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املؤتمر الصحايف املشترك للرئيس املصري حممد مرسي ورئيس 

 احلكومة التركية رجب طيب أردوغان

  ]مقتطفات[ *.٢٠١٢/ ١١/ ١٧القاهرة، 

  

إسرائيل [ اجلانبين بين بالتهدئة معنية كانت مصر [....] إن مرسي حممد الرئيس قال

 إسرائيل لكن النار، إطالق وقف اتفاق إىل التوصل وتم املاضي، األسبوع خالل] يف غزة" حماس"و

  ." [....]حماس" يف القيادي اجلعبري أحمد باغتيال ،[....] املوقف وصعّدت به، تلتزم مل

 طيب رجب التركي الوزراء رئيس مع املشترك الصحايف املؤتمر خالل مرسي، وأضاف

 عدم هناك أن ،]االحتادية بالقاهرة يف قصر ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاين  ١٧[السبت  أردوغان،

 تلتزم ال بأشياء تلزمها الدولية والقوانين حمتلة دولة إسرائيل أن ينسى والبعض القوة، يف تكافؤ

 اجلانبين، من النار إطالق وقف إىل للتوصل املصلحة ذات الدول كل مع نسعى نحن: وتابع بها،

 .والتهدئة غزة على العدوان ملنع التوفيق أنواع من كنوع

 يقبل لن وكذلك أبداً، هذا نقبل لن: وقال لغزة، البري االجتياح عواقب من مرسي وحذّر

 املرحلة تلك أن مضيفاً واجبات، وعلينا حقوق ولهم احملتل، موقف يف غزة ألن احلر، العامل

 وإطالق العدوان لوقف بجدية نسعى لذلك سبق، عّما تختلف وقياداتها املنطقة وشعوب تختلف،

 اجلانب مع نبحثه ما وهذا فرصة، أقرب يف عليه االتفاق سيتم بما االلتزام اجلميع ونناشد النار

  .وإيطاليا فرنسا بينها ومن والعامل املنطقة شركاء باقي ومع التركي

                                                            

  :اإللكتروين" املصري اليوم"موقع  :املصدر  *
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 تنص السالم اتفاقية فإن لها، احترامنا وعن السالم اتفاقية عن نتحدث كنا إذا: وتابع

 يحقق ال والقتل العدوان أن إىل وننبّه ذلك، غير والواقع املنطقة، يف والعادل الشامل السالم على

 .استقراراً وال سالماً

[.......] 

 هشام خلّص حيث املباحثات، يف خاص اهتمام لها كان غزة قضية أن أردوغان وأكد
 الهاتفية االتصاالت طريق عن اجملال هذا يف مرسي الرئيس جهود إىل مشيراً هناك، املشهد قنديل

 النار إطالق وقف يتم أن يف أمله عن ومعرباً اجملال، هذا يف اجلهود استمرار ومؤكداً املكثفة،
 القوى فإن يحدث، عمّا النظر غضّ يف العظمى القوى تورطت لو": وقال غزة، يف عاجلة بصورة

 وكأنهم الثالثة إسرائيل قتلى عن تتحدث العظمى القوى أن إىل مشيراً ،"عنهم تعفو لن اإلنسانية
 عام غزة يف حدث ما يشبه اآلن يحدث ما وأن ،٣٠الـ  غزة شهداء جتاوز بينما شخص، ٣٠٠

  .فلسطيني ١٥٠٠ قتل تم عندما ،٢٠٠٨


