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   النائب عبد الله غيول، التركي" الرفاه"حديث صحايف لنائب حزب 
  واالتفاق العسكري  اإلسرائيلي على لبنانيتناول فيه العدوان 

  التركي ـ اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ *.أنقرة

  
  

هناك سياسة جديدة تتلخص يف أن حتقق "ورأى أن ." األحداث األخيرة يف لبنان خطيرة جداً"إن  [....]  
لذلك نعتبر أن مؤتمر شرم الشيخ، الذي غيروا هدفه . يل، ومعها داعموها الدوليون، أهدافها حتت شعار السالمإسرائ

يف جنوب  اإلسرائيلية" من مواجهة اإلرهاب إىل صنع السالم، كان سيناريو إليجاد تبريرات شرعية للعمليات
لى جنوب لبنان وبيروت وخميمات إسرائيل استخدمت املؤتمر كدعم معنوي للهجوم ع"وقال إن . لبنان

  ."الفلسطينيين
تطوراً مهماً آخر حدث منذ اجتماع شرم الشيخ هو االتفاق العسكري التركي ـ اإلسرائيلي، "وأضاف أن   

الذي يعطي االنطباع بأنه ليس جمرد ترتيبات تقنية، بل يشكل تغييراً رئيسياً يف السياسة الدفاعية لتركيا يف 
  ."الشرق األوسط

وأقر بأن ." ةطقتستخدم هذا كله ملصلحتها، وللتشديد على أنها ليست وحدها يف املن"أى أن إسرائيل ور  
لكنني واثق أنها استخدمته كدعم معنوي "االتفاق مل يكن سبباً مباشراً لعمليات إسرائيل يف جنوب لبنان، 

زالت حتتل القدس قبلة املسلمين، وهي  ال يمكن أن يقبله الشعب التركي ألن إسرائيل ما"وتابع أن هذا ." وإعالمي
تكون ضد رغبات الشعب التركي  التي جلبت املشاكل إىل املنطقة وسياستنا اخلارجية والدفاعية يجب أالّ

  ."ومشاعره
هذا الواقع، ولألسف تساهم األحزاب األُخرى ال تريد أن ترى، من منطلق أيديولوجية الدولية، "وتابع أن   

يناريوهات من النوع الذي يتصل بإسرائيل، التي ما زال حزب الرفاه يؤمن بأنها زُرعت يف أحيانًا يف ستركيا 
ولهذه األسباب أصبحت إسرائيل . املنطقة بجهود دولية ومادتها خمتلفة عن مادة املنطقة، ثقافياً وتاريخياً

  ."عدوانية وأصبحت بفضل قوتها دولة غازية
مع إيران وموقفه من التوتر الذي طرأ أخيراً على العالقات بينها " الرفاه"ورداً على سؤال عن تعامل حزب   

هذا التوتر مصطنع وجزء من سيناريو شمويل، ألنك عندما تنظر إىل تركيا "وتركيا، أعرب غيول عن اعتقاده أن 
تان جداً مهفالدولتان م. وإيران جتد أنه ال يوجد أي تضارب يف املصالح بينهما، بل بيننا مصالح وأهداف مشتركة

يف املنطقة، والعالقات بينهما يجب أن تكون جيدة متطورة على أصعدة كثيرة من أجل خدمة هذه املصالح 
األمر الذي يجعلها تثير لكن هذا، من جهة أُخرى، يزعج بعض القوى ويضر استراتيجيتها، . واألهداف املشتركة

  ."رات التركية ـ اإليرانية تغذى من اخلارجبعبارة أُخرى اخلالفات والتوت .مشاكل مصطنعة بين الدولتين
  [.......] 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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