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يريفان 

ـقدار ما وظلم االنـسان لالنـسان. و
ـكــان سـواء الــنـصب تــذكـر زيــارة ا
ـتــحف بـحـقــبـة كـان الـتــذكـاري ام ا
عــلـى احلــكــومــات والـــشــعــوب عــدم
تــــكـــرارهـــا او جتــــنب وقـــوع مـــآس
جديدة في اعـقابها فـانها مـحطة قد
تـكــون مـنـاسـبــة الجـراء حتـوالت في
ي او حتث عـلى احترام شهـد العا ا
ؤلم السـيادات وحـقوق االنـسان. وا
ــاضي ومــعــارك ان حــروب الــقــرن ا
الــقــرن احلــالي ال تــوحي بــنــيـة
صـادقة في جتـنب ايـذاء الـبـشر
واحليلولـة دون قتل االبرياء او
تـــرويـــعــــهم او جتـــويـــعـــهم او
تــهــجــيـــرهم او حــرمــانــهم من
الـــعـــيش الـــكــر فـي ديــارهم
بــرغم سـيــول الــدعـايــات الـتي
تبـثـهـا وسائل االعـالم التـابـعة
سيسة في البلدان الكبرى وا
حـــيث يــتـم عــبـــرهــا تــبـــشــيع
صــورة احلــكـومــات تــمــهــيـدا
لـالنــــقالب عــــلــــيــــهــــا او شن
احلـــرب عــــلـى انـــظــــمــــتــــهـــا
الــشــرعــيـة بــذريــعــة اشــاعـة
قراطية. احلريات ونشر الـد

وكـــــــــــم مـــــــــــن
االرواح زهــقت
بـــــــاسـم هـــــــذه
ـقـراطـيـة? الـد
وكــــــــــــم مــــــــــــن
اخلــــــــطــــــــايـــــــا
ارتــــــــــــكــــــــــــبـت
بـاسـمـهـا? يـقول
مـــــايـــــكل وولف
في كـــتـــابه (نــار
وغضب  –البيت
االبيض في عـهد
ترامب) ان (رؤية
امريكا اوال التي
تـــــــــــهــــــــــدف الـى

اسـتـعـادة الـدولـة تـفـيد بـان ال مـانع
من ان حتدث مجازر في كل مكان من

اجل امريكا).
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وال اعــــرف فـــيــــمـــا اذا كــــانت هـــذه
اجلــرائـم الــتي تــعـــرض لــهــا االرمن
ــعــاهــد او يــجــري تـــدريــســهــا في ا
ـدارس او يــتم الـتــثـقـيف بــهـا بـ ا
االوساط الـعـامة لـكن من الـثابت ان
الـهـيـئـات الـتـدريـسـيـة والـتـعـلـيـمـيـة
تــنــظم زيــارات دوريــة لــلــمــكـان وان
تحف تـعزز موجـوداته بأدلة ادارة ا
ووثائق جـديدة كلـما تـيسـر لها ذلك.
ولــعل من ابــرز مــا يـســتــجــد هـو ان

اعتـراف احلـكـومات في
الدول بـاالبادة
اجلماعـية ضد
االرمــــــــــــــــــــــن
يــــــــــتــــــــــوالـى
ودانـت اخــــــــــر
الــــــدول الــــــتي
صــــوتت الــــيه
انـيا بـعد هي ا

انا  28بر
ودولـــــة اخــــرى
سـلـكـت الـطـريق
ذاته منـذ ان اقر
االعـــــــــــتـــــــــــراف
بـــــــــــــاالبـــــــــــــادة
االرمـــيـــنـــيـــة في
ــــتــــحــــدة اال ا

عام 2007.
ـة الـهـاتـفيـة الـتي اجـراها ـكا وفي ا
مــعي من بــيـروت نــبــهـنـي الـدكــتـور
شـعـبان الـى مقـالـة سـبق ان كـتـبـها
من ارمــيـنــيـا بـعــنـوان (ســمـفــونـيـة
ـبــارز). وقـد ارســلـهــا لي بـالــبـريـد ا
ناسب اعادة االلكتروني. وارى من ا
نشـرهـا هـنا. واعـده بـاني سأضـعـها
في مـقدمـة لـكتـابي عن ارمـيـنيـا بـعد
انــتــهــاء نــشــر هــذه الــســلــســلــة في
ـــا فـــعـــلـــته عن (الـــزمـــان) اســـوة 
السـلسـلة الـتي كتـبتـها عن جـورجيا
واصدرتـهـا في كـتاب حـظي بـاصداء

