
 )ANND( تديــن شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة
اتفاقيــة  األعضــاء،  والشــركاء  والشــبكات  المنظمــات  عــن  نيابــة 
مــن  وتحــذر  وإســرائيل،  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بيــن  الســام 
االســتئناف المحتمــل لخطــة الضــم اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة.
يشــكل ما ســّمي  بـ »اتفاق إبراهيم« بين دولة اإلمارات وإســرائيل، 
والــذي تــم توقيعــه فــي 13 أغســطس 2020، ضربــة قاســية للجهــود 
علــى  لضغــط  أجــل  مــن  وحلفائهــم  الفلســطينيون  يبذلهــا  التــي 
إســرائيل إلنهــاء نظــام االحتــال والفصــل العنصــري فــي األراضــي 

ــة. الفلســطينية المحتل

مــن خــال اتخــاذ قــرار أحــادي لتطبيــع العاقــات وإطــاق محادثــات 
إلقامــة تعــاون مــع إســرائيل، تكــون دولــة اإلمــارات قــد انتهكــت 
»مبــادرة بيــروت للســام« التــي أطلقتهــا جامعــة الــدول العربيــة 
فــي عــام 2002 لوقــف أي تطبيــع حتــى تنســحب إســرائيل مــن جميــع 
األراضــي المحتلــة، وبذلــك تكــون قــد أضعفــت دور الــدول العربيــة 
فــي دعــم النضــال الفلســطيني مــن أجــل حقهــم فــي تقريــر المصيــر.
كمــا أعطــى االتفــاق اإلماراتــي اإلســرائيلي المصداقيــة والشــرعية 
لحكومــة نتنياهــو، وهــي إدارة يمينيــة متطرفة تصّر على حصار خانق 
علــى قطــاع غــزة وتوســع المشــروع االســتعماري لبنــاء مســتوطنات 

غيــر شــرعية لليهــود فقــط فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة.

وبالّرغــم مــن تصويــر اإلتفــاق مــن قبــل أنصــاره علــى أنــه خطــوة 
إيجابيــة للفلســطينيين ألنهــا تضمنــت تعليــق خطــة إســرائيل لضــم 
مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، يجــب التذكيــر بــأن التعليــق ليــس إلغــاًء 
نهائًيــا لخطــة الضــم، كمــا أكــد نتنياهــو فــي التصريــح الــذي ألقــاه 
فــي نفــس يــوم االتفــاق، الــذي قــال فــي إنــه مــا زال »ملتزًمــا بضــم 
أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة«، وأنــه قــد وافــق فقــط علــى »تعليــٍق 

مؤقــت« للضــم.

حقــوق  حســاب  علــى  للتوســع  سياســة  هــي  الضــم  خطــة  إن 
األرض  فــي  حقوقهــم  ذلــك  فــي  بمــا  االنســانية،  الفلســطينيين 
االســتياء  الخطــة  وتشــمل  المصيــر.  وتقريــر  والحريــة  والغــذاء 
بمــا فــي  الغربيــة،  الضفــة  أراضــي  ثلــث مســاحة  يقــارب  علــى مــا 
ذلــك غــور األردن حيــث يعيــش 60 ألــف فلســطيني وحيــث تكمــن 
نصــف مجمــل الثــروة الزراعيــة فــي الضفــة، كمــا تشــمل ضــم 235 
مســتوطنة غيــر شــرعية فــي الضفــة الغربيــة، حيــث يعيــش أكثــر مــن 

الفلســطينية. األراضــي  علــى  إســرائيلي  مســتوطن  ألــف   750
حملتــه  خــال  نتنياهــو  قبــل  مــن  هــذه  الضــم  خطــة  اقتــراح  تــم 
االنتخابيــة العــام الماضــي، وقــد حصــل نتنياهــو علــى الضــوء األخضــر 
يرأســها  التــي  المتحــدة  الواليــات  حكومــة  قبــل  مــن  بهــا  للســير 
دونالــد ترامــب، والتــي اقترحــت ضًمــا مشــابًها لهــذا المخطــط ضمــن 

مــا يســمى بـــ »خطــة الســام« فــي ينايــر 2020.
ــة  ــى أي إمكاني ــدة تهــدف للقضــاء عل ســيكون الضــم جــزًءا مــن أجن
إلقامة دولة فلســطينية، وذلك عبر محاصرة الفلســطينيين وقطع 
وصولهــم إلــى نهــر األردن. كمــا ســتفرض المزيــد مــن القيــود علــى 
حريــة التنقــل، وتمهــد الطريــق لمزيــد مــن االســتبدال الديموغرافــي 
ــة محصــورة  ــاء مســتوطنات إضافي العرقــي، مــن خــال الســماح ببن

