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 بيان صحفي
52/6/5102  

 دولة عربية  21من  شبكة وائتالف وتحالف ومنظمة حقوقية وأهلية 60
  صفقة القرن وورشة المنامة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينيةتدين  

 
نداء حركة مضمون نحن المؤسسات واالئتالفات الحقوقية واألهلية العربية الموقعين أدناه نعلن تبنينا ودعمنا ل

ة القرن واعتبار ورشة البحرين إحدى قالرافض لصفعبر اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة  المقاطعة
  .إفرازاتها

اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني  ينضم الموقعون إلى إدانة
في العالم، بأشّد العبارات، مشاركة بعض األنظمة العربية الرسمّية ( BDS)الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة 

ورجال األعمال وممثلي الشركات العربية في مؤتمر البحرين للسالم االقتصادي، والمزمع عقده في العاصمة 
كما تطالب كافة المدعوين . يونيو بهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني/حزيران 56و 52البحرينية يومّي 

قاطعة المؤتمر، بشكٍل شامٍل، استجابًة لمطلب الكّل الفلسطيني ولصوت الغالبية الشعبية الساحقة في لم
 . المنطقة العربية، التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية

 إّن المشاركة العربية في هذا المؤتمر تتجاوز التطبيع وتعّد تعاونًا مباشرًا في التحالفويعتبر الموقعون 
االستيطاني والفصل -األمريكي ومخططه لتكريس التحالف بين نظام االحتالل واالستعمار-الصهيوني

العنصري اإلسرائيلي وبعض األنظمة االستبدادية في المنطقة لوأد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
 .للتصرف، وأهمها التحرر الوطني وعودة الالجئين وتقرير المصير

المؤامرة ُتعّد خيانة للقضية الفلسطينية والنضال العربي المشترك ضد -هذا المؤتمرإّن المشاركة في 
 . فقد تشّكل إجماع فلسطيني ضد المشاركة في المؤتمر، مما أفقده أي شرعية .االستعمار

 اإلدارة األمريكية قد دعت لهذا يتفق الموقعون مع تشخيص اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل بأنو 
مناقشة األفكار واالستراتيجّيات وتوفير "وتهدف إلى " صفقة القرن"المؤتمر لمناقشة مبادراٍت اقتصادّية تمّهد لـ 

 لبيان، وفقًا ل"الدعم لالستثمارات االقتصادّية المحتملة والمبادرات التي يمكن التوّصل لها باتّفاقية سالم

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/20/bahrain-us-workshop-peace-prosperity?fbclid=IwAR1trOUITwUCP4v4dEayD6mBfJnobQPwlRyOnr9mNBnan6IGNDEw3OMG8us
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/20/bahrain-us-workshop-peace-prosperity?fbclid=IwAR1trOUITwUCP4v4dEayD6mBfJnobQPwlRyOnr9mNBnan6IGNDEw3OMG8us
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/20/bahrain-us-workshop-peace-prosperity?fbclid=IwAR1trOUITwUCP4v4dEayD6mBfJnobQPwlRyOnr9mNBnan6IGNDEw3OMG8us
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/20/bahrain-us-workshop-peace-prosperity?fbclid=IwAR1trOUITwUCP4v4dEayD6mBfJnobQPwlRyOnr9mNBnan6IGNDEw3OMG8us
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وبحسب . الذي صدر عن نظام البحرين واإلدارة األمريكية، الغارقة في العنصرية والمعادية لشعوبنا  المشترك
طار عمل يضمن نقاشاٍت حول طمو " السالم من أجل االزدهار"البيان، ستوّفر ورشة  ح ورؤية قابلة للتحقيق وا 

مستقباًل مزدهًرا للفلسطينّيين والمنطقة، بما في ذلك تعزيز إدارة االقتصاد وتطوير رأس المال البشري وتسهيل 
 ".نمّو سريع للقطاع الخاص

كيف تتّم الورشة في بلد عربي شقيق، في ظّل رفض صاحب الشأن األول  :ينضم الموقعون إلى التساؤلو 
عقدها؟ أال تتناقض مشاركة بعض الجهات غير الرسمية العربّية في مؤتمر البحرين مع دعم منظمة العمل ل

العربية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات 
(BDS)؟ 

اطعة، إلى الضغط الشعبي والمتصاعد على اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقيشارك الموقعون دعوة وعليه، 
 :المستوى الرسمي الفلسطيني والعربي من أجل

 .مقاطعة الشركات والجهات العربّية والفلسطينية التي تثبت مشاركتها في مؤتمر المنامة .0
البناء على الموقف الفلسطيني الرسمي الحالي الرافض بقوة لصفقة القرن لتطبيق قرارات المجلسين  .5

، بوقف الفلسطيني شعبلالمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لالوطني و 
اإلسرائيلي وحّل ما -التطبيع الفلسطيني الرسمي، بما يشمل أواًل وقف التنسيق األمني الفلسطيني

 . قة عن اللجنة التنفيذية لمنظمةالمنبث" لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي"تسمى بـ
ن عن أن سياسات وقرارات حكومة أقصى اليمين اإلسرائيلي، بشراكة كاملة مع اإلدارة اإلعال  .3

األمريكية، قد قضت نهائيًا على اتفاقية أوسلو مما يفتح الباب أمام بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية 
يقرره  تقوم على حماية حقوق شعبنا، كل شعبنا في الوطن والشتات، وتحقيق طموحاته وااللتزام بما