عماريـة على تصمـيم مستوحى من ا
الـــشــكـل احلــلـــزوني بـــحــيث تـــتــاح
ــوجـبه لــلـزائــر ان يـبــدأ من نـقــطـة
ويهبط من اخرى او يصـعد في نقطة
تـالـيـة ثم قـد يـنـتـهي بـالـنـقـطـة ذاتـها
الــتي تـــعــرض نــســخــة مــصــورة من
الـــصــفـــحـــة االولى جلــريـــدة (احتــاد
وترقي) التركية الصادرة في  8ايلول
1908. وهـــــو الــــعـــــدد الـــــذي يــــوثق
االنـــقالب الــدســـتــوري كــمـــا يــبــدو.
وتــــتـــــوزع في انـــــحــــاء الـــــقــــاعــــات
مستودعات زجاجية حتفظ مقتطفات
ــــا كـــتـــبــــته ارورا مـــاريــــجـــ في

نــيـــويــورك عــام  1918. وهي شــابــة
ـذابح وتـهـيأت ارمـينـيـة نـاجيـة من ا
لـهــا فـرصــة الـنــزوح الى امـريــكـا مع
االف االرمن الـــفـــارين. كـــمـــا يــحـــفظ
ـــتــحـف طــوابع بـــريــديـــة اصــلـــيــة ا
ومـستـمـسـكـات شخـصـيـة ذات عالقة
بــاوجــاع االرمن مــدمــوغــة بــاالعــوام
ـــــاذج من 1927 -1930 فـــــضال عـن 
ـالبس الــتــراثــيــة بــيــنــهــا كــوفــيــة ا
بـاالسـود مـوشـاة بـالـلـونـ االخـضـر
والــبـــنــفـــســجي. وهي مـالبس كــانت
ــا اضـطــر بـعض شــائـعــة انـذاك ور
قـادة االرمن الى الـتـنـكر بـهـا من اجل
وت. الظفـر باحليـاة او الهروب من ا
ومن بـ اهم الـوثـائق الـتي يـحـتـفظ
ــتـــحف رســـالــة مـــوقـــعــة من بـــهـــا ا
احلسـ بن علي مـلك البالد الـعربـية
وشــريف مـــكــة مــوجــهــة الى االمــيــر
فـيصل واالمـيـر عـبـد العـزيـز اجلـربا
ـلك بـحـمـايـة افراد تـتـضمـن وصيـة ا
الطـائفـة اليـعقـوبيـة االرمنـية ورأيت
ان هـذه الــوثـيـقــة دلـيل عــلى احـتـرام
سلـم لـلمكـونات وقـبولهم العـرب ا
الـتـعـايش مع االخـر وضـمـان حيـاته
ا  –تـبـر الـعـرب وهي وثـيـقـة  –ر
ذابح من دم اي ارمـينـي في ظـروف ا
نـطـقـة خالل احلرب الـتي شهـدتـهـا ا
الــكـونــيــة االولى. وتــتـوزع شــاشـات
تلـفزيونـية عـمالقة بـ ارجاء الـقاعة
الــــكــــبـــرى لــــعـــرض وثــــائق االبـــادة
اجلـماعـيـة الـتي لم يـعتـرف الـقـانون
الـــدولي بـــهـــا اال عـــام 1948بـــفـــضل
تـحدة. وفـيـها تـعداد معـاهـدة اال ا
جلملة من االفعال تشكل جرائم ابادة
جــــمــــاعــــيــــة. فــــهي تــــقــــلب االوراق
راسـيم والرسـائل وتكـشف خفـايا وا
طـبوعة فيما ا حدث عبر الـكلمة ا
تــعــرض في انــحــاء اخــرى شــاشــات
سـيـنــمـائـيـة افالمـا وثــائـقـيـة تـعـكس
ـــأســــاويــــة لــــلــــجــــنـــود االوضــــاع ا
قاتل في جبهات احلرب وتظهر وا
حجم الـكارثـة االنسـانية الـتي رافقت
تقدم الـقوات او تـعثرهـا هنـا وهناك
الى جانب صور فوتوغرافية وثائقية
ايــضـــا تــســجل هـــجــرات االرمن الى
ـتــحــدة االمـريــكــيـة عــبـر الــواليــات ا
ــصـادر الــبــحـر االمــر الــذي تـؤكــد ا
وجـود نــحـو تـســعـة ماليــ ارمـيـني
هناك. وخصصت قاعة ليست واسعة
ولـكن معـروضـاتهـا تـستـفـز الضـمـير
االنـــســاني وتـــتــضــمـن مــتــعـــلــقــات
ـوت الـبـطيء الـذي عـاينه اجملـاعة وا
دن ـدنـيـ في ا جمـوع من الـفـقراء ا
احلــدوديـة والســيــمـا فـي مـا يــعـرف
بـارمـيـنــيـا الـغـربـيـة  –اجلـزء الـواقع
حــالــيــا حتـت الــســيــطــرة الــتــركــيـة.
ـا يـوجب ـتــعـلـقــات  وحتـفل هــذه ا
االدانة والوصف بالـبشاعـة والقسوة

