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 رؤساء من الجامعات التركية للتنديد 111إعالن عام من قبل 
 لغة 11ب بالعدوان اإلسرائيلي على غزة

قطاع غزة تجري على مرأى من العالم ومسمع  في الكبيرة اإلنسانية مازالت المأساة
جاء رمضان  ها باتجاه االطفال عدوانا وظلما.اسلحتواإلدارة اإلسرائيلية قد فقدت عقلها وصوبت 

وأنين الجرحى ودموع الثكالى  المبارك على المسلمين وأهل غزة يفطرون على أصوات المدافع
في  تسيل.ومع ذلك فإن كل إنسان يصم سمعه ويغمض عينيه عن هذه المأساة هو مشارك للظالمين

 ظلمهم.

وقفة رجل واحد متضامنين قلبا وقالبا على العالم كله وخاصة العالم اإلسالمي أن يقف 
دارة اإلسرائيلية لمنع انتهاكاتها إلخواننا المسلمين وقيمهم. إن العدوان اإلسرائيلى في وجه اإل

 الغاشم ال يمكن أن يصل الى أي نتيجة، ومما يدعو لألسف في هذه الحالة أن ضمير اإلنسانية
 قدوا حياتهم.باق على حاله اليسمع وال يرى إال حكايات أطفال ف

الجامعات التركية الموقعين أدناه نندد بشدة بالعدوان اإلسرائيلى المحتل  )نحن( رؤساء
، و نندد به خاصة لكونه منافيا 4112من تموز  8الجوي والبري على قطاع غزة الواقع في 

 ونساء مدنيا فلسطينيا بينهم أطفال 011للحقوق الدولية واإلنسانية والذي أدى الى قتل أكثر من 
 وإصابة آالف الجرحى.

إن عدوان اإلدارة اإلسرائيلية المحتلة ليس األول من نوعه بل هو تكرار واضح الستباحة 
الحقوق الدولية. إن السبب الرئيسي لتمادي إسرائيل في عدوانها ناتج عن صمت ودعم األمم 

إن المجتمع الدولي  المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وبعض الحكومات العربية.
يغمض عينيه عن سياسة العدوان اإلسرائيلى وجرائمه اإلنسانية والحربية في حين أن الواجب عليه 

 أن يتخذ موقفا واضحا وسياسة ملزمة إلسرائيل حتى نصل الى حل عادل.

ومع ذلك فإن الجميع ينتظر من مجلس األمن أن يندد باالعتداءات ويفرض عقوبات 
ويضعها قيد التنفيذ ألن مهمته الحفاظ على األمن الدولي بالرغم من الفشل  ائيلإسرسياسية على 

لم  ولكنه المتكرر. ومما يدعو الى التساؤل أن مجلس األمن اتخذ عشرات القرارات ضد إسرائيل
 ينفذ أى واحد منها!

http://www.mugrn.net/ar/15753
http://www.mugrn.net/ar/15753
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 الجامعات التركية نعلن ما يلي: )نحن( رؤساء

 يلي على غزة في المحافل الوطنية والدولية.علينا مسؤولية إعالن العدوان اإلسرائ 

 .سنبدأ حمالت لجمع التبرعات في كل الجامعات التركية لدعم إخوتنا في غزة 

 .سنتمسك بالحقوق التي تلزم إسرائيل تعويضا ماليا عن القتلى والجرحى من أهل غزة 

 .سنالحق مسؤولي القتل العمد في المحاكم الدولية 

  واحتاللها. الدولية لفك الحصار غير الشرعي عن غزةسنعمل على تحريك المحافل 

  بالرغم من أنهم في بلدهم المحتل فهم يعيشون في سجن ولهذا علينا أن ندعم
 الفلسطينيين حتى تكون لهم دولة مستقلة عاصمتها القدس.

 لم  سنقطع كل العالقات العلمية والثقافية واالجتماعية مع الجامعات اإلسرائيلية التي
 الى أن ينتهى الحصار وتنتهى الحرب. لعدوان اإلسرائيلي على غزةتندد با

  ستبقى عالقاتنا العلمية والثقافية واالجتماعية مستمرة مع الجامعات اإلسرائيلية وعلماء
 منددين ويتظاهرون ضد القتل العمد اإلسرائيلي يتخذون موقفا ويرفعون أصواتهم اليهود الذين

 ب ونشر السالم.وندعمهم في مساعيهم لوقف الحر

  سنقدم كل الدعم لليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل بسالم وأمان وينددون بسياسة
 إسرائيل التي تفقد الفلسطينين حياتهم في عقر دارهم.

