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وثيقة رقم 226:

الديبلومايس  ترصيح صحفي لحركة حامس حول قرار تركيا خفض متثيلها 
مع “إرسائيل”226

2 أيلول/ سبتمب 2011

اتفاقياتها  وتجميد  الصهيوين،  الكيان  مع  الدبلومايس  متثيلها  بخفض  تركيا  قيام  عىل  تعقيباً 
العسكرية املوقعة معه..، رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:

غطرسة  عىل  رداً  الصحيح  االتجاه  يف  ونعده خطوة  الرتيك،  بالقرار  نرحب  حركة حامس  يف  إننا 
لعملية  تعرضوا  الذين  والدوليني  األتراك  واملتضامنني  الحرية  أسطول  الصهيوين عىل  الكيان  واعتداء 

قرصنة صهيونية يف املياه الدولية. 

عدالة  أجل  من  بأنفسهم  الذين ضحوا  الضحايا  أهايل  وخاصة  تركيا  مع  تضامننا  نعلن  وإذ  إننا 
مالحقة  إىل  الساعي  الرتيك  الجهد  نثمن  فإننا  غزة..،  قطاع  عن  الحصار  وكرس  الفلسطينية  القضية 
الكيان الصهيوين أمام املحاكم الدولية، كام ندعو الدول العربية واإلسالمية وأحرار العامل إىل مقاطعة 
مع  والتضامن  العون  من  املزيد  وتقديم  غزة،  قطاع  الحصار عن  إنهاء  والعمل عىل  املحتل،  الكيان 

الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حريته وحقوقه الوطنية، وحقه يف إقامة دولته املستقلة. 

املكتب اإلعالمي

الجمعة 4 شوال 1432هـ
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وثيقة رقم 227:

ترصيح لوزير الخارجية الرتيك أحمد داود أوغلو حول طرح قضية حصار 
غزة أمام محكمة العدل الدولية227

3 أيلول/ سبتمب 2011

قال وزير الخارجية الرتيك أحمد داود أوغلو إن بالده تستعد لطرح قضية الحصار الذي تفرضه 
إرسائيل عىل قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، مؤكداً بذلك تدهور العالقات بني الدولتني. 

التمثيل  وتخفيض  لديها  اإلرسائييل  للسفري  تركيا  طرد  من  يوم  بعد  أوغلو  ترصيحات  وجاءت 
الدبلومايس اإلرسائييل يف أنقرة بعد ترسيب تقرير نتائج التحقيق الدويل حول الهجوم اإلرسائييل عىل 

سفينة مايف مرمرة الرتكية العام املايض، واحتجاجاً عىل رفض إرسائيل تقديم اعتذار عنه. 

وأضاف وزير الخارجية الذي كان يتحدث يف لقاء تليفزيوين مع شبكة يت آر يت الرتكية أن التقرير 
الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية “غري ملزم ألن األمم املتحدة مل تصدق عليه”. 

وقال إن “القرارات امللزمة تصدر من محكمة العدل الدولية، وهذا ما نقوله لندع املحكمة تقرر”. 

وأضاف أن بالده ستبدأ اإلجراءات القانونية الالزمة يف هذا الشأن خالل األسابيع القادمة. 