مثـلـمـا هي عالقتـهـا طيـبـة مع إيران.
ظل األرمن يعـانون بصـمت ويكـبتون
مــشــاعــرهـم ولــعل مــشــكــلــة اجلــيل
الـــثـــالث مــا زال يـــبـــحث في بـــطــون
التـاريخ والكتـب عن أقارب أو أجداد
اضي لهم وعن كل خيـط يربطـهم با
ـصـالح الـدولـيـة إذ أن الـسـيـاســة وا
لــــعــــبـت دورهــــا فــــلم يــــرخّص لــــهم
باستعمال كلمة اجلنيوسايد (االبادة
اجلماعية) االّ في أواسط الـستينات
رغم مــــــجــــــازر االنـــــاضــــــول وفـــــان
وارضـــروم وســـاســـون وديـــار بـــكـــر
وغيرها إلى أن  بناء مجمع رمزي
للـضـحايـا في الـعام  1965علـمـاً بأن
األرمن سـاهمـوا بـتـفان وإخالص في
"بـناء االشـتـراكـيـة" وعنـدمـا انـدلعت
ية الثـانية ارسـلوا نحو احلرب العـا
نـــصف مـــلــيـــون جــنـــدي دفـــاعــاً عن
"االحتاد الـسوفـيـتي" السـابق. سألت
مرافقتي اجلميلة " أرمينه" هل لديكم
ـاضي ) الى ا نــسـتــالـوجــيـا (حــنــ
رغم انــهــا ال تــتـذكــر شــيــئــاً عـنه ألن
عمـرها  31عامـاً فـأجابت أن الـكـبار
وحـدهم هم من يـعـيش عـلى الـذكـرى
ألن حـيـاتـهم كـانت سـهـلـة وظروفـهم
االجــتـــمـــاعــيـــة بـــســيـــطـــة وبــعض
ستلزمات مؤمـنة والغالبية أقرب ا
الـى الــــكـــسـل مــــنـــهــــا الـى االبـــداع

ـشروعـة فضالً نـافـسة الـفرديـة ا وا
عن شحّ احلريات والنـظام الشمولي.
مـــرافـــقـــتي قـــالت بـــعـــد ســـؤالي عن
اجلــمـــال االرمــيــني أن االرمـــيــنــيــ
بسبـب االختالط والتـزاوج اكتـسبوا
المح اجلديدة فـبعد أن كان بعض ا
الشـكل الغالب لـلنـساء قـبل عقود من
الـزمـان هو: الـشـعـر األجـعـد والـقوام
األشـقــر واالنف الـكـبــيـر والـعــنـيـنـ
الــزقــاوين أصــبح الــيــوم أقــرب الى
خليط جـميل ومـتجـانس من تعاشق
مالمح وأ وحـــضــارات وثـــقــافــات
مـتـنــوعـة ولـعل ذلـك مـا أعـطى هـذه
ـشــرقـة. ال أدري الحــة لـلــوجــوه ا ا
ـاذا تذكّـرت شـخـصـيتـ عـراقـيـت
أثــــيــــرتــــ االولى هـي اجلــــواهـــري
الــشـاعــر الـكــبـيــر الـذي كــان يـتــغـزّل
بالـكـونيـاك االرمـيني(آرارات -وأصل
الـكــلـمـة أشـوري) وأتــذكـر أنه في كل
مـــــرة يـــــتـــــذوقـه كـــــان يـــــقـــــارن ذلك
بــالــكـونــيــاك الــفـرنــسي (غــورفــازيـة
) مشيراً الى ي مارت ونابليون ور
ان هذا الـكـونيـاك هو  7جنوم وكان
يدعو عامر عبدالله ويدعوني لتناول
كــأس صـغــيــر قـبـل الـظــهـيــرة لــفـتح
نـاسبـة فهذا الشـهيـة كما يـقول وبـا
الكونـياك كـان يفضّـله رئيس الوزراء
البريطاني الشهير ونستون تشرشل
عــلى غــيــره وكــان ســتــالــ الــزعــيم

