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 بإصالح أمل ال أن فيها يؤكد أردوغان، طيب رجب التركية، احلكومة لرئيس كلمة
   إسرائيل تعتذر مل إن اإلسرائيلية – التركية العالقات

 
  23/7/2011 إستانبول،

  
  
  

اليوم  قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفلسطيني حممود عباس صباح
السبت بافتتاح مؤتمر سفراء فلسطين الثاين، والذي يأتي يف إطار التحضيرات واالستعدادات 

 . الفلسطينية للتوجه إىل األمم املتحدة يف أيلول املقبل

يف بداية حديثه باملؤتمر بعث أردوغان حتية خاصة للشعب الفلسطيني وجميع من يدعم القضية 
  .الفلسطينية

ذكر بشوق وحنين الضحايا التسعة الذين استشهدوا يف حادث اعتداء الكوماندوز وذكر أنه ما زال ي
اإلسرائيلي على سفينة مرمرة الزرقاء التي كانت حتمل مساعدات إنسانية إىل قطاع غزة يف صباح 

    .أيار من العام املاضي، سائال الله أن يتغمدهم بواسع رحمته/ مايو 31يوم 
تطبيع العالقات التركية اإلسرائيلية مرة أخرى إال باعتذار إسرائيل ال أمل يف :" وأضاف أردوغان

الرسمي لتركيا عن ذلك الهجوم الذي قام به الكوماندوز اإلسرائيلي على سفينة مرمرة الزرقاء، بما 
ميع أنواع القيم اإلنسانية، فضال عن دفع التعويضات ألسر يتنافى مع القانون الدويل وج

  ".الضحايا الذين لقوا حتفهم يف ذلك احلادث، ورفع احلصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة
إن من يصنعون السياسة عن طريق الظلم واالضطهاد، ويعتقدون أن ظلمهم أبدي وقوتهم :" وتابع

  ".بما تنطوي عليه قلوبهم من بغض وكراهيةمطلقة سينحدرون إن آجال أو عاجال 
ليست هناك عقيدة أو نظام فكري يبيح أو يبرر قتل األبرياء بتلك الوحشية والهمجية، :" ثم قال

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ َنفْسٍ أَوْ فَسَادٍ يفِ األَْرْضِ فََكأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وََمنْ :" والقرآن الكريم يقول
ال تقتل، وال تزين، وال تسرق، وال تشهد زورا، :" ، واإلجنيل يقول"أَحْيَاهَا َفكَأَنََّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

وإذا . ، والتوراة أيضا توصي بعدم إزهاق األرواح"واحترم والديك، وأحب جلارك كما حتب لنفسك
الرصاص على األبرياء؟، بل كان األمر كذلك فبما تفسرون ظلمكم للشعب الفلسطيني؟، وإطالق 

  ".كيف توجهون السالح إىل سفينة املرحمة التي كانت حتمل الغذاء والعالج لألطفال؟
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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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