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  الملخص 

المسألة األرمنية وتأثيرها في يهدف البحث الى تسليط الضوء على 

، فقد كان للموضوع  تأثير  ١٩٩١ – ١٩٨٠ األمريكية –العالقات التركية 

االمريكية  –واضح على العالقات الدولية عموماً وعلى العالقات التركية 

كانت الحكومة التركية تعارض المساعي التي بذلت في خصوصاً،إذ 

مما " مذابح االرمن" يعترف بوجود تبني أي قرار الكونغرس االمريكي ل

في المدة موضوع  األمريكية –العالقات التركية انعكس بشكل سلبي على 

 بين الدولتين السيما بعدتوتر في العالقات البحث، وكانت عامالً ساهم في 

الشؤون الخارجية في مجلس النواب األمريكي على مشروع  موافقة لجنة

قرار يعد بموجبه ما تعرض له األرمن من مذابح خالل الحرب العالمية 

مسؤوليتها القانونية  بمثابة إبادة جماعية تتحمل تركيا ١٩١٥األولى عام 

، وهو االمر الذي كان له انعكاسات وتأثيرات واضحة على واألخالقية

  .الدولتين المدة موضوع البحث العالقات بين
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Abstract 

The research aims to shed light on the  Armenian issue 
and its impact on Turkish-US relations 1980 - 1991, it has 
been the subject of a clear impact on overall international 
relations and Turkish relations-US especially, as the Turkish 
government opposes the efforts that have been made in the 
US Congress to adopt any decision to recognize the 
existence of "Armenian massacres", which reflected 
negatively on Turkish relations - the US in the period in 
question, and had been a factor contributed to the tension in 
relations between the two countries, especially after the 
approval of the Foreign Affairs Committee in the US House 
of Representatives on a draft resolution is hereby what he 
suffered the Armenian massacres during the war World II in 
1915 as a genocide, Turkey bears the legal and moral 
responsibility, which it has implications and effects are clear 
on the relations between the two countries in 1980-1991. 
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  المقدمة
 األمريكية –ية وتأثيرها في العالقات التركيةة األرمنالمسأل" يعد موضوع

من الموضوعات المهمة في التاريخ المعاصر، ألنه يسلط الضوء " ١٩٩١–١٩٨٠

على واحدة من المسائل المهمة التي انعكس تأثيرها على العالقات الدولية الى 

لح تبني أي قرار من  الكونغرس األمريكي لصاكانت تركيا تعارض لقد . اليوم

العالقات مما انعكس على " مذابح االرمن"يقر بوجود ما عرف بالتاريخ بـ األرمن 

في المدة موضوع البحث، إذ كانت المسألة المذكورة من اهم  األمريكية –التركية 

موافقة لجنة الشؤون الخارجية  بين الدولتين السيما بعدعوامل التوتر في العالقات 

مشروع قرار يعد بموجبه ما تعرض له األرمن في مجلس النواب األمريكي على 

بمثابة إبادة جماعية تتحمل  ١٩١٥من مذابح خالل الحرب العالمية األولى عام 

، وهو االمر الذي كان له انعكاسات واضحة تركيا مسؤوليتها القانونية واألخالقية 

  .على العالقات بين الدولتين في تلك المدة

إذ " المسألة االرمنية"، تناولنا في االول رتم تقسيم البحث على اربعة محاو

على  الثاني فقد ركز ، اما المحور اقتضت طبيعة البحث التطرق الى اصل المسألة

، ألنه كان الضروري تسليط الضوء " من المسألة األرمنية موقف الحكومة التركية"

ثير أتعلى الموقف التركي من المسألة االرمنية ، اما الثالث فقد كرس لدراسة 

  ،في المدة موضوع البحث االمريكية –العالقات التركية  على المسألة األرمنية

االمريكي الذي تطورات الموقف التركي حول مشروع القرار واخيراً تناول الباحث 

  .تعلق بالمسألة االرمنية
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    :المسألة األرمنية : أوالً  

، وقد نزحوا من ) ةاألوربي(رية ايرجع اصل األرمن الى األقوام الهندو

والخزر الى البحر األسود ، ثم عبروا واستقروا  األورالأواسط أسيا واجتازوا بحر 

ردنيل واستقروا في أسيا ، وبعدها اجتازوا الدالواقعة جنوب شرق البلقان في تراقيا

 ه، فشكلوا مجتمعاً يغلب عليفي األلف الثالث قبل الميالد) اإلناضول(الصغرى 

،  )١(ي ، يدين األرمن بالديانة المسيحية على المذهب األرثورذكسيالعنصر األرمن

بجهود البابا في ) ٢(تحول البعض منهم الى المذهب الكاثوليكي بمرور الزمن ولكن

  .)٣(روما

دخل األرمن تحت السيطرة العثمانية بعد دخول العثمانيين أسيا الصغرى ، 

كأهل   (يعاملونكانوا ية العقيدة وبحر تمتع األرمن خالل خضوعهم للدولة العثمانية

ولذلك كانت هناك قوانين تحكمهم وغيرهم من .  )٤()الذمة حسب الشريعة اإلسالمية

الذميين تختلف عن القوانين التي تحكم المسلمين ، ووضعت الدولة العثمانية محاكم 

خاصة لمشاكل الذميين ولكن إذا كان هناك خالف بين أرمني ومسلم  كانت 

لتكاملهم مع المجتمع العثماني  ونظراً. )٥(اإلسالميةحسب الشريعة المحكمة 

الشعب (أي )) الملة الوفية((مة فقد تمت تسميتهم بـ وانسجامهم داخل نظام األ

 اإلمبراطوريةتم تعيينهم في مناصب  ذلككمؤشر على وفائهم ، ونتيجة ل) الوفي

 ،نائباً ارمنياً )٣٣(مانيان يوجد في مجلس النواب العثك ١٨٧٦فبعد عام . الحساسة

 )١١(، والقى قنصالً عاماً )١٢( سفراء و )٧(كما عمل منهم في وزارة الخارجية 

ثانوية غلطه سراي ( بروفسور ارمني األصل الدروس في المدرسة السلطانية 

وبعد دخول . )٦()وم السياسية بجامعة انقرة حالياًكلية العل( والمدرسة الملكية ) حالياً 

، أخذوا ينتشرون  واشتغالهم بالوظائف الحكوميةتحت السيطرة العثمانية األرمن 

في السهول والوديان ومارسوا الزراعة واالعمال التجارية وخاصةٌ الصيرفة ، كما 

  .)٧(االصليةاللغة التركية ونسوا لغتهم  تعلم العديد منهم
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ة األرمني اإلدعاءاتبين  المقارنةوعلى الرغم من ذلك كان البد من  

كما يدعي األرمن ، فمن وجهه  اإلبادةمسألة التهجير أو  بشأنوالتبريرات التركية 

خالل مده الحرب العالمية األولى قام األتراك بالتعاون مع عشائر  انهنظر األرمن 

كردية بإبادة مئات القرى األرمنية شرقي البالد في محاوله لتغيير ديموغرافية تلك 

كما . ء قد يتعاونون مع الروس ضد الدولة العثمانية المناطق العتقادهم أن هؤال

اجبروا القرويين على العمل كحمالين في الجيش العثماني ومن ثم قاموا بإعدامهم 

 ٢٤، ففي ١٩١٥غير أن قرار اإلبادة الشاملة لم يتخذ حتى ربيع . بعد انهاكهم 

في  ةقام العثمانيون بجمع المئات من أهم الشخصيات األرمني ١٩١٥نيسان 

، بعدها أمرت  )٨(في ساحات المدينة وااعدامتوجيه تهم لهم بالخيانة و إسطنبول وتم

ا واالنضمام إلى القوافل التي جميع العوائل األرمنية في األناضول بترك ممتلكاته

تكونت من مئات االآلف من النساء واألطفال في طرق جبلية وعرة وصحراوية 

منهم % ٧٥فمات حوالي . وغالبا ما تم حرمان هؤالء من المأكل والملبس. قاحلة

خالل حمالت التهجير وترك الباقون في صحاري بادية الشام ، ويتفق معظم 

غير أن الحكومة التركية . تلى من األرمن تجاوز المليونالمؤرخين على أن عدد الق

الف أرمني فقط ، بينما تشير  ٣٠٠وبعض المؤرخين األتراك يشيرون إلى مقتل 

  .)٩(ونصف أرمنيمصادر ارمنية إلى سقوط أكثر من مليون 

ر تيار قومي في أعقاب الثورة ن ظهوإ، نظر األتراك ةولكن من وجه 

) روسيا، فرنسا، انجلترا (الفرنسية ، وبتحريض من القوى العظمى في تلك المدة 

قامت الشعوب التي كانت تحت رعاية األمبراطورية العثمانية بحركات عصيان 

من اجل الحصول على أستقاللها ، إال ان األرمن الذين تحركوا بوفاء ضد األخيرة 

منذ بداية هذه المرحلة ، انخدعوا بوعود القوى العظمى بأقامة دولة ارمينية مستقلة 

، وعلى أثر ذلك التحق األرمن بصفوف الجيش الروسي في ناضولفي شرق األ

وراء  عصيان في ما الحرب العالمية األولى ، وذلك عن طريق القيام بحركات

 ١٩١٥أيار  ٢٧الجبهة ، ونتيجة لهذه االحداث وضعت الحكومة العثمانية بتاريخ 

  . )١٠()التهجيررار ق(المعروف حالياً باسم ) السوق واالسكان ( حيز التنفيذ قانون 
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يتبين مما سبق أن الحكومة العثمانية لم تتمكن آنذاك من حل هذه المشكلة إال 

