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خالل لقاء نظمته الدائرة ، خليل احلية حماس،عضو املكتب السياسي حلركة كلمة ل
أوسع قاعدة رفض رسمية  إىل حتقيق يدعو فيها ،اإلعالمية مع الكتّاب وصناع الرأي

 عليهاالفلسطيني الرسمي  ن الرداً أعتبرم، "صفقة القرن"وشعبية ملواجهة 

 ليس على مستوى التحدي املطلوب 
 18/2/2020غزة، 

 
 

حتقيق  دعا عضو املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية "حماس" خليل احلية إىل
الفلسطيني الرسمي الراهن  أوسع قاعدة رفض رسمية وشعبية ملواجهة صفقة القرن، معتبرًا أن الرد

مصدومة من مشيرًا إىل أن هناك أطرافًا دولية  على صفقة القرن ليس على مستوى التحدي املطلوب،
 .املشترك، ويف خمتلف املسارات على قاعدة إسقاط هذه الصفقة هذا الرد بما يتطلب العمل

يف مدينة غزة  وأشار احلية خالل لقاء نظمته الدائرة اإلعالمية مع الكتّاب وصناع الرأي
طلبات يتجاوز اإلعالم، وأن املت اليوم الثالثاء إىل أن الرفض الرسمي لصفقة القرن حتى اآلن مل

حركة حماس إىل التوافق وطنيًا على استراتيجية  احلقيقية لرفض الصفقة مل حتقق جمددًا دعوة
تستند أوًلً إىل احلق الفلسطيني، ثم إىل حالة اإلجماع برفض هذه  وطنية واضحة ملواجهة الصفقة،

املراهنة  مكنوإىل قوة اجلماهير، مشددًا على أن لدى الشعب الفلسطيني من القوة بحيث ي الصفقة،
 .عليه

 وطالب بتشكيل حالة ضغط شعبوي وضغط نخبوي من جميع الكتاب وأصحاب األقالم

يف مواجهة  احلرة ضد أي تلكؤ يف مواجهة صفقة القرن، وقال إن حركة حماس ماضية بكل قوة
طاملا ًل يوجد هناك مشروعية  الصفقة، وبمختلف الوسائل املتاحة، مشددًا على أن الصفقة ستفشل

 .أو شرعية فلسطينية لها

لديها  وحذر من خطورة أي تراجع يف املوقف الرسمي من الصفقة، وقال إن حركة حماس
يمنعنا من انتقاد أي سلوك  قرار بعدم اًلجنرار إىل السجال اإلعالمي مع حركة فتح، لكن ذلك لن

 .يتعارض مع مواجهة الصفقة

الوطنية  الهيئة بتشكيل ب احلركةوأعرب رئيس املكتب اإلعالمي حلركة حماس عن ترحي
لدعمها بكل السبل، ودعا اجلميع  العليا ملسيرة العودة ومواجهة صفقة القرن، مؤكدًا استعداد حماس

 .وإفشالها نتنياهو ترمب صفقة الصادقة من أجل إسقاط إىل تفعيل هذه اجلهود املشتركة والوطنية

جتاه التطبيع،  ة بعض الدول العربيةويف السياق ذاته وجه احلية انتقادات ًلذعة لهرول
املسيح اخمللص"، " وقال لألسف أن البعض بات يرى يف الكيان الصهيوين وكأنه
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خمتلفة بما يساهم يف انكشاف املوقف  القنوات والتطبيع مع اًلحتالل بوسائل لفتح يتسارع وبات
  .شعبنا وأمتنا العربي، وتطبيق الصفقة على حساب حقوق

جمهورية  التأكيد على حرص حركة حماس على عالقات سياسية جيدة معوجدد احلية 
رئيس احلركة إسماعيل هنية  مصر العربية وكل الدول العربية واإلسالمية، مشيرًا إىل أن زيارات

 .ترمب، ويف طريق العمل على إفشالها تصب يف هذا الهدف، ويف إطار التحشيد ضد صفقة



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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