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وجرية تقرتف بحق اإلنسانية وهذا األمر يتعلق بالشخص نفسه اآلن.. لكن ال يستطيع أحد أن يفرض 
املواطنة عىل أي شخص آخر وخاصة إذا كانت يف هذا اإلطار ويف هذا الشكل.

ورداً عىل سؤال حول تبني مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة تقرير لجنة التحقيق يف 
جرية إرسائيل ضد أسطول الحرية مبالحقتها واملوقف الرتيك تجاه هذا املوضوع وأين تقف العالقات 
الذي تحدثت  للتقرير  العام ووفقاً  املستوى  العالقة عىل  إن  أردوغان:  قال  اإلرسائيلية حالياً  الرتكية 
عنه قبل قليل هناك ندوة مستمرة حتى اآلن يف هذا األمر وال تزال تعمل.. ورمبا سيكون هناك نتائج 
من التقرير أو تقارير ستقوم بإعدادها لجنة التحقيق وسيتم تقييم هذه التقارير من قبلنا وسنعيد 
بها ولكن بشكل مبديئ عىل إرسائيل أن تقدم االعتذار قبل كل يشء وأيضاً هناك تعويضات  النظر 

ونؤكد عليها هنا.

وتابع أردوغان: وفيام يتعلق بعالقتنا مع إرسائيل لرمبا تكون متوقفة اآلن ويف إطار النتائج التي 
سنحصل عليها سنعيد النظر يف هذه العالقات يف إطار النتائج التي سنحصل عليها يف لجنة التحقيق 

إذا كانت طبعاً سلبية. 

وأضاف أردوغان: أما فيام يتعلق بالعالقات التجارية فام زالت هناك بعض األمور مستمرة حتى 
اآلن بيننا وبني إرسائيل لكن عىل إرسائيل أن تنصاع للقرارات املتخذة بهذا الشأن وهذا متوقف عليها 
وعندما ال تسمع وال تنصاع لهذه القرارات ستبقى وحيدة وستعزل من املنطقة ودولياً أيضاً وتركيا 

تويل أهمية كبرية وحساسة حول هذه النقطة يف هذه الفرتة. 
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وثيقة رقم 242:

عن  الحصار  رفع  لجهود  دعمها  عن  فيه  تعرب  املاليزية  الحكومة  ترصيح 
قطاع غزة242
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فيفا بالستينا 5 – “رشيان الحياة العاملي لغزة”

تود الحكومة املاليزية تأكيد دعمنا الكامل ملختلف املبادرات من قبل املنظامت غري الحكومية 
الدولية مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية املاليزية يف كرس الحصار غري القانوين اإلرسائييل عىل غزة.

إن الحكومة املاليزية أيضاً عىل علم تام بالقافلة البية التي تتكون من حوايل 400 متطوع من 
أُعطيت  والتي  بالستينا،  فيفا  تقودها  مركبة  ماليزيا و143  بالستينا  فيفا  ذلك  مبا يف  الدول  مختلف 

مؤخراً موافقة السلطات املرصية لتنطلق عب ميناء العريش من ميناء الالذقية السوري.

أبدته، ومرة  التي  للتعاون  املرصية  الحكومة  تشكر  أن  املاليزية  الحكومة  تود  الصدد،  ويف هذا 
أخرى تناشد الحكومة املرصية تقديم كل املساعدة الالزمة لضامن أن يتم تسليم السلع اإلنسانية إىل 

املجموعة املستهدفة يف الوقت املناسب.
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