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  تورهان تايان حديث صحايف لوزير الدفاع التركي
  يف شأن عالقات بلده بإسرائيل

  .13/5/1997، باريس
  

  
يالحظ أن العالقات التركية ـ اإلسرائيلية تطورت أخيراً يف شكل الفت وخصوصاً بعد إعالن إجراء مناورات  ■

  ين يف البحر املتوسط؟فمتى ستتم هذه املناورات وأ. بحرية مشتركة تشارك فيها قوات أميركية
ثمة اتفاق للتعاون بين تركيا وإسرائيل يتضمن تدريبات عسكرية مشتركة بحراً وبراً وجواً، وتبادل اخلبرة يف  □

وما يقرب تركيا . للتعاون مع كل من مصر واألردن وقد عقدنا اتفاقات مشابهة. جمال الصناعات العسكرية
، لكنها يف الوقت 1948د من التذكير بأن بالدنا اعترفت بإسرائيل منذ وال ب. وإسرائيل أن نظاميهما ديمقراطيان

كما شاركت تركيا بفاعلية يف أعمال اللجان اخلمس . نفسه دعمت عملية السالم يف الشرق األوسط منذ بدايتها
يع وحاولنا املساهمة يف التوصل إىل سالم عادل ودائم يضم مصالح جم. اخلاصة باملفاوضات املتعددة الطرف

  .إعالن تعاون استراتيجي مع إسرائيل يف أثناء زيارة وزير اخلارجية التركي آنذاك 1993ووقعنا عام . األطراف
ومن واجبي أن أوضح للرأي العام أن االتفاقات التي عقدناها مع إسرائيل ال تتضمن أي بند يهدد   

قات تاريخية وثقافية مع كثير من الدول ننسى أن تركيا لها عال كما علينا أالّ. مصالح طرف ثالث أو موجه ضده
  .العربية واإلسالمية

  [.......]  
  

، يف الواقع أبدت دمشق والقاهرة "يزعج أحداً تطور التعاون بين تركيا وإسرائيل يجب أالّ "أعلنت أخيراً أن  ■
رب إقليمية بين وذهب البعض إىل توقع ح. وبيروت وطهران تخوفها منه ونددت بالسياسة التركية يف هذا اجملال

  .تركيا وإسرائيل من جهة وسورية وإيران من جهة أُخرى
. أريد أن أوضح مرة أُخرى أن اتفاقات التعاون بين تركيا وإسرائيل ليست اتفاقات عسكرية أو أحالفاً عسكرية □

ا تعمل وتركيا ال تريد احلرب ألنه. إنها تقتصر على تدريبات وهي ليست يف أي حال حتضيراً حلرب إقليمية
بمبادىء مؤسس دولتنا كمال أتاتورك القائمة على السالم يف بالدنا ويف العامل عبر احترام سيادة دول املنطقة 

وإذا أردتم التأكد من ذلك عليكم العودة إىل تاريخ احلروب العربية ـ . وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لهذه الدول
ومل تعمل تركيا إطالقاً على استغالل هذه . ـ العراقية واحلرب العراقية ـ الكويتية اإلسرائيلية واحلرب اإليرانية

  .ألغراض خاصة بها بل حاولت أن تكون وسيطاً بين األطراف املتنازعين احلروب
وإذا مل تتعرض . ولهذه األسباب لسنا يف وارد الدخول يف حرب ال شرقاً وال غرباً وال جنوباً أو شماالً  
  .تهاكات أو اعتداءات فال مبرر لنا الستخدام السالح ضد أي دولة جماورةأرضنا الن
  [.......]  

  
التي يستعملها " 29ميغ ـ "بطائرات  ةنشرت إحدى الصحف التركية أن إسرائيل أعطتكم خرائط هندسية خاص ■

  فهل تؤكد هذه املعلومات؟. سالح اجلو السوري
ومل . وال إىل غيرها وال إىل معلومات تتعلق بها" ميغ"ة إىل طائرة هذا خبر عار من الصحة ألننا لسنا يف حاج □

  ".امليغ"نحصل على أي معلومات عن 
  [.......]  

  
  من هم أعداء تركيا احلاليون يف رأيك؟ ■

                                                 
 "وآان تايان شارك في الدورة نصف السنوية لوزراء . وقد أجرى الحديث جورج ساسين. 14/5/1997، )بيروت" (النهار

 .الغربية ارجية والدفاع لدول اتحاد أوروباالخ
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لدينا معلومات أن زعيم هذا احلزب . حزب العمال الكردستاين والدول التي تساعده ال يمكن اعتبارها دوالً صديقة □
يذكر أن سورية وقّعت يف الوقت نفسه . موجود اآلن يف دمشق) عبدالله أوج أالن(ابي املاركسي ـ اللينيني ـاإلره

  .اتفاقاً للتعاون العسكري مع اليونان
  

  ...لكن لنعد قليالً إىل املنطقة ■
نظمة العربية يف املقابل، نحن نحترم كل األ(...). إيران سمحت لهذا احلزب باللجوء إىل أراضيها ) مقاطعاً( □

واإلسالمية الشقيقة والصديقة، وعلى هذه حتذير سورية من استمرار دعمها حزب العمال الكردستاين ألن ما تفعله 
اإلسالم ومتطلبات الصداقة بين الشعوب واحلفاظ على حسن اجلوار واحترام القانون  دمشق ال يتوافق ومبادىء

  .الدويل
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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