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 عن المفوضيةتقرير 

 الوضع في الشرق األوسط وفلسطين
 
 :مقدمة -والأ

مقضية الفمسطينية عن كثب تضامنا المستجدة لورات تطالاألفريقي يتابع  االتحادظل  -1
من عاصمتيا القدس التي دولتو  ةمع حق الشعب الفمسطيني في نيل حريتو واستعاد

ويدعم الموقف األفريقي كذلك االنسحاب الفوري  7691ي منذ عام سراييماالحتبلل اإل
 من مرتفعات الجوالن السورية ومن الجنوب المبناني. سراييلإل

العربية من  -طار دعم الشراكة االفريقية إفي  الدعم االفريقي لمقضية الفمسطينية يأتي -2
خبلل دعم القضية الجوىرية لمعالم العربي ووقوفا مع قيم الحرية والعدالة والمفاىيم 

جنبا الي جنب في المحافل الدولية مع أفريقيا تقف  .أفريقيانسانية التي تتمتع بيا اإل
سطين حقيا في مف ةجل استعادأسطيني ويعمل جاىدا من كل من يدعم الحق الفم

يتعين عمى  ألنبياءانسانية والديانات و ئلتعتبر ميدا لفي منطقة ميمة الوجود كدولة 
 .يايعمالعالم الحفاظ 

المصالحة بدءا بن القضية الفمسطينية أمن التطورات بش اكثير البحث شيدت الفترة قيد  -3
حكومة الوحدة الوطنية مرورا بمفاوضات السبلم  تشكيلالفمسطينية بين فتح وحماس و 

سفرت عن أالتي و غزة ضد يوما  51دامت  تيحرب الالية و سراييماإل-الفمسطينية
راقة الدمار ال التقرير كذلك موقف القدس  عالجوي ،تباين في المواقف الدوليةالدماء و وا 

الفمسطينيين  نوكالة األمم المتحدة لبلجييالمحتمة واالستيطان الفمسطيني وموقف 
المواقف الدولية تباين واالسري واالستيطان وكذلك )األونروا( من شؤون البلجيين 

 اكبير  تحوالباعتباره القضية الفمسطينية والموقف البريطاني بصورة خاصة ككل من 
ساىمت راضي الفمسطينية ؤلرسمية لبلحتبلل اإلسراييمي لتعتبر راعية في موقف دولة 

 بموجب وعد بمفور. راييلإسدولة  في إنشاء
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والجيود الدولية واالقميمية  ةاإلسراييميسطينية ممحادثات السبلم الفبالمثل يشمل التقرير  -4
حل الدولتين وقرارات مجمس  عمىحل سممي عادل ونيايي يقوم  إليجادالمبذولة 

أكثر شمولية لممشاكل التي يجاد حمول إ مما يؤدي تأخيراالمن ذات الصمة من دون 
يدلوجية االصراعات السياسية و الضطرابات والتي تتمثل في االلمنطقة العربية جو اتوا
متطرفة في التيارات الالعنف وظيور  ىانجراف المنطقة ال ىت الأدحزبية الفكرية و الو 

يعتبر الحل الناجع لمقضية  .دد السمم واالمن االقميميينالعراق وسوريا واليمن مما يي  
القضايا العربية بشكل عام تسوية ىم في ان تسأالتي يمكن حد الحمول أالفمسطينية 

 .في العالم العربي حباطواإلالتوتر من الحد و 
 

 :القدس المحتلة -ثانيا
تيويد القدس الشريف جارية من قبل الكيان الصييوني الذي يسمح  التزال محاوالت -5

لدولة ا ومتق .لممتطرفين الييود بممارسة طقوسيم الدينية من داخل الحرم الشريف
االسبلمية  ىاثار آلتغيير معالم المدينة التاريخية وطمس بالعمل بدون كمل الصييونية 
مبادئ القانون مراعاة الموقف الدولي الواضح المتمثل في من رغم بالوالمسيحية 

في ديباجة القرار ورد ما ك بالقوة مرفوض وغير قانوني يضاأن احتبلل األر بالدولي 
  يراضاألعدم قبول االستيبلء عمى »( الذي ينص عمى 1967) 242رقم الشيير 

رسميا عن توحيد القدس بعد حرب أعمنت  إسراييلغير أن «. الحربعن طريق 
أن صدور قرار الضم قد  ياعمالية سراييموأقرت المحكمة اإل .1967حزيران/يونيو 

  .إسراييلجزء ال يتجزأ من إلى ل القدس الموحدة حو  

القرار خبلليا لمتحدة أن عقدت الجمعية العامة جمسة اعتمدت كان رد فعل األمم ا -6
في المدينة وطالب  إسراييليوليو الذي أكد عمى عدم شرعية أنشطة  4بتاريخ  2253

 التزاميالعدم  إسراييلوأدان بعد عشرة أيام صدر  2254القرار  ذابإلغاييا ولحق بي
تيدف إلى طة وخاصة تمك التي كافة األنشبإلغاء بالقرار السابق وطالبيا مرة أخرى 

 تغيير معالم المدينة.

