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وثيقة رقم :8

ترصيح صحفي لألمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي أكمل الدين
8
إحسان أوغلو حول هدم بيت مفتي القدس
 9كانون الثاين /يناير 2011

أعرب األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو عن إدانته
الشديدة إلرسائيل لرشوعها يف هدم بيت مفتي القدس املغفور له الحاج أمني الحسيني يف حي
الشيخ جراح يف القدس املحتلة ،معترباً أن االستيالء عىل بيت املفتي بغري وجه حق ومن ثم هدمه
إلقامة مستوطنة مكانه ،يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدويل والتفاقية جنيف الرابعة التي تح ّرم عىل
دولة االحتالل تغيري معامل األرايض املحتلة ،أو االستيالء عىل األمالك الخاصة ونقل املستوطنني إليها.
وأكد األمني العام أن منظمة املؤمتر اإلسالمي ستتحرك عىل جميع الصعد املمكنة لوقف املخطط
اإلرسائييل .كام ناشد جميع الدول والهيئات الدولية املعنية بالتحرك العاجل لثني إرسائيل عن امليض
يف تنفيذ مخططاتها وانتهاكاتها للقانون الدويل ،وال س ّيام أن املخطط االستيطاين الذي تسعى إرسائيل
إلقامته عىل أنقاض بيت املفتي يهدف إىل خلق الوقائع بالقوة ومن شأنه أن يقطع التواصل الجغرايف
بني األحياء الفلسطينية يف القدس الرشقية املحتلة.

وثيقة رقم :9

بيان صحفي لوزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون حول هدم فندق
9
شربد يف رشقي القدس
 9كانون الثاين /يناير 2011

وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
للنرش الفوري،
 9كانون الثاين /يناير2011 ،
بيان لوزيرة الخارجية كلينتون
هدم فندق شربد
نحن قلقون جداً بشأن الرشوع يف هدم فندق شربد يف القدس الرشقية .إن هذا التطور املزعج يق ّوض
جهود السالم الهادفة لتحقيق ّ
حل الدولتني .وتتناقض هذه الخطوة ،عىل وجه الخصوص مع منطق
االتفاق املعقول والرضوري بني الطرفني بشأن وضع القدس .ونحن نعتقد أنه من خالل املفاوضات
الحسنة النية ،ينبغي عىل الطرفني أن يتفقا فيام بينهام عىل نتيجة تحقق تطلعات الطرفني بالنسبة
للقدس ،وتحمي وضعها بالنسبة للناس يف جميع أنحاء العامل .ويف نهاية املطاف ،فإن غياب الحل لهذا
النزاع يرض إرسائيل ،ويرض الفلسطينيني ،ويرض الواليات املتحدة واملجتمع الدويل .وسوف نواصل
اإللحاح مع الطرفني من أجل ّ
حل القضايا الجوهرية ،مبا يف ذلك القدس ،يف سياق اتفاقية للسالم.
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