
 

 

 

 "صفقة القرن "املكتب الاقليمي الثحاد النقابات العاملي في الشرق ألاوصط حول ما يدعى بيان 

كيت إلادازة أقدمذ  ت بئعالهه على املأل ألامٍس كي "دوهالد جسامب" بخطىة عدائيت واطخفصاٍش زئيع وشزاء بمؤجمس صحفي مع مخمثلت بسأض الهسم السئيع ألامٍس

 مما ًدعى بديامين هخيياهى" بأن القدض هي العاصمت ألابدًت للكيان الصهيىوي وبأن الجىالن الظىزي املالكيان إلاطسائيلي "بي
ً
 ،ولت إطسائيلحخل أصبح جصءا

كيت ليع لها حدود وإهما جقىم ين أن ًسضىا باألمس الىاقع وأن ًىخسطىا بسكب الظالم وبأن على الفلظطييي كي ًحظىا بدولت معترف بها مً قبل إلادازة ألامٍس

 أكثر فأكثرطيحظىا باطدثمازاث ججعل دولتهم املىعىدة جىت على ألازض . ومقابل ذلك فئنهم مخفسقت ومشسذمت على كىخىهاث
ً
 . وإال فئنهم طيىاجهىا عصال

 إهىا في اجحاد الىقاباث العالمي هؤكد على ماًلي:

 القدض هي العاصمت ألابدًت لدولت فلظطين. -1

كيت الخىقف عً اذكاء العداء في املىطقت بفسضها لظي -2 اطت ألامس الىاقع، مخىاطيت قسازاث ألامم املخحدة التي جؤكد على ضسوزة اوسحاب على إلادازة ألامٍس

 القاهىن الدولي إن قامذ كل دولت باهتهاكه.ألامم املخحدة و الكيان الصهيىوي مً جميع ألازاض ي العسبيت التي قام باحخاللها، وإال فما الغاًت مً 

 حد املظاض به وهى حق ال ٌظقط بالخقادم.إن حق العىدة للفلظطيييين هى حق مقدض ال ًحق أل  -3

 الجىالن الظىزي أزض طىزٍت محخلت ال ًمكً حغيير واقعه بأي حال مً ألاحىال. -4

كيت املخعاقبت وضسوزة قيام ج -5 ي بهت عامليت للخصدضسوزة جىحد القىي العسبيت والدوليت املىاهضت لظياطاث الهيمىت والاطخعماز التي جيخهجها إلادازاث ألامٍس

كيت في العالم.لهره الظياطاث وفضحه  ا على جميع ألاصعدة، وجىظيم وقفاث احخجاجيت أمام الظفازاث ألامٍس

 مً صفقت القسن أصبح  الىقابيت ضسوزة لم شمل القىي  -6
ً
  فسضهالعمل على الفلظطيييت في الداخل والخازج ألن ما كان مظسبا

ً
.أمسا

ً
  خطيرا

 نضال الشعب الفلضطيني البطل عاش

 القدش والجوالن عربيتان

 قابات العامليعاش اثحاد الن
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