بعدم تنظيم  إسراييلفييا أما مجمس األمن فقد أصدر مجموعة من القرارات تطالب  -7
 اتستعراض عسكري في المدينة في الذكرى األولى لحرب حزيران/يونيو )القرار ا
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ف ( عمى حماية الحرم الشريف ووق1969) 271ينص القرار  (.267و ،252 ،252
فقد ، (1971) 298أما القرار  تغيير معالم المدينة.تيدف إلى كافة األنشطة التي 

أن كافة اإلجراءات »ية حيث أكد سراييمفي انتقاده لمممارسات اإلشدة كان أكثر 
في المدينة مثل التحويبلت العقارية  إسراييلاإلدارية والتشريعية التي قامت بيا 
دعا القرار إلى وقف كافة األنشطة واإلجراءات ومصادرة األراضي غير شرعية كما 

 .التي تحاول تغيير تركيبة المدينة السكانية
إال  1982إلى ضم المدينة رسميا عام  إسراييلد سارعت يبعد توقيع اتفاقية كامب ديف -8

من بينيا القرار و ىذا الضم فييا عتمد مجموعة من القرارات ترفض اأن مجمس األمن 
مجددا أن جميع اإلجراءات واألعمال التشريعية واإلدارية  ( الذي أكد1982) 476
والرامية إلى تغيير معالم المدينة ليس ليا أي سند قانوني  إسراييلتخذتيا االتي 

 .«وتشكل خرقا فاضحا التفاقية جنيف الرابعة المتعمقة بحماية المدنيين

مدينة القدس الشريف تغيير معالم ترمي إلى التي  اإلجراءاتأن كافة كذلك أكد القرار  -9
ووضعيا الجغرافي والسكاني والتاريخي إجراءات باطمة أصبل ويجب إلغاؤىا. وتبع 

األساسي الذي أعمن ضم إسراييل الذي شجب سن قانون   (1980) 478ىذا القرار 
عدم بنتياكا لمقانون الدولي وطالب جميع الدول اواعتبره  إسراييلالقدس الموحدة إلى 

 .المدينةمن القدس نقميا في ب من الدول التي لدييا سفارات االعتراف بو وطم
يا ية في اجراءاتسراييمالدولة اإلمضت  ،بالرغم من كل التحذيرات والقرارات الدولة -12

تغيير معالم المدينة وتوفير الحماية لممجموعات الييودية المتطرفة  الرامية إلى
مية والمسيحية في المدينة مما مياجمة المقدسات االسبلالذين يقومون بوالمستوطنين 

مسممين من العزل  كون الفمسطينيوني نذيميسفر عن كثير من االحتكاك والعنف ال
 .ضحاياىما دوما ومسيحيين

اعتصمت السيدات الفمسطينيات  األقصىالمسجد  عمىنتيجة ليذه اليجمات المنظمة  -11
بمنع المصمين ية سراييمدفاعا عنو وقامت السمطات اإل األقصىداخل حرم المسجد 

 (بعيد نزول التورات)االحتفال ثناء أ األقصىالصبلة في المسجد أداء الشباب من 
وذلك دايرة ومازالت التوترات في محيط الحرم القدسي  خوفا من تواصل المواجيات.

ية سراييمزيارة المسجد تحت حماية الجيش والشرطة اإل عمىصرار المتطرفين الييود إل
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قوات  تضرب 1967ول مرة منذ عام وأل ،ات داخل الحرم القدسيشتباكإلى ا ىدأمما 
من أداء خمسين عاما دون من ىم  ت, ومنعاألقصىاالمن المصمين داخل المسجد 

ضد المستوطنين الييود محدودة عن ذلك عمميات  متونج ،الصبلة في المسجد
رات السيا بمداىمةممقاومة الفمسطينية لوقوات الجيش والشرطة من قبل فصايل 

 كثر من مكان بالقدس.أالمستوطنين في  مياجمةو 
ية ودعم الحكومة لتغيير معالم مدينة القدس الدينية سراييمنسبة لتشدد المواقف اإل -12

بشكل  شتعالفان الوضع قابل لبل ،وطمس االثار المسيحية واالسبلمية في القدس
ييس الوزراء تصريحات ر بعد صدور خاصة و ثالثة  انتفاضة لظيور كبير وىناك بوادر

 الفمسطينيين في القدس. عمىي االخيرة بتشديد الحصار سراييماإل
تقسيم المسجد  عمى القيام بعمل تكون لو آثار خطيرة ويتمثل في إسراييلتعتزم  -13

قرار مشروع  عمىي سراييمزمانا ومكانا وذلك من خبلل تصويت الكنيست اإل األقصى
لممتطرفين الييود مما  ىخر أمين و صبلة لممسملمماكن أوقات و أتخصيص  ىلإيدف ي

