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  وثائق عربية
  

  تصريح لوزير اخلارجية السوري، فاروق الشرع،
  االتفاق  يطالب فيه تركيا بإعادة النظر يف

  التركي ـ اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ .4/7/1996القاهرة، 

  
  

[.......]  
رداً على سؤال حول إمكانية قيام حلف يف املنطقة ملواجهة االتفاق العسكري التركي اإلسرائيلي أجاب 

نحن ضد األحالف ولذلك نحن ضد االتفاق املذكور ونأمل من احلكومة التركية اجلديدة أن .. الشرع قائالً السيد
تتفهم القضايا العربية وأن تعيد النظر يف هذا االتفاق انطالقاً من الرغبة بعدم خلق أحالف مشيراً إىل أن األحالف 

خاص كونها كانت طرفاً يف تلك  تركيا بشكلحتى يف اخلمسينات كانت موضع معارضة شعبية وسببت عزلة ل
يا أن تكون هناك األحالف وتخطىء تركيا جمدداً إذا أقامت أحالفاً جديدة أو دخلت فيها ونعتقد أن مصلحة ترك

عالقات طيبة بينها وبين الدول العربية ومن مصلحة سورية والعرب بشكل عام أيضاً أن تكون لنا عالقات طيبة 
  .مع اجلارة تركيا ونحن نرحب باحلوار مع تركيا
رئيس حكومة إسرائيل قال السيد الشرع إن  بنيامين نتنياهو وجواباً على سؤال يتعلق بتصريحات

بأننا ذهبنا إىل مؤتمر مدريد دون اعتماد مبدأ األرض مقابل السالم وأود أن أقول هنا إن نتنياهو  نتنياهو صرح
 242/ جملس األمن  الذي كان ممثالً إلسرائيل يف األمم املتحدة حينذاك يجب أن يعلم أكثر من اآلخرين أن قراري

لغاية يتساوى مع مبدأ األرض مقابل السالم اللذين عقد على أساسهما مؤتمر مدريد يتضمنان مبدأ هاماً ل/ 238و
أو ربما يكون أقوى منه ألنه ينص على عدم جواز االستيالء على أراضي الغير باحلرب أو بالقوة وأن صيغة األرض 

  .مقابل السالم جاءت من هذا املبدأ املنصوص عليه يف القرارين وال يجب أن ينسى أحد ذلك
[.......] 

  

                                                 
 "5/7/1996، )دمشق" (البعث. 



 

 
 

  

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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