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على ضرورة إفشال  ، يشدد فيهاعباس زكي ،عضو اللجنة املركزية حلركة فتحكلمة ل
 االعتراف بدولة فلسطين، والتوجه للجمعية العامة لألمم املتحدة لنيل القرن" "صفقة

 الصفقة أهمية الوحدة الوطنية كأساس إلفشال إىل ا  شيرم
18/2/2020 

 
 

زكي إن "صفقة القرن" تمثل خرق ا وانتهاكا املركزية حلركة فتح عباس  قال عضو اللجنة
أجمع، كونها  للقانون الدويل، ويجب التصدي لها من اجلميع ألنها تعتبر اعتداء على العامل صريحا

 .تمس الشرعية الدولية

 ندوة نظمتها هيئة االمداد والتجهيز، اليوم الثالثاء بمدينة رام الله، وأضاف زكي خالل

الرأسمايل العاملي حسب  لقرن"، أن "االمبريالية تعتبر أعلى مراحل النظامبعنوان "ماذا بعد صفقة ا
العاملية وانتهاء القوانين االنسانية، ويكون  السياق التاريخي، والتي تعنى بانتعاش االحتكارات

عن القتل واخلسائر، وهو األمر الذي يطبقه دونالد ترمب  الهدف فيها هو الربح بغض النظر
 ".بالتحديد

 ترمب انقلب على كل شيء، حيث خرج من االتفاقية الرامية للحد من تبدالت ر اىل أنوأشا

مع إيران، وغيرها من  املناخ، وانقلب على كل االتفاقيات التجارية الدولية، وعلى االتفاق النووي
 .األمور

 القرارات التي قامت بها االدارة األميركية، من إغالق مكتب منظمة التحرير يف وتطرق اىل

موافقته على كل  واشنطن، ووقف دعم "األونروا"، واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، فضال عن
يهودية الدولة الذي يرسخ نظام الفصل  القوانين التي سنها "الكنيست" االسرائيلي، وأهمها قانون

 .السائد يف اسرائيل العنصري، ويضفي الشرعية على النظام
د من االجراءات التي من شأنها إفشال "صفقة القرن"، ضرورة اتخاذ عد وشدد زكي على

احلرب،  رفع شكوى يف احملاكم األميركية على ترمب الذي يشترك مع نتنياهو يف جرائم وأهمها
بدولة فلسطين، فضال عن أهمية  والتوجه للجمعية العامة لألمم املتحدة جمددا لنيل االعتراف الكامل

 .واملقاومة الشعبية الصفقة،الوحدة الوطنية كأساس إلفشال 
 مدير هيئة اإلمداد والتجهيز اللواء عزمي ناصر ألهمية هذه الندوة، من أجل بدوره، أشار

أهمية عقد  على وضع توضيح صورة املشهد الفلسطيني وطرق التصدي لـ"صفقة القرن"، مشددا 
 .الشأن هذا لقاءات أخرى مع املؤسسة األمنية بقيادتها السياسية والتنظيمية يف

                                                           

  :والثقافة والتعبئة الفكرية اإلعالم ، مفوضية(فتح) الفلسطيني الوطني التحرير حركة املصدر 
https://fatehmedia.ps/page-89338.html 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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