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   2006آب  17 -)7(العدد

  
 تباين في وجهات النظر يؤخر قرار مشاركة 

   تركيا في قوات حفظ السالم في لبنان
اكد وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول خالل زيارته امس  : 2006 آب 16 – الصحافة التركية –انقرة 

ت حفظ السالم الدولية             ة في قواالى لبنان ان تركيا لم تقرر بعد ارسال جنودها الى لبنان للمشارك
واكد غول بعد اجتماعه مع نظيره اللبناني فوزي صلوخ ان تركيا ستواصل مساعدتها للبنان من . )يونيفيل( 

اجتمع غول الى و. خالل دعمه في اعادة االعمار 
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس مجلس 

ومة اللبنانية قد اعلنت وكانت الحك. النواب نبيه بري 
في وقت سابق ، ان تركيا ستكون من ضمن الدول التي 
سترسل قوات لحفظ السالم الى لبنان ، الى جانب 

  .سيا وايطاليا واسبانيا وماليزياالمغرب واندوني
  وزارة الخارجية االميركية 

يوم الثالثاء الماضي اعلنت وزارة الخارجية االميركية و
سال قوات لحفظ السالم الى رر اران تركيا هي من ستق

 وقال مساعد وزيرة الخارجية االميركية ديفيد .لبنان
                                ولش في مؤتمر صحافي في واشنطن ،

  بري مستقبال غول في عين التينة                                                                                   
من جهتها لم .  تركيا كدولة مسؤولة قد ترغب في المشاركة في القوات الدولية لحفظ السالم في لبنان ان

ويعارض . تقرر الحكومة التركية بعد ارسال قواتها الى لبنان ، وآثرت انتظار موقف جديد لالمم المتحدة 
وكانت تركيا قد اعلنت .  السالماغلبية الشعب التركي ارسال جنود اتراك الى لبنان للمشاركة في قوات حفظ

  .لها على ضمانات بوقف اطالق النارعن رغبتها في قيادة القوات الدولية في جنوب لبنان ، ولكن بعد حصو
  تباين في وجهات النظر بين اردوغان وغول

 وكان رئيس الورزاء التركي رجب طيب اردوغان قد ناقش يوم االثنين الماضي في اجتماع اللجنة المركزية
) يونيفيل(للمجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية ضرورة ارسال قوات تركية للمشاركة في القوات الدولية 

واشارت المصادر انه في ضوء القرار الذي اتخذ في االجتماع االمني الذي . بعد وقف اطالق النار في لبنان
. وغان ان على تركيا الذهاب الى لبنانحضره رئيس االركان العامة وقائد القوات البرية التركية اكد ارد

انه لو تم اقرار االقتراح في ذلك " وادعت مصادر ، ان اردوغان اشار في الجلسة المغلقة من االجتماع الى 
 ، 2003 آذار 1، في اشارة الى االقتراح الذي اثار جدال في " الحين ، لكان الوضع في العراق مختلفا اليوم 

) بحسب المصادر(واشار اردوغان موجها كالمه .  ارسال قوات الى العراق والذي على اساسه تم رفض
" الى وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول ان تركيا ستستفيد كثيرا من ارسال جنودها الى لبنان ، وقال ان 

ان الجنود االتراك سيشاركون في حفظ السالم واالستقرار ، ووجودهم سيفيدنا للحصول على مزيد من 
ات الى من جهة ثانية يبدو غول اكثر حذرا في موضوع ارسال قو" . معلومات الدقيقة حول المنطقة ال

وعلى ضوء ذلك قرر غول .  بحيث قرر المجيء اوال الى المنطقة للوقوف على مجريات االحداث لبنان،
 سيزر وزعيم وقبل مغادرته تركيا زار غول الرئيس التركي نجدت. السفر الى لبنان وسوريا واسرائيل 

  .المعارضة دنيز بايكال 
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ففي حين . واظهر الجدل الحاصل في اجتماع حزب العدالة والتنمية مرة اخرى الخالف بين غول واردوغان 
يشدد اردوغان على مشاركة فاعلة لتركيا في المنطقة ، يظهر غول تحفظا ويفضل السياسات التي تخفف 

