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 فلسطينالشرق األوسط و عن الوضع في المفوضية تقرير 

 4102يونيو  –يناير 
 :مقدمة -أوال

في إطار  ،يتابع االتحاد األفريقي عن كثب التطورات في فمسطين والشرق األوسط .1
ضية الفمسطينية مقالدعم لدعم االتحاد قدم rوقد أفريقيا والعالم العربي. بين تضامن ال

لنضال اىذا ظل يقدم ليما ىذا الدعم حتى اليوم. ولقد  زالي اللسنين، و عمى مر ا
تضامن االتحاد األفريقي مع العالم العربي ويرمي . بأسرهقضية محورية لمعالم العربي 

إقامة دولة  يتمثل فيأساسي  إلى تحقيق ىدف نضال الشعب الفمسطينيل ودعم عبر
 وعاصمتيا، 1967يا إسرائيل منذ تحتمااألراضي الفمسطينية التي افة كمستقمة عمى 

من  المدعومىذا الموقف السياسي الثابت في العالم العربي كمو، و مثل كما يالقدس. 
من مرتفعات الفوري سرائيل إدعوة واضحة النسحاب  ،االتحاد األفريقي أيضاقبل 

 .الجوالن السورية ومن جنوب لبنان
تطور األوضاع في الشرق األوسط  عن االتحاد األفريقي مفوضيةتقرير يما يمي ف .2

ننا ندرك . و 2014يناير إلى يونيو  ن موفمسطين خالل الفترة  فيم و ال يمكن أنبا 
منطقة الشرق ل األكبرقميمي السياق اإل خارجعمى نحو تام لوضع في فمسطين ا

 تعقيدات ،خالل الفترة قيد االستعراض، شيدت القضية الفمسطينية قدفاألوسط. 
شممت، من بين التي الديناميات اإلقميمية في العالم العربي. و جراء رة خطيتغييرات و 

في سوريا ولبنان والعراق، واليمن، الدائرة  ات، اآلثار المدمرة لمنزاعأخرى أمورجممة 
متغيرات السياسية الجارية في كما أن ل. ضخمةتحديات إنسانية مما يشكل والتي 

ألقت قد و ق األوسط والقضية الفمسطينية. تونس وليبيا ومصر أثرىا الخاص عمى الشر 
لتالشى الفمسطيني. نتيجة بظالليا عمى النضال  أو الجارية المستجدة وضاعاألىذه 

منطقة والمجتمع الأولويات ر تغي  القضية الفمسطينية و/أو بالىتمام في العالم العربي ا
 .خنةمن النقاط السا كبيرلعدد االستجابة اآلن عميو عين تيالدولي الذي 

عممية السالم بين الطرفين، الفمسطيني واإلسرائيمي، في الواليات المتحدة حاليا تواجو  .3
ي اعتمد سياسة ذمجانب اإلسرائيمي اللن العقبات بسبب الموقف المتعنت العديد م
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التي تنتيجيا  القوةالعدوان لفرض األمر الواقع عمى الفمسطينيين. وتيدف دبموماسية 
وطنيم. لمشروع في إقامة دولتيم عمى فمسطينيين احق النكار إ فقط إلىإسرائيل 

ردا  مضدىمن العقوبات جديدة فرض سمسمة ب الفمسطينيين ديتواصل إسرائيل تيدو 
 .عمى طمب القيادة الفمسطينية االنضمام إلى االتفاقيات الدولية

 :الوضع في القدس المحتلة -ثانيا
 حممةمن العتداءات اإلسرائيمية المكثفة و زال القدس الشرقية المحتمة تعاني من اال ت .4

 شممت كماممدينة. لسالمية والمسيحية إلا ينإلى القضاء عمى اليويت الراميةالتيويد 
عدد  تقميصجيود متعمدة لبذل االستراتيجية اإلسرائيمية في القدس الشرقية أيضا 

حاطة سكان المدينة، ومصادرة األراضي الفمسطينية، وىدم المنازل،  مدينة الوا 
إجراءات وقيود صارمة عمى الفمسطينيين.  من كل الجيات، وتطبيقالمستوطنات ب

الحراس عمى طول الجدار العازل الذي يحيط من عالوة عمى ذلك، زادت إسرائيل 
عن الضفة الغربية وباقي األراضي فعميا القدس ىذا الجدار يفصل و بالمدينة القديمة. 

