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وثيقة رقم 52: 

مع  العالقة  حول  أردوغان  طيب  رجب  الرتيك  الوزراء  رئيس  مع  مقابلة 
“إرسائيل” والعامل العريب52 ]مقتطفات[

13 شباط/ فباير 2010

أجرى املقابلة جابر الحرمي، أنقرة

س: دولة الرئيس عىل املستوى العريب لوحظ خالل السنوات القليلة املاضية اهتامماً وانفتاحاً تركياً 
عىل العامل العريب.. هل أنتم بعملكم هذا توصلون ما انقطع من تواصل خالل العقود املاضية 

بني شعوب املنطقة؟ وما هي رؤيتكم لهذه العالقة؟ 

ج: نحن يف الواقع الخطوات التي نقوم بها يف هذا املضامر، تبدأ بدول الجوار، فأول باب نطرقه هو 
باب الجار، بعدها نستمر يف املباحثات إىل ما ييل ذلك، ودامئاً ما نطور ذلك ونجتهد من أجل هذا، 
كثرية،  لذا خطونا خطوات  األصدقاء،  إمنا كسب  األعداء  ليس كسب  الخارجية  سياستنا  ومحور 

وخاصة عالقاتنا مع دول الجوار جيدة ومتميزة.

يف  بحقوقها  تطالب  التي  العربية  املواقف  ويدعم  يعزز  العريب  العامل  يف  الرتيك  الحضور  هل  س: 
املحافل الدولية؟ 

املشاركة  العربية، ونحن بصدد  الجامعة  أعامل  العربية نحن نساهم يف  تعرفون ضمن عالقاتنا  ج: 
يف أعامل مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة تركيا يف مجلس التعاون الخليجي سيزيد من قوته 

ومن قوة التضامن فيام بيننا.

).....(

س: العامل العريب اليوم بحاجة إىل الدور الرتيك يف أكرث من موقع، فهناك ملفات ساخنة وبؤر متفجرة 
يف العامل العريب بحاجة إىل مساهمة تركيا إليجاد حلول من بينها الوضع يف العراق واألحداث 
يف اليمن واملصالحة بني األطراف الفلسطينية.. هل ميكن لرتكيا أن تساهم يف إيجاد حلول لهذه 

امللفات؟ 

موجودون  فإننا  الوظيفة  علينا  ترتتب  عندما  لكن  يجري،  مام  وظيفة  استخراج  نريد  ال  نحن  ج: 
وجاهزون للتحرك، فإذا ترتب علينا وظيفة يف اليمن فنحن موجودون، ويف الرشق األوسط فنحن 
وكنا  املوضوع  هذه  مثل  علينا  ترتب  وإرسائيل  سوريا  بني  للوساطة  بالنسبة  تعلمون  وكام  لها، 
موجودين، واألمر كذلك يف القضية اللبنانية، ويف العراق أيضاً، واآلن نسعى بكل جهدنا من أجل 

ملف إيران النووي، ويف القوقاز نفس اليشء أيضاً.

س: أفهم من كالمك أنكم تنتظرون أن يطلب منكم ذلك للقيام مبثل هذا الدور؟ 

ج: طبعاً هنا األزمة بحد ذاتها هي التي تقرر ما إذا كان علينا االنتظار طلباً أم ال، ففي بعض األحيان 
إىل  ننظر  مل  فنحن  مثاًل،  هاييتي  الحال يف  ينادينا، كام هو  والواجب  ذاتها  بحد  األزمة  أن  تجد 
ننظر إن كانوا مسلمني  أو غريه، مل  الدين  ناحية  بيننا وبينهم إن كان من  الفروق  أي يشء من 
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أو مسيحيني أو غري ذلك، نحن استشفينا أن الواجب ينادينا هناك فانطلقنا مبارشة وعىل الفور 
وأرسلنا دعمنا بكل فرق املساعدات اإلنسانية وما منلك من طاقات أخرى إىل هاييتي، ونفس األمر 
يف جورجيا أيضاً مل ننتظر طلباً من أحد أخذنا املواعيد مبارشة وقمنا بزيارة االتحاد الرويس وقمنا 
بوظيفتنا وواجبنا اإلنساين، واآلن نفس األمر كلام دعت الحاجة وترتبت الوظيفة أو الواجب فإننا 

سنقوم بذلك.

).....(

س: فيام يتعلق بالعالقات مع إرسائيل يالحظ منذ فرتة أن التوتر هو السمة الرئيسة وهي آخذة 
بالتزايد.. إىل أين تتجه عالقاتكم مع إرسائيل؟

ج: نحن مل نكن نرغب بأن تصل عالقاتنا مع إرسائيل إىل هذا الحد، لكن إرسائيل هي التي سعت إىل 
ذلك وأوصلت ذلك إىل هذا الحد، أمتنى أن يعودوا عن خطأهم، ألننا مل نكن أبداً طرفاً يف هذا 
التوتر، إننا مل يكن بإمكاننا التصفيق للقنابل الفوسفورية التي ألقيت عىل غزة، ومل يكن بوسعنا 
السكوت عن ذلك، أكرث من 1500 شخص قتلوا من أطفال ورجال ونساء من السابعة إىل السبعني.

