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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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تطهري عرقي منهجية تهدف إىل إفراغ املدينة املقدسة من سكانها األصليني وإحالل املستوطنني
مكانهم يف انتهاك صارخ للقانون الدويل.
إن منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد يف هذه الذكرى من جديد أن مدينة القدس وسالمة أماكنها
املقدسة تكتيس أهمية خاصة بالنسبة لجميع املسلمني ،وترتبط ارتباطاً وثيق ًا باستتباب األمن والسلم
يف املنطقة .وعليه فإن إرسائيل تتحمل كامل املسؤولية إزاء سالمة جميع األماكن املقدسة التي تقع
تحت احتاللها ال سيام وأن املعاهدات واالتفاقات الدولية وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة تح ّرم
اعتداء دولة االحتالل عىل األماكن املقدسة أو حرمان املص ّلني من الوصول إليها ،ومتنعها أيضاً من
تغيري معامل املدينة مبا فيها النسيج السكاين والتكوين العمراين للمناطق املحتلة أو االعتداء عىل
األماكن التاريخية فيها.
إن منظمة التعاون اإلسالمي التي كانت قضية القدس وفلسطني السبب املبارش إلنشائها ،وأمام
تواصل االعتداءات اإلرسائيلية ضد مدينة القدس ،تدعو املجتمع الدويل للعمل عىل حمل إرسائيل
عىل االلتزام بأحكام وقواعد القانون الدويل ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها يف مدينة القدس املحتلة،
واحرتام األماكن املقدسة.
ويف هذه الذكرى ،تؤكد منظمة التعاون اإلسالمي موقف األمة اإلسالمية الثابت من مدينة القدس
والعمل عىل حامية هويتها العربية اإلسالمية ،وتجدد الدعوة إىل الدول األعضاء يف االستمرار بتقديم
جميع أشكال الدعم واملساندة لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتقرير مصريه وإقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف وعودة الجئيه.

وثيقة رقم :223

قرار محمود عباس بتأجيل االنتخابات املحلية يف الضفة الغربية
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قرار رقم ( )105لسنة 2011م
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد ّ
االطالع عىل النظام األسايس ملنظمة التحرير الفلسطينية ،واالطالع عىل القانون األسايس
للسلطة الوطنية الفلسطينية املعدل لسنة 2003م وتعديالته ،واالطالع عىل قانون انتخاب مجالس
الهيئات املحلية رقم ( )10لسنة 2005م وتعديالته ،واالطالع عىل قانون الهيئات املحلية رقم ()1
لسنة  1997وتعديالته ،واالطالع عىل قرار مجلس الوزراء رقم (/13/97/01م .و/س .ف) لعام
 2011بشأن موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات املحلية ،واالطالع عىل قرار مجلس الوزراء رقم
(/13A52/01م.و/س.ف) لعام 2010م بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات املحلية،
وباإلشارة إىل تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة يف جهود إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة والوحدة
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