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هذه األعامل اإلرهابية عىل الحدود املرصية واألرايض الفلسطينية ،ومؤكدين أن من ضحوا بدمائهم
من أجل إنهاء عرص الظلم واالستبداد يف ثورة يناير لن يتوانوا عن بذل الغايل والرخيص حفاظاً
عىل تراب هذا الوطن العظيم ،ونطالب املجلس العسكري باتخاذ خطوات جادة وصارمة تجاه
العدو الصهيوين بدايةً من وقف كل أعامل التطبيع وطرد السفري اإلرسائييل واستدعاء السفري املرصي
ووقف تصدير الغاز املرصي متاماً ،كام تدعو الحملة الشعبية كل القوى السياسية إىل التوحد ملواجهة
األخطار عىل الساحتني الداخلية والخارجية ،وتؤكد عىل أهمية ورضورة التوافق ليك نعرب هذه املرحلة
الخطرية بأمان مؤكدين أننا ال منلك رفاهية االختالف يف هذا الوقت العصيب”.

وثيقة رقم :221

ترصيح صحفي ألكمل الدين إحسان أوغلو حول العدوان اإلرسائييل عىل
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أدان األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي ،الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغيل ،بشدة
الهجامت الرشسة التي تشنها قوات االحتالل اإلرسائييل عىل قطاع غزة املحارص ،معترباً هذه الجرمية
البشعة التي استهدفت مدنيني وأطفال ،تصعيداً غري مربر سيؤدي إىل مزيد من التوتر وعدم االستقرار
يف املنطقة ،وانتهاكاً صارخاً للقانون الدويل.
وح ّمل األمني العام إرسائيل تبعات استمرار هذه الجرائم ،مطالباً املجتمع الدويل بالتدخل الفوري
لوقف هذا التصعيد العسكري اإلرسائييل ضد الشعب الفلسطيني ،ورفع الحصار عن قطاع غزة،
ومحاسبة االحتالل اإلرسائييل عىل الجرائم التي يقرتفها.
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ترصيح صحفي ملنظمة التعاون اإلسالمي حول الذكرى الـ  42لحرق
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تحل هذه األيام الذكرى األليمة الثانية واألربعون للمحاولة اآلمثة لحرق املسجد األقىص املبارك يف
ظل تواصل انتهاكات إرسائيل وتكرار اقتحام ساحات أوىل القبلتني من قبل غالة املتطرفني اإلرسائيليني.
كام ّ
تحل هذه الذكرى يف ظل تصاعد العدوان اإلرسائييل ضد الشعب الفلسطيني من حصار خانق
عىل قطاع غزة ،ونهب ومصادرة لألرض الفلسطينية يف الضفة الغربية وتوسيع وبناء للمستوطنات
وجدار الفصل العنرصي.
وتأيت هذه الذكرى األليمة كذلك يف وقت تكابد فيه مدينة القدس الرشيف أوضاعاً هي
األصعب يف تاريخها نتيجة الشتداد محاوالت التهويد التي تتعرض لها وسعي إرسائيل لتغيري
الهوية العربية اإلسالمية ملدينة القدس ،واالستيالء عىل منازل الفلسطينيني فيها ضمن عملية
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