الـــــروسي قـــــد أهـــــداه عــــدّة
ـنـاسـبـة صـنـاديق مــنه. وبـا
فـــمـــعـــمل آرارات  بـــنـــاؤه
الـعام  1877وهـو أرميـني –
فـــرنــــسي. وكـــان مــــؤســـسه
نــــيـــرســـ تــــايـــربـــان. أمـــا
الشـخـصيـة الثـانـية فـهو آرا
خاجادور أحد ابرز القيادات
العماليـة النقابيـة الشيوعية
فـي الــــعـــــراق وظل بُـــــعــــده
الوطـني متـميّـزاً رغم حنـينه
للمـاضي واعتـزازه بقـوميته
ـيته جعلته االرمنية لكن أ
يـغضّ الـنـظـر عن ارتـكـابـات
السلطة الـسوفيتـية ناهيكم
عن اعتقاده أن قضية االرمن
ـكن حـلّــهـا االّ بـتـحـقـيق ال 
االشتـراكيـة ومـا زال القـائد
الـــشــيــوعـي الــعــراقـي حــيّــاً
ويــعــيش في بــراغ ويــرفض
االحــتالل االمـــريــكي لــبــلــده
ــــادة كــــتــــبت قــــبـل وفـــاة (ا
خـــاجـــادور). ثـــمـــة أســـمـــاء
ـياً أرمـنـيـة كـانت مـؤثـرة عـا
وذات شــهـــرة كــبـــيــرة لــعل
أبرزها وأهمها على االطالق
ــوسـيــقـار آرام خــاجـودوريـان هـو ا
الـــذي يـــنـــتـــصب تـــمـــثــالـه أمــام دار
االوبـــــــرا وال أدري لمَ قـــــــفــــــزت الى
ذاكرتي سـمـفونـيـته الشـهـيرة رقـصة
ـبارز  sword وقـد يـعـود األمـر الى ا
مشـاهـدتي لتـمثـال أم ارمـينـيا (وهي
حتمل سيـفاً كبـيراً داللة عـلى أنها أم
مقاتـلة) حيث نُـصب هذا التـمثال في
كـان الـذي كان يـنتـصب فـيه تمـثال ا
بعد ستـال الـذي أزيح العام  1956 
ؤتـمـر العـشـرين للـحـزب الشـيوعي ا
الــسـوفــيــيـتي حــيث ألــقى نـيــكـيــتـا
خروشوف تقريره الشهير. أما االسم
الثاني فـهو انسـتاس ميـكويان نائب
رئــيس مــجـــلس الــســوفــيت االعــلى
وأتــذكــر زيـــارته الى الــعــراق الــعــام

 1959وأخوه هو آرام ميكويان
ــيغ الــشــهـيــرة مع مــصــمم طــائــرة ا
الــيــهـودي غــوريــان. ارمـيــنــيــا الـتي
اســتـقــلت عن االحتــاد الـســوفـيــيـتي
ــشـاكل حـتى الـسـابـق لم تـسـلم من ا
ــــاضي اآلن ولـم تـــتــــخط عــــتــــبـــة ا
بـــســهـــولــة ومــا تـــزال الــكــثـــيــر من
الـتـحـديـات تــواجـهـهـا فـفي الـفـنـدق
الـذي أقمت فـيه وكـانت االجـتـمـاعات
االساسية للفيـدرالية الدولية حلقوق
االنسان تنعقد فيه واجهتنا تظاهرة
تـنــدد بـأعـمــال الـقـمع واغــتـيـال عـدة
نــــشــــطــــاء في آذار
(مـــــــــــارس) 2009 
وقــــــــد بــــــــادرنــــــــا
لـلــمـشـاركــة فـيـهـا
األمر الذي أغضب
بــــلـــديـــة مــــديـــنـــة
يريفان التي ألغت
حــــفـل الــــعــــشــــاء
ـقـام عـلى شـرف ا
ــــــــــؤتــــــــــمـــــــــر. ا
ــــنــــاســــبــــة وبــــا
فـــالـــفـــيـــدرالـــيـــة
الــدولـــيــة تــعــقــد
مؤتـمرها الـ 37 
وهي مــــنـــظـــمـــة
حقوقية تأسست
الــعــام  1922 في بــاريس
وتـضم عـضـويـتـها  155 مـنـظمـة من