س: إذا ما استمرت إرسائيل يف انتهاك الحقوق الفلسطينية وحصار غزة ومل ترتاجع عن ذلك.. كيف 
ستكون عليه العالقات الرتكية – اإلرسائيلية يف املستقبل؟

ج: نحن نحافظ عىل موقفنا الثابت، نحن مع العدالة باملنطقة، السالم يقوم عىل أسس العدالة، عندما 
ال يكون هناك عدل يف مكان ما فإنه لن تجد أثراً للسلم، من أجل هذا أنشئت األمم املتحدة، 
لكن إرسائيل رضبت عرض الحائط بقرارات مجلس األمن الدويل، ومل تلتزم رمبا بأي قرار من هذه 
القرارات، ولألسف إن اإلنسانية جمعاء ال زالت ساكتة عىل هذا املوقف اإلرسائييل، يف غزة ال يوجد 
هناك بنية تحتية، 500 أرسة تسكن يف خيام، قبل عام اجتمعوا يف رشم الشيخ، ومنذ ذلك اليوم وإىل 
اآلن مل تبدأ أعامل ترميم البنية التحتية يف غزة، أال يحق لنا التساؤل أين اإلنسانية، أال تسأل مثل 

هذه األسئلة، إذن ما هو الهدف من اجتامع رشم الشيخ، هل هو لتلميع الصورة فقط؟.

أم أن  بها  تركيا وإرسائيل.. هل ستلتزمون  االتفاقيات املربمة بني  التزامات تفرضها  س: لكن هناك 
حكومتكم سوف تعيد النظر فيها؟ 

ج: طبعاً هذه اتفاقيات سارية املفعول، فهي تم االتفاق عليها من قبل، وطبعاً بعض الخطوات التي 
نقوم بها ال يجب أن نرتكها عرضة للعواطف، لكن يكن أن تقوم أو تحدث بعض املستجدات 

التي تقتيض منا مواقف مختلفة.

س: كيف ترون املواقف العربية من حصار غزة؟ 

ج: يجب أن نزيد من اهتامم تلك الدول بهذه القضية، اهتاممنا مبا منلك، يجب أن نعلن النفري العام 
ليك نكون جاهزين عندما تسنح أول فرصة إلعادة بناء البنية التحتية هناك، وأنا هنا ألفت انتباه 
الجميع يف مختلف املحافل، وسوف أستمر يف هذا املسعى وهذه الجهود إلبراز معاناة أهل غزة.

س: الوساطة الرتكية بني سوريا وإرسائيل توقفت منذ عدة أشهر.. هل هناك مساع إلحيائها ومن 
عرقل تلك الجهود؟ 
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ج: إرسائيل هي التي عرقلت تلك الوساطة، لو مل تقم إرسائيل بقصف غزة ملا وصلنا إىل ما وصلنا 
برئاسة  الرسمي  سكني  يف  اإلرسائييل  الطرف  مع  اجتمعنا  غزة  قصف  قبيل  اإلثنني  فيوم  إليه، 
الوزراء، وكان هو االجتامع الخامس، املوضوع تجاوز الفقرات والعناوين العريضة، ووصل األمر 
إىل االتفاق عىل الحروف فقط، وتم االتفاق عىل االلتقاء الجمعة املقبل، إال أن إرسائيل بدأت 

بقصف غزة السبت، وهناك انقطعت كل االتصاالت.

).....(

س: فيام يتعلق بالعالقات مع االتحاد األورويب وانضامم تركيا إىل االتحاد.. إىل أين وصلت خطوات 
انضاممكم إىل االتحاد؟ 

إىل  االنضامم  حقوق  فصول  من  فصاًل   12 وإغالق  فتح  تم  األورويب  االتحاد  مع  مباحثاتنا  يف  ج: 
اآلن  املفاوضات، نحن  زلنا يف طور  املباحثات، ولكن ال  فتحها وإغالقها يف  تم  األورويب،  االتحاد 
دولة مفاوضة إىل اآلن، لكن لسوء الحظ نحن عىل هذا الباب من 61 عاماً، اليشء الذي حققناه 
مامرسة مل تتطبق عىل أحد غرينا، وإمكانية مل تتح ألحد لغرينا، فقد تم قبولنا يف االتحاد الجمريك 
تأيت إال  الجمريك ال  االتحاد  االتحاد األورويب، ألن عضوية  يف عام 1996 قبل أن نصبح عضواً يف 
بعد العضوية التامة لالتحاد األورويب، ألنهم عند قبولهم إيانا يف االتحاد الجمريك زادوا من مدة 

التفاوض، نحن صبورون.

س: إىل ما ال نهاية صبورون؟ 

ج: ليس مهاًم.. لدينا معايرينا.

).....(

س: ما هي رؤيتك لرتكيا خالل السنوات العرش املقبلة؟ 

ج: هدف تركيا يف الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية يف عام 2023 أن تكون يف مصاف الدول العرش 
األوىل اقتصادياً عىل مستوى العامل، تركيا حققت ثقتها بنفسها، تركيا اليوم يف مرتبة الدول التي 

تخطط جدول أعاملها بنفسها وال يفرض عليها جدول أعامل من الخارج.

).....(

وثيقة رقم 53:

املفاوضات  حول  الفلسطينيني  املثقفني  من  مجموعة  عن  صادر  بيان 
واالنقسام الفلسطيني53

13 شباط/ فباير 2010

 تتصاعد الضغوط الخارجية وخاصة األمريكية واإلرسائيلية عىل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
األنشطة  جميع  وبتجميد  واضحة  مبرجعية  إلزامها  دون  إرسائيل  مع  املفاوضات  استئناف  بهدف 

االستيطانية.