ب الى لبنان كقوات حفظ للسالم سوف يزيد من شعبية حزبه ذات فاردوغان يعتبر ان الذها. من المخاطر 
 الرأي العام التركي ، بينما يرى غول ان اي تحريض ضد القوات التركية يكسب تأييدالتوجه االسالمي و

  .سوف يسيء الى الحزب والحكومة 
  المعارضة التركية

كال ، ان المعارضة لن تدعم ارسال رضة التركية دنيز باياوفي هذا االطار اظهر لقاء غول وزعيم المع
وعارض بايكال الفكرة . الجنود الى لبنان بل على العكس سوف تقوم بحملة واسعة لمعارضة االقتراح 

حيث شدد على ان وقف اطالق النار لم يتم حتى االن في لقائه غول ، بشدة وذلك في مؤتمر صحافي عقب 
واشار بايكال الى ان اي قرار الرسال . اع مع حزب اهللا المنطقة وان اية قوة ستنتشر ستجد نفسها في صر

  .جنود الى لبنان لن تتخذه الحكومة وحدها ، بل على البرلمان ان يوافق ايضا 
  

  الهيئة الوطنية االرمينة تدعو االدارة االميركية الى رفض 
   االسرائيلية-نشر قوات تركية على الحدود اللبنانية 

 -ت الهيئة الوطنية االرمنية في اميريكا عن معارضة الجالية االرمنية عبر : 2006 آب 11 –واشنطن 
االميركية الحتمال نشر جنود اتراك على الحدود بين لبنان واسرائيل ، وذلك منعا لمزيد من عدم االستقرار 

  .في المنطقة وتيقظا لماضي تركيا الدموي في الشرق االوسط 
الرمنية في اميركا كين هاتشيكيان، الى الرئيس االميركي جورج وفي رسالة وجهها رئيس الهيئة الوطنية ا

ان "  آب ، طالب االدارة االميركية برفض اي اقتراح يتضمن ارسال جنود اتراك ، مشيرا الى 9بوش في 
ان سجل تركيا الحافل " وشدد على " . تواجد قوات تركية على االرض اللبنانية سوف يزيد الوضع تأزما 

تشجيع مشاركة " وشرح ان ". بادة خلف اثارا عميقة في الذاكرة الجماعية للشعب اللبناني باالضطهاد واال
االتراك في قوات دولية لحفظ السالم تعتبر خطوة غير واعية من قبل الواليات المتحدة، التي هي بحاجة 

  " . لتي تطرح تحديااليوم الى كل اونصة من المصداقية واالرادة الطيبة للنجاح في هذه المهمة الدقيقة وا
  .وهنا النص الكامل للرسالة التي بعثت بها الهيئة الوطنية االرمنية الى الرئيس بوش

 االميركية معارضتها نشر قوات تركية في قوات حفظ السالم الدولية –نكتب اليكم لنشارك الجالية االرمنية " 
خبارية التي تحدثت عن المفاوضات االخيرة لقد علمنا بهذا االحتمال من التقارير اال. بين لبنان واسرائيل

  .التي اجرتها وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس في المنطقة 
وكوننا ابناء وبنات الشعب . ان وجود قوات تركية سوف يقوض رغبة الواليات المتحدة في السالم الدائم 

نعي تماما اثارة ماضي الحكم التركي الذي تعرض البادة على ايدي حكومة العثمانيين االتراك ، نحن 
الوحشي في المنطقة وادخال دولة على نحو غير ضروري تمتلك تاريخا من السلوك المحرض على عدم 

  .االستقرار الى منطقة معقدة وحساسة جدا 
 ثم ان. ان سجل تركيا الحافل باالضطهاد واالبادة خلف آثارا عميقة في الذاكرة الجماعية للشعب اللبناني 

نصب الشهداء في وسط بيروت ماهو اال ذكرى حية على السجل المليء بالوحشية خلفتها تركيا في هذه 
ان تشجيع المشاركة التركية في قوات دولية لحفظ السالم تعتبر خطوة غير واعية من قبل . االرض المعذبة