 115بلدا. قبيل اعالن استقالل
أرمـيـنـيــا عـانت من حـروب وتـعـرض
األرمن الى عـقاب جـمـاعي قـرب بـاكو
(أذربــــــيــــــجــــــان) ودامـت احلـــــرب 4
سـنـوات حــتى  وقف اطالق الـنـار
العام  1992 ب اذربـيجـان وناغورا
كــارابــاخ (الــذي يــتــمـتـع بــاسـتــقالل
واقعي  De facto ويبلغ عـدد نفوسه
 170 ألف نـســمـة). الـدولــة اجلـديـدة
الـــــتـي كــــانـت جـــــزءًا من الـــــصــــراع
العثـماني - الفـارسي أصبحت جزءًا
من الــدولــة الــسـوفــيــيــتـيــة وهــنـاك
أجـــزاء مــنـــهــا في تـــركــيـــا واجــهت
كوارث طـبيـعيـة غيـر قلـيلـة فبـعد أن
اشـتــهـرت بـالـصــنـاعـات الـكــيـمـاويـة
تعـرضت لـزلـزال ضخم راح ضـحـيته
 25 الـف ارمــــــــــــــيـــــــــــــنــي وذلـك فـي
1988/12/7. مـــــثــــلـــــمــــا عـــــانت من
حــروب وتـعــاني حـالــيــاً من بـطــالـة
وارد إذ أن احلد ومن قلّة االجور وا
األدنى ال يـــــتــــجــــاوز  200 دوالر في
الـشـهـر األمـر الـذي يـجـعل الـتـنـمـيـة
حتت مـخــالب كـثـيـرة مـنــهـا الـفـسـاد
ـــــالـي واالداري والـــــتــــــهـــــديـــــدات ا
اخلــارجــيــة والـشــعــور بــالــقـلق إزاء
ــــســــتــــقـــبـل. ولـــكـن أمـــا آن األوان ا
ـــا لـالعــــتــــراف واالعــــتــــذار لألرمـن 
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ايـجـابـية لـكن لـم يلـفت  –لألسف –
انـتـبــاه الـسـفـارة اجلــورجـيـة بـرغم
وجود سـفيـر متـفرغ في بـغداد. وقد
ذكرني حـالها بـسلـوك سفـاراتنا في
ـهـتمـة بـالقـشـور واللـهو اخلارج ا
عـلى حـساب واجـبـهـا الـدبـلـوماسي
االساس: رد اجلمـيل للـصحـافة ولو

بكلمة طيبة
وفيما يلي نص مقال شعبان:

(يُـطـلـق عـلى أرمـيـنـيــا وعـاصـمـتـهـا
يــــريـــفـــان بـــلـــد الـــورد والـــشـــمس
فالزهور تنشـر عطرها في كل مكان

والـشـمس ال تــغـيب عـنـهـا مـدة 340
يـومـاً من الـسـنـة. وهـذا الـبـلـد الذي
كان ضـمن السلـطة الـسوفيـتيـة منذ
مطـلع الـعشـريـنات تـمـكّن من إحراز
1991 االســـــــتـــــــقـالل في الـــــــعـــــــام 
ـتحـدة العام واالنضـمام الى األ ا
1992 . ورغــم مــــــــــــــــــــآســي األرمـن
واجملـــازر الــــتـي تـــعــــرّضــــوا لــــهـــا
تــاريـخـيــاً فـبــلـدهم يــجـسّــد الـفـرح
ــتــحف في واجلــمــال ويُـــعــرف بـ "ا
الهواء الـطلق" لكـثرة التمـاثيل التي
تــنـتــشـر فـي الـشــوارع والـســاحـات
الـــــــــعــــــــــامـــــــــة
ــــنـــتــــزهـــات وا
واحلدائـق التي
تطوّق وتتغلغل
فــــيــــهـــا كــــمـــا
تـرسم صــخـور
يــرفـــان صــورة
ـــــــــديــــــــنــــــــة ا
الـــــــــورديـــــــــة
الســــيــــمــــا في
مـــــــركـــــــزهـــــــا
الــــرئـــــيــــسي.
ويـــقـــرّ االرمن
ويـــعـــتـــرفــون
بـــــــــــفــــــــــضـل

الـكـاتب

ــــعـــروف واخملـــلّــــد خـــاجـــادور ا
أبوفيان الكتشاف اللغة االرمينية
اجلديـدة وذلك في الـقرن الـتاسع
عـشـر. كـأن الــعـالم كـلّه قـد تـواطـأ
عـلى اسـدال الـسـتـار علـى اجملازر
التاريخية التي تعرّض لها االرمن
طيـلـة نـحو قـرن من الـزمـان ولعل
مـؤتــمــر ديـربن الــعـام  2001حـول
العنـصرية كان قـد استعـاد مسألة
ستعمرين عن ما تسبّبوه اعتذار ا
ـستعمَرة من آالم وأذى للشعوب ا
نـاهـيـكم عن أعـمـال اإلبـادة والـقـمع
واالضـــطــهـــاد األمـــر الـــذي شــجع
األرمن وجــــهـــات دولـــيـــة ألغـــراض

مـخـتلـفـة مـطـالـبة تـركـيـا بـاالعـتذار.
ورغم أن االرمـن في إطــــار الــــدولــــة
الــعـثـمــانـيــة كـانـوا يــعـيــشـون مـثل
غـــــيــــــرهم مـن الـــــشــــــعـــــوب واأل
واالديان السيمـا األقليات االّ أن ما
حصل لـهم منـذ العام  1895على يد
السـلطـان عـبد احلـميـد والحقـاً على
يد طلـعت باشـا وأنور بـاشا وصوالً
الى اجملزرة الكـبرى في العام 1915
واســـتـــمـــراراً حـــتى الـــعـــام ?1922
يـعـتـبـر األسـوأ في تـاريخ أرمـيـنـيـا.
وإذا كـــــان احلـــــديث عـن الــــتـــــاريخ
ضرورياً فـالهـدف هو االسـتفادة من
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كانت ارمينيا واحدة من بلدان عديدة
تـعــرض شـعــبـهـا لــلـتـنــكـيل واالبـادة
وفـقـدت خالل ازمـاتـهـا مع جـيـرانـها
دني الذين غالبا ما يكونون االف ا
الضـحـايـا االضعف. وفي ازمـتـها مع
تــركــيــا فــقــدت ارمـيــنــيــا مــواطــنـ

