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Mart 2017 tarihinde TEPAV Konferans
Salonu’nda “Yeni Uluslararası Düzende
Ortadoğu Barış Süreci: Filistin ve Türk
Perspektifi” başlıklı bir etkinlik düzenlenmiştir. Panele, Ankara’daki diplomatik misyon temsilcilerinin
yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Panelde Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Amal A.
Jadou ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız konuşmacı olarak bulunmuştur. Panelin moderatörlüğünü TEPAV Avrupa Birliği
Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp
gerçekleştirmiştir.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Filistin
sorununun çözümü için yapılan girişimlerin başarısızlıkla
sonuçlandığını belirterek çözüm önündeki en büyük engelin İsrail’in uyuşmaz tutumu ve
İsrailli siyasetçilerin İsrail’in çıkarlarının bölgedeki herkesten
daha önemli ve üstün olduğu
anlayışı olduğu ifade etmiştir.
Yıldız, Filistin sorununun iki
husustan oluştuğuna dikkati
çekerek, bunların ilkinin Filistin halkına karşı uluslararası toplumun adaletsizliği, ikincisinin de Filistin halkının kahramanca direnişi
olduğunu belirtmiştir. Uluslararası camianın adaletsiz tutumuna karşı, Filistin halkının haklı bir davayı
sürdürdüğünü dile getiren Yıldız, şimdiye kadar birçok kez tekrarlanan çözüm konferanslarının başarısız
olduğuna vurgu yapmıştır. Son yıllarda uluslararası
toplumun ve özellikle ABD’nin tek çözümün “iki
devletli çözüm” olduğu sonucuna varmasını olumlu
bir gelişme olarak değerlendiren Yıldız, BM kararlarının temelini oluşturan bu çözümün Türkiye’nin de
duruşunu yansıttığını belirtmiştir. Yıldız, Türkiye’nin
Filistin davası için donör konferansları, BM Filistinli
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Mültecilere Yardım Kuruluşu, İslam İşbirliği Teşkilatı
ve İsrail ile ilişkiler bağlamında önemli çabalar ortaya
koyduğu ve bunları sürdüreceğini ifade etmiştir.
Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Amal Jadou yakın dönemde Kudüs’te yaşananların oldukça endişe
verici olduğunun belirterek Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın içini ve çevresini kapsayan İsrail politikalarının
oldukça endişe verici olduğunu ifade etmiştir. İsrail’in
statükoyu değiştirerek Yahudi toplumu için yeni haklar oluşturmaya çalıştığını dile getiren Jadou, İsrail
içinde, buna İsrail Parlamentosu Knesset dahil olmak
üzere, Mescid-i Aksa’nın yıkılmasını ve yerine bir sinagog yapılmasını teklif eden
aktörlerin bulunduğunu belirtmiştir. Kudüs’ün kutsal, kültürel ve sosyal anlamda başkent
olduğunu ve Filistinliler için
büyük önem taşıdığını belirten
Jadou, Kudüs’süz bir çözümün
Filistinliler için tatmin edici olmayacağını söylemiştir. Jadou,
İsrail tarafından işgal edilen Filistin bölgelerindeki 650 binden fazla yerleşimcinin de
iki devletli çözüm önünde engel teşkil ettiğini, İsrailli
yerleşimcilerin ekonomik, siyasi veya dini sebeplerle bu bölgelerde yerleşim yerleri kurduklarını ifade
eden Jadou, Filistin ve İsrail arasındaki anlaşmazlığın
çözülmesinin bölgedeki diğer anlaşmazlıkların çözülmesi konusunda ve bölgesel istikrarın sağlanmasında
da etkili olacağını vurgulamıştır. Türkiye’ye ve Türk
halkına Filistin’e verdikleri destek için teşekkür eden
Jadou, Mescid-i Aksa sadece Filistinlerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların olduğunu ifade etmiştir.
93

