
انعقاد اجتماع طارئ للجنة التنفیذیة على مستوى المندوبین حول غزة

31/12/2008:بتاریخ

عقدت اللجنة التنفیذیة الموسعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبین الدائمین بمقر األمانة العامة للمنظمة یوم 
ویأتي االجتماع على .، وذلك لمناقشة وتدارس الوضع الخطیر في قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائیلي2008 دیسمبر 31األربعاء 

3وبین من أجل التحضیر الجتماع اللجنة على المستوى الوزاري الذي تقرر عقده بمقر األمانة العامة للمنظمة یوم السبت مستوى المند
.2009ینایر 

"وقد ألقى األمین العام للمنظمة، البروفیسور أكمل الدین إحسان أوغلى، كلمة في االفتتاح، قال فیھا إنني أكاد ال أجد الكلمات التي تصف :
إن ھذه المأساة تستوجب تحركًا إسالمیًا، .إنھا من دون أدنى شك انتھاك لكل القیم اإلنسانیة.المأساة متواصلة الفصول في قطاع غزةھذه 

فال یجب أن نّدخر جھدًا لوقف نزیف دماء الشعب الفلسطیني األعزل الذي .سریعًا جادًا، وفاعًال لوقفھا وإنقاذ الشعب الفلسطیني من آثارھا
كما أن المجتمع الدولي ُمطاَلب أیضًا بأّال یرضى .صبت حقوقھ وُشّرد في أصقاع الدنیا وُعزل وُحرم من حریتھ وحقوقھ األساسیةاغُت

".باستمرار ھذه المأساة وأن یدع الصمت جانبًا وأن یبادر للتحرك سریعًا
تترك الحسابات السیاسیة جانبًا للعمل على وقف نزیف كما أھاب البروفیسور إحسان أوغلى بجمیع األطراف داخل فلسطین وخارجھا أن 

"وقال.الدم وتمكین أھالي قطاع غزة من الحفاظ على القلیل الذي تبقى لھم من إمكانیات العیش لذلك، فإننا ندعو، وبكل قوة، إلى وقف :
".المعابر كافةفوري إلطالق النار، وإلى السماح لإلمدادات الطبیة واإلنسانیة بالدخول إلى قطاع غزة من 

 شوال 27(وأضاف األمین العام أن اللجنة التنفیذیة قد سبق أن اتخذت في اجتماعھا االستثنائي الموسع بمقر األمانة العامة للمنظمة بجدة 
لي قرارًا یدعو الدول إلى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطیني والتحرك لدى المجتمع الدو)م18/11/2006ھـ الموافق 1427

كما أشار البروفیسور إحسان أوغلى إلى أنھا .إلنھاء الحصار وحمل إسرائیل على اإلفراج عن المستحقات الضریبیة للسلطة الفلسطینیة
 اتخذت فیھ قرارًا 2008 فبرایر 3ھـ الموافق 1429 محرم 25عقدت اجتماعًا استثنائیًا موسعًا على مستوى وزراء الخارجیة بجدة في 

ة التي أطلقھا األمین العام للمنظمة من أجل حشد الدعم الالزم لتوفیر االحتیاجات اإلنسانیة الضروریة ألبناء الشعب رّحب بالمبادر
.الفلسطیني في قطاع غزة

"وأردف قائًال راھن من إن ھذه اللحظة ھي اللحظة التي یجب علینا جمیعًا أن ننفذ فیھا ھذه القرارات، باإلضافة إلى ما یحتاج إلیھ الوضع ال:
لقد كان لي أیضًا اتصاالت مع عدد من المسؤولین الدولیین لحثھم على .قرارات وتدابیر جدیدة لوقف ھذه المأساة اإلنسانیة غیر المسبوقة

وفي ھذا اإلطار، قمت بمخاطبة وزیرة الخارجیة األمریكیة والمنسق األعلى للشؤون األمنیة .التدخل الفاعل للجم العدوان اإلسرائیلي
والسیاسیة في االتحاد األوربي ووزیر الخارجیة البریطاني، حیث طالبتھم بالتحرك العاجل لوضع حد للمأساة الناجمة عن استمرار العدوان 

".اإلسرائیلي على قطاع غزة

----- نھایة الصفحة -----


