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وثيقة رقم :10

مقابلة تلفزيونية مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان يؤكد فيها أن
10
ال “سالم” من دون إرشاك حركة حامس
 12كانون الثاين /يناير 2011

قال رئيس الوزراء الرتيك رجب طيب أردوغان إنه ال ميكن تحقيق السالم يف فلسطني واملنطقة
دون إرشاك حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) ،كام وصف حكومة رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو بأنها “قد تكون األسوأ” يف تاريخ إرسائيل.
وأضاف أردوغان يف برنامج “بال حدود” عىل قناة الجزيرة مساء األربعاء أن حامس “ليست حركة
إرهابية” ،وأن أعضاءها “أناس يدافعون عن أرضهم” ،وقال “إنها حركة دخلت االنتخابات وفازت،
ومن أنزلوها من الحكم أنظر إليهم عىل أنهم أعداء للدميقراطية”.
واعترب أن حامس “مل َ
تعط لها الفرصة بل سلبت منها كل اإلمكانيات ووضعت أمامها كل
العراقيل ،فوزراؤها سجنوا ونوابها سجنوا” ،وتساءل “فأي دميقراطية هذه ،بل عىل العكس هذا ض ّد
الدميقراطية”.
وكشف أردوغان أنه قال ملبعوث الرباعية الدولية للسالم يف الرشق األوسط توين بلري ،إن حامس
طرف يف املوضوع وإن “أي طاولة ال تقعد عليها حامس لن يخرج منها أي سالم” ،وتابع “قلت له إن
(حركة التحرير الوطني الفلسطيني) فتح وحامس عنرصان هامان يف فلسطني ،وإذا نظرتم إىل طرف
دون آخر فإن السالم الفلسطيني لن يتجسد”.
العالقات مع إرسائيل:
وعن عالقة تركيا وإرسائيل التي شابها التوتر بعد العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة يف نهاية
 2008وبداية  ،2009وساءت أكرث بعد الهجوم اإلرسائييل عىل أسطول الحرية الذي كان يحمل
مساعدات إنسانية إىل القطاع أواخر مايو /أيار املايض ،قال أردوغان “إذا مل تغري حكومة نتنياهو من
سياساتها فعليها أال تنتظر منا أي تغيري يف موقفنا”.
وأضاف أن حكومة نتنياهو “قد تكون األسوأ أو األقل حظاً” يف تاريخ إرسائيل ،مؤكداً أن املسؤولني
األتراك لن يجلسوا مع اإلرسائيليني عىل الطاولة نفسها ما مل تغري إرسائيل سياساتها ،وقال “لن نجدد
تم توقيعها مع إرسائيل ،وهي الخارسة يف ذلك ألنها بعد تركيا لن تجد دولة تجلس
االتفاقات التي ّ
معها يف املنطقة”.
وجدد أردوغان رشوطه التي سبق أن طرحها عىل إرسائيل مقابل إعادة العالقات معها إىل ما كانت
عليه ،وهي أن تعتذر لرتكيا وتقدم تعويضات لعائالت األتراك التسعة الذين قتلتهم يف هجومها عىل
أسطول الحرية ،وأن ترفع الحصار عن غزة ،وتابع “عندما يستجيبون لهذه الرشوط سيتم تقييم الوضع”.
ويف تعليق عىل ترصيحات سابقة لوزير خارجية إرسائيل أفيغدور ليربمان الذي سبق أن قال إن
طلب تركيا من إرسائيل أن تعتذر لها “يرقى إىل مستوى الوقاحة” ،قال أردوغان إن “الذي استخدم
كلمة حقارة يف حق تركيا ،شخص عليه أن ينظر إىل املرآة وسريى رجالً قام بكل أنواع الحقارة”.
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وقال إن ليربمان “مشكلة عىل رأس إرسائيل ويجب عىل اإلرسائيليني أن يتخلصوا منه وهذا
بالتأكيد واجبهم وليس واجبنا ،وإذا مل يقوموا بالتخلص منه فإن مشاكل الشعب اإلرسائييل يف
املستقبل لن تنتهي”.

وثيقة رقم :11

ترصيح صحفي لحركة حامس حول عمل رشكة األمن األمريكية بالك ووتر
11
يف الضفة الغربية
 12كانون الثاين /يناير 2011

تعقيب ًا عىل قرار وزارة الخارجية األمريكية التعاقد مع رشكة “بالك ووتر” للعمل يف
رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
الضفة الغربيةَّ ،..
إننا يف حركة حامس نرفض عمل رشكة “بالك ووتر” األمريكية يف الضفة الغربية ،ونع ّد ذلك القرار
خطوة مشبوهة تسعى لحامية االحتالل وأجهزة أمن عباس – فياض ومالحقة املقاومة واملناضلني.
إننا نؤ ِّكد َّأن أرضنا الفلسطينية ليست ساحة ملجرمي تلك الرشكة س ِّيئة السمعة والسيط من
املرتزقة الذين ارتكبوا جرائم وفظائع ض ّد اإلنسانية يف العراق وأفغانستان ،وقتلوا مئات املدنيني
األبرياء.
إننا يف حركة حامس ندعو سلطة عباس – فياض إىل مراجعة موقفها من عمل تلك الرشكة يف
الضفة الغربية قبل فوات األوان ،ونعترب موافقتهم وصمتهم عىل ذلك القرار سقوطاً سياسياً جديداً،
وهروباً من تح ّمل املسؤولية الوطنية ،واستهتاراً بأمن وكرامة أبناء شعبنا الفلسطيني.
املكتب اإلعالمي

وثيقة رقم :12

مقابلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض حول املفاوضات والدولة
12
واملصالحة الوطنية
 13كانون الثاين /يناير 2011

أجرى املقابلة محمد يونس ،رام الله
س :الرئيس محمود عباس ذكر يف غري لقاء أن السلطة تسري بعد توقف املفاوضات يف مسارات عدة
يف مقدمها مسار بناء مؤسسات الدولة املستقلة؟
ج“ :نعم ،خطة الحكومة باتت تحظى بشبه إجامع فلسطيني ،املفاوضات مل تؤ ِّد إىل تحقيق الهدف،
لذلك نحن كسلطة وكشعب لدينا مرشوعنا ،وهو مرشوع إقامة مؤسسات الدولة عىل األرض
الفلسطينية”.
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