـم افالمـه عـــــلـى االطالق ومـــــنـع من
االخـراج على مدى  15عـاما.  وتـعكس
افـالم سـيـرجي الـفن الــسـوفـيـاتي قـبل

دوي.  السقوط ا
ويــقــول الــنــقـاد
ان افـالمه تـــعـــد
ظـاهـرة ال تـشـبه
ايــــــة ظــــــاهـــــرة
اخـرى في الـفن.
وعــــــرف ادبـــــاء
وفـنانـون ملـكوا
الـــــشـــــهـــــرة في
الــعــراق بـيــنـهم
ترجم الـناقـد وا
الــراحل يــوسف
ـــســـيح عــــبـــد ا
ثـــــــــــــــــــــــــــــــروت
وسيقار ارام وا
بـابوخـيان الذي
كـــان احـــد ابــرز
اعــمــدة الــفــرقـة
الـــســمـــفــونـــيــة
الـــــعـــــراقـــــيـــــة
واســــــعــــــفــــــني
الـنـاقـد والـكاتب
حـــــــــــــــســــــــــــــام
االنصاري وهو
مـن الـــــــرعــــــــيل
االول فـي الفرقة
الـــســمـــفــونـــيــة
الــــــوطــــــنــــــيـــــة
الــعــراقــيــة وقــد
ألـف كتابـا عنها

2012 عــــــــــــــــــــــام 
ـعلومـات اضافيـة عن اعضاء الـفرقة
بـيـنهـم من زمالئه االرمن الذيـن عمـلوا
مــنــذ تـأســيــسـهــا رســمـيــا عـام 1862
عـازفو الـكمـان نوبـار باشـتكـيان وآرام
بــابـوخـيــان والـبــيـر نـارنــيـان وعـازف
اجلـلـو هـاكـوب قومـجـيـان. وفي مـجال
سرح العراقي الـتمثيل برزت قديـسة ا
ازادوهـي صــمـوئــيـل واخملــرج الــرائـد
الـــراحل كــارلـــو هــارتـــيــون والـــفــنــان
الـتـشكـيـلي ارداش كاكـافـيان. امـا على
الـصعيد الرياضي كـما يقول البهرزي
فـي مــدونـــته (فـــتـــرد اســمـــاء حـــقــقت
لـــلـــعــراق اجنـــازات مـــهـــمــة يـــقف في
مـقدمتها جيريز كايان بطل العراق في