كل اونصة من المصداقية واالرادة الطيبة للنجاح في هذه المهمة الواليات المتحدة االميركية التي تحتاج الى 
  .ان تواجد تركيا على االرض اللبنانية سيزيد الوضع الحالي تأزما . الدقيقة والتي تطرح تحديا

 اميركية كما تعلمون النزال نعاني اكثر من ثمانية عقود ، منذ انهيار السلطنة العثمانية ، –كجالية ارمنية 
ان الحكومة التركية ضاعفت محاوالتها المستمرة لتتهرب . رية تركيا ماتزال تنكر هذه الجريمة الن جمهو

 من خالل احكام 1915من مسؤولية هذه الجريمة ، وهي اليوم تسعى جاهدة لتكمل حملتها التي بدأت عام 
لقبرص الكثر من اضف الى ذلك ، ان تركيا تبقي على احتاللها العسكري . الحصار على ارمينيا وعزلها 

اما في الداخل التركي فهي تعتبر واحدة من اسوأ الدول في مجال . 1974 عاما منذ غزوها للجزيرة عام 30
وفي االيام القليلة الماضية ، هددت القوات التركية رغم نصائح المسؤولين . انتهاك حقوق االنسان 

ود االئتالف الذي ترعاه الواليات المتحدة ، االميركيين ، ببدأ هجوم على العراق ، في خطوة قد تزعزع جه
  .لتأمين االستقرار في هذا البلد المضطرب 
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وكما تعلمون ، فان تركيا اثبتت في مناسبات عديدة خالل السنوات االخيرة ، انها حليف الميركا اليمكن 
مالية امام قوى  عندما رفضت تركيا فتح الحدود الش2003وكان اولها واهمها في آذار . االعتماد عليه

واعرب وزير الدفاع االميركي دونالد رامسفلد حينذاك ان العصيان العراقي . التحالف خالل حرب العراق
  . الحالي هو بشكل كبير نتيجة لرفض تركيا التعاون مع مطالبنا في هذه الحرب 

 -جالية اليونانيةسيدي الرئيس نتمنى عليكم االخذ بتحفظاتنا هذه وتلك التي عبرعنها اصدقاؤنا في ال
  " .االميركية بشأن مصالح امتنا المهمة جدا في الشرق االوسط  

  
 يجب على تركيا ان تشارك في ال

  حفظ السالم الدولية في لبنان  قوات
   كاليفورنيا كورييه–بقلم هاروت صاصونيان 

   2006 آب 3
  

أطفال، وجرح اآلالف غيرهم من كال قتل خالل األسابيع الثالثة الماضية، مئات األبرياء من رجال ونساء و
وبينما يقع اللوم على األطراف المحاربة بشكل أساس، إال أن . االسرائيلية-الطرفين ، على الحدود اللبنانية 

  .الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى وحيدة في العالم مسؤولة أيضاً في إراقة الدماء
ى تأزم وتدهور بفضل المسؤولين في واشنطن الذين إن الوضع المأساوي في الشرق األوسط على شف

 تموز أشار ديفيد إغناطيوس في مقالة 21في .يملكون برنامج عمل آخر غير إحالل السالم في المنطقة
أن إدارة بوش تعتزم نشر قوات حفظ السالم متعددة الجنسيات في " واشنطن بوست"نشرت في صحيفة 

وخالفاً لقوات حفظ السالم التقليدية التابعة لألمم المتحدة فإن . جنوب لبنان مؤلفة من تركيا ودول أخرى
  .قوية ومستعدة لمواجهة مقاتلي حزب اهللا أو أي جهة أخرى" وحدة فرض السالم"هذه القوات ستكون 

إن الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا التي تقاعست قواتها في العراق وأفغانستان وغير المرغوب بها 
أشارت .في الشرق األوسط تبحث عن موتى آخرين بدالً من جنودها  بسبب مواقفها المنحازةفي لبنان
إرسال قوات تركية الى لبنان "التركية عن احد المحللين في واشنطن أن " تركيش ديلي ميوز"صحيفة 

من ومن جهة أخرى، بالرغم ".خالل القيام بعمل لآلخرينستكون عواقبه وخيمة وستكبد أخطاراً كبيرة 
األخطار الواضحة في اتخاذ خطوة كهذه، فإن المسؤولين األتراك متلهفين إلرسال اآلالف من قواتهم الى 

