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   2006 حزيران 12 – )5( العدد

  
  

  ارمينيا تعلن فشل المحادثات حول كاراباخ الجبلية
ي الجانبين االرميني ارمينيا ، ان المحادثات بين زعيماعلن وزير خارجية :  حزيران 6  – أ ب  –يريفان 

وكان . عة المفاوضات  متابهما اتفقا علىواالذربيجاني لحل ازمة ناغورنو كاراباخ لم تسجل اي تطور ، لكن
 4في  رومانيا –الرئيس االرميني روبرت كوتشاريان واالذربيجاني الهام علييف قد التقيا في بوخارست 

وقد اعلن اوسكانيان . على هامش مؤتمر دول البحر االسود ، للتباحث في ايجاد حل الزمة كاراباخحزيران 
، لكنها لم تسجل اي تطور او اشارة  اجواء طبيعية المحادثات جرت في" للتلفزيون االرميني الرسمي، ان 

  " . لحل االزمة 
ووصف مساعد رئيس مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة االمن والتعاون في اوروبا الحل السلمي الزمة 

مريحة لتسجيل اي تطور " نافذة "  يبقى 2006واعتبر ان العام ". الزامي ومنجز " ناغورنو كاراباخ بأنه 
  .مشيرا الى ان اهم اسس حل االزمة يجب ان تخدم مصالح الطرفين . ق الحل على طري

وتشدد ارمينيا في محادثاتها مع الطرف االذربيجاني على حق شعب كاراباخ في تقرير مصيره ، وعلى 
  .ضرورة ممارسة حقه في االندماج في المجتمع الدولي 

  
   اذربيجانية حول صفقة نفط–مفاوضات اسرائيلية 

أجرى وزير البنية التحتية االسرائيلي بنيامين بن أليعازر وروفناك عبدالالييف رئيس  :  حزيران6 -باكو
شركة النفط الحكومية األذربيجانية، مفاوضات بشأن صفقة نفط خالل الزيارة التي قام بها األول الى بالد 

 تشتري سدس نفطها من برأي رئيس شركة مصفاة النفط االسرائيلية فإن اسرائيلو .منطقة بحر قزوين
وناقش عبدالالييف وبن اليعازر  .مباشرة بدل شركة النفط الحكومية األذربيجانيةأذربيجان ولكن  من االتحاد 

أشكلون -اتفاقاً تشتري بموجبه اسرائيل النفط األذربيجاني لمصفاتيها وتنقله الى شرق آسيا عبر أنابيب إيالت
يجاني الى ميناء جيحان التركي في البحر االبيض المتوسط عبر انابيب ويصل النفط األذرب .الى البحر األحمر

 . ميل والتي  تعتبر ثاني اطول أنابيب النفط في العالم1،058جيحان الحديثة التدشين بطول -تبليسي-باكو
أشكلون فرصة السرائيل -وتعتبر أنابيب إيالت . ميالً شمال ميناء اسرئيل أشكلون373وتقع جيحان على بعد 

ويقول المعنيون في صناعة الطاقة االسرائيلية أن وسائل النقل األخرى . لتصبح أكبر معبر للنفط والغاز
-كالعبور عبر قناة السويس أو اإلبحار حول القارة األفريقية كلها هي طرق مكلفة أكثر من أنابيب إيالت

وأوضح مارداخاي  .الغاز األذربيجانيويقول رجال أعمال الطاقة أن الهند كانت سوقاً مالئمة للنفط و .أشكلون
أشكلون أن النفط من البالد المطلة على بحر قزوين يكون -شاليف مساعد المدير العام لشركة أنابيب إيالت

وحث بن أليعازر عبدالالييف على زيارة اسرئيل وإقامة جولة على  .خفيفاً وجيداً للبنزين العالي األوكتان
- تبليسي-حول إقامة معبر للطاقة في اسرائيل تم إثارة فكرة مد أنابيب باكووفي مشاورات سابقة  .األنابيب

وأشار سفير اسرئيل في أذربيجان أن . جيحان تحت البحار من جيحان الى ميناء حيفا وأشكلون في اسرئيل
ي تم في وفي اللقاء الذ .نقل النفط بين طرفي األنابيب عبر ناقالت البترول يمكن أن يكون سيناريو مكلفا أكثر

أشكلون، - في باكو لخص شاليف لعبدلالييف قدرات أنابيب إيالتشركة النفط الحكومية األذربيجانيةمكاتب 
ويبدو أن الوفد  .ومن جهة أخرى بين السيد ماراني من شركة مصافي النفط أنه ينتظر تعاوناً بين البلدين

