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بعــد مضــى شــهٍر علــى توقيــع اتفــاق تطبيــع العاقــات بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة االحتــال اإلســرائيلي، 
وفــي تحــدي إلرادة الشــعوب العربيــة، وّقعــت مملكــة البحريــن االتفــاق تنفيــذا وانســجامًا مــع »صفقــة القــرن« المشــؤومة 
وهــو المشــروع األميركــي الــذي يــؤدي الــى انهــاء القضيــة الفلســطينية والــذي ينتهــك بشــكل فــظ قــرارات الشــرعية الدوليــة 
ومبــادئ القانــون الدولــي، ويّثبــت ويديــم االحتــال اإلســرائيلي ومشــروعه االســتعماري ويوفــر لدولــة االحتــال اإلســرائيلي 

فرصــة لإلفــات مــن العقــاب علــى ممارســاتها العدوانيــة والمتماديــة بحــق الشــعب العربــي الفلســطيني.

لقــد ســبق وحــّذرت »شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة« مــن االنضمــام الــى هــذه الصفقــة، التــي انطلقــت عمليــًا 
فــي أيار/مايــو 2018 بنقــل ســفارة الواليــات المتحــدة األميركيــة مــن تــل أبيــب الــى القــدس فــي خطــوة اعتبــرت حينهــا اعترافــًا 
بالمدينــة المحتلــة عاصمــًة لدولــة االحتــال اإلســرائيلي مــن طــرف واحــد وعلى حســاب الحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني.
أن توالــي خطــوات التطبيــع والتوقيــع علــى اتفاقيــات ســام مــع دولــة االحتــال اإلســرائيلي ينــذر بانفــراط وحــدة الموقــف العربــي 
تجــاه القضيــة الفلســطينية ويطيــح بمبــادرة الســام العربيــة التــي أطلقتهــا جامعــة الــدول العربيــة عــام 2002 مــن بيــروت وتدعــو 
الــى دعــم جهــود بنــاء الســام وحصــول الشــعب الفلســطيني علــى حقوقــه كاملــة غيــر منقوصــة مــا ينســجم مــع قــرارات الشــرعية 

الدوليــة ويحمــي الحــد األدنــى مــن حقوقــه المشــروعة كشــرط أساســي ألي عاقــة مــع دولــة االحتــال.

ــة  ــًا لموقــف الشــعوب العربي ــة االحتــال اإلســرائيلي يشــّكل تحدي ــع العاقــات مــع دول ــن اتفــاق تطبي ــع مملكــة البحري إن توقي
الداعمــة لنضــال الشــعب الفلســطيني إلنهــاء االحتــال ووقــف ممارســات الفصــل العنصــري مــن قبل إســرائيل بحق الفلســطينيين 
ويشــجعها علــى المضــي فــي اعتداءاتهــا االســتعمارية التوســعية التــي تطال مســاحات واســعة مــن أراضي الضفــة الغربية وتقّطع 

أوصالهــا وفــرض الســيادة علــى القــدس وتشــديد الحصــار علــى قطــاع غــزة وإنــكار الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني
ان »شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة« إذ تديــن اتفاقيــات التطبيــع مــع دولــة االحتــال اإلســرائيلي فــي الوقــت 
الــذي تمعــن فــي تنفيــذ سياســاتها العدوانيــة بحــق الشــعب الفلســطيني المحاصــر فــي قطــاع غــزة منــذ أكثــر مــن ثاثــة عشــرة 
عامــا واإلمعــان فــي السياســة التوســعية واالســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة، تعتبــر أن هــذه الممارســات تشــكل تحديــا للشــرعية 
الدوليــة وقرارتهــا وتضــع المجتمــع الدولــي برمتــه أمــام تحــدي إنقــاذ القانــون الدولــي المهــدد بالســقوط نتيجــة هــذه الممارســات 

واالنتهــاكات.

كمــا تدعــو الشــبكة كافــة الــدول العربيــة الــى العــودة الــى مبــادرة الســام العربيــة والتمســك بهــا كمدخــل وحيــد لحــل القضيــة 
الفلســطينية علــى أســاس عــادل ومســتدام وعلــى قاعــدة احتــرام الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني الــذي يتعــرض 

ــة. ــادة الجماعي ــز والفصــل العنصــري واإلب ــواع التميي ألبشــع أن

وإذ تطالــب منظمــات المجتمــع المدنــي العربيــة برفــض هــذه االتفاقيــات ومقاطعــة االحتــال علــى كافــة المســتويات، ندعوهــا 
الــى تعزيــز تضامنهــا مــع الشــعب الفلســطيني ودعــم صمــوده فــي مواجهــة االحتــال ومخططاتــه.

وتؤكــد الشــبكة علــى تمســكها الكامــل بالنضــال مــن أجــل حمايــة حقــوق الشــعب الفلســطيني وحقــه الكامــل فــي تقريــر مصيــره 
واقامــة دوليتــه المســتقلة علــى ترابــه الوطنــي وعاصمتهــا القــدس وحــل قضيــة الاجئيــن وفقــا لمقــررات الشــرعية الدوليــة.
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