
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

 يؤكد فيه، مع جملة "كريتر" احمللية رجب طيب أردوغان رئيس التركيحديث خاص لل
 أن الصمت خطة الضم اإلسرائيلية ملناطق يف الضفة الغربية، مبينا  رفض بالده 

 العاملي يزيد من وقاحة إسرائيل
 12/7/2020أنقرة، 

 
 

اإلسرائيلية ملناطق يف أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض بالده خطة الضم 
 .الضفة الغربية، مبينا أن الصمت العاملي يزيد من وقاحة إسرائيل

وأوضح أردوغان يف حوار مع جملة "كريتر" احمللية، أن األراضي الفلسطينية الواقعة حتت 
 .االحتالل اإلسرائيلي تتصدر قائمة املناطق األكثر تعرضا للظلم يف العامل

لسطينيين الذين قتلوا بوحشية على أيدي القوات اإلسرائيلية مل وأضاف "ومع ذلك فإن الف
 ".تعد تتناولهم وسائل اإلعالم العاملية حتى من باب اخلبر

وشدد أردوغان على أن الصمت العاملي على أفعالها، هو السبب األهم الكامن وراء زيادة 
 .وقاحة إسرائيل وجتاهلها القانون أكثر فأكثر، ويوما بعد يوم

أن إعالن إسرائيل عزمها ضم مستوطنات يف الضفة الغربية وغور األردن خطوة جديدة  وأكد
يف سياسة االحتالل واالضطهاد، مضيفا "على العامل أن يقول كفى، ويمنع خطوات إسرائيل غير 

 ."القانونية

ولفت أردوغان أنه عرض أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة العام املاضي، خرائط عن 
 .اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية التوسع

وأضاف أنه وجّه للعامل حينها سؤال "أين إسرائيل، وما هي املساحة التي تشملها 
 ."أراضيها؟

كانت كافة األراضي تابعة لفلسطين، ومع مرور األعوام تقلصت  1947وشدد أنه يف خريطة 
 .فلسطين وازداد حجم إسرائيل

س، تم الدخول إىل مرحلة جديدة، ويف يومنا احلايل ومع احتالل القد 1967وأضاف "يف 
 ."لألسف، مل يبق شيء اسمه فلسطين

وتابع أردوغان "ابتلعت إسرائيل كل فلسطين تقريبا، وتعمل اآلن الحتالل ما تبقى، وخطط 
 ."الضم جزء من هذا

وأشار الرئيس التركي إىل استمرار احلصار غير اإلنساين على قطاع غزة، والتعدي على 
 .الوضع التاريخي والقانوين للقدس
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وأوضح أن احملور الرئيسي للسياسة التركية قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة موحدة 
، مؤكدا أن أي خطة سالم ال 1967ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 

 .تضمن ذلك، لن تكون عادلة، ولن حتظى بالقبول

القدس مكان مقدس بالنسبة للديانات السماوية الثالث، وأول قبلة  ولفت أردوغان إىل أن
 .للمسلمين، ومن واجبات املسلمين حماية عزة املسجد األقصى ومنع أي يد من التطاول عليه

وأضاف "ليس لدينا أي حتيز أو عداء جتاه اليهود، وليست لدينا مشاكل مع الشعب 
 ."اإلسرائيلية االحتاللية وغير القانونية اإلسرائيلي، ما نقف ضده هو سياسات احلكومة

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور األردن وجميع املستوطنات بالضفة الغربية احملتلة 
 .باملئة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودويل 30لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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