ال ّتارٌخَ 02 :ح ِزٌرانٌ/ونٌو0200 ،
بدٌل ومهٌم ًنا على التزام االتحاد األوروبً بقٌم
خٌارا ً ا
أال تكون
الموضوع" :اتفاقات أبراهام" والمصالح االقتصاد ٌّة ٌجب ّ ا
ً
سٌادة القانون ،وحقوق اإلنسان ،والدٌّمقراط ٌّة
حضرة المقرر للجنة السياسات األوروبية الجديدة في دول الجوار الجنوبي المحترم/ـة
نحن الموقعون أدناه— ّ
منظمات المجتمع المدنً فً فلسطٌن المحتلّة/ال ّ
شرق األوسط وشمالً أفرٌقٌا واوروبا—نتوجّ ه إلٌكم
لإلعراب عن بالغ قلقنا إزاء توصٌة البرلمان األوروبً للمفوضٌّة األوربٌّة بشأن ال ّ
شراكة المتجدّدة مع الجوار الجنوبً –
ّ
ّ
خطة جدٌدة لمنطقة المتوسط (المُشار إلٌها فً طً هذا الخطاب بـ"توصٌة المفوضٌّة األوروبٌّة بشأن الشراكة المتجدّدة مع
الجوار الجنوبً) ،إذ تسعى هذه ال ّتوصٌّة ،الّتً قدّمها مقرّر لجنة البرلمان األوروبً للشؤون الخارجٌّة والمنشورة فً
نٌسان/أبرٌل الماضً ،إلى ال َحثِّ تسخٌر اتفاقات أبراهام كأداةِّ لتمرٌر مصالح جٌوسٌاسٌّة واقتصادٌّة من شأنها زٌادة امتهان
واستغالل ال ّ
شرق األوسط وشمالً أفرٌقً ،شعوبًا وموارد.
علٌه ،فإ ّننا نهٌب بكم ضرورة إعادة الّانظر فً هذا ال ّنهج—بل وابطاله—بما فً ذلك ضمن المباحثات ال ُمقبلة للبرلمان
قررة فً َ 12ح ِزٌرانٌ/ونٌو  1211وما تلها؛ لما ٌنطوي علٌه هذا ال ّنهج من تناقضا صارخ مع التزام
األوروبً ال ُم ّ
االتحاد األوروبً بمبادئ حقوق اإلنسان ،وسٌادة القانون ،والقٌم الدٌمقراطّاٌة ،عدا عن ما ٌشكله من تهدٌدا ُمحدقا
بالعلقات األورومتوسط ٌّة.
العسكريِّ "واألمنً" وتعمٌق نفوذ القطاع
ّ
مُتسترًِّة بدعوى السّالم َجنحت اتفاقات أبراهام ،مُذ بدأت ،إلى تدعٌم ال ّتعاون
ً
فضال عن إرساء أرضٌّة أكثر رسوخا للصفقات
ً ِّ
الخاص كرافعةِّ لالقتصاد ،ال سٌّما عبر قطاعً ال ّتسلّح والمراقبة،
والعالقات ال ّتجارٌّة مع األنظمة االستبدادٌّة ،والقمعٌّة ،واالستعمارٌّة فً المنطقة وخارجها أٌضً ا؛ األمر الّذي ارتبط ارتباطاً
ترف ِّّ
بحق
مباشرً ا وغٌر مباشرِّ بما ال حصر له من انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم الدّولٌّة فً المنطقة ،بما فً ذلك ما اقُ ِ
شعب الٌمنً.
ال ِّّ
متصل األثر واألهمٌّة ،تسعى اتفاقات أبراهام سعًٌا جلًٌا إلى تهمٌش ال ّ
شعب الفلسطٌنً ونضاله من أجل الحرٌّة
ِِّ
فً سٌاقِّ
أن هذه االتفاقات كانت قد ُ
صمّمت على ٌد إدارة الرّئٌس األمرٌكً السّابق دونالد ترامب لفرض اتفاق سالم
والعدالةٌُ .ذكر ِّّ
وهمً آخر على ال ّ
شعب الفلسطٌنً ،فً محاولةِّ لمقاٌضة الحقوق الفلسطٌنٌّة غٌر القابلة للتصرف بحزمة من المغرٌات
االقتصادٌّة ،بما ٌتٌح إلسرائٌل اإلمعان فً ترسٌخ استعمارها عبر ممارستها الممنهجة والمتواصلة من االستٌالء على
األراضً وانتزاع المُلكٌِات ،وال ّتطهٌر العرقً ،واالضطهاد ،والفصل العنصري ،واالحتالل العسكري المطول .فً هذا
نًِّ اإلسرائٌلً المتواصل فً طول
الصّدد ،نجد أن اتفاقات أبراهام واألطراف الموقعة علٌه تتبنى وتدعم المشروع االستٌطا ّ
الضّفة الغربٌّة وعرضها ،بما فٌها القدس ،كما أنها تكرِّس ضم إسرائٌل للقدس والجوالن السّوري المحتل ،وتقوض حق
العودة ال ُِّمعترف به دولًٌا لالجئات والالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً أصقاع ال ّ
شتات الفلسطٌنً.
فإن
إنِّ توق شعوب المنطقة إلى السّالم الّذي طال انتظاره والمبادرة إلٌه ال ٌنفٌان وجوب أن ٌقوم هذا السّالم على العدل؛ لذا ِّّ
ّ
فإن
ال ّتسوٌات الّتً ترمً إلى مقاٌضة األرض ،والكرامة ،والحقوق بمشارٌع اقتصادٌّة لن ُتح ّقق أي سالم مُستدام .لذا ِّّ
مواصلة االتحاد األوروبً—مؤسّسات ودول أعضاء—إقحام اتفاقات أبراهام فً مقاربته للقضٌة الفلسطٌنٌّة ّ
ٌمثل انحرا ًفا
عن التزام االتحاد طوٌل األمد تجاه شعوب المنطقة بتعزٌز أُسس وقٌم الدٌّمقراطٌة ،وحقوق اإلنسان ،وسٌادة القانون فً
بلدانهم ،باإلضافة إلى حقِّ ال ّ
فضال عن تمسّك االتحاد األوروبً بحل الدّولتٌن كجزء من
ً ِّ
شعب الفلسطٌنً فً تقرٌر المصٌر،
رؤٌته لتحقٌق السّالم فً ال ّ
فإن هذا االنحراف ٌثٌ ُِّر عدّة تساؤالت جدٌّة حٌال دور االتحاد
شرق األوسط .عِ الوة على ذلكِّّ ،
الً عن مختلِف انتهاكات
األوروبً ،ودوله األعضاء ،وموقفه من إنهاء االحتالل اإلسرائٌلً طوٌل األمد وغٌر القانونً ،فض ِّ
العدالة األخرى فً سائر أرجاء المنطقة.
لذلك وانطال ًقا من كوننا منظمات مجتمع مدنً فاعلة فً المنطقة ،تعمل ضمن إطار سٌاسة الجوار الجنوبً لالتحاد
األوروبً ،بما فً ذلك من خالل المشارٌع ،وال ّ
شراكات ،والمشاورات المنبثقة عن هذه السٌّاسٌة ،فإ ّننا نحذر من مُضً
االتحاد األوروبً ومؤسساته فً إدماج اتفاقات أبراهام فً مواقفه وسٌاساته إزاء منطقة الجوار الجنوبً ،األمر الذي سٌسفر
عن عواقب خطٌرة ووخٌمة ومباشرة على العالقات األورومتوسطٌّة ال ّراسخة على ش ّتى الصُعد الرّسمٌّة ،وال ّ
شعبٌّة
والقاعدٌّة ،وعلى مستوى ّ
ضا .لذا فإِّّننا نرفض كا ّفة محاوالت التغاضً عن عشرات السّنٌن
منظمات المجتمع المدنً أٌ ًِّ
شعب الفلسطٌنً وشعوب جنوب البحر األبٌض المتوسط ككل—بما فً ذلك ضروب ُّ
المثقلة ب ّ
الظلم المُقترف بحقِّ ال ّ
الظلم
التً ٌُحتمل أن تصبح جزءِّاً من المشارٌع والبرامج المُدرجة لألجندة الجدٌدة لجنوب البحر األبٌض المتوسط.

