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الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2010

وثيقة رقم 1:

ونظريه  الفيصل  سعود  السعودي  الخارجية  لوزير  مشرتك  صحفي  مؤمتر 
الرتيك أحمد داود أوغلو1 ]مقتطفات[ 

2 كانون الثاين/ يناير 2010

بسم الله الرحمن الرحيم..

أرحب مبعايل السيد أحمد أوغلو وزير خارجية تركيا، والوفد املرافق له باململكة، ممثاًل مرموقاً 
لبلد شقيق، مام وفر لنا فرصة لالجتامع وعقد جلسة محادثات، أستطيع أن أصفها بالعمق والشمولية، 
ووحدة  األخوة،  عىل  تستند  التي  بلدينا،  بني  املتميزة  العالقات  خاللها  استعرضنا  للغاية،  والبناءة 

العقيدة، واملصري املشرتك.

حل  جهود  يف  اإليجابية  ومشاركتها  لرتكيا  الكبري  بالدور  الصدد  هذا  يف  أنوه  أن  يفوتني  وال 
اإلرهاب،  مكافحة  وكذلك  الفلسطينية،  املشكلة  رأسها  وعىل  منطقتنا  بها  تذخر  التي  املشكالت 
ومكافحة الفكر الضال واملنحرف الذي يعصف مبنطقتنا، ويهدف إىل إشاعة الفتنة، وإثارة النزعات 

بها. العرقية والطائفية 

منطقة  دول  مع  جيدة  بعالقات  ترتبط  كبرية،  إسالمية  دولة  كونها  من  ينبع  تركيا  دور  أهمية 
أطر  وفق  والعمل  الداخلية،  الشئون  يف  التدخل  وعدم  املتبادل،  باالحرتام  تتسم  األوسط،  الرشق 
الرشعية الدولية. وهو األمر الذي جعل من تركيا طرفاً فاعالً بناء يف منطقة الرشق األوسط، لذلك 
تأطري  شأنه  من  الذي  االسرتاتيجية،  العالقات  مستوى  إىل  لرتتقي  عالقاتنا،  تتطور  أن  الطبيعي  من 
هذه العالقة وتكريسها والدفع بها إىل آفاق أرحب يف كافة املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية 
تحقيق  نحو  والعمل  املشرتكة،  املصالح  وذلك يف خدمة  التعاون،  مجاالت  من  وغريها  واالجتامعية 

أمن واستقرار املنطقة، ورخاء شعوبها.

عملية السالم حظيت بنصيب وافر يف املحادثات، خاصة يف ظل الجمود الذي تشهده، والتناقض 
بني قول إرسائيل بتجميد االستيطان، وواقع الحال الذي يشهد بناء املزيد من املستوطنات وآخرها يف 
القدس الرشقية، األمر الذي يعد مصدر قلق واستنكار شديد لنا، واملجتمع الدويل عىل حد السواء. 
الدولة  إقامة  أسس  عىل  السالم،  عملية  إحياء  جدية  حيال  بالشكوك  تلقي  السياسة  هذه  أن  كام 

الفلسطينية املستقلة والقابلة للحياة يف إطار حل الدولتني.

بوقفة حازمة وجادة  األمريكية خصوصاً، مطالبني  املتحدة  والواليات  الدويل  املجتمع  فإن  لذلك 
لوضع حد لسياسة االستيطان، يف األرايض الفلسطينية املحتلة عموماً، ويف مدينة القدس خصوصاً. مع 
التأكيد أن الحل العادل والشامل والدائم للنزاع ينبغي أن يرتكز عىل االنسحاب اإلرسائييل الشامل 

من كافة األرايض العربية املحتلة يف العام 67م مبا فيها األرايض السورية واللبنانية.

).....(
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أكرر ترحيبي بالوزير أوغلو، ويرسين إعطاؤه الكلمة.

كلمة معايل أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية الرتيك

السعودي  الخارجية  وزير  الفيصل  سعود  األمري  املليك  السمو  لصاحب  والتقدير  بالشكر  أتقدم 
للدعوة الكرية التي قدمها لنا وعىل حسن الضيافة )....(

التبادل  تجاوز  حيث  اآللية،  هذه  نطبق  وسوف  البلدين  بني  للمشاورات  آلية  وضع  تم  وقد 
التجاري بني البلدين إىل 6 مليار دوالر ونأمل أن يصل إىل 10 مليارات، وهناك روابط نعتز بها بني 

الشعبني العظيمني الرتيك والسعودي.

واملوضوع الثاين الذي نعلق عليه األهمية هو التعاون اإلقليمي لتحقيق األمن واالستقرار والسالم 
لتحقيق  ومساهامت  كبري  إيجايب  دور  وتركيا  وللمملكة  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  والدائم  العادل 
االستقرار والسالم يف منطقة الرشق األوسط، ووجهات النظر متطابقة بني السعودية وتركيا بالنسبة 
للقضية الفلسطينية حيث ينبغي أن تنسحب إرسائيل إىل األرايض ما قبل عام 1967، وإنهاء مأساة 
الشعب الفلسطيني خاصة يف غزة ورفع مستوى املعيشة واألحوال الصحية يف األرايض الفلسطينية. 
وينبغي تجميد االستيطان يف جميع األرايض املحتلة وأولها القدس الرشقية واحرتام حقوق اإلنسان. 
كام ينبغي تفعيل عملية السالم يف الرشق األوسط عىل جميع املسارات، واململكة العربية السعودية 

وتركيا يتعاونان يف هذه املسألة.