 
ونقدم  الرحمة للشهداء الذين قضووا نحبهم في اعتداءات اإلدارة اإلسرائيلية الصهيونية

 فاء العاجل.العزاء ألهاليهم وندعو لجرحاهم بالش

 
 هذا إعالننا مع فائق احترامنا وتقديرنا للجميع...

 

 رؤساءالجامعات التركية.
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 هاؤالجامعات التركية ورؤسا

 

 موش آلب أرسالنجامعة 
 نانجنهاد إأ. د. 

 يلديز التقنيةجامعة 
 إسماعيل يوكسيك أ. د. 

 إستانبول التقنيةجامعة 
 محمد قره جهأ. د. 

 حاجة تبهجامعة 
 مراد طونج أرأ. د. 

 أنقرةجامعة 
 إيركان إيبيشأ. د. 

 آغري إبراهيم شيشانجامعة 
 عرفان أصالنأ. د. 

 ماييس 91سمسون جامعة 

 حسين آقانأ. د. 

 ساقارياجامعة 
 مظفر ألماسأ. د. 

 يلدريم بايزيدجامعة 
 متين دوغانأ. د. 

 غالتا سرايجامعة 
 أدهم طولغهأ. د. 

 غازيجامعة 
 ربرسليمان بيوك بأ. د. 

 إستانبولجامعة 
 يونس سويلتأ. د. 

 أنقرة للعلوم االجتماعية جامعة 
 عمر ديميرأ. د. 
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 مرمرةجامعة 
 محمد أمين أراتأ. د. 

 آكدنيزجامعة 
 إسرافيل قورط جبههأ. د. 

 بزم عالمجامعة 
 صفوة توزكنأ. د. 

 جمهوريةجامعة 
 فاروق قوجه جيقأ. د. 

 السلطان محمد الفاتح الوقفية جامعة 
 موسى دومانأ. د. 

 قصطمونيجامعة 
 سيد آيدينأ. د. 

 نجم الدين أربكانقونيا جامعة 

 مظفر شيكيرأ. د. 
 أورديجامعة 

 طارق ياريلغجأ. د. 
 أدي يمانجامعة 

 طلحة كونولليأ. د. 
 بارطينجامعة 

 رمضان قبالنأ. د. 
 أوسكودارجامعة 

 نوزاد طرخانأ. د. 
 ابانت عزت بيصلجامعة 

 شكونخيري جوأ. د. 
 قره بوكجامعة 

 برهان الدين أويصالأ. د. 
 توكات غازي عثمان باشا جامعة 

 مصطفى شاهينأ. د. 
 أخي أورنجامعة 

 قدرة سايالمأ. د. 
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 بلند أجويدجامعة 

 محمود أوز إيرأ. د. 
 بينكولجامعة 

 غياث الدين بايداشأ. د. 
 طنج أليجامعة 

 طورموش بوز طوغأ. د. 
 بوز أوكجامعة 

 ر أوجارطامأ. د. 
 بيلجيك شيخ أدب عالي جامعة 

 عزمي أوز جانأ. د. 
 حرانجامعة 

 إبراهيم خليل موتلوأ. د. 
           دجلةجامعة 

 عائشة كول جاله سراجأ. د. 
 حقاريجامعة 

 أبو بكر جيالنأ. د. 
 حسن قليونجيجامعة 

 طامر يلمازأ. د. 
 هيتيتجامعة 

 رخاء متين آلقانأ. د. 
 سلجوقجامعة 

 حقي كوكبيلأ. د. 
 إستانبول آيدينجامعة 

 ياديكار إزميرليأ. د. 
 ماردين آرتوقليجامعة 

 سردار بديعي أومايأ. د. 
 قونيا للغرفة التجارية قراطايجامعة 

 عمر طورالقأ. د. 
 دوملو بينارجامعة 

 أحمد قاره أصالنأ. د. 
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 فراتجامعة 
 قطب الدين دمير آغأ. د. 

 إستانبول المدنية جامعة 
 حامد أوخورأ. د. 

 سعردجامعة 
 مراد أرمانأ. د. 

 أدانا للعلوم والتكنولوجياجامعة 
 آدم أرسويأ. د. 

 يني يوز ييلجامعة 
 حسين حسني كوندوزأ. د. 

 آق سرايجامعة 
 مصطفى آجارأ. د. 

 إستانبول مديبولجامعة 
 صباح الدين آيدينأ. د. 

 يوزينجي ييلجامعة 
 بيامي بطالأ. د. 

 مصطفى كمالجامعة 
 حسني صالح كودرأ. د. 

 باموك قلعةجامعة 
 حسين باغجيأ. د. 

 قره مان أوغلي محمد بك جامعة 
 صبري كوكمنأ. د. 