ابــــــــرياء في الـعام  1916-1915 
وظـــــلـت ارواح هـــــؤالء تـــــطـــــوف في
ســمــاوات مــدنــهم تــدعــو الســتــذكــار
مأسـاتهم وتـخليـد عذابـاتهم وتـأكيد
مـــوقـــعــهم فـي الــضـــمــيـــر اجلـــمــعي
االرميـني حتى جـاء عام  1967حيث
 افـتــتـاح الـنــصب الـتــذكـاري الـذي
يــخــلـد ضــحــايــا االبـادة اجلــمــاعــيـة

االرمـــــــــيــــــــــنـــــــــيـــــــــة
(جـيـنــوسـايـد) ويـقع
الـــنـــصـب عـــلى تـــلـــة
عـــــالــــــيــــــة تـــــســــــمى
تـسـيتـسـيـر نـاكـابـيرد
وهي تــطل عــلى وسط
الـــعــاصـــمــة وتـــعــني
تـسـيـتـسـيـر نـاكـابـيـرد
بــاالرمــيـــنــيــة (ابــتالع
احلـــصـن). ويـــتـــطـــلب
الـــصـــعـــود الى مـــكــان
الــنـصب تــســلق الـتــلـة
كتـظة باشـجار كثـيفة ا
و تــبــلـــيط مــدخــلــهــا
الطـويل باآلجـر االسود.
ويستغرق الوصول الى
كـان نحـو عشـر دقائق ا

يقـضيـهـا الزائـر متـطلـعا الى طـبيـعة
االشـجــار الـتي حتف بـالــطـرق الـتي
ـركـبـات فـيـهـا. ويـحـظـر ـنع سـيـر ا
ـكـان ايـضـا اصـطـحـاب الـكالب الى ا
احـــتــرامــا وتـــقــديــســـاً. وقــرأت هــذا
احلـــــظــــر في اول خـــــطــــوة وضــــعت
ے بعد ان خاللهـا قدمي عـلى الطـريق
تــركــنــا الــســيـارة فـي مــأرب نـظــامي
لـوقوف مـركـبـات الزائـرين. ويـنـطوي
الصعـود الى النـصب بهـذه الصورة
عـلى دالالت رمـزيـة بـيـنـها ان االرواح
ترتفع الى السماء لتمكث في االبدية.
وان مــشــقـــة الــصــعــود الــذي يــقــطع
االنـــفــاس وسط جـــو حــار نــســـبــيــا
ــعـانـاة تـعــكس نـوعــا من مـشــاركـة ا
التي عاشها الضـحايا خالل محنتهم
وآالمـهم. وعــلى مـســافـة من الــنـصب
يتنـاهى الى االسمـاع صوت اوبرالي
مـــوجـع مـــســـتـــوحى من االنـــاشـــيـــد
الـطـقـوسـيـة لـلـكـنـيـسـة والـغـريب ان
مــصــدر الــصــوت مــجــهــول يــصــعب
العثور عليه وهو على االغلب يصدر
عـن مــكــبــرات مــوزعــة بــعــنــايــة بــ
االشـجـار. امـا نـصب الـضـحـايـا فـهو
عــبــارة عن مــوقع دائــري يـقـف اعـلى
قـمـة الـتـلـة وتـتوزع فـي محـيـطه كـتل
ـرمر تـصورتـهـا نعـوشا عمالقـة من ا
تستند الى احـدى قواعدها. ومضيت
مع صــاحــبي الى الــنــصب مــبــاشـرة
ورأيت اكليلي زهـور سبق ان وضعا
ــرمـريــة الــبـيــضـاء عــلى الــشـاهــدة ا
ـشــتـعـلـة بـالــقـرب من فـوهــة الـنـار ا
ـنــطـلـقـة مـن قـلب الـنــصب. االكـلـيل ا
االول وضـــعه وفـــد من روانـــدا الـــتي
شــهـدت قــبل عـقــدين مـذابـح نـتــيـجـة
حـرب اهــلـيـة عــمـيــاء ضـربت الـبالد
واالكلـيل الثـاني من الغـابون. وزيارة
الـوفـدين االفـريـقـيـ الـنـصب تـشـير
ــشــروع بــنـاء الى فــكــرة حــكــومــيــة 
نصـب لـضحـايا الـعنف الـدموي في
بـلـديــهـمـا. كـانت مـجــامـيع سـيـاحـيـة
كـان وكـان ثـمة عـديدة تـتـجـول في ا
ـعـنون في قـراءة لـوحات اشخـاص 
مرمـرية سود طـويلـة توثق شـيئا عن
الـنــصب. وبـعــد دقـائق من الــتـجـوال
تـحف والـتـأمل اجتـهـنا الـى مدخـل ا

