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  لتصريح ملصدر سوري مسؤو
  بشأن التوتر يف العالقات السورية ـ التركية

  *.3/10/1998دمشق، 
  

  
عمدت السلطات التركية مؤخراً إىل تصعيد مفاجئ للتوتر يف العالقات السورية ـ التركية بإطالق كبار 

كل احملاوالت اجلادة األتراك تصريحات عدائية ضد سورية وذلك بالرغم من املسؤولين السياسيين والعسكريين 
التي بذلتها سورية طيلة الفترة املاضية إلقناع تركيا برغبة سورية احلقيقية يف متابعة احلوار البناء حلصر نقاط 

  .اخلالف وإيجاد احللول املرضية للمشاكل العالقة بين البلدين
طالقاً من سياسة حسن لقد دعت سورية باستمرار وبإحلاح اجلانب التركي إىل اعتماد احلوار الودي ان  

كما دعت سورية مراراً إىل استئناف نشاط اللجان املشتركة اخملتصة اجلوار واستناداً إىل مبادئ القانون الدويل، 
بمناقشة القضايا الثنائية األمنية وغيرها واقتراح حلول ناجعة لها غير أن اجلانب التركي واصل جتاهله لهذه 

  .جان وتعطيل أعمالهااستمر بمقاطعة هذه اللوالدعوات 
 ومن الغريب حقاً واحلالة هذه ما جاء يف التصريحات الرسمية التركية األخيرة بأن سورية هي التي  

تتمسك باعتماد احلوار الدبلوماسي طريقاً ال بديل عنه  تعرقل اجلهود الدبلوماسية يف حين أن سورية هي التي
التي شاركت يف  تيف جميع تصريحاتها الرسمية ويف البياناوهي التي حرصت دائماً على لهجة معتدلة تصاحلية 

  .صياغتها يف املؤتمرات العربية واإلسالمية
ومن املؤسف أن يتزامن هذا التصعيد التركي مع تصعيد التعاون العسكري مع إسرائيل يف حتالف كشف   

رئيس احلكومة اإلسرائيلية مؤخراً عن أغراضه وأهدافه احلقيقية يف إعادة الشرق األوسط إىل سياسة األحالف 
هذا التعاون أو التحالف العسكري مع شعوب املنطقة وعندما تبرر السلطات التركية إقامة واحملاور التي رفضتها 

خرى فإن من الواضح أن التعاون العسكري األُ يف إقامة عالقاتها مع الدول من مبدأ سيادة الدولإسرائيل انطالقاً 
مع دولة حتتل أراضي عربية ومقدسات إسالمية ومسيحية يشكل بالواقع تشجيعاً ودعماً لهذا االحتالل اإلسرائيلي 

ل العربية يف مؤتمر القمة الذي خطيراً بسيادة الدول العربية واإلسالمية وهذا بالفعل ما دفع الدو وبالتايل مساساً
وكذلك جملس جامعة الدول العربية الذي  1997يف طهران  والدول اإلسالمية الذي عقد 1996يف القاهرة عام  قدع

لعسكري مع إسرائيل ملا يشكله هذا التعاون من عقد مؤخراً يف القاهرة إىل مناشدة تركيا إعادة النظر يف تعاونها ا
  .العربية واإلسالمية لتهديد خطير ألمن الدو

سورية وهي تؤكد من جديد رفضها احلازم لسياسات اجملابهة والتصعيد والتهديد من أية جهة أتت  إن  
التي تثير قلق اجلانبين ملعاجلة املسائل  اواستعدادهمع تركيا فإنها تؤكد أيضاً حرصها على عالقات حسن اجلوار 

وذلك بالطرق الدبلوماسية ويف أجواء من الثقة املتبادلة وبما يخدم املصالح املشتركة للبلدين ويعزز العالقات 
 .العربية التركية

  

                                                 
 .5/10/1998، )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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