إنِّ االتحاد األوروبً إزاء ما إذا كان ٌرٌد الضّلوع فً دفع مثل هذه األجندة اِّلّتً تتعارض مع قٌمه ومبادئه فإنه ٌعرض نفسه
ّ
ً
ّ
 وعلٌه نعتقد أن قرارِّا كهذا ال ب ِّّد أن ٌُناقش فً مداوالت،ًلخطر الِّتواطؤ فً انتهاكات خطٌرة لحقوق اإلنسان والقانون الدّول
ًة ف/ وعلٌه وبصفتكم عضو.البرلمان األوروبً المُقبلة بشأن عالقة االتحاد األوروبً بجنوب البحر األبٌض المتوسط
 وال ّتمسّك بدعم حقوق اإلنسان وسٌادة القانون قبل،قاربة أكثر نقدٌّة
ًِّ
 من المهم مقاربة اتفاقات أبراهام م،ًالبرلمان األوروب
فضال عن تجنٌب االتحاد األوروبً ومؤسّساته ودوله األعضاء الضّلوع بتعمٌق حرمان شعوب المنطقة من ح ّقهم
ِّ ً
،كل شًء
ّ
. والعدالة التً طال حرمانهم منها، والكرامة،فً الحرٌّة
ّ  فإ ّننا نح ّثكم ونهٌب بكم إعادة ال ّنظر بالفقرة (د) من توصٌة المفوض ٌّة األوروب ٌّة بشأن ال،تأكٌ ًدا على ما تق ّدم
شراكة
 وكذلك تعدٌل أو حذف أي جمل فً النص من شأنها تقوٌض السلم،وتفصٌل
ًا
المتجدّدة مع الجوار الجنوبً ورفضها ُج ًا
ملة
ِّ .العادل والمستدام فً المنطقة