لحـق بالنصب اللذين  عهد ا وا
افتتاحـهما عام 1995. وقبل مواجهة

بوابـتهـما مررنـا بخـمسـة مجـسمات
تـظــهـر بـقــايـا اشالء وصــلـبـان وهي
مـنحـوتة بـعـنايـة لـلتـعبـيـر عن حجم
ـأسـاة. وفـاتــني الـقـول ان الـنـصب ا
ـعــمـاريــة يـقع بـكـل جالله وروعـتـه ا
خـلف مـبـنى حـديث وكـبـيـر هـو مـقـر
بـية الوطـنية االرمـينية. اللجـنة االو
ويــعـكس تــشـيــيـده بــهـذه الــصـورة
االهــتـــمــام الــذي تــولـــيه احلــكــومــة
بالـرياضـة والشـباب وحـجم انفـاقها
ـثل ارادة عـلى هـذا الــنـشـاط الـذي 
ـنــافـسـة في ارمـيــنـيــا احلـرة عــلى ا
السـوح الـرياضـيـة الدولـيـة. وحزنت

لــبـــؤس مــبــنى الـــلــجــنــة

ـبـيــة الـعـراقـيــة وافـتـقـارهـا الى االو
مـكــان الئق في مـنــطـقــة حتـمل داللـة
كـداللة تـسـيـتسـيـر نـاكابـيـرد. واعود
ؤلـفة من قاعة ـتحف ا الى عناصر ا
ـدخل كـبـرى تـخـتـرق نـفـقـاً ارضيـاً 
كونات يواجهك فيه صلـيب محاط 
غــنــيـة من الــصــخــر وعـلى الــيــمـ
مـبـاشرة تـقع قـاعـة صـغـيـرة تـعرض
كـتـبــاً ومـؤلـفــات عن االبـادة مـعـززة
بصور تاريخية وتباع الى الراغب
بــأســعـــار لــيــست زهــيــدة واظن ان
اثمانها تشكل مصدر تمويل مناسبا
لـلمـتـحف الـذي يـحتـاج الى صـيـانة
وتـأهـيل نتـيـجـة افـواج الـنـاس التي
تتوافـد عليه. وهـو اجراء تسـتخدمه
ـة زرناها مواقع اثـرية وكنـائس قد
وتعـتمـد التـمويل الـذاتي في تسـيير

امورها.
—UE½ô« WK³

وفي بــــعض عالمـــات الـــداللـــة فـــان
النصب حتول الى مزار وقبلة انظار
في االعــــوام الــــتي تــــلت عـــام 1991
حـيث اسـتـقـلت ارمـيـنـيا عـن االحتاد
السوفـياتي. وخالل ذكرى  4 نيسان
من كل عام يـجـتمع االالف من االرمن
حـــول الــنـــصب الـــتــذكـــاري الحــيــاء
ضـحـايـا االبـادة اجلـمـاعـيـة ويـعـمد
الـزائـرون الى وضع بـاقـات الـزهـور
ـا الرواح الضـحايا واسـتذكارا تكر
تـحف لـتـاريخ حـزين. وعـلى طـرف ا
حـديــقـة مـخــصـصـة لــزراعـة اشـجـار
ـــســـؤولـــ تـــوثـق زيـــارات كـــبـــار ا
ورؤســــاء الـــدول والـــشــــخـــصـــيـــات
الــــروحــــيـــــة. ومن بـــــ االشــــجــــار
ــغـروســة قـرأنــا لــوحـات مــعـدنــيـة ا
حتمل اسـمـاء احلسـ بن طالل ملك
ــيـــر بــوتــ الــرئــيس االردن وفالد
الروسي ونظيـره الفرنـسي فرانسوا
هوالند ونظـراءهم من اوربا وامريكا
واســـيـــا وافــريـــقـــيــا. تـــقـــول افــريل
مـاكدونـالـد خـبـيرة الـقـانـون الدولي
االنـســاني في مــعـهــد تي ام سي في
ة الهاي ان (االبـادة اجلـمـاعيـة جـر
يــصــعب اثــبــاتــهــا من وجــهــة نــظـر
قــانـــونــيــة النه يــجـب الــتــوصل الى
اثبـات وجود هـذه النـية بـالتـحديد).
واذا لم تــتــوافــر اقـوال مــكــتــوبـة او
شفـهيـة للـمتـهم تدعـو الى االبادة او
تـوافق عــلـيـهـا
مـن الـــــصــــــعب
مــعــرفــة مــا اذا
كــــانـت حتــــركه
دوافـع البــــــــادة
جــــمـــاعــــيـــة او
غيرهـا. لذلك لم
تـثـبت مــحـكـمـة
اجلزاء الـدولية
لــيــوغـــسالفــيــا
السـابـقـة سوى
ادانـــــة واحــــدة
فــي وقـــــــــــــــائـع
متـعـلقـة بـابادة
جــمــاعــيــة ضـد
اجلـــــــــــنـــــــــــرال
الــــــــــصــــــــــربـي
الــــــبـــــــوســــــني
راديــــــــــــــسـالف
كــريــســتـيــتش
فــي اطــــــــــــــــــــار
مـــــــــــــجـــــــــــــزرة
سريبـرينتـيسا.
وتـــقـــوم فـــكــرة
ــــــــــــتـــــــــــحـف ا