جياض فرص تحقيق حل المر األفرض ى إلبذلك الفمسطينية. تسعى اسرائيل  واقع وا 
ات يتفاقالا تيا وتوقيعيا عمىوافقمالرغم من ب يوالدولتين الذي تعترض إسرائيل عم

 .يذا الحل في الماضيبالمتعمقة 
الماضي منذ ٪ 123أن معدل بناء المستوطنات قد زاد بنسبة إلى شير المراقبون ي .5

 يامواصمة احتاللإسرائيل  ةضح عمى نيالتصعيد الدرامي ىو دليل وا ىذاو القريب. 
قامة دولة بإحل الدولتين و بأن إسرائيل ليست مقتنعة عمى دليل آخر  كما أنومقدس. ل

 .قع المسجد األقصى وكنيسة القيامةيفمسطينية عاصمتيا القدس حيث 
 المجنة وترأس 2002القدس لممرة األولى منذ  جتمعت لجنة، ا2014يناير  18في  .6

ناقشت المجنة العديد من القضايا بما في ذلك و . المغربممك  ،السادس محمد، رئيسيا
لقضاء إلى ا الراميةلممارسات اإلسرائيمية التطورات في القدس، وكيفية مواجية ا آخر

المجنة أيضا  بحثت، وعالوة عمى ذلك. عمى ىوية القدس وتراثيا العربي اإلسالمي
 خاللمنظمة التعاون اإلسالمي أفضل السبل لتنفيذ توصيات المجمس الوزاري ل

 .مؤخرا في غينيا كوناكري ذي عقداجتماعو ال
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دائما ظل يسجنة القدس أن إقامة سالم عادل وشامل في الشرق األوسط كان و ل تأكد .7
عمى أساس  ،األىداف الرئيسية لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أحد

، ومبدأ األرض مقابل 338و  242رقم الشرعية الدولية وخاصة قراري مجمس األمن 
تحقيق السالم تم يحتى ضرورة متابعة محادثات السالم إلى  ت المجنةدعالسالم. و 
 .ذه األسسعمى ى

إقامة سالم عادل وشامل  من أجلعن دعميا لمجيود المبذولة كذلك لمجنة أعربت ا .8
يونيو  4 حدود إلى ةكاممال تيااستعادمن أجل ىضبة الجوالن السورية المحتمة و  في

 .الجنوبي ترابو انتصار لبنان وتحريرب أيضاً المجنة  تأشادو . 1967
سيادتيا عمى مدينة القدس  إلىكررت المجنة تأييدىا لموقف دولة فمسطين الذي يستند  .9

اإلسالمية والمزارات األماكن وكذلك عمى كل  الشريف بما في ذلك الحرم القدسي
أن  ت المجنة. وأكد1967 يونيوإسرائيل منذ  ياتحتمااألخرى التي  والمسيحية المقدسة

ي محاولة ألالقدس ىي عاصمة الدولة الفمسطينية المستقمة، وأعربت عن رفضيا 
 . ى القدسالمطمقة لمدولة الفمسطينية عمتقويض السيادة الكاممة و ل
صبح القدس الشرقية المحتمة عاصمة لمدولة تال يمكن أن يتحقق السالم ما لم  .10

ن و الفمسطينية.  المدينة المقدسة،  تيويداستمرار االحتالل، وبناء المستوطنات، و ا 
، وتزوير تاريخ المدينة، المقدسةالمسيحية اإلسالمية و والعدوان ضد المزارات 

الديموغرافي  التغييرو  ،والتاريخي، والثقافي ،والبشريإرثيا الحضاري، والقضاء عمى 
منصوص عميو في القانون  وفقا لما ىووالجغرافي لممدينة كميا تدابير باطمة وفارغة 
جنيف والىاي لحماية التراث  في اتفاقياتالدولي وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك 