كــمــال االجــســام اوائل اخلــمــســيــنـات
وبــطل الــدراجـات الــشـهــيــر تـاجــريـان
والعـب كـرة الـقـدم ارا هـمـرسـوم). وفي
مــجـــال الــصــنــاعــة يـــبــرز الــصــنــاعي
ــشـهـور فـارتــان كـرايـيت الـذي اسس ا
اول مــصـنع لـلـمـشــروبـات الـغـازيـة في
الـعـراق والـتـاجـر والصـنـاعي الـشـهـير
نـعـوم سـركـيس الـذي يـقال انه اول من
بــنـى مــنــزال في الــشــطــرة وســكن فــيه
وتــبــعه الــنـاس لــتــكـون الــشــطـرة ذلك
الـقـضـاء اجلـمـيل). ويـعـتـقـد ان لالرمن
ريــادة الــســبق فـي ظــهـور فـن ومــهــنـة
الــتـصــويـر الـفــوتـوغـرافـي في الـعـراق
ــهــنــة بــاســمــاء رواد امــثـال وحتــفل ا
امـري سـلـيم صاحب سـتـوديو قـرطـبة
ـلكي ـولع بـصـور الـعـهـد ا الـصـديق ا
والــذي مــازال مــصــوره (االســتــوديــو)
خــاصــته يـدار مـن قـبل جنــله رامي في
ــصــور خــاجــيك بــارك الـــســعــدون وا
ـــــصــــور الـــــبـــــارز جــــان وارشـــــاك وا
اوهانيس جاكوفييان صاحب ستوديو
بــابل الــشــهــيــر او مــصــور الــرؤســاء.
وكـنت قد اجـريت مـعه مقـابلـة صحـفية
طـويـلـة نـشـرت عـلى حـلـقـات في مـجـلة
(الـتـضـامن) الـلـندنـيـة ثم جـمـعـتـها في
كـــتــاب صــدر لي عــام  1987بــعــنــوان
) بتشجيع من (خـمسة رؤساء عراقـي
رئــيس حتــريــر اجملــلــة االســتــاذ فـؤاد
مـطر. ومازلت اتـذكر قوله عنـدما التقط
لـي صـورة شــخــصــيـة (شــوف ســيـدي
ســـألـــتــقـط لك صـــورة ال حتــصـل عــلى
اجـــمـل مـــنـــهـــا في حـــيـــاتك). وصـــدق
الـرجل. وبرغم هذا االرث الفوتوغرافي
فـي حياة االرمـن فاني فـوجئت بـاهمال
ـهــنـة في ارمـيـنـيـا ابـان زيـارتي لـهـا. ا
فـقد مكثت ايامـا اجتول بحثا عن محل
لـتـكـبيـر صـورتـ الـتقـطـتـهمـا بـكـامرة
هـاتـفي الـنـقال لـلـعـائـلة االرمـنـيـة التي
اقـمـت في مـنـزلـهـا. وبـعـد شق االنـفس
اكــتـشـفت مـحـال يـزاول فـيه شـاب هـذه
ــهـنــة ورأيت ان ضــرورات االنـخـراط ا
ـدرسية دارس واجناز الـوثائق ا فـي ا
ارسة التصوير. وغـيرها دفعته الى 
ولـتـأكيـد عـراقة مـصـوره فان الـواجـهة
الــزجــاجــيـة (فــيــتــريــنـة) احملـل حتـفظ
ـة تقف عـلى مـسانـد ثالثة كـامـيرا قـد
ويــعـلــوهــا صـنــدوق اسـود من الــنـوع
الـــذي ظـــلت اســـتـــوديـــوهـــات بـــغــداد
واحملــافـظـات حتــتـفظ به وتـســتـخـدمه
الظــهـار صـور بـاالسـود واالبـيض الى

وقت قريب.
 ويــورد الـبـهــرزي اسـمـاء رواد اخـرين
فِـي مـجـال الـصـحــة والـطب ويـقـول (ال
تــخـلـو مــديـنـة عـراقــيـة من رواد الـطب
األرمـن وفِي مــقــدمـتــهـم الـدكــتــورة آنه
سـتـيـان اول طبـيـبـة عـراقيـة والـدكـتور
ارا درزي الـــذي اصــبـح وكــيال لـــوزيــر
الــصــحـــة الــبــريــطــاني ومــســؤوال عن
الـتـأم الـصـحي في بريـطـانيـا وعلى
ـؤرخ صــعـيــد األدب والـثـقــافـة يــبـرز ا

ؤلف الكبير يعقوب سركيس صاحب ا
تميز مباحث عراقية.  ا

وفِي صـعيد العمل السياسي يبرز اسم
ــــنـــاضل الــــنـــقــــابي الــــيـــســـاري ارا ا
خـاجادور)الـذي كتب عنـه الدكتـور عبد
احلـسـ شـعـبـان في جـريـدة (الـزمـان)

دراسة طويلة نشرت علي حلقات.
ويــواصل الـبـهــرزي (امـا عـلـى صـعـيـد
ـطـاعم والـصـنـاعات ـهن واحلـرف وا ا
الــوطـنـيــة فـمن الـصــعب جـدا احـصـاء
عـــدد األرمـــن من رواد هــذه االعــمــال 
بـل ان مــامن مـــهــنـــة اال وأبــدع فـــيــهــا

األرمن). 
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