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وأكد أن حامس، بعد أن جاءت عب الصناديق، واجهت حرباً ثالثية األبعاد، تضمنت فرض الحصار 
مع  يتعامل  أن  الصهيوين  الكيان  رفض  بسبب  املؤسسات؛  والترشيد وهدم  والقتل  السيايس  والعزل 

مفردات صندوق االقرتاع، وطالبوا بوقف املقاومة واالعرتاف بهم. 

وقال: “بتوكلٍ عىل الله واستناداً عىل الشعب قلنا: لن نعرتف بالكيان الصهيوين، ولن نتعاطى مع 
لت مدخالً ولو بسيطاً لهذا الِحراك  اتفاقياتٍ تغافلت عن حقوقنا، فانترصت غزة عىل املؤامرة، وشكَّ

العريب املمتد”.

الذين ضحوا األمئة،  الهامات من  العام ونرى   وأضاف: “ونحن يف مقر جامعة اإلخوان واملكتب 
وما زالوا.. نقول: أيها األعزاء، نحن منكم وأنتم منا، أنتم رشيان الحياة، والعمق االسرتاتيجي املتعلق 
مرص  أمن  عن  األول  الدفاع  خط  ونحن  الرصاع،  حسم  يف  األبعاد  يعي  الذي  البرشي  الخزَّان  بهذا 

وكرامتها يف مواجهة احتالل رسطاين”.

امتلكت زمام  التي  الشعوب  ، زمن  الزمن قد تغريَّ قائالً: “نقول  الصهيوين  الكيان  وخاطب هنية 
املبادرة والقرار وتحرَّكت يف ميادين التحرير من أجل رسم الصورة، وتحديد األولويات لتؤكد للعدو 

، وأنه ال مستقبَل لالحتالل عىل أرض فلسطني”. أنه ليس جاراً، وأن الزمن تغريَّ

عىل  شارف  الصهيوين  املخطط  وأن  االحتالل،  عىل  دامياً  شتاءً  سيكون  العريب  الربيع  أن  وأكد 
االنتهاء، وأن ثوابت القضية لن تتغري بأي حال. 

وثيقة رقم 335:

إعالن  قانون  مرشوع  حول  أوغلو  إحسان  الدين  ألكمل  صحفي  ترصيح 
القدس عاصمة لـ“إرسائيل”335

26 كانون األول/ ديسمب 2011

بشدة أوغىل،  إحسان  الدين  أكمل  البوفيسور  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  العام  األمني   أدان 
مرشوع قانون إعالن مدينة القدس املحتلة “عاصمة إلرسائيل وللشعب اليهودي”، معتباً ذلك عدواناً 

مبارشاً عىل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والغري قابلة للترصف. 

وأضاف إحسان أوغيل أن اإلجراءات الترشيعية واإلدارية التي يتخذها االحتالل اإلرسائييل بهدف 
الرشعية  الدويل ولقرارات  للقانون  انتهاكاً صارخاً  املحتلة، متثل  القدس  القانوين ملدينة  الوضع  تغيري 
الدولية التي تؤكد أن القدس جزء من األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967م، مؤكداً أن كافة تلك 

اإلجراءات باطلة وغري رشعية. 

الفاعلة إىل  الرباعية واليونسكو وكافة األطراف  الدويل واللجنة  العام مجلس األمن   ودعا األمني 
ومقدساته  الفلسطيني  الشعب  ضد  اإلرسائييل  العنرصي  التمييز  سياسات  وقف  أجل  من  لتدخل  ا
الدويل  القانون  قواعد  باحرتام  إرسائيل  وإلزام  بها،  االعرتاف  وعدم  الباطلة  الترشيعات  تلك  ورفض 

وااللتزام بقرارات الرشعية الدولية. 