من قبل إسراييل التي تريد حكومتيا  الشريف األقصىيعد تقسيما وتيويدا لممسجد 
اقتحام عمى وطنين المتطرفين تعداد كبيرة من المسفرض األمر الواقع بتشجيع أ

 .وبمبلحقة الشرطة والجيش اإلسراييمي لمفمسطينيينالمسجد يوميا 
الخطط الست التي ستتسبب في التيجير والطرد القسريين  جازةإبصدد  إسراييلإن  -14

لآلالف من البدو والرعاة من محيط القدس الشرقية وغور األردن وأيضا في ىدم 
وقانون الدولي نتياكا لمقانون اإلنساني اىذه الممارسات  ستمثل .منازل ومدارس البدو

 .دون إرادتومن مكانو حقوق اإلنسان ويجب أن تتوقف فورا، إذ ال يمكن نقل أي أحد 

من عزل القدس الشرقية عن  من شأن ىذه الخطط إذا تم تنفيذىا أن تؤدي إلى مزيد -15
د الطريق يباقي الضفة الغربية و تعطيل التواصل الجغرافي لفمسطين المحتمة وتمي

قيام الدولة بمازلنا نطالب  ،ويعمية والجدار العازل. و سراييملتوسيع المستوطنات اإل
 وكنيسة القيامة. األقصىة وعاصمتيا القدس حيث المسجد الفمسطيني
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 :ةيسراييلاإل ةمحادثات السالم الفلسطيني -ثالثا
ن توصمت أمباشرة بعد  يالفمسطينمحادثات السبلم مع الجانب بتعميق  إسراييلقامت  -16

عوام من أنياء سبعة إعمى اتفاق مع حماس إلى منظمة التحرير الفمسطينية )فتح( 
 وتشكيل حكومة موحدة ووفد تفاوضي موحد.  االنقسام

حيث أعمن مجمس الوزراء  ،فعال الدولية ازاء المصالحة الفمسطينيةردود األتباينت  -17
ق محادثات السبلم مع الفمسطينيين ردا عمى اتفاق يعمي األمني المصغر تسراييماإل

 ،فمسطينيية الرييس السراييمواتيمت الحكومة اإل .المصالحة بين حركتي فتح وحماس
بيان الوشدد  إسراييليدعو إلى تدمير  إرىابي محمود عباس بالتحالف مع تنظيم

لن تجري مفاوضات مع أي حكومة فمسطينية تدعميا  إسراييلحكومي عمى أن ال
 .حماس

رد الفمسطينيون بالتأكيد عمى أنيم يدرسون "كافة الخيارات" لمرد عمى قرار وقف  -18
ال كبير المفاوضين الفمسطينيين صايب عريقات وق ،إسراييلالمفاوضات من جانب 

أن القيادة الفمسطينية ستنظر في كافة الخيارات لمرد عمى " لوكالة "فرانس برس لؤلنباء
األولوية بالنسبة أن ية تجاه السمطة الفمسطينية. وأضاف سراييمقرارات الحكومة اإل

 المصالحة والوحدة الوطنية.حاليا تتمثل في لمفمسطينيين 
بسمسمة من اإلجراءات"، األحادية إنيا "سترد عمى الخطوات الفمسطينية  إسراييلل تقو  -19

يضا أستفرض  إسراييلعبلمية بأن إلكن دون ذكر أي تفاصيل وقد افادت تقارير 
يون الفمسطينيين إسراييمر مسؤولون ذعقوبات اقتصادية عمى السمطة الفمسطينية وح

 و حركتا فتح وحماس.من مغبة اتفاق المصالحة الذي توصمت إلي
صل تو ىذه الخطوة قد تجعل الإن ي، أفيغدور ليبرمان، سراييمقال وزير الخارجية اإل -22

ين مستحيبل وقال مسؤول كبير في اإلدارة األمريكية إن يإلى سبلم مع الفمسطين
واشنطن يجب أن تعيد النظر في مساعدتيا لمفمسطينيين إذا شكمت منظمة التحرير 

ية قد سراييمحماس وكانت الحكومة اإل قودىا حركة فتح حكومة معالفمسطينية التي ت
 .والمصالحة مع حماس إسراييلرت رييس السمطة الفمسطينية بين السبلم مع خي  

يجب أن تقاوم أي ضغوط دولية  إسراييلية إن سراييمقال ليبرمان لئلذاعة اإل -21
لتوصل إلى اتفاق وأعرب ليبرمان عن اعتقاده بأن ا، الستيناف المحادثات مع عباس
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وكانت .ل ايتبلف يضم حركة حماسيشكتم تسبلم مع الفمسطينيين "مستحيل" إذا 
 .الخارجية األمريكية قد عبرت عن "خيبة األمل" بسبب االتفاق بين حماس وفتح

 