طع الصلة بين األرمن وبين ألرمن من تلك المناطق الحدودية لتقبالقيام بتهجير ا

الروسية، فقامت بعملية تهجير واسعة وكبيرة إلى سوريا ولبنان  الجيوش

ألف  ٦٠٠، ونظرا لضخامة عدد المهجرين لمهجرين كبيراوكان عدد ا ،والموصل

ل فقر الدولة وعدم توفر اإلمكانيات لدى الدولة العثمانية لتنفيذ هذه العملية في ظ

وأهوال الحرب العالمية ، تم هذا التهجير بطرق بدائية جدا، فمات من هؤالء أعداد 

كبيرة من البرد والجوع والمرض إضافة لتعرضهم لهجومات مستمرة من السكان 

  .)١١(ألف ٣٠٠ويقدر البعض هذا العدد بحوالي نصف المهاجرين أي . المحليين

قد ركز على ) السوق واالسكان(ن قانون كذلك اكدت وجهه النظر التركية أ

اتخاذ كافة التدابير الالزمة التي من شأنها ان تإمن على ارواح واموال األرمن 

الذين سيتم سوقهم ، واصدرت الحكومة العثمانية تعليمات للسلطات المحلية بشأن 

يق ، وأمرت بإجراء التحقبإعادة إسكان األرمن بشكل منتظم اتخاذ التدابير الكفيلة

، وإحالة الذين يتإكد بأنهم مذنبون الى ون للتعليماتبحق األشخاص الذين اليمتثل

 ١٩١٦المحكمة العسكرية والدليل على ذلك ، قامت الدولة العثمانية في عام 

بتهمه اساءتهم ) المحاكم العرفية العسكرية ( شخصاً لتقديمهم الى  ١٦٧٣بأعتقال 

شخص  ٦٧تم اصدار حكم االعدام بحق  معاملة األرمن في طريق الهجرة ، كما

  .)١٢(بهدف السلببتهمه االعتداء على قوافل الهجرة  نفسهالعام  في

وبالمقارنة مع وجهه نظر الطرفين نجد ان اضطهاد االرمن من قبل 

ووضعه حيز التنفيذ بتاريخ ) السوق واألسكان ( بدأ قبل اعالن قانون  لعثمانيينا

يوم اإلبادة الجماعية لالرمن ( اليوم نيسان هو  ٢٤، ويعد يوم  ١٩١٥أيار  ٢٧

Armenian Genocide Day(  بارتكاب المجازر بحق  العثمانيينوالذي بدأ فيه

 االمريكي ، وفي مثل هذا اليوم من كل عام يصدر من قبل البيت األبيضاالرمن

ف ، ووصاالرمن "الشهداء"بياناً حسب التقليد الدبلوماسي االميركي بمناسبة ذكرى 
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بانها  ١٩١٥المجارز التي ارتكبتها االمبراطورية العثمانية بحق االرمن في عام 

  .)١٣(العشرينوانها واحدة من اكبر الفظائع التي ارتكبت في القرن ) ابادة (

، قامت قوات األحتالل بعد انتهاء الحرب العالمية االولى خالل ومن جهتها

ألدعاءات األرمنية ، وتم اعتقال بإجراء تحقيقات بشإن ا) ١٩٢٢ – ١٩١٩(سنوات 

من كبار المسؤولين العثمانين ونفيهم الى جزيرة مالطا من قبل انجلترا على  ١٤٤

، ففي احدى م التوصل الى ادلة تدين المتهمينان تتم محاكمتهم ، ولكن لم يت

 .Rكرايجي . سي . ر آالرسائل التي بعثها السفير البريطاني في واشنطن أنذاك 

C. Craigie  الى اللورد كيرزونG. N.  Curzon  والتي تضمنت ، : ))

  ١/  ١٣٢/  ٤٤(  ٧٥٥ورقم  ١٩٢١يونيو  ١٦باألشارة الى رسالتكم بتاريخ 

٦٣١  .E   (بأن أحد العاملين معي قام امس  شرف بأن أفيد السيد اللورد، أت

بزيارة وزارة الخارجية بشإن األتراك المحتجزين األن في مالطا من أجل الدعوى 

التي سيتم النظر فيها بشأن إبادة األرمن ، وقد سمح له باألطالع على قسم من 

التقارير التي أعدها قناصلة الواليات المتحدة حول المظالم التي تمت ممارستها 

يؤسفني أن أبلغ السيد ... وبعد تقيمها من قبل وزارة الدولة ... نيا في أرمي

اللورد بانه لم يتم العثور هناك على أي اثر يمكن استخدامه كدليل ضد األتراك 

ونتيجة لذلك تم اطالق سراح المعتقلين في عام . )١٤(... ))المحتجزين في مالطا 

  .)١٥(، من دون توجية أي تهمة لهم ١٩٢٢

  :موقف الحكومة التركية من المسألة األرمنية : ثانياً 

لقد كان جل القضية األرمنية حسب اعتقاد القادة اإلتراك يتعلق بقيام بعض 

العناصر األرمينية مدعومة من الخارج بعمليات إرهابية يقتضي معالجتها ، بمعنى 

والمطالب  اخر إن المشكلة األرمنية لم يكن ينظر اليها كمشكلة أقلية لها من الحقوق

. يستدعي من النقاش أو البحث ، بل هي مشكلة يراد بها تهديد األمن التركي  ما

تصاعد  )١٦(١٩٨٠فقد واجه النظام السياسي المتشكل أثر االنقالب العسكري عام 

العمليات الموجه ضد المصالح واالهداف التركية في الداخل والخارج من قبل 
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هاجم الجيش السري  ١٩٨٣ – ١٩٨١ي التنظيم االرمني السري ، فبين عام

 Armenian Secret Army for the Liberation of( )أصالة ( األرمني 

Armenia  (ASALA)أهداف عديدة في تركيا ، واسفر عن مقتل أكثر من ) ١٧

إما في عام . )١٨(ة االمريكيةعشرة دبلوماسيين أتراك في اوربا والواليات المتحد

طار انقرة مما ادى الى قتل العديد من المدنيين ، أصالة م مسلحي هاجم ١٩٨٣

 – ١٩٨٠)١٩( )Kenan Evren(ونتيجة لذلك الحادث أشار الرئيس كنعان ايفرين 

، كما صرح   "بحجم وثقل صبرها بإن اإلنتقام التركي سيكون ثقيالً": معلنا ١٩٨٩

لكل بإن " : قائالً )(Alitir Torkmen وزير الخارجية التركي اليتير تركمان

، كما قام أفراد ينتسبون اليها  )٢٠("ارهاب مكافحة وسوف نقوم بمكافحة األرهاب 

بصورة عشوائية على حشد من المدنيين  باطالق النار ١٩٨٣حزيران عام  ١٦في 

 ٢٣أسطنبول مما أدى الى قتل أثنين من المدنيين واصابة ) بازار(في سوق 

 ٢١دبلوماسي تركي في كندا ، وفي إغتيال  عملية كذلك قامت بتبني، و)٢١(أخرون

أغتيل مسؤول تركي في األمم المتحدة بواسطة الجيش  ١٩٨٤تشرين الثاني عام 

لى السري األرمني أيضاً ، مما ولد رد عنيف من قبل القيادة التركية التي أكدت ع

، كما تم تفنيد اإلدعاءات أكاديمياً من خالل عدم مصداقية المطالب األرمنية

عدة وعقد ندوات ، وبإيعاز من مجلس التعليم العالي التي كان  ائقيةوث أصدارات

تشرين األول عام  ١٨ – ١٧من أهمها ندوة اإلرهاب األرمني التي عقدت في 

على أثر ذلك إعلن الرئيس و. شر وقائعها في وسائل اإلعالم التي تم ن ١٩٨٤

ررة الوحيدة ولكن إن األمة التركية هي المتض": كنعان ايفرين وبصراحة قائالً 

من اآلن فصاعداً األمة التركية لن تتردد في اتخاذ التدابير ... للصبر حدود 

أن األتراك ليسوا ": ، كما صرح مسؤول دبلوماسي تركي قائالً  "نتقاميةاإل

ولو كانوا قتلة وأرادوا ممارسة القتل ... بالجبناء ولكنهم أكثر حكمة وعقالنية 

أي  الواليات المتحدة شخصياً ، لكنهم يرفضون قتل بأمكانهم أن يقتلوا رئيس

بأنه يجب أن نكون أكثر هدوءاً ":  يفرين، وجاء في تصريح أخر إل"شخص
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وعقالنية ، وأن األرمن هم برابرة ، وليعلم العالم أن تركيا لن يكون لها أي دور 