صالح م لتضم الكّل الفلسطينّي، دون إقصاء ودون تفرد أو . ف.ت.بشكل ديمقراطي حّر، وا 
 .ديكتاتورية

تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية الواسعة والمسؤولة والمدعومة من الشعوب العربية الشقيقة،   .4
وضد الشركات الدولية وتكثيف حمالت المقاطعة القائمة عربيًا والمستمرة ضد إسرائيل وشركاتها، 

" بوما"للتقنيات، وشركة  (HP)األمنية، وهيوليت باكارد  (G4S)المتورطة في جرائمها، مثل شركة 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/20/bahrain-us-workshop-peace-prosperity?fbclid=IwAR1trOUITwUCP4v4dEayD6mBfJnobQPwlRyOnr9mNBnan6IGNDEw3OMG8us
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/20/bahrain-us-workshop-peace-prosperity?fbclid=IwAR1trOUITwUCP4v4dEayD6mBfJnobQPwlRyOnr9mNBnan6IGNDEw3OMG8us
https://bdsmovement.net/ar/%D9%84%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-g4s
https://bdsmovement.net/ar/%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-hp
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(Puma ) وشركة (زيم)للمستلزمات الرياضّية، وخّط المالحة الصهيوني ،(Caterpillar )
 المتورطة في هدم المنازل وبناء المستعمرات( Volvo)و (Hyundai Heavy Industries)و

 .كاتوغيرها من الشر 
مناهضة الشعوب العربية الشقيقة لتطبيع األنظمة االستبدادية، وذلك بالضغط الفعال من أجل وقف  .2

كّل العالقات الدبلوماسية واألمنية واالقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية مع دولة االحتالل ومن 
 .بيةيمثلها، كون إسرائيل تهدد ال الشعب الفلسطيني وحده بل كل الشعوب العر 

 
 :الموقعون

 (رب، الجزائر، موريتانيا وتونسغمنظمة من الم 55وتضم )التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق اإلنسان -0
 (منظمة 53ويضم ) اإلئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان -5
 (منظمات 01وتضم )ردنية لحقوق اإلنسانالشبكة األ -3
 (منظمة 24تضم )تحالف منظمات حقوق اإلنسان في العراق -4
 (منظمة 051يضم )تحالف منظمات المجتمع اليمني المستقلة -2
 (منظمات 01ويضم ) اإلئتالف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السالم في اليمن -6
 اتحاد النقابات العمالية المستقلة األردني -7
 اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين -8
  اليمن/عالميين اليمنييناتحاد اإل -2

 الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوبالشبكة  -01
 التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام -00
 فلسطين/مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان -05
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان -03
 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان -04
 الديمقراطية منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات -02
 باريس/اللجنة العربية لحقوق اإلنسان -06
 مصر/المنظمة العربية لإلصالح الجنائي -07
 التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني -08

https://bds48.com/2017/02/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82/
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 موريتانيا/هيئة الساحل للدفاع عن حقوق اإلنسان -02
 المركز السوري للتدريب على حقوق اإلنسان  -51
 ليبيا/ الجمعية الليبية لحقوق اإلنسان والبحث العلمي  -50
   المغربية لحقوق اإلنسانالجمعية  -55
 العراق /نسان العراقيةجمعية مراقبة حقوق اإل -53
 جنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونسل -54
 اليمن/نسانوسط لحقوق اإلمؤسسة الشرق األ -52
 لبنان/مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب -56
 االتحاد المغربي للشغل -قليمي بازيالل للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لمكتب اإلا -57
 جمعية النساء العربيات في األردن -58
 فلسطين/غزة-مركز فلسطين للدراسات والبحوث -52
 سويسرا/جنيف –المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات  -31
 فلسطين/القدس -ةجمعيه النهضه الريفي -30
 الجمعية المغربية للنساء التقدميات -35
 (مجموعة من الجمعيات) الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع  -33
 مركز تونس لحرية الصحافة  -34
  األردن/جمعية منتدى عمان لحقوق اإلنسان -32
 المعهد التونسي للعالقات الدولية  -36
 تونس/البيت الدولي لحقوق اإلنسان -37
 تونس/الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية -38
 تونس/والتضامنمركز الشهيد محمد البراهمي للسلم  -32
 اليمن -مؤسسة حجة الثقافية التنموية  -41
 الملتقى الدولي للشباب المناهض للصهيونية -40
 األردن/مركز عمون للتنمية والتدريب -45
 تونس/مركز مسارات للدراسات الفلسفية واللسانيات  -43
 المنتدى العربي للسيادة الوطنية -44
 اليمن/جمعية كنعان لفلسطين -42
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 السويد/المدنية والسياسيةمركز دمشق لدراسات الحقوق  -46
 تونس/ رابطة التسامح  -47
  األردن/للدراسات واألبحاثمركز البديل  -48
 تونس/جمعية منتدى ابن رشد  -42
 فلسطين " / شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  -21

 تونس/جمعية باب المغاربة للدراسات االستراتيجية -20
 تونس/جمعية مسرح الحلقة -25
 عقوبة اإلعدامالتحالف األردني لمناهضة  -23
 تونس/جمعية أحرار باج  -24
 تونس / مرصد اإلعالم لشمال افريقيا والشرق األوسط  -22
 الهيئة األردنية للثقافة الديمقراطية -26
 األردن/ مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان -27
 المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب -28
 فلسطين"/حشد"الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني -22
 (منظمة 21ويضم أكثر من )المدني في السودانالمنتدى  -61
  

  
 