 :غزة ضدالحرب  -رابعا

 ةاليوم الذى توجو فيو ثبلث 2014 ويوني12غزة الى ضد أسباب الحرب تعود  -22
يوم ال فيو  وتم اختفاييم شمال الخميل، ى مستوطنة جوش عتصيونال مستوطنين

غبلق لمنطقة ا  ي رسميا اختطافيم وقام بحممة اعتقاالت و سراييماعمن الجيش اإل يالتال
 .الخميل

نتنياىو مشاورات أمنية في مكتبو  ،إسراييلرييس وزراء  عمى خمفية ذلك أجري -23
س ىيية األركان العامة لمجيش بمشاركة وزير الجيش ووزير األمن الداخمي وريي

مواطن  222يام اعتقمت قوات االحتبلل حوالي أوخبلل ثبلثة , ورييس الشاباك،
سطينيا وقامت الحكومة مف 322سبوع تم اعتقال حوالي أ مضي وبعد .فمسطيني

 .2222كبر عممية انتشار في القطاع منذ عام أية بسراييماإل
 فيرغم نفي الحركة و  المستوطنينتطاف ميا لحركة حماس باخااتي إسراييلواصمت  -24

بشكل كبير، حيث قال رييس ىيية األركان الجنرال  تصاعدت التيديدات ويوني 15
 ةالعممية العسكرية التي تقوم بيا قوات جيشو في الضفإن اليدف من بيني غانتس، 

عادتيم ألحضان عايبلتيم، و ىو  والخميل يا نا  العثور عمى الشبان المخطوفين الثبلثة وا 
قوات بأن حركة حماس، مضيفا وىو يتوعد القيام بضربة قاسية ضد تيدف أيضا إلى 

 .الجيش توشك عمى خوض معركة ذات مغزى

جثث المختطفين  عمىعثر الجيش يو يون 32رمضان و 3في يوم االثنين الموافق  -25
عقدت الحكومة  ،وبعد ساعة واحدة من اعبلن قتل المختطفين الثبلثة ،الثبلثة
 عمىالقصف  أيمية المصغرة اجتماعا طاريا وبعد ساعة من انتياء الجمسة بداير االس

 احرب إسراييلشنت يوليو  8 ،يوم الثبلثاء فيو مواقع اطبلق صواريخ كتايب القسام. 
اغسطس الى اتفاق  26 ين تم التوصل فأيوما الى  51استمرت  غزةضد ة يعمف

اكتوبر وتم  12 يلمفاوضات فخرى من اأجولة إجراء وتم  لوقف اطبلق نار وىدنة
 .كتوبرأواخر أ فيالوعد باستينافيا 



EX.CL/880 (XXVI) 

Page 7 

 

مدنيا فمسطينيا من بينيم  1479عن مقتل ية األخيرة في غزة سراييمالعممية اإلأسفرت  -26
من الجرحى المدنيين الفمسطينيين بمغ كبير عدد إلى طفال إضافة من األ 526

إعاقات ستبلزميم مدى  منطفبل يعاني العديد منيم اآلن  3436من بينيم  112231
صدمات نفسية بسبب ما شاىدوه بأم في الحياة. ويعيش عشرات اآلالف من األطفال 

 أعينيم من قتل مروع ألفراد أسرىم وأصدقاييم وجيرانيم. 
 

 طالق النار واتفاق القاهرة:إوقف  -خامسا

سراييلتنفيذ اتفاق وقف إطبلق النار الدايم بين قطاع غزة و  تم  -27 لة من ، وسط حاا 
( بعد مفاوضات 2214أغسطس  26التفاؤل أعقبت التوقيع الذي تم مساء الثبلثاء )

وجاء االتفاق تحت رعاية مصرية لممفاوضات بين الوفدين الفمسطيني . عسيرة
فمسطيني  2122يوما من القتال الذي راح ضحيتو أكثر من  51 ي، منيياسراييمواإل

وفيما يمي النقاط  .إسراييلمدنيين في  5ا ويإسراييمجنديا  64معظميم من المدنيين و
يون خبلل سراييمالمفاوضون الفمسطينيون واإلتوصل إليو العامة لبلتفاق الذي 

 .في القاىرة عمى مدى أسابيعبينيم جرت التي مباشرة المحادثات غير ال

توافق حماس وجماعات النشطاء األخرى في غزة عمى وقف إطبلق كل  -1
 .إسراييل الصواريخ والمورتر عمى

كل العمميات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية والعمميات  إسراييلتوقف  -2
 .البرية

عمى فتح المزيد من معابرىا الحدودية مع غزة لمسماح بتدفق  إسراييلتوافق  -3
أيسر لمبضايع بما في ذلك المعونة اإلنسانية ومعدات إعادة اإلعمار إلى 

 .القطاع
لمنطقة األمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من يق ايتض إسراييلينتظر من  -4