  .)٢٢("عقالنيانتقامي غير 

شكل جدي بمكافحة ضربات تركية كانت تفكر بالن الحكومة إيبدو ف وعلى ما

كانت رسمية أم غير رسمية بأن "يه مصادر سواءأ، ولكن مع ذلك لم تؤكد  األرمن

غتيال أو أختطاف عدد من اهناك مؤامرة من الجانب التركي بشأن محاولة 

ولكن من جانبها أعلنت مصادر أرمنية بإن هناك عدة مراكز لألرمن  ،األرمن

تعرضت للتفجير من قبل منظمات تركية في  وبعض المناطق األثرية األرمنية

بعض الشباب األرمن في هولندا واليونان ولبنان و أيران  واغتيلباريس وبيروت ، 

، وقد نسبت )٢٣(على يد جماعات مدفوعة من قبل وكالة االستخبارات التركية

في فرنسا الى مجموعات  الصحافة الفرنسية عدد من الحوادث العدائية ضد األرمن

الحوادث تفجير النصب  هذه، ومن ) الجيش الثوري اإلسالمي التركي(ة مثلتركي

من قبل  ١٩٨٤أيار  ٣التذكاري األرمني في مدينة الفوتيفلي بالقرب من باريس في 

بقيادة عبد اهللا جاتلی  )٢٤()(Gray wolvesالمنظمة التركية الذئاب الرمادية 

Abdullah Catl)()ى النهضة الوطنية لالرمنيرمز إل ، وكان هذا النصب )٢٥ ،

) المنظمة التركية للكفاح المسلح(وفي العام نفسة هدد شخص يدعي أنة يمثل 

بقصف جمعية السينما الفرنسية التي كانت تحاول عرض فلمين من األفالم األرمنية 

في باريس احياًء لذكرى اإلبادة الجماعية لألرمن، وعلى أساس ذلك التهديد تم 

  .)٢٦(في السينمالفلمين تاجيل موعد عرض ا

رمن اليشير الى وجود األ ١٩٨٢ن الدستور التركي عام أوعلى الرغم من 

من ) ١٠(شكل من االشكال وبالتالي فهو لم يضع أي حقوق لهم ، اذ ان المادة  بأي

الدستور تنص على ان الجميع متساوون امام القانون بغض النظر عن اللغة او 

ي او الديني او اية اسباب و المعتقد السياسي او الفلسفالعنصر او اللون او الجنس ا

، فقد كان هناك تمايز سياسي واجتماعي يمارس ضد األرمن ، كما تعرضت متشابة

مؤسساتهم للضغط ، فعلى سبيل المثال أشترطت وزارة التربية أن تحمل بطاقة 
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ماح له بالدخول أن يتم السالهوية للطفل األرمني أعترافاً رسمياً بأصلة األرمني قبل 

، وبالتالي ادت هذة اإلجراءات الى أضطرار أعداد كبيرة من األطفال لمدرسة

األرمن للدوام في المدارس التركية العامة ، وهذا يعني حرمانهم من تعلم لغتهم 

كما أن السلطات التركية أتخذت العديد من اإلجراءات اإلدارية للتأثير في  ،األم

ضغوطات أجتماعية منها عدم استطاعة األرمني من  الثقافة األرمنية ومارست

أستخدام لغتة في األماكن العامة وامتناع األرمن الذين يرغبون للتقدم في الدوائر 

إال نه كان هناك ثمة جهود من قبل بعض . التجارية والمهنية تغير ألقابهم العائلية 

  .  )٢٧(ذي يعانية األرمنالنخب السياسية لتغيير بعض األوضاع التي تتعلق بالتمايز ال

طر التي سارت رمنية لم تخرج عن األلة األأن السياسة التركية تجاه المسإ

ن القادة والسياسين االتراك كانو حريصين جداً على اضهار أعليها في السابق ، بل 

الموقف التركي الرافض لتقديم اعتذارات او تنازالت تجاه االرمن ، فقد صرح 

ان جماجم الذين قتلوا والذين ": ركي كنعان ايفرين قائالً رئيس الجمهورية الت

وا اثناء الحرب العالمية يعتبرون ارمن هم في الواقع بقايا رفات االتراك الذين قتل

  .)٢٨("االولى

إن القضية األرمنية لم تنل أهتماماً من قبل السلطات الحاكمة المتعاقبة في 

على كل الحكومات التي حكمت الجمهورية تركيا ، وبذلك فهي لم تشكل عبئاً كبيراً 

  : )٢٩(، وهذا يستند على الحقائق اإلتيه ١٩٢٣التركية منذ قيامها عام 

إن األرمن داخل تركيا اليشكلون قوة بشرية مؤثرة مثل األكراد أذ يبلغ عددهم ـ ١

  . من سكان تركيا %  ٠،٢شخص أي بنسبة  ٩٠،٠٠٠

ن الغرب اليساندون األرمن في إي ، فمن التحالف الغرب "الكون تركيا جزءـ ٢

  .دولة مستقلة  بإقامةمطالبتهم 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٣٦٣ 

   األمريكية -ركيةوتأثيرها في العالقات التاألرمينيةالمسألة

في ذلك  إن الواليات التي يطالب بها األرمن ليحصلوا على اإلستقالل تخلواـ ٣

، أرضروم، خان سلر ، دياربكر( الوقت من الوجود األرمني، وهذه الواليات هي 

  .  ، وبذلك فهم فقدوا أهم أساس مادي لمطالبهم) سيفابر 

  :االمريكية  –تاثير المسألة األرمنية في العالقات التركية : ثالثاً 

تعد المسالة األرمنية من القضايا الدولية المهمة والمؤثرة في عالقات تركيا  

الخارجية والسيما مع الواليات المتحدة االمريكية، وباتت من اهم المشاكل التي 

د الدولية والسيما اإلمريكية مستمرة لذلك كانت الجهو. بقيت دون معالجة حقيقة 

في توفير اإلجواء المالئمة أليجاد الحلول المناسبة لتلك المسإلة وخاصة بعد مجيء 

، وبالمقابل ١٩٨٨ -١٩٨١ )٣٠()(Ronald Reaganإدارة الرئيس رونالد ريغان 

في شباط و، )٣١(بالمجازر االرمنية ١٩٨٤أعترفت منظمة االمم المتحدة في عام 

تقدم أحد أعضاء الكونغرس األمريكي في مجلس الشيوخ وهو روبرت  ١٩٨٧

يوم " من كل عام  نيسان ٢٤بمشروع قرار يعد فيه يوم ) (Robert Dualدوال 

  .)٣٢(عن ذلك، ويحمل الدولة العثمانية وتركيا المسؤولية  "ااإلبادة الجماعية لالرمن

تقدوا أن الكونغرس لمسألة واعلتلك الم يعط الساسة األتراك أهمية كبيرة 

األمريكي لن يتخذ أي قرار بشأنها ، ولكن أزدادت أهمية المسألة عندما أصبحت 

حيث عقد  )٣٣((The European Union) إحدى اهتمامات االتحاد األوربي

وجه فيه نداءا إلى الحكومة التركية لالعتراف  ١٩٨٧تموز  ١٨اجتماعا خاصا في 

تعزيز الحوار بين المؤسسة السياسية التركية باإلبادة الجماعية ضد األرمن ، و

عتراف االالحكومة التركية رفض كما عد االتحاد االوربي . وممثلين من األرمن 

االتحاد أن المسألة  واعتقد إلى الديمقراطية اًباإلبادة الجماعية للشعب األرمني افتقاد

يكل العالقات بين األرمنية ومسألة األقليات عموما في تركيا يجب أن تتغير داخل ه

  .)٣٤(واالتحاد األوربيتركيا 
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اإلبادة الجماعية ، كما رفضت تحميل ب االعتراف ومن جانبها رفضت تركيا      

الدولة العثمانية المسؤولية عن ذلك ، ودعت االتحاد األوربي إلى مراجعة أرشيف 

الرمنية الدولة العثمانية الكتشاف الحقائق ، وكذلك اعترضت على ربط المسألة ا

بجملة من القضايا األخرى التي تمثل عوائق أمام تركيا للحصول على عضوية 

  .)٣٥(االتحاد األوربي من وجهة نظر الدول األوربية

وعلى اثر ذلك بدأت تركيا تولي اهتماما بالمسألة األرمنية ، واخذت تراقب         

آب  ١٠ فيوالمناقشات داخل الكونغرس األمريكي بخصوص هذه القضية ، 

وصدر بيان عن . رفض مجلس النواب األمريكي مشروع القرار األرمني  ١٩٨٧

  :  )٣٦(جاء فيهوزارة الخارجية التركية 

إن قرار مجلس النواب األمريكي برفض قرار المشروع األرمني ليس إال "      

لقد أوضحت ... األمريكية  –تطورا إيجابيا من حيث مستقبل العالقات التركية 

  ،، مثل الكونغرس األمريكيجهزة السياسيةا منذ البداية أنه من الخطأ على األتركي

اصدار القرارات المتعلقة باألحداث التاريخية التي أكل عليها الدهر وشرب ، 

لهذا فإن ... وأكدت على أن تقييم هذه األحداث هو موضوع يخص المؤرخين 

اطة تحريف هذه االمور األرمن عمدوا إلى تضليل الرأي العام العالمي بوس

  . "المشتبه بها 

وحرصا من تركيا على عدم إتاحة الفرصة مرة ثانية للوبي األرمني في  

الكونغرس األمريكي في طرح مشروع قرار األرمن من جديد مع مجيء اإلدارة 

برئاسة جورج هربت بوش  ١٩٨٨تشرين الثاني  ٨األمريكية الجديدة في 

)(George H. Bush)قدمت تركيا لمكتبة الكونغرس  ، ١٩٩٣ – ١٩٨٨) ٣٧

األفالم المصورة لوثائق االرشيفات الخاصة  ١٩٨٩األمريكي في بداية تموز 

رشيفات أمام بالتاريخ العثماني بقرار من الحكومة التركية بشأن فتح هذه اإل

وتحمل هذه االفالم المصورة الوثائق التي تعود للمدة . المؤرخين والدارسين

تلك  وعلى الرغم من.  )٣٨("العثمانيةاألرمن في الوثائق "بعنوان  "١٨٩٤-١٦٩١"
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الخطوة التي قامت بها الحكومة التركية ، اال انها لم تقدم وثائق تخص المدة الزمنية 