 عدنان مندريسجامعة 
 مصطفى بيرنجي أوغليأ. د. 

 نامق كمالجامعة 
 عثمان شمشكأ. د. 

 قرخالر أليجامعة 
 مصطفى آي قاتشأ. د. 

 بك كندجامعة 
 محمد أمين قره خانأ. د. 
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 أتاتوركة جامع

 حكمت قوتشاقأ. د. 
 أرض روم التقنيةجامعة 

 محمد يايالليأ. د. 
 جانقيري قره تكينجامعة 

 علي إبراهيم سواشأ. د. 
 قوقازجامعة 

 سامي أوز جانأ. د. 
 سليمان دميرلجامعة 

 حسن إيبيجي أوغليأ. د. 
 عشاقجامعة 

 سعيد تشليكأ. د. 
 شيرناكجامعة 

 علي آقمازأ. د. 
 رإيغديجامعة 

 إبراهيم حقي يلمازأ. د. 
 أردخانجامعة 

 رمضان كوركمازأ. د. 
 يالوواجامعة 

 نيازي إيرأوسلوأ. د. 
 بتليس أرينجامعة 

 محمود دوغريأ. د. 
 باطمانجامعة 

 عبد السالم أولو تشامأ. د. 
 عثمانية قورقوط عطاجامعة 

 أورخان بويوك أالجاهأ. د. 
 بورصه التقنيةجامعة 

 علي سورمنأ. د. 
 نيغدهامعة ج

 عدنان كورورأ. د. 
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 سينوبجامعة 
 رجب بير جانأ. د. 

 آرتوين جوروخجامعة 
 محمد دومانأ. د. 

 غازي عينتابجامعة 
 ياووز جوشكونأ. د. 

 أرزينجانجامعة 
 إلياس تشاب أوغليأ. د. 

 إستانبول كليشيمجامعة 
 برهان آيقاجأ. د. 

 نيشان طاشيجامعة 
 كرم آلقنأ. د. 

 جه تبهآفيون قوجامعة 
 مصطفى صوالقأ. د. 

 قره دنيز التقنية جامعة 
 سليمان بايقالأ. د. 

 رجب طيب أردوغانجامعة 
 حسين قره مانأ. د. 

 سليمان شاهجامعة 
 حسين أكيزأ. د. 

 كومش خانهجامعة 
 إحسان كون آيدينأ. د. 

 كانون أول 7كيليس جامعة 
 إسماعيل كوونجأ. د. 

 إسكي شهرجامعة 
 حسن كوننأ. د. 

 قريق قلعةامعة ج
 أكرم ييلدزأ. د. 

 قزاخ -ترك جامعة 
 موسى يلدزأ. د. 
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 جوقور أوواجامعة 

 مصطفى كيبارأ. د. 

 إزمير كاتب جلبيجامعة 
 غالب آقخانأ. د. 

 أناطوليجامعة 
 ناجي كون طوغانأ. د. 

 بايبورطجامعة 
 سلجوق جوشكونأ. د. 

 إينونيجامعة 
 جميل تشيليكأ. د. 

 سوتجي إمامقهرمان مرعش جامعة 

 محمد فاتح قره أصالنأ. د. 
 المعهد العالي التقني في قبزهجامعة 

 أورخان شاهينأ. د. 
 أولوداغجامعة 

 كامل ديليكأ. د. 
 موغله صدقي قوجمانجامعة 

 منصور هارمندارأ. د. 
 ذروةجامعة 

 عدنان قصهأ. د. 
 يدي تبهجامعة 

 نورجان باتشأ. د. 
 دوغوشجامعة 

 ج قولعبد اهلل دينأ. د. 
 معمار سنان للفنون الجميلة جامعة 

 يالجين قره ياغيزأ. د. 
 بغجه شهرجامعة 

 شيناي يالجينأ. د. 
 ماييس 91إسطنبول جامعة 

 إبراهيم كافي دونمزأ. د. 
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 يكسيربالجامعة 
 ماهر آلقانأ. د. 

 البيرونيجامعة 
 عدنان يوكسلأ. د. 

 أماسياجامعة 
 متين أوربايأ. د. 

 رسويأمحمد عاكف جامعة 
 مصطفى ساعاتجيأ. د. 

 جالل بايارجامعة 
 محمد باك دميرليأ. د. 

 نو شهر حجي بيكتاش وليجامعة 
 فليز قيليجأ. د. 

 دوزجهجامعة 
 د. فونده سيفري قايا شريف أوغلي . أ

 كديكجامعة 
 رطولوشوق براقد.  . أ

 دوقوز أيلولجامعة 
 محمد فوزونأ. د. 

 
 