متر إذا صمدت اليدنة. وتسمح ىذه الخطوة لمفمسطينيين  122متر إلى  322
 .بالوصول إلى مزيد من األراضي الزراعية قرب الحدود
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نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدال من  إسراييلتوسع   -5
ثبلثة أميال مع احتمال توسيعو تدريجيا إذا صمدت اليدنة. ويريد 

 .ميبل 12الفمسطينيون العودة في نياية األمر إلى النطاق الدولي الكامل وىو 

 :عن إدارة هذه األمور داخل قطاع غزة ينالمسيول -سادسا

مطة الفمسطينية بقيادة الرييس محمود عباس تسمم المسؤولية عن إدارة حدود يتوقع من الس .28
 .غزة من حماس

تتولى السمطة الفمسطينية قيادة تنسيق جيود إعادة اإلعمار في غزة مع المانحين الدوليين بما  .29
 .في ذلك االتحاد األوروبي

أن قال مسؤولون لم يتم التطرق إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة؛ حيث سبق  .32
ليست طرًفا في معبر رفح ؛ لذا ليس من المنطقي طرحو لمنقاش في  إسراييلفمسطينيون إن 
وتطالب حماس مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل ودايم؛ حيث تفتحو مصر  .اتفاق التيدية

تقول مصادر مصرية إن فتحو  .ال المساعدات اإلغاثيةيصغالبا أمام الحاالت اإلنسانية وإل
ل دايم وكامل يعتمد من الجانب المصري عمى الوضع األمني في سيناء المصرية بشك

المجاورة لغزة، كما أن األمر يتطمب التنسيق بين حماس والسمطة الفمسطينية أوال؛ حيث يمزم 
أن تقوم السمطة عمى إدارة المعبر وليس حماس منفردة حتى ال يتم تكريس االنقسام بين غزة 

 .والضفة

 :بعيد ستبحث الحقاذات أمد يا قضا -سابعا

اإلفراج عن ميات الفمسطينيين الذين اعتقموا في الضفة  إسراييلتريد حماس من  -1
يين في يونيو وىو عمل قاد إلى إسراييمالغربية عقب خطف وقتل ثبلثة شبان 

 ولم تنف حماس أو تقر في بادئ األمر ضموعيا في القتل.  .الحرب
ركة فتح اإلفراج عن قدامى المعتقمين الفمسطينيين يريد الرييس عباس الذي يقود ح -2

والسمطة  إسراييلالذين أسقطت فكرة اإلفراج عنيم بعد انييار محادثات السبلم بين 
 الفمسطينية
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شبلء األأن تسمم حماس وغيرىا من جماعات النشطاء في غزة جميع  إسراييلتريد  -3
 .بالحر خبلل يين قتموا إسراييمجنود والممتمكات الشخصية ل

 إسراييلكانت نقل البضايع والبشر إلى القطاع ومنو. لتريد حماس بناء ميناء في غزة  -4
تقدم في ذلك االتجاه إحراز ىذه الخطط منذ وقت طويل. ولكن من المحتمل ترفض 

 .إذا كانت ىناك ضمانات أمنية تامة
ألفا من رجال الشرطة  42تريد حماس اإلفراج عن أموال تسمح ليا بدفع أجور   -5

الموظفين الحكوميين وغيرىم من العاممين اإلداريين الذين لم يتقاضوا الى حد كبير و 
 .أي أجر منذ أواخر العام الماضي

يضا إعادة بناء مطار ياسر عرفات في غزة الذي افتتح عام أيريد الفمسطينيون   -6
 .إسراييلبعد أن قصفتو  2222ولكن أغمق عام  1998

 

 ي:سراييلالتعنت اإل علىردود الفعل الدولية  -ثامنا

وت مجمس العموم البريطاني بأغمبية كاسحة لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية ص   .31
دولة مستقمة في إجراء لن يغير موقف الحكومة من الموضوع لكنو كباالعتراف بفمسطين 

 274بية وتبنى النواب بغال .دوليالعتراف االيحمل قيمة رمزية لمفمسطينيين في مسعاىم لنيل 
االعتراف بدولة فمسطين "المذكرة التي تدعو الحكومة البريطانية إلى  12صوتا مقابل رفض 

 .في المنطقة "مساىمة في تأمين حل تفاوضي يكرس قيام دولتينك إسراييلالى جانب دولة 

إنيا قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن  :ال تعترف بريطانيا بفمسطين كدولة ولكنيا تقول .32
سراييلذلك سيساعد عممية السبلم بين الفمسطينيين و  ي بنيامين سراييملكن رييس الوزراء اإل .ا 

نتانياىو حث األمين العام لؤلمم المتحدة بان كي مون عمى منع تحركات الفمسطينيين 
يسار الحكومة  التصويت البريطاني اعتراف ويعقب .في األمم المتحدة” األحادية الجانب“

التي تقول إن قيام  إسراييلوىو تحرك دانتو كدولة في السويد رسميا بفمسطين  الوسط الجديدة
االتحاد االوربي  ىبدأفي حين  .دولة فمسطينية ال يمكن أن يتحقق إال من خبلل المفاوضات