، وهو  ١٩١٨-١٩١٤وهي مدة الحرب العالمية االولى " المذابح" التي وقعت فيها 

ة المسؤولين االتراك في ايجاد االمر الذي قد يطرح جملة من الشكوك بشأن رغب

  .مخرج لالزمة

طرح مشروع قرار األرمن " دوال " أعاد السناتور  ١٩٨٩أيلول  ٢٩في          

على الكونغرس األمريكي ، مما أثار حفيظة تركيا مرة أخرى التي كانت على 

 استعداد للتضحية بعالقاتها مع الواليات المتحدة في حال صدور القرار األرمني من

حثت تركيا اإلدارة  ١٩٨٩تشرين األول  ٢قبل الكونغرس األمريكي ، وفي 

األمريكية على ضرورة معارضة مشروع القرار حول المسألة األرمنية الذي جرى 

تقديمه لمجلس الشيوخ األمريكي ، من جانبها ، اعلنت الحكومة األمريكية على 

سوف تفعل ما في " : نها أ ١٩٨٩تشرين األول  ٣لسان الناطق باسم خارجيتها في 

  . )٣٩("وسعها إليقاف مشروع قرار األرمن 

أزاء مشروع القرار  ١٩٨٩تشرين االول  ٢وبالمقابل جاء رد فعل تركيا في       

. عضو من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي ) ١٠٠(السابق برسائل بعثتها إلى 

نطن نزهت قاندمير وجاء في هذه الرسائل التي حملت توقيع سفير تركيا لدى واش

)Nazhat Kandmir(  في الوقت الذي تفند فيه األبحاث مزاعم " : جاء فيها

المجازر األرمنية يراهن الكونغرس بكرامته بقبوله مشروع القرار ، وأملنا من 

أن ... األمريكية بسبب هذا القرار  - الصميم عدم تدهور العالقات التركية 

شاطاتها في الواليات المتحدة تعبر علنا عن المنظمات اإلرهابية التي تمارس ن

مطالبتها بأراض من تركيا ، وأن مشروع القرار يشجع هذه المنظمات في إعالن 

  .)٤٠("مطالبهم المذكورة

عملت الحكومة التركية على ربط القرار االرمني بعالقاتها مع  ماك        

، محاولةٌ منها بالضغط الواليات المتحدة األمريكية حتى الجوانب العسكرية منها 

صرح مسؤول تركي رفيع   ١٩٨٩تشرين األول  ٥على الجانب االمريكي ، ففي 
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اتفاقية التعاون اإلقتصادي والدفاعي بين تركيا والواليات المتحدة ": أنالمستوى ب

وان ،قد تتأثر إذا قام الكونغرس األمريكي بتبني مشروع القرار لمساندة األرمن

، وصرح "نها اإلساءة إلى العالقات الصادقة بين الدولتينخطوة مثل هذه من شأ

تشرين  ٢٨في Mesut Yilmaz) (وزير الخارجية التركي ايضاً مسعود يلماز 

يجب اال يكون الكونغرس األمريكي واسطة لترويج األكاذيب ": قائال ١٩٨٩األول 

  .)٤١("حول مذابح األرمن

رائيلياً في إثارة مشروع قرار يوم ومن الجدير بالذكر أن هناك تورطا إس        

، بهدف لجوء تركيا إلى إسرائيل واللوبي الصهيوني في لألرمناإلبادة الجماعية 

الكونغرس األمريكي للتدخل في إحباط هذا المشروع ، ومن ثم ممارسة نوع من 

 .الضغط على تركيا في تحسين عالقتها بإسرائيل واتخاذ بعض المواقف المؤيدة لها

اللعبة اإلسرائيلية في إثارة االضطراب والقلق "بعض الساسة االتراك بأن  فقد ذكر

في تركيا واضحة ، فهي التي كلفت السيناتور األمريكي روبرت دوال بإثارة 

أنه بإمكانها إيقاف هذا  موضوع قرار األرمن ، وفي المقابل أخبرت تركيا

 ٦/١٠/١٩٨٩ي أنقرة في وفي هذا الصدد أعلنت القنصلية اإلسرائيلية ف. "المشروع

في واشنطن يعمل بجهد كبير لعرقلة مشروع القانون األمريكي  اليهوديأن اللوبي 

  .)٤٢(الخاص باألرمن

وفي الحقيقة ان الدعم االسرائيلي لتركيا في ذلك المشروع كان مجرد خدعة 

من قبلها للحصول على الدعم التركي لصالحها في األمم المتحدة ، وهذا ما حدث 

، ١٩٨٩مم المتحدة في تشرين األول ، فقد صوتت لصالح إسرائيل في هيئة االفعال

" التركية حيث ورد في صفحاتها بإن  )٤٣()(Zamanوقد أكدت ذلك صحيفة زمان 

تدخل اللوبي اليهودي ضد مسودة قرار األرمن في مجلس الشيوخ األمريكي قابله 

ائيل في االمم تصويت تركيا لصالح إسرائيل في عدم قبولها طرد إسر

  .)٤٤("المتحدة
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االمريكي  تطورات الموقف التركي حول مشروع القرار: رابعاً 

  :األرمن ب الخاص

اتخذت الحكومة التركية بعض الخطوات الجادة لمنع صدور قرار حول 

االرمن من قبل الكونغرس األمريكي ولم تكتف بالتصريحات على لسان السياسين 

تحدثت إليهم ": ، صرحت الخارجية التركية بإن  ١٩٨٩تشرين األول  ٧ففي . فيها

، وانه في حالة لس الشيوخ األمريكي لصالح األرمنعن أبعاد إصدار قرار من مج

  . )٤٥("الواليات المتحدةاصدار القرار فإننا سنعيد النظر في عالقاتنا مع 

بعث كل من رئيس   ١٩٨٩تشرين األول  ١٠بتاريخ و وعلى اثر ذلك

 Turgut(لتركية كنعان إيفرين ورئيس وزراءه توركت اوزال الجمهورية ا

Ozal()فيها الحكومة وطالببرسالة إلى الرئيس األمريكي جورج بوش ،  )٤٦ 

، إذ أن إصدار مثل هذا القرار سيعرض العالقات األمريكية منع إصدار ذلك القرار

  .)٤٧(التركية األمريكية للخطر

ل أو مواقف رسمية من قبل اإلدارة ، لم تصدر أية ردود أفعامن جهتهاو 

األتراك إلى  وناألمريكية بعد التصريحات والرسائل التي بعث بها المسؤول

، لذلك اتخذت تركيا عددا من اإلجراءات على الصعيدين نظرائهم األمريكيين

ي األمريكية ، ويجري تنفيذها ف –السياسي والعسكري فيما يخص العالقات التركية 

أتخذت كل من وزارة  ١٩٨٩تشرين األول  ٤ففي . رار المذكورحالة اصدار الق

الخارجية التركية ورئاسة األركان عدة أجراءات من أجل إيقاف الواليات المتحدة 

  :)٤٨(وهي كاآلتي، القرار اصدار ذلكمن 

  اإلجراءات التي تتعلق بالجانب السياسي

  .استدعاء السفير التركي من واشنطنـ ١

  .ارات األمريكية في المؤسسات الدوليةعدم مساندة القر ـ٢
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  .تعليق العالقات الثقافية أو تخفيضها إلى أدنى مستوىـ ٣

  .رفع األولوية التي تمنح للمؤسسات األمريكيةـ ٤

  .تخفيض عدد الرحالت الجوية األمريكية ـ ٥

  :أما اإلجراءت في المجال العسكري فتمثلت

  .عسكريين األمريكيين في تركياتخفيض اإلمكانيات الممنوحة للمسؤولين الـ ١

  .إلغاء زياراتهم للموانئ التركيةـ ٢

  .تخفيض عدد الطائرات األمريكية الموجودة في قاعدة أنجرليكـ ٣

تخفيض سرعة العمل في مجال تأسيسات التحديث المشتركة التي بدأ العمل ـ ٤

  .أو سجل الترخيص بالعمل  ،بها

  .المشتركة بين الواليات المتحدة وتركياإعادة النظر في اتفاقيات الصناعات ـ ٥

وتبعا لهذه التطورات خاطب وزير الخارجية التركي مسعود يلماز اإلدارة        

إن تركيا قد اتخذت سلسلة من ": قائال  ١٩٨٩تشرين الثاني  ٢٢االمريكية بتاريخ 

لك في ، وذبها حيال تركياالتدابير المؤقتة لمساعد اإلدارة االمريكية للقيام بواج

 إطار اتفاقية التعاون اإلقتصادي والدفاعي المعقودة بين تركيا والواليات المتحدة

، وقد أضاف  "مريكية بتلك التدابير المؤقتة، وأنه قد تم إبالغ اإلدارة األ االمريكية