 .الى أنه يجدر على البالد أن تستخدم نفطاً أقلاالسرائيلي متفائل بخصوص اتفاق النفط حيث أشار بن أليعازر 
حيث أشار الوزير الى أن الدولة قد . وتعمل وزارة البنية التحتية على التقليل من اعتماد اسرائيل على النفط

 بن أليعازر عن نيته في الترويج لتقنين وكشف .2005 بليون دوالر على النفط في عام 6أنفقت ما يقارب 
وبذلت اسرائيل خالل األشهر الماضية جهودا مع شركات الطاقة بشكل  .ستخدام وقود بديل وتجديد الطاقة وا
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وحسب المراقبين فإن المحادثات مستمرة مع شركة غازبروم  .عنيف لتزيد من المنافسة في السوق المركزة
فالدولة   .الروسية الضخمة، أما مع الشركة البريطانية مجموعة ب ج فالعالقات منقطعة بسبب األسعار

ومن  .وهو شركة مشتركة اسرائيلية أمريكية" يام تيتيز"تستورد كل نفطها ولها مزود غاز طبيعي واحد 
ولكن بما  .2007المصرية الى السوق أواخر عام -المرتفب دخول شركة الغاز الشرق متوسطية االسرائيلية

جدد مثل محطات طاقة خاصة مع شركة تتعهد بغالبية مخزونها، فأي إمكانية تنافس زبائن " يام تيتيز"أن 
والتقى بن  .الكهرباء االسرائيلية الحكومية سوف تتمكن من الشراء من شركة الغاز الشرق متوسطية فقط

أليعازر مع رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي قال له أمام الصحافيين في بداية اللقاء إن الشراكة مع اسرائيل 
بل يمكن ألذربيجان أن تستفيد من التكنولوجيا العالية في الخدمات الطبية يجب أال تكون محددة عبر النفط 

والحقاً، التقى االثنان على انفراد مع مستشاريهما، وأعرب بن أليعازر عن أمله . والبنية التحتية في اسرائيل
ب بن ألعيازر عن وفيما بعد أعر .مضيفاً أن اللقاء كان ممتازاً. في أن تقيم أذربيجان سفارة لها في اسرائيل

   .نيته بلقاء وزير الطاقة األذربيجاني
  

  اسرائيل ترى في زيارة سيزر فرصة إلصالح الروابط
أحدثت زيارة الوفد الفلسطيني من حماس الى أنقرة خيبة أمل  :  حزيران6 – تركيش ديلي نيوز -انقرة 

وشي كاتساف أن زيارة الرئيس أحمد نجدت سيزر الى ومع ذلك، أوضح رئيس اسرائيل م. كبيرة في اسرائيل
وتأتي زيارة سيزر الى فلسطين .  اسرائيل سوف تساهم في العالقات المتبادلة بين تركيا واسرائيل بقدر كبير

واسرائيل بعد اسبوع من زيارة وزيرة الخارجية االسرائيلية الى أنقرة التي اختارت تركيا كأول زيارة رسمية 
في ( رغم وصف وزيرة الخارجية االسرائيلية للروابط مع تركيا على أنها ممتازة و. للخارجيةلها كوزيرة 

، إال أن تقارير من القدس تشير )إشارة الى إصالح العالقات المتأزمة بعد زيارة حماس في شباط الماضي 
اتساف مشيراً الى طريقة وفي لقاء مع قناة تلفزيونية قال ك .الى أن خيبة األمل  االسرائيلية لم تندمل بعد

. نحن نرى أن هذه الزيارة الى أنقرة لم تأتي بنتائج إيجابية: "الحكومة التركية في الدفاع عن مباحثات حماس 
فحماس لم تقم بأي تغيير في سياستها وهي باقية في عدم قبولها لشروط رباعي الوسطاء للتسوية في الشرق 

. صمة التركية برئاسة خالد مشعل أدت الى نقد قوي من جهة اسرائيل والزيارة المفاجئة الى العا ".األوسط 
حيث يقال إن ذلك سيقوض الجهود الدولية لتجعل الجماعات المتطرفة تغير من سياستها لالعتراف بحق وجود 
 .لاسرائيل، والتخلي عن العدوان وااللتزامات باالتفاقيات السابقة التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع اسرائي

ومع ذلك بقي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حازماً في الدفاع عن قرار ينتقد حكومته للقائها قادة 
حماس بقوله إنه تم تسليم حماس الرسائل المناسبة في الوقت المناسب، وأن الشجار بين اسرائيل وتركيا سوف 

ف سروره بزيارة سيزر، قائالً إن زيارة بالرغم من استذكاره للرياح القديمة، فقد أبدى كاتساو. يهدأ الحقاً
وبخصوص البرنامج  .سيزر ستكون فرصة جيدة لتبادل اآلراء وسوف يتم مناقشة العالقات الثنائية بين البلدين