ذا كان ذلك في صالح الحل التفاوضي السممي الذي إسطين كدولة متراف بفعالاعدم ممانعتو 
 حل الدولتين. ىيؤدي ال
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 األقمبيةديسمبر صوت البرلمان الوطني الفرنسي عمى مشروع قرار قدمو أعضاء  3في  .33
االشتراكية يدعو الحكومة إلى االعتراف بدولة فمسطين قبل إجراء تصويت آخر في مجمس 

ديسمبر في نفس االتجاه. وجاءت ىذه الخطوة بعد تحرك مماثل من  11في الشيوخ الفرنسي 
 8بدولة فمسطين وذلك بعد اعتراف السويد في لبلعتراف ريطاني، قبل مجمس العموم الب

أكتوبر بيذه الدولة. وىناك اختبلف بين اعتراف السويد بدولة فمسطين كحكومة وبين 
حول موقف  إسراييل، بالرغم من الضجة التي أثارتيا التصويت الرمزي في بريطانيا وفرنسا

يين ألنيم سراييمتفعت أصوات المسؤولين اإلالسويد فضبل عن موقفي بريطانيا وفرنسا. وار 
ي تحيث يعني رفض سياسات التوسع في المستوطنات ال امعنوي اتبينوا أن ليذا التصويت أثر 

تنتيجيا حكومة بنيامين نتنياىو. والرسالة التي تحاول البمدان الغربية توصيميا في ىذا 
ىو في قضم األراضي الفمسطينية عدم استطاعتيم مواصمة القبول باستمرار نتنياىي االتجاه 

وفي نفس الوقت إعاقة الجيود الرامية إلى التوصل إلى سبلم مع الفمسطينيين. وىم يدركون 
ي من حيث ربطيا إلقامة سراييمتماما أن الواليات المتحدة ماضية في دعميا لمموقف اإل

أخيرا بين واشنطن بالرغم من توتر العبلقات  إسراييلالدولة الفمسطينية بصفقة السبلم مع 
 وحكومة نتنياىو.

بالرغم من تيديد الواليات المتحدة باستخدام حق الفيتو في مجمس األمن لؤلمم المتحدة، قدم  .34
إلى مجمس األمن  2214ديسمبر  17فرنسي في  –الوفد الفمسطيني مشروع قرار عربي 

، التي 1967بدولة  لتحديد إطار زمني لوضع حد الحتبلل األراضي الفمسطينية واالعتراف
عمى أرض الواقع. رؤيتو يا المجتمع الدولي، والتي تمثل حل الدولتين الذي يريدون يعموافق 

 اضع العالم حدو وىذا الموقف ينسجم مع موقف جامعة الدول العربية، الذي يسمم بوجوب 
يمكن  أنو العمما بي لفمسطين سراييمليذه المشكمة من خبلل وضع إطار زمني لبلحتبلل اإل

ستخفاف الي الذي وصل درجة تجاىل جميع المعاىدات الدولية واسراييمتحمل التعنت اإل
 لعالم والقانون الدولي في ىذا الصدد.با

ية عمى أرض الواقع بدون احترام لجميع المعاىدات الدولية. سراييماالنتياكات اإلال تزال  .35
العالم، مما تسبب في قتل وزير  مستمرة في شكل القمع التام لمفمسطينيين عمى مرأى من

رات العالم، ومواصمة بناء المستوطنات يمافمسطيني أثناء مظاىرات سممية، أمام جميع ك
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قضية المفاوضات. وكل ىذا التعنت غير المسبوق آثاره عمى أداء من باإلضافة إلى التعنت 
 انتخابات مبكرة.إجراء نفسيا وتسبب في انقساميا مما قد يؤدي إلى ية سراييمالحكومة اإل

عضاء الكنيسة أي في القدس الشريف من قبل المتطرفين الييود و سراييمنسبة لمتصعيد اإل .36
واستدعاء السفير  إسراييلبسحب سفيرىا من  2214نوفمبر  5ردن في ي قامت األسراييماإل
ن ردفصحت األأالمتكررة و  األقصىعمميات اقتحام المسجد  عمىي بعمان احتجاجا سراييماإل

 سياق. وفي ذات اللؤلمم المتحدة مجمس االمنإلى  إسراييلضد  ىعن رغبتيا في تقديم شكو 
ىاوية صراع ديني مع  ىالإسراييل ن و ن يجر اليمينيأعن خوفيا من تزيبي ليفني عربت أ

مني في المنطقة التطرف واالنفبلت األفي ظل بناء  إسراييلسبلمي مما سييدد بقاء العالم اإل
 العربية. 

