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  دولية/وثائق عربية
  

  بيان مشترك صدر يف إثر
  زيارة الرئيس حافظ األسد إليران 

  *.1/8/1997طهران، 
  

  
  :كانت وجهات النظر خالل هذه احملادثات متطابقة وتم االتفاق على  

إزالة االحتالل اإلسرائيلي من جميع األراضي العربية احملتلة واجلوالن السوري وجنوب لبنان  - 
ويف هذا اجملال تؤيد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بقوة  .الشريف سينية والسيما القدواألراضي الفلسط

  .1967] يونيو[قف سورية املبدئية يف سبيل استعادة أراضيها احملتلة حتى خط الرابع من حزيران امو
ي يشكل يعرب اجلانبان عن قلقهما البالغ إزاء التعاون العسكري واألمني بين تركيا وإسرائيل والذ - 

تهديداً ألمن الدول اجملاورة ولالستقرار يف الشرق األوسط ويتناقض كلياً مع ميثاق منظمة املؤتمر اإلسالمي، 
والعودة إىل عالقات التعاون وحسن اجلوار مع الدول ونها مع إسرائيل اويدعوان تركيا إىل إعادة النظر يف تع

 .والروابط التاريخية بين الدول اإلسالمية العربية واإلسالمية حفاظاً على املصالح املتبادلة
جدد اجلانبان تأكيدهما ضرورة احلفاظ على وحدة األراضي العراقية ونددا بأي خطوة خلرق هذه  - 

 .الوحدة أو املساس بها
أكد اجلانبان ضرورة التنسيق الشامل بين بلدان املنطقة يف مواجهة التحركات والسياسات  - 

الت إسرائيل النفاذ إىل بلدان املنطقة العربية واإلسالمية عبر التعاون االقتصادي اإلسرائيلية بما يف ذلك حماو
ويعتبران أن تلك احملاوالت تصب يف مصلحة تعزيز النفوذ الصهيوين ويطالبان الدول العربية واإلسالمية 

ق الدفاع عن بمقاطعة إسرائيل يف كل اجملاالت السياسية واالقتصادية وغيرها باعتبار ذلك خطوة على طري
 .املصالح الوطنية لبلدان املنطقة

أكد اجلانبان حرصهما البالغ على األمن واالستقرار يف املنطقة وشددا على أن األولوية يجب أن تعطى  - 
 .للحفاظ على املصالح األساسية لهذه البلدان والتعاون والتنسيق يف ما بينها بعيداً عن أي تدخل أجنبي

نضالها  أيد اجلانبان جمدداً املقاومة الوطنية واإلسالمية يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ويعتبران - 
 .ه مبادئ القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وتدعمه القرارات اإلسالميةفلحقاً مشروعاً تك

يف وهويتها يدين اجلانبان املمارسات اإلسرائيلية الرامية إىل طمس معامل مدينة القدس الشر - 
والسيما اإلجراءات األخيرة املتمثلة يف القيام بحفريات حتت املعامل اإلسالمية للمسجد األقصى وتوسيع 

 .املستوطنات اليهودية يف إطار عملية تهويد القدس الشريف
يدين اجلانبان بشدة اإلجراءات الصهيونية األخيرة املتمثلة يف إهانة املقدسات اإلسالمية واملسيحية  - 

. اإلساءة إىل الرسول األعظم والسيدة مريم العذراء، مما أدى إىل جرح شعور جميع مسلمي العامل ومسيحييهو
 .شعوب العامل واألوساط الدولية بالتنسيق والتصدي اجلاد واحلازم لهذه اإلجراءات العنصرية ويطالبان

شروط جديدة على  دان اجلانبان بشدة كل السياسات الداعمة للنهج التوسعي الصهيوين وفرض - 
املنطقة بما يف ذلك مواقف الكونغرس األميركي املعادية للعرب واملسلمين وخصوصاً القرار األخير املتعلق 
بنقل السفارة األميركية إىل القدس الشريف واعتبارها عاصمة إلسرائيل األمر الذي يتناقض وقرارات الشرعية 

   .الدولية
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