 . الثقافي
 :مفاوضات السالم -ثالثا

تقدم دون تحقيق اي مفاوضات السالم بين الطرفين إلى طريق مسدود وصمت لقد  .11
صرارىا عمى  يذكر سرائيل كدولة ييودية. إفمسطين ب اعتراف بسبب تعنت إسرائيل وا 

ات والمعاىدات المبرمة يىذا االعتراف إلى إلغاء العديد من االتفاقسيؤدي مثل 
الالجئين  ألمن ذات الصمة المتعمقة بحقإلغاء قرارات مجمس اإلى سابقا، وكذلك 
من جانب إسرائيل  المتعنتيذا الموقف ويمكن لإلى وطنيم. في العودة الفمسطينيين 
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الذين ىم اآلن جزء من دولة  1948دي إلى تبديد وضياع حقوق عرب أن يؤ 
 . إسرائيل

الخامسة القادة العرب خالل الدورة العادية  عن اىتمامالقضية الفمسطينية لم تغب  .12
رس ما 26-25في الكويت يومي  المنعقدة مجامعة العربية، خالل القمة ل والعشرين
القادة العرب أن فيو يت الذي أكد اعتمد مؤتمر القمة إعالن الكو فقد  .2014

. اإلسالميةالعربية و  متينالقضية الجوىرية بالنسبة لألتبقى القضية الفمسطينية 
بذل كل الجيود لضمان إقامة دولة بالتزاميم عمى أيضا التأكيد القادة جدد و 

وفقا لمقرارات الدولية  1967يونيو بحدود القدس الشرقية  عاصمتيافمسطينية 
وقرارات االتحاد العربية في إطار مبادرات السالم  1397، و338، و242

دعو إلى ضرورة التوصل إلى حل يي ذاألوروبي، وخاصة بيان بروكسل ال
 .الدولتين وفرض السالم في الشرق األوسط

والشامل ىو  بأن السالم العادل تياموقفيا وقناعمن جديد أكدت القمة العربية  .13
القمة أن السالم ما أكدت تدام لمقضية الفمسطينية. كمسالحل لالخيار االستراتيجي 

دون انسحاب إسرائيل الكامل من في المنطقة العادل والشامل ال يمكن أن يتحقق 
األراضي العربية والفمسطينية المحتمة بما في ذلك مرتفعات الجوالن السورية 

لى إئيل إسرا إضافة إلى انسحاب، تزال تحتميا الالتي  الجنوبية وأجزاء لبنان
 . 1967يونيو  4حدود 

يجاد حل عادل لمشكمة الالجئين إلالراسخ  ياأعمنت القمة العربية األخيرة دعم .14
لمجمعية العامة  194 ، والقرارعمى أساس مبادرة السالم العربية الفمسطينيين

رفضيا لجميع أشكال االستيطان  تأكد . كما1948لألمم المتحدة لعام 
الكامل إلقامة دولة فمسطينية مستقمة ذات سيادة  عمياداإلسرائيمي، وأعربت عن 

كما ىو منصوص عميو في مبادرة السالم العربية  شرقيةالقدس ال عاصمتيا
كذلك أكدت  .2002في بيروت، لبنان في المنعقدة القمة العربية  المعتمدة خالل

لنحو عمى ا ا الخصوصىذفي القمم العربية السابقة جميع قرارات عمى 
 .المعنية ىيئاتياعميو في قرارات الشرعية الدولية و  المنصوص
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كسب الوقت  يىمن المفاوضات اية إسرائيل غأن اآلن واضح تماما من الأصبح  .15
قامة المزيد من المستوطناتو ، القدسفي تيويد المتمثمة تنفيذ خطتيا من أجل  ، ا 

ة ن المنطقأ خاصةواقع المر األالمزيد من األراضي لفرض  االستيالء عمىو 
عدم  ول دتالنزاعات التي بسبب الحروب والصراعات و  امأساوي اوضع اآلن تعيش