النووي االيراني المثير للجدل أوضح الرئيس االسرائيلي أن تطوير األسلحة النووية اإليرانية ال يعني تهديداً 
  . تهديد لكافة دول المنطقةالسرائيل فقط بل هو

 
  باموك يدعو الى حرية التعبير في تركيا 

مهما حصل لالرمن العثمانيين ، "  صرح الكاتب التركي اورهان باموك انه : حزيران 2 – ا ف ب -موسكو
فهو اوال قضية تركية وقضية متعلقة بحرية التعبير . وجب علينا نحن االتراك ان نتحدث عن االمر

الكاتب التركي الحائز على عدة جوائز " . ة والمجتمع المتحرر، قبل ان يكون قضية سياسة دولية والديمقراطي
عالمية عن اعماله االدبية كان يتحدث في موسكو خالل مؤتمر صحافي عقده لترويج الترجمة الروسية لكتابه 

تاحا ، لدرجة ان نتمكن آمل ان تصبح بالدي حرة واكثر انف" واضاف باموك . ذكريات والمدينة : اسطنبول
اليجب ان نضع امام الكتاب حدودا " وقال " . من الحديث عن هذا الموضوع دون قلق ، لكني الأعرف متى 

  " .لحرية التعبير 
عندما تحدث عن المذابح االرمنية خالل مقابلة " تشويه الهوية التركية " واتهم باموك في العام الماضي ب 
ان مليون ارمني قتلوا في تلك االراضي ، والاحد يتجرأ على " يث اشار الى صحافية مع صحيفة سويسرية ح

  " . التحدث عن االمر 
" . الثلج " و " اسمي احمر " ، " القصر االبيض"  ، بأعماله 1952اشتهر باموك المولود في اسطنبول عام 

  .  لغة 40وقد ترجمت اعماله الى 
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 اعتراف غالبية أعضاء ويلز في البرلمان 

 البريطاني بإبادة األرمن والسريان
  

تحركات المكثفة من اللوبي بين أعضاء مقاطعة ويلز وقع أكثر من نصف ممثلي المقاطعة في بنتيجة ال
وتدعى الوثيقة  . 1915البرلمان البريطاني على وثيقة استدعاء للتصويت تعترف بإبادة األرمن والسريان عام 

حيث قام هؤالء األعضاء بذلك استناداً الى بعض األمثلة المتعلقة بالمدن ، "1454وثيقة استدعاء مبكرة رقم "
 . البريطانية

أرمينيا إن هذا هو يوم تاريخي بالنسبة لهم، وال شك أن ويلز قد - وقال الناطق باسم جمعية تضامن ويلز
 فترة الحكم وأوضح أن صوتهم كان صامتاً تجاه األمور الدولية خالل. اعترفت بإبادة األرمن والسريان

نحن نتهم "وقال . البريطاني ولكن اآلن لديهم إتفاق على أمور دولية جدية تختلف عن سياسة حكومة بريطانيا
 .بريطانيا بخيانة أرمينيا لمصالحها الخاصة منذ القرن التاسع عشر

 :وتشتمل خيانة بريطانيا ألرمينيا خالل القرن التاسع عشر على أربعة محاور
- الخارجية في القرن التاسع عشر، حيث تم التعبير عنها في االتفاقية البريطانيةسياسة بريطانيا -1

ماأدى الى تعريض ) حيث تم تجريد أرمينيا من حماية روسيا (1870التركية واتفاقية برلين عام 
  .1915 وفي النهاية الى اإلبادة في عام 1896-1894أرمينيا الى مذابح أعوام 

أرمينيا المستقلة بعد معاهدة سيفر، وتعريض أرمينيا الى اجتياح رفض رفع االنتداب من اجل  -2
 .وعدم احترام وعود اللويد جورج في أرمينيا المستقلة خالل الحرب. 1923-1920األعوام 

 .1946-1945رفض الموافقة على اعادة قارص وأرداهان الى أرمينيا السوفياتية في عامي  -3
 .1915خية إلبادة عام واليوم، اإلنكار المخزي للحقيقة التاري -4
  

ونحن سنستمر في عرض هذا االنكار المخزي لإلبادة من قبل الحكومة بهدف حماية استثمار بريطانيا في 
وستكون أولويتنا إطالق التعويض لإلبادة على  .تركيا وفيما بعد مصالح االستراتيجية البريطانية في المنطقة

ع أصواتنا ونؤكد على أن تعيد تركيا األراضي للشعب األرمني ونحن في ويلز يمكن أن نرف. األجندة السياسية
  .إن كانت ستدخل الى االتحاد األوروبي

  
 

 انتهى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