سيتم فتح المخطوطات العثمانية من جديد وان الحكومة التركية تأمل ": يلماز بأنة 

تدحض االتهامات التشهيرية بأرتكاب مذبحة جماعية ضد بهذه الطريقة أن 

يجب أن ال تكون المسإلة االرمنية موضوعاً ": ، كما أكد على أنة  "االرمن

  . )٤٩("االنلالستغالل السياسي بعد 

إزاء هذه المواقف التركية المتصلبة والتصريحات القوية تجاه مشروع          

مريكية تهدئة المخاوف التركية بهذا الخصوص القرار األرمني ، قررت اإلدارة اال
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مبعوثها الخاص إلى أنقرة جيمس هالي  ١٩٨٩فأرسلت في نهاية تشرين الثاني 

)Jams Hadly(  إدارة بوش غير راضية على " : إلبالغ المسؤولين األتراك بأن

نيسان  يوم ذكرى ضحايا األرمن ،  ٢٤طلب األرمن من الكونغرس اعالن يوم 

صرح في ، و "رة ستبذل ما بوسعها من أجل منع إصدار هذا القراروإن اإلدا

، وأؤكد أن اإلدارة اهتمام يخص وجهة النظر األرمنية سمعت عن": مؤتمر صحفي

األمريكية غير راضية عن وجهة نظر السيناتور دوال ، وأن تركيا مهمة جدا 

إن بين بلدينا . رة مهمة جدا بالنسبة لتركيابالنسبة لواليات المتحدة وإن األخي

على تطلعات مشتركة وترسيخ للسالم، واألمن عالقات ذات جذور تعتمد 

وهذه العالقات كانت أساسية في الماضي وستبقى هكذا في  والديمقراطية،

  . )٥٠("المستقبل 

 ٢٠وعلى الرغم من ذلك أعيد فتح مناقشة مشروع القرار األرمني في  

ريكي للتصويت عليه ، وتحمل السيناتور داخل أروقة الكونغرس األم ١٩٩٠شباط 

مسؤولية الدفاع عن تركيا ضد مشروع القرار  (Robert Berd)روبرت بيرد 

عضاء البارزين داخل مجلس السابق داخل الكونغرس االمريكي وهو أحد األ

إن تمرير المشروع سيكون مصدر ارتياح وامتنان : "، حيث أكد قائال الشيوخ

دينية المتطرفة في تركيا ، وإنه بعكس المزاعم فإن لألصوليين والجماعات ال

، وليس اكاألرشيف العثماني مفتوح ويجب ان تكون األبحاث الحقيقية هن

لماذا نحاول كثيرا " وتساءل  "للكونغرس األمريكي حق إصدار قرار باسم التاريخ 

ضد و أن إدارة بوش لم تبذل الجهود الالزمة ... الحط من شان حليفتنا تركيا ؟ 

لقد كان : " واختتم كلمته قائال  "مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور دوال 

 –المشروع المذكور سيعمل على تصعيد التوتر الطارئ في العالقات االذربيجانية 

كما أنه في حالة تمرير المشروع من الكونغرس فإن … األرمنية في القوقاز 

ارا بالغة ، وإن اتفاقية التعاون الدفاعي االمريكية ستشهد أضر –العالقات التركية 

  . )٥١("منها ستقوضواإلقتصادي المشترك التي يتم االقتراب 
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ومن الجانب التركي ، حذر السفير التركي لدى واشنطن نزهت قاندمير في يوم     

 ١٠٠الى  هاأعضاء الكونغرس مجددا ، وقال في رسائل بعث ١٩٩٠شباط   ٢٠

عبا تعد القرار إهانة كبيرة ال تستسيغها على إن تركيا حكومة وش": عضو

أرجوكم باسم حكومة ... وانها قائمة على تأثيم جزافي لشعب بكامله  ،االطالق

مليون نسمة أن تمعنوا مليا في عواقب ) ٥٥(الجمهورية التركية وشعبها البالغ 

 ...األصوات التي ستدلون بها بشأن تمرير مشروع قرار محاب للمزاعم األرمينية

نحن نعلم أن الكونغرس األمريكي وافق وكأنه أمر طبيعي على إحيائه ذكرى ما 

يسمى بالمجازر األرمنية ولكننا اآلن نناشدكم أن تعرفوا وتقدروا جيدا ومن جديد 

مدى أهمية أصواتكم وأنتم تصوتون على قرار منحاز لألرمن ، والرجاء أن 

فسر أن الواليات المتحدة قالت تدركوا جيدا أن تمرير المشروع من الكونغرس سي

  .)٥٢("قولها األخير في هذا الشان 

، طالب الرئيس االمريكي جورج بوش بأحياء ذكرى المجازر وعلى اثر ذلك       

االرمنية مع االرمن ، وتبعه دول االتحاد االوربي بمطالبة تركيا لالعتذار عن 

، لذلك فقد سعى االتراك  )٥٣(االرمن كشرط لالنظمام الى االتحاد االوربي "مجازر"

من اجل ايجاد تسوية سلمية للموضوع ، وأيقاف نشاط اللوبي االرمني في امريكا ، 

وذلك من اجل تسهيل دخول تركيا الى االتحاد االوربي ، وخاصةُ أن البرلمان 

اصدر قراراً باالعتراف بمذبحة االرمن  )٥٤()European Parliament(االوربي

عرض مشروع قرار  ١٩٩٠شباط  ٢٢، بعد ذلك وتحديداً في )٥٥(كإبادة جماعية

شباط  تم رفض مسودة  ٢٧األرمن للتصويت في الكونغرس االمريكي ، وفي يوم 

  .)٥٦(حةضباغلبية وامشروع القرار األرمني 
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ونتيجة لذلك، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية قايا طوبري  

)Kaya Tubry( رفض الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لقد رحبنا ب":  قائل

السيناتور دوال في أيلول  األمريكي المداولة على مشروع القرار الذي تقدم به

، وقيمناه على أنه تصرف حكيم لألغلبية في مجلس الشيوخ ، وتؤكد الماضي

تركيا ومنذ البداية على أن إعطاء حكم مسبق بحق األحداث التاريخية هو من 

من الخطأ الفادح أن تلجأ مؤسسات سياسية مثل الكونغرس شأن المؤرخين وإنه 

وكانت حكومتنا قد . دار قرارات في مثل هذه الموضوعاتاألمريكي إلى إص

، )١٩٨٩(حت في أوائل العام الماضي برهنت عن طيب نواياها بعد أن أتا

للباحثين سبل االستفادة من الوثائق والسجالت المتعلقة باألرمن والموجودة في 

رشيفات العثمانية بغية تسليط االضواء على األصعدة العالمية على مزاعم لم اال

غير ان المحير والعجيب في .. بتاتا عن الحرب العالمية االولى تتاكد صحتها

األمر هو عدم ورود أية مراجعة ألرشيفاتنا طوال كل هذه المدة ، لذا فإن انطباعنا 

وختم "ض الحقائق التاريخية يتمحور حول عدم وجود رغبة في الكشف عن بع

نتمنى أن تستمر العالقات بين تركيا والواليات المتحدة ": طوبري تصريحه بالقول

  .)٥٧("النيل منها على أفضل حال وأالّ يعكر صفوها أية عناصر دخيلة تحاول 

وهكذا تخلصت تركيا من مشكلة كبيرة كادت ان تعكر صفو عالقتها مع 

اوفها بشأن مشروع كماهدأت مخ. مصالح المشتركة بينهماة وتهدد الالواليات المتحد

سمي بعد أعلنت ارمينيا استقاللها الر ١٩٩١/ أب /  ٢٣وفي . القرار األرمني

كانون االول من العام ذاته أعلنت تركيا أعترافها  ١٦، وفي انهيار االتحاد السوفيتي

ن البلدين لم يتبادال أ الإ، يتية المستقلة ومن ضمنها أرمينيابجميع الجمهوريات السوف

  : )٥٨( التمثيل الدبلوماسي بسبب مسإلتين جوهريتين وهما
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، وما  ١٩١٥مسإلة االبادة التي أقترفتها الدولة العثمانية ضد االرمن عام ـ ١

 .ترتبت عليها من ابعاد أخرى 

رمن باراض تقع شرق تركيا ، في حين طالبت تركيا من مسألة مطالبة األـ ٢

خلي عن المطالبة بها ، كذلك ايقاف الحمالت التي يشنها االرمن ضد ارمينيا الت

 .تركيا 

  

مما سبق ان تركيا عانت بسبب المسألة االرمنية من عدة مشاكل قسم يتضح 

، المستوى الخارجيمنها كان على المستوى الداخلي والقسم االخر كان عقبات على 

ن امتداداَ لمواقفها القديمة تجاه وان التعامل مع هذه المسالة من الجانب التركي كا

االرمن ، ممازاد من توتر العالقات بين كل من تركيا والواليات المتحدة االمريكية 

فأن هذه المسالة زادت من مصاعب انضمام تركيا  الى جانبها االتحاد االوربي ،

  .الى االتحاد االوربي رغم محاوالت تركيا الجادة في حل اشكاليات هذه المسالة 
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  :االستنتاجات 

  : كما يأتي وهي يمكن اإلشارة إلى أبرز االستنتاجات في ختام البحث و 

المريكية وتأثير المسالة االرمنية ا –من خالل مسار العالقات التركية اتضح ـ ١

فيها خالل عقد الثمانينيات ، أن تركيا قد وضعت لها مصالح حيوية عدتها بمثابة 

خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها وال يمكن التفريط فيها حتى لو كان ذلك على 