، ال سيما يةداخمالصراعاتيا بوانشغال دول المنطقة بأكمميا المنطقة في ستقرار الا
سالم الوليس  تريد ىيالسالم الذي  تحقيقفإن إسرائيل تريد  وعميو،سوريا. في 
رادتيا واالستفادة من اختالل إرغب في فرض كما أنيا تدائم. الشامل و العادل و ال

 وغير مكتمل توازن القوى في المنطقة لمصمحتيا، وبالتالي فرض سالم ناقص
 .من جديدشعل المنطقة بأسرىا ي  أن في نياية المطاف من شأنو 

تعزيز استمرار مفاوضات جادة بين الطرفين، كفيمة بيجاد سبل إلمنو في محاولة  .16
 رئيس الواليات المتحدة ،لرئيس أوباماى امعباس اقترح الرئيس محمود ع

المستوطنات بناء اقناع اسرائيل بوقف  أن يحاول، في واشنطن، األمريكية
طالق سراح جميع األسرى الفمسطينيين الذين سجنوا في اسرائيل منذ "انتفاضة"  وا 

ن عمى تمديد الميمة الزمنية لمحادثات و الفمسطيني يوافقوفي المقابل  .2005
تفاق الااللتزام بالرئيس عباس ى امعاقترح الرئيس أوباما  ،ومن جيتوسالم. ال
وتمديد الميمة  ،جون كيري ،وزير الخارجية االميركي اقترحوالذي  إلطاريا

 .2014الزمنية لممفاوضات حتى نياية 
نما محادثات مباشرة بين الطرفين، أية يتم إجراء لم  ،2013منذ نوفمبر  .17 تم إجراء وا 

 بنيامين ،سرائيميإلرئيس الوزراء اويتبع لمفاوضات عبر الوسيط األمريكي. جميع ا
ممفاوضات لالرئيسي  المسارخارج سياق مناقشة قضايا يتمثل في تكتيكا  نتنياىو،

معروفة لتحقيق حل الساسية الست األقضايا لبا ال تمت بصمةىامشية قضايا و 
ي: )أ( الست فرئيسية الا قضايوتتمثل النيائي ومستدام لمقضية الفمسطينية. 

( والمياه )و( األمن. ، )هني( المستوطنات، )د( الالجئج، )ب( القدسالحدود، )
محورية في المفاوضات إلى اعتراف الفمسطينيين النقطة الول اآلن قد ح  وىا ىو 

بصورة ميددة ة الحالية من المفاوضات لو جفإن ال ابإسرائيل كدولة ييودية. ولذ
في الكويت، المنعقدة متضافرة. خالل قمتيم الالجيود األمريكية الرغم من ب خطيرة



EX.CL/848 (XXV) 

Page 6 

بالمسؤولية عن عممية السالم في الشرق األوسط و بعرقمة إسرائيل  اتيم القادة العرب
 . سرائيل كدولة ييوديةإرفضوا االعتراف بو استمرار التوتر في المنطقة. 

 :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة -ابعار 
ركز يتعرقمة محادثات السالم مع اسرائيل. و بالغ يون في غزة بقمق الفمسطينيتابع  .18

عمى االنعكاسات االقتصادية واألمنية والسياسية في حال فشل المفاوضات.  يمقمق
أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. تشير أحدث  إحدىغزة وتعتبر 

نسمة لكل  ألف 26 تصل إلى اإلحصاءات إلى أن كثافة السكان في ىذه المنطقة
ألف نسمة لكل كيمومتر  55إلى  ىذامعدل الكثافة السكانية ويرتفع كيمومتر مربع. 