1. Arab NGO Network for Development (ANND) - Lebanon
2. Réseau Euromed France (REF) - France
3. Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) - Tunisia
4. The Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO) - Palestine
5. Le Forum des Alternative (FMAS) – Morocco
6. The civic coalition for Palestinians right in Jerusalem - Palestine
7. NGOs platform of Saïda - Lebanon
8. The Palestinian Social Forum - Palestine
9. Coalition Marocaine pour la Justine Climatique (CMJC) -Morocco
10. The Palestinian Coalition for Climate Justice - Palestine
11. General Union of Palestinian Woman – Palestine
12. Al-Haq, Human rights organization - Palestine
13. Addameer, Prisoner Support & Human Rights Association – Palestine
14. Bisan Center for Research and Development - Palestine
15. The Union of Agricultural Work Committees (UAWC) - Palestine
16. Comité Pour le développement et le Patrimoine (CDP) – France
17. Comité pour le respect des droits de l’homme en Tunisie )CRLDHT( – France
18. Association des Marocains en France (AMF) – France
19. Defense for Children International (DCIP) - Palestine

20. Civil center for studies & legal reform – Iraq
21. Palestinian education Coalition - Palestine
22. Alternatives Forum - Palestine
23. La Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) - France
24. The Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) - Palestine
25. AFKAR Organization for Educational and Cultural Development - Palestine
26. Alternative Information Centre - Palestine
27. Palestinian Working Woman Society for Development (PWWSD) - Palestine
28. Palestinian women's Devolepment Society - Palestine
29. Association of women’s Action - Palestine
30. Woman Studies Center - Palestine
31. Federation of Women Action Committees - Palestine
32. Women’s Center for Legal Aid and Counseling - Palestine
33. Al-Awda Center - Palestine
34. Teacher Creativity Center - Palestine
35. Cultural Forum Center - Palestine
36. Mother's School Society - Palestine
37. Wasel Youth Development Center - Palestine
38. Federation of Health Care Committees - Palestine
39. General Union of Agriculture - Palestine
40. General Union of Agriculture and Food Processing Workers – Palestine
41. Forum Marocain pour la vérité et la justice (Fmvj) – Morocco
42. L'association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF) – Palestine
43. Association les Deux-Rives - France
44. Confédération générale du travail (CGT) - Morocco
45. Association Eau et Énergie pour Tous (ASEET) – Morocco
46. Al Awda Health and Community Association – Palestine
47. Association of Palestinian women’s Action – Palestine

48. Federation of Women Action Committees – Palestine
49. Karmel Association for Culture and Community Development – Palestine
50. L'association Nachaz-Dissonances – Tunisia
51. Palestinian Woman Studies Center – Palestine
52. Palestinian Women Struggle Block – Palestine
53. Palestinian Women Struggle Committees Union – Palestine
54. Palestinian Women's Development Society – Palestine
55. The Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) – Palestine
56. Land research Center – Palestine
57. Hurryyat Center for Defense of Liberties and Civil Rights – Palestine
58. Réseau Maroc Euromed des ONGs – Morocco
59. Association Mains Libres – Morocco
60. Th'aera Réseau des Femmes Arabes pour la Parité – Morocco
61. Moroccan Center for Media and Human Rights Studies and Researches – Morocco
62. CENTRE MAROCAIN D 'ETUDES ET DE RECHERCHES DE DROITS DE L'HOMME ET LES
MEDIAS – Morocco
63. Collectif droit à la santé au Maroc - Morocco
64. Filastiniyat - Palestine
65. Palestine Association for Education and Environmental Protection - Palestine
66. Rural Women's Development Society - Palestine
67. The National Society for Rehabilitation - Palestine
68. Gaza Urban Agriculture Platform (GUPAP) - Palestine
69. Public Aid Society - Palestine
70. Palestinian Developmental Women Studies Association - Palestine
71. Association of Remedial Education Center ( REC) - Palestine
72. Palestinian Agricultural Development Association - Palestine
73. Atfaluna Society for Deaf Children - Palestine
74. Al Satar Al Garbee Association For Developing Countryside and Farmar (A.A.D.C.F) Palestine

75. National Institution of Social Care & Vocational Training - Lebanon
76. Coalition for Accountability and Integrity (AMAN) - Palestine
77. The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy
(MIFTAH) - Palestine
78. Social and Economic Policies Monitor (Al-Marsad)
79. Human Rights & Democracy Media Center “SHAMS" - Palestine
80. Alrowwad Cultural and Arts Society - Palestine
ِّ