وقد مثلت المسالة األرمنية ، من  االمريكية، حساب عالقاتها مع الواليات المتحدة 

النظر التركية ، تلك الخطوط الحمراء التي تهدد المصالح الحيوية لتركيا ،  وجهة

لذلك حذر المسؤولون األتراك ، ويبدو أنهم كانوا جادين في تلك التحذيرات ، من 

أن تبني أي قرار من قبل الكونغرس األمريكي لصالح األرمن ، فإن وضعية 

اتخذت تركيا فعال عددا من األمريكية سوف تتغير ، وقد  –العالقات التركية 

عن خطوتها تلك ، وقد نجحت االمريكية اإلجراءات العملية لثني الواليات المتحدة 

  .في ذلك 

التركية أثر  –قضية األرمن أهم عوامل التوتر في العالقات األمريكية  كانتـ ٢

موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب األمريكي على مشروع قرار يعد 

 ١٩١٥جبه ما تعرض له األرمن من مذابح خالل الحرب العالمية األولى عام بمو

  .األخالقية وبمثابة إبادة جماعية تتحمل تركيا مسؤوليتها القانونية 

اوربا دوراً كبيراً في  والواليات المتحدة االمريكية في  ت الجالية االرمنيةلعبـ ٣

لك الوقت ، األمر الذي وما تعرض له األرمن في ذ ١٩١٥إثارة قضية أحداث 

شكل عقبة أمام طموحات السياسة الخارجية التركية في نسج عالقات وتحالفات 

  .إقليمية ودولية

شكل طموح تركيا لالنضمام إلى االتحاد األوروبي عامل ضغط عليها من أجل ـ ٤

كإبادة جماعية ، وذلك ضمن الشروط المتعلقة بحقوق  ١٩١٥االعتراف بأحداث 

نضمام إلى عضوية االتحاد األوروبي، حيث أقر البرلمان األوروبي األقليات لال

  .إضافة بند االعتراف باإلبادة الجماعية لألرمن شرطاً جديداً أمام تركيا
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حركة  ١٩١٧و ١٩١٥تعتبر تركيا أن الذي حصل في تلك الحقبة الممتدة بين ـ ٥

كان ضمن  هجرة قسرية بسبب الحرب العالمية األولى، وأن القتل الذي حصل

إطار رد الفعل تجاه مقتل مئات آالف من المسلمين، ولم يكن مبيتاً لقتل المسيحيين 

  .األرمن

على الرغم من مرور زمن طويل على هذه األحداث، وانهيار الدولة العثمانية ـ ٦

وتغير الشكل السياسي للدولة في تركيا، إال أن األرمن ما يزالون يحملون تركيا 

 اصرت ة التاريخية عن أحداث القتل التي تعرضوا لها، في حينالحديثة المسؤولي

تركيا على تكذيب الرواية التاريخية التي يتشدق بها األرمن، األمر الذي وضع 

  .تركيا محل ابتزاز في العديد من القضايا الدولية واإلقليمية 

عنيفة  تركيا مع المسألة األرمنية بحساسية شديدة ، وكانت ردود فعلها تتعامل ـ ٧

، وأن ردة الفعل التركية كانت " كإبادة جماعية"تجاه الدول التي اعترفت بالقضية 

منطقية بسبب النتائج المترتبة على اعترافها بالمسؤولية األخالقية والقانونية عن 

أحداث وقعت قبل تأسيس الجمهورية الحديثة ، مما يعني محاكمة تركيا أمام القانون 

ذلك من دفع لتعويضات ضخمة لألرمن، باإلضافة إلى  الدولي وما يترتب على

تشويه صورة الدولة العثمانية التي يفتخر األتراك باالنتماء إليها، وتشويه صورة 

لذلك ال يبدو بأن تركيا قريبة من تغيير موقفها . الدولة اإلسالمية في ذلك الوقت

" بادة جماعيةكإ" ١٩١٥الرافض قطعياً للتعامل مع أي طرف يعترف بأحداث عام 

 .لألرمن 

ومن خالل المصادر التي توفرت للباحث تبين أن هناك معلومات تشير إلى ـ ٨

اتخاذ مواقف مؤيدة إلسرائيل تورط إسرائيلي في هذا الصدد بهدف دفع تركيا إلى 

 . في المحافل الدولية
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  الهوامش

" أرثوذكس"، وكلمة )اليونانية(وهم أتباع الكنائس الشرقية : المذهب األرثورذكس  )١(

وينتشر أتباع الكنيسة األرثوذكسية في ". مذهب الحق"أو " صحيح العقيدة"كلمة التينية تعني

القسطنطينية ثم (وعموم آسيا وصربيا ومصر والحبشة، ويتبعون أربع كنائس رئيسة 

  : للمزيد ينظر ) . اإلسكندرية وأنطاكيا وأورشليم 
http// ar.wikipedia . org /wik     

. ابا الفاتيكان في روماوهم أتباع الكنائس الغربية التي يرأسها ب: المذهب الكاثوليكي  )٢(

". العام أو العالمي"أو " الجامع الحر للفكر: "كلمة التينية، تعريبها" الكاثوليك: "وكلمة

                                                             ً      ً         وينتشر أتباع هذه الكنيسة في بقاع كثيرة من العالم ويشكلون عددا  كبيرا  من سكان 

  :للمزيد ينظر . باأورو
http// ar.wikipedia . org /wik 

، )دراسة حالة ( في تركيا األكراد أحمد عبد الباقي أحمد ، الدور السياسي للقوميات  )٣(

، الجامعة السياسية والدولية  ، مجلس المعهد العالي للدراساترسالة ماجستير

  . ٢٢، ص  ١٩٨٩بغداد ،   ،المستنصرية

اإلسالم هم اليهود و النصارى ، أو هم األشخاص الذين يقتنون ديانات أهل الذمة في  )٤(

و سبب تسميتهم . الحكم اإلسالميعيشون في ظل الدولة االسالمية وأخرى غير اإلسالم وي

بأهل الذمة يعود إلى أنهم تحت حماية الدولة اإلسالمية وأنّهم محميون من األذى سواءاً 

من األمثلة على إلتزام الحكم اإلسالمي رى واليهود، ون غيرهم من النّصامن مسلم أو م

،  مصر،  إلسالم وأهل الذمة، ا علي حسني الخربوطلي: للمزيد ينظر  .بحماية أهل الذمة

  . ٦٧ – ٦٥، ص  ١٩٦٩

(5)Frank Robert; The history and sociology of genocide : analyses and 
case studies. Institut montréalais des études sur le génocide , Istanbul, 
1990 . p . 270 

  . ٢٢١، ص  ٢٠١٠، تركيا ، انقرة ، ) تركيا ( الكتاب التعريفي السنوي  ) ٦(

  . ٢٤ – ٢٢أحمد عبد الباقي أحمد ، المصدر السابق ، ص  )٧(

  :للمزيد ينظر  )٨(
Billingsley, K. L , Armenian Genocide Remembered in a Play , The 
Washington Times (Washington, DC) , 9 July ١٩٩٦ . P . 2 ; Taner 
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Akçam , The Young Turks' Crime against Humanity: The Armenian 
Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire , Princeton, NJ 
, 2012 . P. 242 – 243 .  

دراسات  ، سلسلة ١٩٩٣لكردية في تركيا حتى عام ، القضية اوصال نجيب العزاوي) ٩(

؛ غاليا  ١٧٦، ص  ٢٠٠٥،  ٨٠، عدد ستراتيجية، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية

منية وانعكاسات ذلك على ليندنشتراوس ، فرضيات جديدة في سياسة تركيا الخارجية واأل

ز ابحاث األمن ، جامعة تل ابيب ، مركاسرائيل، ترجمه يوسف غنيم ، بحث منشور

  . ٣٢، ص ) ت . د ( ،  ١٠٤القومي ، مذكرة 

  . ٢٢٢المصدر السابق ، ص  ،) تركيا ( الكتاب التعريفي السنوي ) ١٠(
(11)Richard G. Hovannisian. The Armenian People from Ancient to 
Modern Times (Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth 
Century to the Twentieth Centur ) Vol. II, Istanbul, 1997 ,  P. 221—
233 
(12)Dadrian, Vahakn. The History of the Armenian Genocide: Ethnic 
Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus. Oxford , 1995 . 
P. 62 – 68. 

من ... صفقة األمريكية التركية :بيتروس بيتروسيان ، البروتوكول األرمني التركي) ١٣(

؛  ٢٠١٣ أكتوبر  ١٨ الجمعة ٤٥٣٢ العدد، صحيفة ايالف األلكترونية ، فاز ومن خسر

األرمن ، بي بي سي نيوز، " إبادة"األمريكية و  -، العالقات التركية كيفن كونولي

  ٢٠١٠/ آذار / ٦لسبت ، ا واشنطن

 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2010/03. 