).....(

السعوديني  واملسئولني  محادثات،  وعقدتم  املايض  الشهر  القاهرة  زرتم  لقد  الوزير  معايل  س: 
ينتظرون خالد مشعل لزيارة السعودية، واآلن أنتم يف زيارة رسمية للسعودية هل هناك رابط 

بني الزيارتني؟

معايل الوزير الرتيك: فيام يتعلق باملصالحة بني الفلسطينيني فإنه من املهم تحقيق الوحدة وإزالة 
االنقسام. وقد تناولنا هذا املوضوع يف محادثاتنا، وزياريت الرسمية الحالية ليس لها عالقة بزيارة 
وتهتم  أيضاً،  أيام  بعد  تركيا  وسيزور  اململكة  مازن  أبو  زار  لقد  نعم  بالسعودية.  مشعل  خالد 

اململكة وتركيا بإزالة االنقسام بني الفلسطينيني.

س: ما هي الرسالة التي توجهانها إلنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وبشكل خاص يف غزة؟

الدولية  األوضاع  فإن  عاماً، ولكن لألسف  أربعني  بحله منذ  لقمت  بيدي  الحل  لو  الوزير:  سمو 
فإذا  إرسائيل.  تتلقاها  التي  املميزة  املعاملة  هي  حلول  إىل  الوصول  عدم  يف  والسبب  معقدة، 
خرقت دولة أخرى غري إرسائيل القانون الدويل تلقى جزاءها، إال إرسائيل إذا ارتكبت جرائم حرب 
تأخذ الدولة األخرى جزاءها، فقد أصبحت إرسائيل يف املجتمع الدويل كالطفل املدلل تفعل ما 

تشاء دومنا مساءلة أو عقاب، وحتى يتغري هذا األسلوب نعتقد أن األمور ستبقى كام هي.

املطلوب أن يكون هناك مقرتح محدد يُعنى باملسائل األساسية القدس، الحدود، الالجئني وغريها 
من املشاكل األساسية، أن توضع األفكار لحلها، وتدعى األطراف للمفاوضة عليها. فإذا تم التوصل 
الدولية،  العدل  محكمة  إىل  تذهب  نتيجة  إىل  يتوصلوا  مل  إذا  أما  جيداً  ذلك  كان  نتيجة  إىل 
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هذا أسلوب التعامل مع القضايا املشابهة للقضية الفلسطينية لكن لألسف مل يتبع هذا األسلوب 
حتى اآلن. ونحن نعتقد أنه ما زال هناك أمل أن تعي إرسائيل أن رفضها للسالم ليس من صالحها 
يف النهاية، وإمنا ستكون أول من يتعرض للتهديد بسبب عدم االستقرار يف املنطقة، ونحن دامئاً 
لن  األمور  ترك  بأن  مسئولياته  أخرياً  الدويل  املجتمع  يعي  أن  ونأمل  الخري  يف  ونأمل  متفائلني 

يعالجها، ويتخذوا اإلجراءات التي تؤدي إىل تحقيق نتائج.

).....(

وثيقة رقم 2:

مقابلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس2 ]مقتطفات[

3 كانون الثاين/ يناير 2010

أجرى املقابلة محمد أبو خضري

فعندما  الطرفني،  بني  والشفافية  للوضوح  نتيجة  الفلسطينية   – الكويتية  العالقات  تقدمت  س: 
يحصل خطأ يتم االعرتاف بأنه خطأ، وعندما تحصل مبادرات إيجابية يبنى عليها نحو األفضل. 
هل سيستمر هذا الوضوح مستقباًل أم أن الشعارات الثورية والشعبية ستطغى عىل العالقات 

الرسمية؟

ج: أوالً نحن منذ فرتة طويلة تزيد عىل 5 سنوات بدأنا صفحة جديدة مع أشقائنا يف الكويت وتحدثنا 
معهم برصاحة، ما حصل يف املايض نأسف له وقد مىض وانتهى، واآلن نريد أن نبني عالقة عىل 
أساس الرصاحة والوضوح يف كل يشء، ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن نحن نسري عىل هذا الخط 

ولن نتغري ولن نحيد عنه.

الكويت دولة شقيقة ولها مكانة يف قلوبنا وال ننىس أن حركة )فتح( التي نحتفل بانطالقتها اليوم 
الفلسطينية  الثورة  تدعم  بقيت  والقوية  الحكيمة  بقيادتها  الكويت  وأن  الكويت.  من  انطلقت 

والشعب الفلسطيني إىل يومنا هذا.

وللعلم، إن الدعم الكويتي مل ينقطع حتى يف أيام الحساسيات، ونحن نقدر أشقاءنا عىل وقفتهم 
معنا وسوف نستمر يف هذه السياسة الشفافة والواضحة معهم وال بديل وال تراجع عنها.

س: يشكر مسؤولو )حامس( الذين يزورون الكويت دامئاً القيادة الكويتية عىل دعمها للحركة مادياً 
وسياسياً. برصاحة هل تفضلون أن يكون الدعم محصوراً بالسلطة الفلسطينية وحدها؟

ج: املفروض أننا كيان فلسطيني مستقل منتخب رشعياً ويثل كل الشعب الفلسطيني، ومسؤول عن 
كل الشعب الفلسطيني، ورغم أن هناك انقالباً يف قطاع غزة إال أننا ما زلنا حتى هذه اللحظة 

مسؤولني عن أهلنا يف غزة.

وكام أكدت يف كل املناسبات نحن ندفع 58% من ميزانيتنا حتى اليوم ألهلنا يف قطاع غزة، كام 
نسهل دخول البضائع واملعدات سواء من عندنا أو من الدعم الذي يقدم من الدول العربية.