عـبـره ودروسه وتـقـييـمه
ولـــــــــعل هــــــــذا األمــــــــر ال
يـــســـتـــهـــدف أيـــة إســاءة
لتـركـيا السـيمـا مـواقفـها
االيــجــابـــيــة خــصــوصــاً
الـتي تـتــخـذهـا الـيـوم في
ظل قـيـادة حــزب الـعـدالـة
والــتــنــمــيــة فــهــذا األمـر
شـيء والـــــــــــبــــــــــحـث فـي
الـتــاريخ شيء آخـر وفي
تــــــاريـخ كل أمــــــة ثــــــمـــــة
نواقص وثـغرات وعـيوب
وارتـــــكــــابـــــات ال بــــدّ من
اإلقـــرار بـــهـــا واالعـــتــذار
عنهـا. كانت أولى اجملازر
ضـــد األرمن هي اجملـــزرة
الــــتي راح ضـــحــــيـــتـــهـــا
عـشـرات اآلالف مــنـهم في
الــعـام  1895 وفي الــعـام
 1909كانت مجزرة أدنه
هي األبـــشع حــيـث ســقط
فــيـهــا اآلالف أيــضــاً أمـا
مـجـزرة الـعـام  1915فـقـد
كــــــــانـت األســـــــوأ عــــــــلى
االطالق حـيـث قـتل فــيـهـا
عـلى نحـو جـمـاعي مـئات

األلوف مـن األرمن بعـد أن  جتـنـيد
الــرجـال لــلــحـرب الــعـام  1914بـدون
سالح ولـلـقـيـام بـأعـمـال خـدمـيـة ثم
ـتـمـيّـزين من الـعـلـماء بـوشـر بـقـتل ا
ـــثـــقـــفـــ واألطـــبـــاء والـــكـــتــــاب وا
وأصـحــاب االخـتـصــاصـات واألكـثـر
من ذلك كــان كل شيء قـد  بــصـمت
ودون احـــتـــجـــاجـــات تُــذكـــر. وخالل
احلـرب ومــا بـعــدهـا حـصــلت مـذابح
كـثـيـرة مـنـهـا مـعـركـة اجلزء الـشـرقي
التـي حصـلت في 5/26/ 1918 وراح
ضـحـيـتـهـا اآلالف أيـضـاً واسـتـمـرت
اجملـــزرة حـــتى الـــعـــام  1922 ولــكن

بـــــتــــواطــــؤ
ـرة ح انضمت أرمـينيا أكبر هذه ا
الى االحتـاد الــسـوفـيـيــتي الـذي كـان
يـرغب في تـسويـة عالقـته مع تـركـيا
فــتم الـتــنــازل لـهــا عن جــبـال آرارات
الـشـهـيــرة وأصـبح نـهـر أراكس عـنـد
أقـــدام ســلــســلـــة اجلــبــال هــو احلــد
الفـاصل ألرميـنيـا وتركـيا كـما تـقول
الـرواية االرمـنـيـة. ومـا تـزال احلدود
بـ تــركـيــا وارمـيـنــيـا مـغــلـقـة إذ ال
كن الوصول الى تركيا من أرمينيا
االّ عـــبــر جــورجــيــا الـــتي تــربــطــهــا
بأرمـينـيـا عالقات مـتمـيّزة ومـا تزال
عالقـة أرمـيـنيـا بـروسـيـا جـيـدة جداً

وت في متحف النصب صور اجلوع وا
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اجلماجم داللة على حجم الكارثة

شعلة النصب التذكارية
لك احلس بن علي رسالة ا

قادة االدمن واالهالي

وت دفن الضحايا وسط مشاهد ا

كتب وصور توثق اجملزرة