  .جنوب لبنان ليس إلحالل السالم بل لبسط تأثير دولتهم أبعد بكثير من حدودها
. رن من الزمنفاألتراك يعلمون أن البلدان المجاورة كانت تشكل قسماً من االمبراطورية العثمانية حتى قبل ق

ومن سوء حظ األتراك ورفاقهم العسكريين في واشنطن فإن سكان هذه البالد يتذكرون أيضاً تلك 
فقد ذاق الى جانب األرمن، أجداد سكان لبنان من سوريين . االمبراطورية السيئة السمعة، لكن ليس بمحبة

 توصف تحت نير السلطات العثمانية ولبنانيين وفلسطينيين وأكراد طعم العذاب والحرمان والمجازر التي ال
والجدير باالهتمام هو ظهور قوات تركية في بلد يتواجد فيه األرمن بأعداد كبيرة، ينحدرون من .القمعية

الناجين من التهجير والمجازر التي تعرض لها مليون ونصف المليون أرمني خالل اإلبادة التي جرت عام 
1915.   

م الشبان األرمن بعدد من الهجمات والعمليات ضد الدبلوماسيين األتراك في وفي السبعينات والثمانينات قا
لذلك، فهذه هي المرة األولى التي يتم فيها جلب آالف الجنود األتراك بقرب جالية .  لبنان وغيرها من الدول

وش الى وفي حين تسعى إدارة ب. ، مما يخلق احتماالت لمواجهات دامية1915أرمنية كبيرة العدد منذ عام 
إضافة الى ذلك، فإن غالبية .عملية إيجاد حلول للنزاع القائم إال أنها تزرع بذور مواجهات مستقبلية جديدة 

فتلك الدولتان تقومان مع الواليات المتحدة . التركي -العرب ال يرحبون بالتحالف االستراتيجي االسرائيلي
صر آخر يساعد على تصعيد األزمة وهو أن وهناك عن.األمريكية بعمليات عسكرية تدريبية بشكل دوري

  . الجنود األتراك وسكان لبنان الجنوبي يتبعون مذهبين إسالميين منافسين
من حسن الحظ أن الجميع ليسوا .األتراك هم من السنة أما مقاتلو حزب اهللا وأتباعهم فهم من الشيعة

هناك . تركية الى جنوب لبنانمتشوقين مثل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلرسال قوات عسكرية 
من المحتمل أن ".ذلك المستنقع"عدد من القادة المعارضين أبدوا موقفهم بأنه يجب على تركيا أال تدخل 

االسرائيلية بحاجة الى قوات دولية لحفظ السالم، لكن هل يفترض على األتراك –تكون الحدود اللبنانية 
 .ل القوات الى لبنان دون خطر المواجهة مع سكان المنطقةالمشاركة فيها؟ هناك دول عديدة يمكنها إرسا
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إن كانت الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل مغرمة بالجنود األتراك فيمكن نشرها في اسرائيل عوضاً عن 
  .نشرها على الحدود من الجانب اللبناني

يهم الطلب من الحكومة أن ولطالما أنه يوجد بعض األرمن في الحكومة اللبنانية وبرلمانها فيتوجب عل
فتلك القوات ال ترسل إال بعد موافقة السلطات . ترفض مشاركة تركيا في القوات المزمع إرسالها

فعندما عرضت تركيا للحكومة العراقية استعدادها بإرسال قوات تركية، ورغم التعرض لضغوطات .اللبنانية
ببساطة إنه أمر غير .ألتراك واألكراد العراقيينواشنطن، رفضت االقتراح لتفادي المواجهات بين الجنود ا

مقبول في أن يقوم المحافظين الجدد في واشنطن، ومن أجل متابعة برنامجهم السياسي، بتشجيع إرسال 
فيجب على المجتمع الدولي أال يسمح باتخاذ هذه الخطوة غير المسؤولة، لكي ال . قوات تركية الى لبنان

  . بدالً من إحالل السالم واالستقرار في المنطقةيخلد النزاع في الشرق األوسط
  

  انتهى
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


