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  وثائق عربية

  
  بيان جمللس جامعة الدول العربية

  بشأن التحالف التركي ـ اإلسرائيلي 
  *.16/9/1998القاهرة، 

  
    

، بعد أن 16/9/1998إن جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي العاشر بعد املئة بتاريخ 
نسبة لألمن واالستقرار يف املنطقة، وما ناقش موضوع التحالف العسكري التركي اإلسرائيلي وخمتلف آثاره بال

  يمكن أن يؤدي إليه ذلك من إعادة املنطقة إىل سياسة األحالف واحملاور، وفرض التوتر وعدم االستقرار،
وبعد أن استذكر جملس جامعة الدول العربية بيان القمة العربية الصادر يف القاهرة بتاريخ   

عن أملهم بأن تستمر العالقات التقليدية واملصالح املشتركة العربية ـ والذي أعرب فيه القادة العرب  23/6/1996
  التركية،

واستشعاراً من اجمللس بمخاطر إقامة حتالف تركي إسرائيلي على األمن اإلقليمي وعلى املصالح   
  ،املشتركة لشعوب املنطقة وبصفة خاصة على العالقات التاريخية بين الشعب التركي الشقيق والشعب العربي

قرر اجمللس إعطاء هذا املوضوع األولوية بين املوضوعات املعروضة على جدول أعماله، نظراً ملا قد   
ينطوي عليه من حماوالت إلعادة رسم اخلريطة السياسية ملنطقة الشرق األوسط وتهديد مقومات الهوية العربية، 

ما بين تركيا والعامل العربي، فضالً عن أن هذا األمر الذي يتناقض مع الروابط التاريخية والثقافية واحلضارية يف 
التحالف يتنافى مع املاضي املشرف للشعب التركي يف الدفاع عن القيم اإلسالمية، وعن األماكن اإلسالمية 

  .املقدسة ويف املقدمة منها القدس الشريفة أوىل القبلتين وثالث احلرمين الشريفين
على مصالح  اإلسرائيلي آثار مثل هذا التحالف العسكري التركي جملس جامعة الدول العربية ينبّه إىل إن  

للخطر، وتهديد عملية السالم يف املنطقة، التي عمدت احلكومة  أمنهما، بتعريض واإلسالميةاألمتين العربية 
تنكرها حلقوق الشعب الفلسطيني بباستمرارها يف احتاللها لألراضي العربية، و إفشالهااحلالية إىل  اإلسرائيلية
اجملتمع  وبإرادةالعامل  أنحاءيف تهويد القدس مستهترة يف ذلك بمشاعر املسلمين يف كل  وشروعهااملشروعة 

  .الدويل
جملس جامعة الدول العربية إذ يعرب عن عميق قلقه إزاء هذه التطورات التي تمثل تهديداً لسيادة  إن  

السلبي على استتباب السلم واألمن واالستقرار، فإن اجمللس حرصاً منه على وسالمة دول املنطقة، وتأثيره 
التركية، وعمل كل ما يمكن حلمايتها فية واحلضارية والدينية العربية االحتفاظ بالرصيد التاريخي للعالقات الثقا

تقييم املواقف بحيث  وإعادةزدهار، يدعو احلكومة التركية إىل التبصر الورعايتها ودفعها يف اجتاه التنامي وا
ويسعى لتهويدها ويواصل احتالله لألراضي تنأى بنفسها عن التعاون العسكري مع طرف يحتل القدس الشريفة 

العربية وإقامة املستوطنات اليهودية فيها، ويأمل أن تستجيب تركيا حكومة وشعباً لنداء احلق والعدل حتى يسهم 
تعاون واملصالح املشتركة التي تعود بالنفع على اجلميع، وجعل الشرق الشعبان العربي والتركي يف بناء جسور ال

  .األوسط منطقة لألمن والسالم واالزدهار جلميع الدول
ولقد كلف اجمللس األمين العام جلامعة الدول العربية بمتابعة هذا املوضوع يف ضوء املعطيات   

وتقديم تقرير بذلك إىل الدورة القادمة جمللس اجلامعة  واملعلومات املتوفرة إلبراز األبعاد اخلطيرة لهذا التحالف
    .كما قرر اجمللس اعتبار هذا املوضوع بنداً دائماً على جدول أعماله

                                                 
 .17/9/1998، )بيروت" (السفير" *



 

 
 

  

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
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