وزير ( كورزون كيدليستون وثيقة صادرة من السفارة البريطانية في واشنطن الى ) ١٤(

  . ١٩٢١يوليو  ١٣،  ٧٢٢، ) وزير الخارجية و الدولة 

 . ٢٢٤، ص  ٢٠١١، تركيا ، انقرة ، ) تركيا ( الكتاب التعريفي السنوي ) ١٥(

محصلة لمتغيرات ان التطورات السياسية في تركيا خالل عقد السبعينات كانت ) ١٦(

سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة افرزتها النتائج غير الحاسمة لالنتخابات العامة 

، والتي نجم عنها ائتالفات حكومية هشة عاجزة عن القيام بمهامها ، مما  ١٩٧٧و ١٩٧٣

فسح المجال امام االحزاب الصغيرة لكي تؤدي دورها سواء في المجلس الوطني التركي 

م على صعيد السياسة الداخلية والخارجية ، وبغياب االتفاق السياسي في هذه المدة الكبير ا
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بين االحزاب السياسية ضعفت قدرة الحكومات في معالجة االوضاع السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية المتأزمة والحادة ورافقت ذلك عوامل خارجية ، وهذه العوامل كلها وغيرها 

في السياسة وللمرة الثالثة في انقالب الثاني عشر من ايلول كانت وراء تدخل الجيش 

بقيادة رئيس اركان الجيش الجنرال كنعان ايفرين، وشاركه االنقالب مجموعة  ١٩٨٠

الضباط ، الذين نشأوا على فكرة مهمة مقدسة وهي حماية المبادئ األساسية للجمهورية 

لس االمن مج(دة االنقالب العسكري ين وقاالتركية كما وضعها اتاتورك، وشكل كنعان ايفر

 وهو الهيأة التي حكمت تركيا لحين االنتخابات العامة في تشرين الثاني) NSCالقومي

للمزيد .  ١٩٨٢والتي سميت بمدة الحكم العسكري ووضع دستور جديد للبالد عام  ١٩٨٣

    تركيا  اسية الداخلية فينوال عبد الجبار سلطان ظاهر الطائي ، التطورات السي: ينظر

، ص  ٢٠٠٢، جامعة الموصل ، ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية) ١٩٨٠ـ  ١٩٦٠(

١٥٣ – ١٤٩ . 

هي منظمة قتالية أرمنية مسلحة عملت في : الجيش السري األرمني لتحرير أرمينيا )١٧(

البعض يعتبرها منظمة . وحتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي ١٩٧٥الفترة ما بين 

ة في حين يرى األرمن أنهم مجموعة مسلحة متخصصة بحرب العصابات ألهداف إرهابي

  :للمزيد ينظر . قومية بحتة 
John E. Jessup , An Encyclopedic Dictionary of Conflict and Conflict 
Resolution 1945 – 1996 , Westport , 1998 . P. 39  .  
(18) Douglas A. Howard , The History of Turkey ,  Westport, CT , 
2001 . P .161 .  

في تركيا عام ) Manisaمانيسا (أحد ابرز الجنراالت األتراك ، ولد في مدينة ) ١٩(

تقلد فيما بعد مناصب . ١٩٣٨تركيا عام تخرج من األكاديمية الحربية في . ١٩١٨

ل الفترة لمدفعية خالفقد تقلد منصب قائد ا. عسكرية عدة حتى اصبح في أعلى درجاتها 

تقلد منصب مساعد رئيس . )١٩٥٧- ١٩٤٩(اصبح قائدا للكتيبة  ، ثم)١٩٤٦- ١٩٤٠(

ثم اصبح رئيسا لهيئة فيالق الجيش عامي ) ١٩٥٨-١٩٥٧(عمليات الجيش األول عامي 

، ثم رئيسا لفرقة الجنراالت ) ١٩٦٧-١٩٦٣(، ثم رئيسا لهيئة التدريب ) ١٩٦٣- ١٩٦٧(

اصبح رئيس . )١٩٧٠- ١٩٦٨(ركان الجيش عامي ا أل، ثم رئيس) ١٩٦٨-١٩٦٧(عامي 

، ثم تقلد )١٩٧٦- ١٩٧٠(التركية خالل الفترة هيئة المفتشين ورئيس هيئة األركان 

، ثم اصبح رئيس هيئة )١٩٧٨-١٩٧٦(عامي منصب قائد القوات البرية التركية 
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أيلول اصبح افرين رئيس  ١٢وبعد انقالب ) . ١٩٨٠- ١٩٧٨(الجنراالت األتراك عامي 

ثم اصبح رئيسا .  ١٩٨٢مجلس األمن القومي إضافة لمنصبه األخير حتى عام 

  :لمزيد من التفاصيل انظر ) . ١٩٨٩-١٩٨٢(للجمهورية خالل الفترة 

 The Columbia Electronic Encyclopedia , Evren, Kenan , The Columbia 
University Press , 2013 . 

(20) Martin Slann , Multidimensional Terrorism , Boulder , 1987 . P . 
57  .  
(21) John E. Jessup , An Encyclopedic Dictionary of Conflict and 
Conflict Resolution, 1945-1996 , Westport , 1998 . P . 763 . 
(22)Martin Slann , Op . Cit ., P .57. 

م األراضي السورية في الجدير بالذكر أن جيش التحرير األرمني أخذ يستخد) ٢٣(

                                                         ً                      عمليات معادية ضد تركيا ، ومن جانب أخر ، يبدو أن هناك نوعا  من التنسيق بين سوريا 

 The Justice Commandos for( وكوماندوز العدالة لألبادة الجماعية األرمنية

Armenian Genocide   ( حيث تعمل األخيرة في لبنان ، قام رجال الكوماندوز األتراك

كوماندوز العدالة لى بعض أطراف تلك الجماعات ، كان أخرها قتل الناطق بلسان بغارة ع

لألبادة الجماعية األرمنية هاكوب هاكوبيان ، وقد أدت هذة الحوادث الى أن تقم سوريا 

: للمزيد ينظر .     ً                                                       وعدا  لتركيا بعدم سماحها لعمليات ضد تركيا من األراضي السورية 

، كلية العلوم ) الواقع والمستقبل ( التركية  –ت العراقية العالقاأحمد نوري النعيمي ، 

  . ٥١، ص ت . السياسية ، جامعة بغداد ، د 

شرع حزب الحركة القومية بتدريب عناصره على استخدام االسلحة ، والذين اطلق  )٢٤(

متأثراً بالحزب النازي االلماني ، فقد قامت هذه العناصر ) الذئاب الرمادية (عليهم 

، ومارست هذه ) ذوي القمصان السمر(ربة على اساس قوات الصاعقة العسكرية المتد

ضد الجماعات اليسارية ، أدى حزب الحركة  ١٩٦٩-١٩٦٨العناصر نشاطها خالل المدة 

القومية دوراً في ظاهرة عدم االستقرار السياسي طيلة مدة السبعينات وازدادت اعمال 

) ١٠٠٠(ن حيث قتل اكثر م ١٩٨٠- ١٩٧٨ العنف المنفذة من عناصره طيلة السنوات

أندرو فنكل و نوكهت : للمزيد من التفاصيل ينظر. شخص على يد عناصر الحزب

سيرمان ، تركيا المجتمع والدولة ، ترجمة حمدي حميد الدوري ، مراجعة عدنان ياسين 

  . ١٠٤ ـ ٩٩، ص  ٢٠٠٢، بغداد ،  ١ى ، ط مصطف
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أصبح عضواً في في تركيا ،  ١٩٥٦ان عام حزير ١ولد في : عبد اهللا جاتلي  )٢٥(

، سافر إلى بلغاريا في األشهر التي تلت  ١٩٧٨أيار عام  ٢٥منظمة الذئاب الرمادية في 

في سويسرا القبض  ١٩٨٢شباط  ٢٢في . كمابقي مده في فيينا.  ١٩٨٠انقالب ايلول 

تشرين  ٢٢ة بتهمة استخراج جواز سفر باسم محمد أوزباي ، ولكن أطلق سراحه علي

بعد عودتة الى  ١٩٩٦تشرين الثاني عام  ٣وسافر الى باريس ، توفي في  ١٩٨٣األول 

  :للمزيد ينظر . تركيا 
 http// en.wikipedia . org /wik. 
(26)Martin Slann  , Op . Cit .,  P . 61 . 
(27)Ibid . P . 62 . 

سية دراسة تحليلية لألزمات السيا( باسل حسين زغير ، التنمية السياسية في تركيا  )٢٨(

،  ١٩٩٥، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، )  ١٩٩٣  ـ ١٩٨٠

 . ١٧٩ – ١٧٨ص 

  . ١٧٧، ص  هسالمصدر نف  )٢٩(

األمريكية ) Illinoisالينويز (في والية ) Tampicoتامبيكو (ولد رونالد ريغان في ) ٣٠(

" Eureka Collage كلية ايوريكا "، حصل على منحة دراسية في  ١٩١١في شباط 

ديز "ثم عمل في إذاعة رياضية حتى اصبح مذيعا في محطة .  ١٩٣٢تخرج منها عام 

ذهب ريغان  ١٩٣٧وفي عام .  ١٩٣٦عام " Iowaايوا "ية في وال" DesMoinsموينز 

عاما ، شارك في اكثر من  ٢٥إلى هوليود وبدأ مهمة التمثيل التي استمرت اكثر من 

عندما ألقى خطابا  ١٩٦٤برز ريغان على الساحة السياسية عام . فيلما سينمائيا ) ٥٠(

لحزب الجمهوري السيناتور تلفزيونيا حماسيا ساند فيه مرشح الرئاسة األمريكية عن ا

، وعلى الرغم من خسارة األخير في االنتخابات ، " B.Gold Waterباري كولد ووتر "

إال أن حملته االنتخابية أبرزت ريغان على الصعيد الجماهيري ، وكان من نتائج ذلك 

م وفي عا.  ١٩٧٠، ثم فاز بوالية ثانية لها عام  ١٩٦٦فوزه بوالية حاكم كاليفورينا عام 

دخل انتخابات الرئاسة األمريكية كمرشح عن الحزب الجمهوري ، وفاز فيها  ١٩٨٠

لمنافسه الرئيس كارتر ، ثم فاز ريغان بفترة رئاسية ثانية %) ٤١(ضد %) ٥١(بنسبة 

فاصبح الرئيس األربعين للواليات المتحدة ،  ١٩٨٨واستمر حتى عتم  ١٩٨٤عام 

  : للتفاصيل انظر 
   Michael Schaller, Reckoning with Reagan: America and its President in 

The 1980, (London, 1990), PP. 21-32; William E. Pemberton, Exit 
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with Honor: The Life and Presidency of Ronald Reagan (Sharpe, 
1997). 