 
 روا:وناأل  -اعتاس
أعرب المقرر الخاص لؤلمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفمسطينية  .37

الخساير الفادحة التي من  انزعاجوعن عميق  /مكارم ويبيسونو/ 1967المحتمة منذ عام 
ية راييمستكبدىا المدنيون الفمسطينيون و خاصة األطفال في غزة نتيجة العممية العسكرية اإل

 .أغسطس من ىذه السنة 26 -يوليو 7يوما من  52التي استمرت 
الدفاع عن النفس  إسراييلدعاء اقال المقرر الخاص لؤلمم المتحدة " ال يمكن الدفاع عن  .38

حتبلل وحصار غير قانوني بموجب القانون الدولي". وأضاف " اضد سكان يعيشون تحت 
يمثل ذلك  من العمر 18أكثر من نصفيم دون سن  مميون نسمة 128في مجتمع يبمغ سكانو 

يقدر عدد الذخاير غير المتفجرة  ،في الوقت ذاتوو مأساة حقيقية ستشعر بيا األجيال القادمة. 
فييم  نمثل تيديدا خطيرا ومتواصبل لسكان غزة بممما يآالف  7في أنحاء قطاع غزة ب 

 األطفال.
دمرت  26مدرسة من بينيا  228تضرر  يوما من القصف المتواصل في 51قد تسببت  .39

مدرسة بنظام الحصتين. وقد  87تماما أو تضررت بشكل غير قابل لئلصبلح. و تعمل اآلن 
لمدارس تمكنوا من إلى اتم إببلغ المقرر الخاص بأن األطفال الذين حالفيم حظ العودة 

ن فقدوا الحصول عمى دعم نفسي مؤقت إال أن غيرىم من األطفال و خاصة أوليك الذي
 دعم و مشورة حرفيين ميرة عمى المدى الطويل.إلى والدييم سيحتاجون 
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مع  و في جميع أنحاء قطاع غزة. ممجأ 19ألف مدنيا نازحا في  62ال يزال ما يقدر بنحو  .42
إلى إعادة اإلعمار بشكل سريع، وأيضا الحاجة الممحة إلى قتراب فصل الشتاء تتأكد الحاجة ا
 .عادة األمل والكرامة لمشعب الفمسطيني في غزةإلسكان المؤقت إلا

الصحة في غزة أيضا بوجود نقص حاد في األدوية والمعدات، عمال األثناء أفاد ىذه في  .17
وأعرب األطباء عن الشعور باإلحباط بسبب نقص الكيرباء خاصة مع تحميل مولدات 

أن ترفع فورا الحصار البري  لإسرايييجب عمى  ،ويعمالكيرباء المنقولة أعباء تفوق قدرتيا. و 
 -السرعة جناح عمى  -سنوات وأن تسمح  7والبحري والجوي المفروض عمى غزة منذ 

 ."واالنتعاشبدخول المواد البلزمة إلعادة اإلعمار 

ن مجمس االمن لم ينجح في اتخاذ االجراءات الضرورية لوقف العدوان بأيسود االستياء العام  .14
قد طمب وزراء الخارجية العرب من و  ،زة وحماية الشعب الفمسطينيي ضد قطاع غسراييماإل

مم المتحدة طبلع بدوره في حفظ السمم واالمن الدوليين طبقا لمواثيق األضمن االمجمس األ
القوة المفرطة ضد الشعب في استخدام  إسراييلجراءات البلزمة لكبح جماح واتخاذ اإل

 عزل.الفمسطيني األ

خيرة لمعدالة لضمان عدم االفريقية بتقديم كل من شارك في حرب غزة األ وتطالب ىذه القمة .43
ورفع كل  ،قميميين والدولييند السمم واالمن اإلتكرار مثل ىذا الحدث الشنيع الذي ييد  

 نسانية.عادة االعمار والمساعدات اإلإبمرور مواد السماح الحصار عن غزة و 

مر في أرادة الشعب الفمسطيني إن كسر أغزة في  ايوم 51اتضح جميا كنتيجة لحرب ال  .44
من خبلل سياسة العدوان ضد غزة من تحقيق  إسراييلفمن تتمكن  ،ويعمو  .غاية الصعوبة

البد من الحوار الجاد مع دولة فمسطين لتنفيذ حل الدولتين والبحث عن و  ،ىدافيا االستعماريةأ
 ن من خبلل تسوية عادلة.سباب النزاع ومنع تكرار مثل ىذا العدواالحقيقي أل الحل

 
 ن:يوالفلسطين ىسر ن واألوالمعتقل -عاشرا
الفمسطينيين والعرب في سجونيا وتحتجز قرابة  لؤلسرىانتياكاتيا الوحشية  إسراييلتواصل  .45

ممارسات سمطات  شكلوت دلة العتقاليم.أداري بدون االعتقال اإل ىمنيم تحت مسم 222
يا االوامر والقرارات العسكرية التي تخدم االعتقال في سجونيا وسن ىسر االحتبلل ضد األ