 .مربع في المخيمات
الحياة من يجعل  مماق المعابر، غمت، و تقيد حركة سكان قطاع غزةإسرائيل  تزال ال .19

، إسرائيل، بين الحين واآلخرتشن . وعالوة عمى ذلك، معاناة يوميةفي غزة 
وقد دمرت ىذه جيادية.  غزة بحجة البحث عن مجموعات ضدخية ىجمات صارو 

منازل ال، وىدمت ئيةالكيربا األسالكاليجمات البنية التحتية في غزة، وطرقيا، و 
 .تموث خطير لمبيئةفي  ياتسببباإلضافة إلى أيضا والمدارس والمستشفيات 

زالة دوانوضع حد لجميع أشكال العلإسرائيل  ةويواصل االتحاد األفريقي دعو  .20 ، وا 
قطاع غزة. وفي الوقت نفسو، يدعو  المضروب عمىجميع أشكال الحصار 

االتحاد االفريقي أيضا جميع الفصائل الفمسطينية لوقف ىجماتيا ضد إسرائيل من 
 ت عطيقطاع غزة بما في ذلك القصف بالصواريخ واليجمات عبر الحدود حتى ال 

خمق لد الطريق يميت وبالتالي ،الحيويةمؤسسات إسرائيل ذريعة لمياجمة األفراد وال
 . المفاوضات بين الجانبين مواصمةل المناسبمناخ ال

فرض أي قيود  عدمفتح المعابر وتسييل حركة األشخاص والبضائع، و ذلك ويشمل  .21
المجنة االتحاد االفريقي تذكير ويود عمى حرية التنقل لسكان المناطق الحدودية. 

إحالل السالم الكفيمة بوسائل السبل و الإيجاد في  بمسؤوليتيا الدوليةالرباعية 
حل دائم بتحقيق الدولية ذات الصمة  لياتلالنضمام إلى اآل خرىاألدول الوتشجيع 

يجاد إل سعيإلى الالرباعية  المجنة. ويدعو االتحاد االفريقي ةقضية الفمسطينيمل
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يمي وضع حد لالحتالل اإلسرائو أساس الشرعية الدولية عمى آليات جديدة 
 .االستقرار في كل من غزة واألراضي المحتمة األخرى توسياساتو العدوانية وزعزعو 

 :ونالفلسطينياألسرى  -خامسا
. من المشاكل الرئيسية التي تعرقل المفاوضات بين الطرفينقضية األسرى تعتبر  .22

إظيار حسن من أجل عمى الطرفين  غالبا ما تستخدم قضية األسرى لمضغطف
مواصمة المفاوضات. في لقائو من أجل لمضغط عمييم  االت أخرىفي ح، و نواياىم

الرئيس الفمسطيني، محمود طالب ، في واشنطنمع الرئيس األمريكي أوباما 
كشرط مسبق لتمديد  ،الفمسطينيين "2005"انتفاضة إلفراج عن أسرى باعباس، 

 ا ر يأس 150 بأسماءالئحة  دمسرائيل. وقإممفاوضات مع الموعد النيائي المحدد ل
وىم السياسيين الفمسطينيين الثالثة، نب أسماء القادة اإلى جوالمرضى المسنين من 

 .الشوبكي فؤادأحمد سعدات و ، و يثمروان البرغو 
 األسرىمتحقيق في حالة للجنة دولية إلى إيفاد جامعة الدول العربية  تطمب .23

يم. وأكدت األمانة فراج عنإلالفمسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيمية والسعي ل
قضية األسرى والمعتقمين  عنالعامة لجامعة الدول العربية في تقرير صدر مؤخرا 

كما تابع عن كثب آخر التطورات بشأن ىذه المسألة. ت اأنيب والعرب ينالفمسطيني
أكثر من يوجد يزال  التدىور بشكل خطير وأنو ت ةأن حالتيم اإلنسانيإلى  أشارت
 .ي السجون اإلسرائيميةأسير فمسطيني ف 5000

ما ، وىو األسرىاإلفراج عن الدفعة الرابعة من  بإتمامطالب السمطة الفمسطينية ت .24
إلقناع  الجيودالوسيط األمريكي وقد بذل المفاوضات.  تعسير نتيجة  توعرقمتمت 

 يتم التوصل الى اتفاقعبر المفاوضات  تمامتمديد الموعد النيائي إلبالطرفين 
فمسطينيين ووقف بناء المستوطنات اإلسرائيمية، وفي ال األسرىعن  بموجبو االفراج

 المنظمات الدولية التي تسعىفي  عن طمب العضويةن و الفمسطيني يعزف ،المقابل
 . بيا اعترافيالنيل 