اه عالقة حيدر عبد الجبار حسوني الخفاجي ، المحددات السياسية واالقتصادية تج) ٣١(

تركيا باالتحاد االوربي ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، 

 .  ٧٣، ص  ٢٠٠٩
(32)Abdullah Manaz, Armenian Question and Terrorism From Past to 
Present, April 2003. Available at : www.stradigma.com  .  

ة اتحادية اندماجية على مسرح السياسة االوربية برز االتحاد االوربي كمنظم) ٣٣(

من قبل  ١٩٩٣في تشرين الثاني  ١٩٩٢والدولية بعد التصديق على اتفاقية ماسترخت 

، ، ايرلندا ، ايطاليافرنسا ، المانيا ، انكلترا ، بلجيكيا ، اليونان( الدول المبرمة لها وهي 

وذلك تتويجا لمسيرة طويلة من العمل  ،)البرتغال، الدنمارك، هولندا، لوكسمبورغ، اسبانيا 

التكاملي االوربي أبتدأت منذ الخمسينيات من القرن المااضي ، السيما بين المؤسسات 

الجماعة االوربية للفحم والصلب ، الجماعة الذرية االوربية ، ( االوربية الرئيسية وهي 

مكونه  ١٩٦٧تموز التي كانت قد اندمجت جميعا في ) الجماعة االقتصادية االوربية 

حميد فارس حسن سليمان ، السياسة الخارجية التركية  :للمزيد ينظر . الجماعة االوربية 

مابعد الحرب الباردة ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، ص 

١٨٢ . 

،  ٢٠٠١، دمشق ،  ١يوسف ابراهيم الجهماني ، تركيا واالرمن ، ملفات تركيا ، ط )٣٤(

  . ٥٨ص 
(35)Sefi Tashan, “Armenian Question and the Western Powers” 
,February20, 2001. Available at: 
www.foreignpolicy.org.tr/eng/articles.htm 

  .١٩٨٧اب  ١٤،  ٣٢صحيفة أضواء األنباء ، العدد) ٣٦(

ة األمريكية ، رئيس الواليات المتحد)١٩٢٤يونيو  ١٢(جورج هربرت واكر بوش ) ٣٧(

عمل قبل ذلك مدير لوكالة المخابرات . ١٩٩٣إلى عام  ١٩٨٨الواحد واألربعون من عام 

المركزية ونائب للرئيس األمريكي رونالد ريجان، وكان قد بدأ حياته السياسية في مجلس 

ودرس في فيليبس أكاديمي في والية ماساتشوستس حيث لعب . ١٩٦٦الشيوخ عام 

وبعد التخرج التحق بوش بالجيش األمريكي بسبب . ا في دراساتهالبيسبول وكان متفوق

. الحرب العالمية الثانية ثم درس بجامعة ييل حيث حصل على البكالوريوس في التاريخ
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  : للمزيد ينظر.  ١٩٤٥في عام 
The Columbia Encyclopedia , Bush, George Walker , The Columbia 
University Press , 2014  .  

  .  ١٩٨٩تموز  ٤،  ٢٧صحيفة أضواء األنباء ، العدد) ٣٨(

  ١٩٩١ ـ ١٩٧٥قات التركية ـ األمريكية ، العال، لقمان عمر محمود احمد) ٣٩(

  . ١٧٦،  ٢٠٠٤، أطروحة دكتوراه ، كلية األداب ، جامعة الموصل ، )تاريخية  دراسة(

  . ١٩٨٩تشرين االول  ٥،  ٤٠صحيفة أضواء األنباء ، ع) ٤٠(

  . ١٣، ص ١٠/١٠/١٩٨٩،  ٢٦٥/ص: ارير السفارة العراقية في انقرة ، رقم تق )٤١(

 . ١٤، ص ٥/١٢/١٩٨٩،  ٣١٣/ص:تقارير السفارة العراقية في انقرة ، رقم  )٤٢(

وهي الصحيفة االولى للمثقفين المسلمين االتراك ، وتطال بإعادة : صحيفة زمان ) ٤٣(

نة برأيها غير عصري وليس ديمقراطي ، النظر في تطبيق النظام العلماني في تركيا ال

 ١٩٨٩ولكنها تقف بالضد من حزب الرفاه ، وقد تعرضت بعض اعدادها للمصادرة عام 

الف )٣١١،٠٠٠( ، وتوزع بواقع سس العلمانية للجمهورية التركيةلنشرها مقاالت تمس اال

س حسن حميد فار: للمزيد ينظر .           ً                                 نسخة يوميا  وتصدر لها طبعة دولية في المانيا 

 . ٧٢المصدر السابق ، ص   ،سليمان
(44)Zaman, October 27, 1989. Available at : 
www.zaman.com/archive/news .  
 

 . ٧، المصدر السابق ، ص ٢٦٥/تقارير السفارة العراقية في انقرة ، رقم ص )٤٥(

م في مالطيه، اكمل دراسته في قسم الكهرباء في ١٩٢٧ولد عام : توركت أوزال ) ٤٦(

، عمل مستشار  ١٩٥٢، ودرس االقتصاد في الواليات المتحدة عام ١٩٥٠اسطنبول عام 

وفي السبعينيات انتمى لحزب العدالة وكان  ١٩٦٦اقتصادي لحكومة سليمان ديميريل عام 

، ثم ١٩٧٣واشنطن حتى عام ك الدولي في مستشارا لرئيسه ديميريل ، عمل في البن

، واصبح رئيسا للوزراء بعد  ١٩٧٩اصبح مستشارا لرئاسة حكومة سليمان ديميريل عام 

م حيث رشح نفسه ١٩٨٩م حتى عام ١٩٨٣ام الوطن في انتخابات ع فوز حزبه حزب

  :ينظر . ١٩٩٣                            ً               لرئاسة الجمهورية وأصبح رئيسا  حتى وفاته عام 
Gareth Jenkins , Political Islam in Turkey : running west , heading 
east ? ,  Library of Congress Cataloging-in-Publication Data  , New 
York , 2008 . P .146 – 147 . 
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 . ١٨٤ – ١٨٣احمد ، المصدر السابق ، ص  محمود لقمان عمر )٤٨(

؛ جريدة الوطن العربي ، العدد  ١٩٨٩/ ١/  ٤،  ٥٩٨٠جريدة القبس ، العدد )٤٩(

١٩٨٩/  ١/  ٢٧،  ٥٠٠٧ .  

 . ١٨٦المصدر السابق ، ص احمد ،  عمر محمودلقمان ) ٥٠(
(51)The Armenian Question in US Foreign Policy “ Areport by 
Armenian StudiesProgram , Available at:  
http://armenianstudies.csufresno.edu/search.htm. 

  . ١٩٩٠شباط  ٢٢،  ٨ألنباء ، العدد صحيفة أضواء ا) ٥٢(

فؤاد نهرا ، االتجاهات السياسية في اوربا وقضية انضمام تركيا ، مجلة شؤون  )٥٣(

، ٢٠٠٤، ١١٦، عدد ت االستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروتاالوسط ، مركز الدراسا

  . ٨٠ص 

سوق االوربية ويتكون من ممثلين الشعوب واالعضاء في ال  :البرلمان االوربي ) ٥٤(

لكل من المانيا وفرنسا ) ١٨(المشتركة ويتم اختيارهم من برلمانات الدول وعددهم 

وعند نشأة الجماعة . للوكسمبروج) ٤(جيكا وهولندا و لكل من بل) ١٠(وايطاليا و 

الجمعية البرلمانية ( ١٩٥٨اذار  ٢١االقتصادية واليوارتوم اطلقت على نفسها في 

قررت ان يصبح  ١٩٦٢اذار  ٣٠وفي  ١٤٢الى  ٧٨اعضائها من  وارتفع عدد) االوربية

وتتولى مراقبة عمليات الجماعة ومناقشة التقرير السنوي ) البرلمان االوربي(اسمها 

، أي انها كانت بمثابة جمعية عمومية لشركة وليست هيئة  للسلطة العليا في جلسة علنية

اإلتحاد بان ثامر ابراهيم العاني ، : ر للمزيد ينظ. تشريعية وليس لها والية على المجلس 

، ة ماجستير ، كلية التربية للبنات، رسال "دراسة تأريخية" ١٩٦٤ – ١٩٤٩ األوربي

  . ٩٦، ص ٢٠٠٦جامعة بغداد ، 
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