عبلن العالمي اإل ةانتياكا سافرا لممواثيق واالتفاقات الدولية وخاص –داري لمدة طويمة اإل
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نسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعيد الدولي لحقوق اإل
من الحقوق ومنيا عدم التعرض لبلعتقال  االتي تكفل عدد والسياسية محقوق المدنيةل

 التعسفي.
عن الطعام منذ  بإضرابيمعن معركة البطون الخاوية إداريا يعمنون المعتقمون كان بينما  .46

ىمال ا  ببل مباالة و  إسراييلمعتقبل يرقدون في حالة خطير, تتعامل  72ومنيم  24/24/2214
المضربين عن  ىسر األ بإرغاماألمني بل تبنت الحكومة توصيات جياز شابك  ،طبي متعمد
الذي بموجبو يحق  9/26/2214قرار في ىذا اإل عمىوقد وافق الكنيست  ،الطعام بالقوة

 طعام المضربين بالقوة.إلمفوض مصمحة السجون 

ضافية إعراف الدولية ذات الصمة ويشكل ذريعة يخرق ىذا المشروع كافة المواثيق واأل .47
االمم من قبل قد قوبل مشروع القانون ىذا بالتنديد الدولي خاصة . و ىسر تعذيب األ لممارسة
تدىور الوضع الصحي من مينيا العام السيد بان كي مون عن قمقو أعرب التي أالمتحدة 

طبلق سراحيم دون إو أمحاكمتيم بما إ إسراييللممعتقمين المضربين عن الطعام وطالب 
 ابطاء.

 
 الخالصة والتوصيات: -ادي عشرح
لدول تشجيع او  ،لمحق الفمسطيني يعرب دوما عن دعمو الحقيقيل االتحاد االفريقي ظ .48

قامة دولتيا وعاصمتيا القدس إالعتراف بفمسطين وبحقيا المشروع في فيو عمى اعضاء األ
 يةسراييمجنب مع الدولة اإل ىتتمكن من العيش جنبا ال ىحت 1967الشرقية ضمن حدود 

 المنطقة.في ليسود السبلم 
لي فتح جميع إغزة ويدعو  عمىار الغاشم صكد االتحاد االفريقي في مطالبتو بفك الحؤ ي .49

 ىفراج الفوري عن جميع االسر شخاص والبضايع واإلاألتنقل المعابر لمسماح بحرية 
قتل في كل من تسبب  ةضرورة محاسب عمىكد ؤ ي ية. كماسراييمن في السجون اإليسطينيمالف

المحاكم لكي ال يتكرر ما  ىعمغزة وعرضيم ضد الحرب خبلل ات المدنيين وتدمير الممتمك
 حدث.

د وتعزيز قيم المصالحة الوطنية من يلتوحإلى ايدعو االتحاد االفريقي الفصايل الفمسطينية  .52
 حملقميمي و ا  دولي و  مين من كسب مواقف تفاوضية موحدة تحظي بدعيجل تمكين الفمسطينأ
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روط الفمسطينية المدعومة بقرارات الشرعية الدولية المتمثمة قبول الش عمى يسراييمالجانب اإل
الوحدة  . ستحوليةسراييماالستعمارية والتوسعية اإللممطامع ووضع حد  ،في حل الدولتين

من  ضوء ما يجري في المنطقة عمىلقضية الفمسطينية دون تشتت االوطنية الفمسطينية 
 العراق وقربيا الجغرافي لفمسطين.انقسام حاد بين الفصايل المتناحرة في سوريا و 

يا وفقا يعماالتحاد االفريقي يدعم الحل السممي من خبلل اليات التفاوض المتفق ال يزال  .51
مم المتحدة وجيود ن األعالقانون الدولي وجميع القرارات ذات الصمة الصادرة  ئلمباد

 زمة الفمسطينية.الجامعة العربية لحل األ

 ىدعمو المتواصل لمدولة الفمسطينية في المحافل الدولية لتحظكذلك ريقي كد االتحاد االفؤ ي .52
برام إوكذلك حقيا في  ،ممية المختمفةمم المتحدة والوكاالت األبالعضوية الكاممة في األ

حكام أسيعزز ذلك التزام فمسطين ب ،اتفاقيات دولية مع جميع أطراف المجتمع الدولي
 كعضو فاعل في المجتمع الدولي. االتفاقيات الدولية وضمان حقوقيا

 ،ر من نير االحتبللبدعم قضية فمسطين العادلة كقضية تحر  أيضا يمتزم االتحاد االفريقي  .53
دعم فمسطين في كافة المحافل الدولية  إلىويدعو الدول االعضاء في االتحاد االفريقي 

يونيو  4اس حدود اس عمىقامة دولتو المستقمة إينجح في  ىوكفاح الشعب الفمسطيني حت
كل مقررات االتحاد االفريقي السابقة ذات  عمىكد ؤ كما ي ،وعاصمتيا القدس الشرقية ،1967
 دعم القضية الفمسطينية.بالصمة 

- 
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