تزال ىذه  الو قضية إحالل السالم. دائما ببط قضية األسرى الفمسطينيين ر لقد تم  .25
ي محاولة لتحقيق سالم عادل ودائم في جزءا ال يتجزأ من أتشكل  القضية

ق أي اتفاق سالم أو تسوية دون اإلفراج عن األسرى ييمكن تحقفال المنطقة. 
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ترمي إلى قد اعتمدت جامعة الدول العربية عدة قرارات وبالفعل الفمسطينيين. 
عالمية دولية عمى كما قضية ىؤالء األسرى  بحثتفعيل  أطمقت حمالت سياسية وا 

. وتيدف ىذه سرىفل لدعم االفراج عن ىؤالء األيات وفي جميع المحاجميع المستو 
حالة المأساوية التي يعيشيا أولئك بالالوعي الدولي ستوى مالحمالت أيضا إلى رفع 

الذين يعانون من اإلىمال الطبي و ن في السجون اإلسرائيمية و الفمسطيني سرىاأل
 .التيديدات المستمرة لحياتيم منالمتعمد و 

 
 :الخالصة والتوصيات -اسادس
شجع يلمقضية الفمسطينية و وصادقا  مخمصااالتحاد االفريقي دائما مؤيدا  لقد كان .26

امة دولتو حقيا المشروع في إقبالدول األعضاء عمى االعتراف بفمسطين و 
جنبا إلى العيش حتى تتمكن من  ،1967 ضمن حدودو  وعاصمتيا القدس الشريف

 .في المنطقةأن يسود مسالم يمكن ل حتىجنب مع الدولة اإلسرائيمية، و 
 حل سممي من خالل آليات التفاوضل ودعممن جديد االتحاد االفريقي  يؤكد .27

، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وجميع القرارات ذات الصمة الصادرة المطبقة حاليا
دعمو تأكيد جدد يعن األمم المتحدة. كما يؤكد االتحاد تأييده لحل الدولتين و 

العضوية الكاممة في األمم  ا في الحصول عمىحقيولمدولة الفمسطينية المتواصل ل
أطراف جميع ات دولية مع يالمتحدة، وكذلك حقيا في أن تسعى إلى إبرام اتفاق

ات الدولية يأحكام االتفاقببالتأكيد التزام فمسطين  سيعزز ذلكالمجتمع الدولي. و 
 . وليوضمان حقوقيا كعضو فاعل في المجتمع الدالمختمفة 

سرائيل في األراضي إلاالستعمارية والتوسعية  لمطموحات يتم وضع حديجب أن  .28
لعممية إلى األمام ا دفعمحادثات السالم و  لتشجيعخمق جو مالئم  من أجلالمحتمة 

جدية إسرائيل واحتراميا ضمان ىذا الموقف من شأن سالم مستدام. تحقيق  نحو
تقدم في الحراز إبسمح يوقت سابق. وسفي بو قد قبمت كانت ل الدولتين، الذي حل

االعتبار زيادة منسوب الغضب  فيت السالم. عمى إسرائيل أن تأخذ محادثا
 ةالمستمر  اتياالنتياكنتيجة  بأسرهفي المنطقة وعدم رضا العالم  ينالشعبي والحنق

 .لمقانون الدولي
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و إلى دعي، و بحري المفروض عمى غزةيدين االتحاد األفريقي الحصار البري وال .29
إلفراج إلى ا دعويفتح جميع المعابر لمسماح بحرية حركة األشخاص والبضائع. و 

 .الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية سرىالفوري عن جميع األ
كونيا قضية تحرر من  ن العادلةدعم قضية فمسطيبكذلك يمتزم االتحاد األفريقي  .30

إلى إعادة التأكيد ألفريقي الدول األعضاء في االتحاد ا ودعياالحتالل األجنبي، و 
عمى  توفي إقامة دول نجحيدعم كفاح الشعب الفمسطيني حتى بد التزاميا عمى 
 يا.ت، والقدس عاصمالوطنية وأراضي
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