بالمســتوطنين اليهــود وهــدم المزيــد مــن المنــازل الفلســطينية، 
وبالتالــي حرمــان الســكان األصلييــن مــن الحــق فــي األرض والســكن.
مــن خــال تنفيــذ هــذه الخطــة ، ســترتكب إســرائيل انتهــاًكا صارًخــا 
آخــر للقانــون الدولــي، وتحديــدًا لميثــاق األمــم المتحــدة والمعاييــر 
القطعيــة للقانــون الدولــي التــي تحظــر اســتخدام القــوة الكتســاب 
األراضــي. إن هــذه الخطــوة، والتــي ســتكون باطلــة قانوًنــا حيــث 
ســتبقى األراضــي التــي تــم ضمهــا محتلــة بموجــب القانــون الدولــي، 
تشــكل مثــااًل آخــر علــى ســلوك إســرائيل المبنــي علــى اإلفــات مــن 
العقــاب، والــذي يتيحــه التقاعــص الدولــي فــي مواجهــة االنتهــاكات 
عديــدة  محطــات  بعــد  يأتــي  الحالــي  الضــم  فمشــروع  المتكــررة. 
قامــت بهــا إســرائيل بضــم أراٍض فلســطينية، ضمنهــا ضــم القــدس 
الشــرقية ,الجــوالن، وهــي خطــوات أدانهــا مجلــس األمــن الدولــي 

ولكــن مــن دون أي إجــراءات مضــادة ذات مغــزى.

والعدالــة،  اإلنســان  بحقــوق  كمنظمــات مجتمــع مدنــي ملتزمــة 
تجاهــل  علــى  تعّودنــا  وبينمــا  الخطــة.  هــذه  بشــدة  نديــن  نحــن 
ــة واإلنســانية، يجــب  ــى العدال ــع الدعــوات إل حكومــة إســرائيل جمي
علــى المجتمــع الدولــي النظــر فــي جميــع أشــكال الضغــط لضمــان 
إلغــاء إســرائيل لخططهــا التوســعية، واالمتثــال للقانــون الدولــي 
منظمــات  ندعــو  كمــا  الصلــة.   ذات  المتحــدة  األمــم  وقــرارات 
المجتمــع المدنــي مــن جميــع أنحــاء العالــم لدعــم جهــود الشــعب 
الفلســطيني فــي فلســطين المحتلــة والشــتات لدعــم النضــال ضــد 
االحتــال والفصــل العنصــري، والدفــع مــن أجــل إيجــاد حلــول دائمــة 
ومســتدامة تقــوم علــى احتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 

الفلســطيني. الشــعب  وكرامــة 

واعتبارهــا  التاليــة،  اإلجــراءات  تنفيــذ  إلــى  ندعــو   ، الغــرض  ولهــذا 
قصــوى: أولويــة 

تجنب أي تطبيع أحادي الجانب للعاقات مع إســرائيل طالما 	 
لــم يتــم التوصــل إلــى حــل واضــح التفــاق ســام عــادل وعــادل، 

بمــا فــي ذلــك حــل األراضــي العربيــة المحتلــة.
إلغاء اتفاق السام بين اإلمارات وإسرائيل وتنشيط »مبادرة 	 

بيروت للســام« لعام 2002.
مــع 	  واألمنــي  العســكري  والتعــاون  األســلحة  تجــارة  حظــر 

إســرائيل.
تعليق اتفاقيات التجارة والتعاون مع إسرائيل.	 
حظــر التجــارة مــع المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة 	 

وإنهــاء األعمــال التجاريــة للشــركات مــع مؤسســة االســتيطان 
اإلســرائيلية غيــر القانونيــة.

جرائــم 	  عــن  المســؤولين  والشــركات  األفــراد  مــع  التحقيــق 
حــرب / جرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســياق النظــام اإلســرائيلي 

العنصــري. والفصــل  القانونــي  غيــر  لاحتــال 
دعم الجهود في األمم المتحدة إلعادة تشــكيل لجنة األمم 	 

المتحــدة الخاصــة لمناهضــة الفصــل العنصــري ومركــز األمــم 
المتحــدة لمناهضــة الفصــل العنصــري، مــن أجــل التحقيــق فــي 

الفصــل العنصــري اإلســرائيلي.

بيان حول اتفاق السالم اإلماراتي اإلسرائيلي
 وخطة الضم اإلسرائيلية


