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تقرير المفوضية عن الوضع في الشرق األوسط وفلسطين
أوال -مقدمة:

.1ظمت القضية الفمسطينة محؿ اىتماـ ومتابعة دائمة مف قبؿ اإلتحاد األفريقي
تضامنا مع الشعب الفمسطيني في نضالو مف أجؿ نيؿ حريتو واستعادة أراضيو التي
احتميا المستعمر اإلسرائيمي منذ عاـ  .1967إف نضاؿ الشعب الفمسطيني ىو تأكيد
االرضي الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشرقي .يؤيد
لحقو في قياـ دولتو عمى كامؿ ا
الموقؼ األفريقي كذلؾ انسحاب اسرائيؿ الفوري مف مرتفعات الجوالف السورية ومف
الجنوب المبناني.
.2يأتي الموقؼ االفريقي مف القضية الفمسطينية في إطار دعـ الشراكة األفريقية
العربية مف خالؿ دعـ القضية الجوىرية بالنسبة لمعالـ العربي وىو موقؼ يتطابؽ مع
قيـ الحرية والعدالة المشتركة والمفاىيـ اإلنسانية التي تدافع عنيا أفريقيا في المحافؿ
الدولية .يشاطر االتحاد األفريقي ىذه القيـ مع أولئؾ الذيف يدافعوف عف حؽ
الفمسطينييف ويسعى إلى ضماف استعادة فمسطيف حقيا في الوجود كدولة محورية في
كثير مف تاريخ اإلنسانية والديانات وتعتبر ميدا لالنبياء والرساالت
ا
المنطقة تجمع
والحضارات التي يجب عمى العالـ أف يحافظ عمييا .
.3خالؿ الفترة قيد االستعراض ،سيطرت االنتخابات اإلسرائيمية عمى المشيد وألقت
بظالليا عمى تنشيط جيود السالـ وبعض التطورات عمى المسرح الدولي وما يواجو
الموقؼ األمريكي مف جمود نظ ار لبرودة العالقات بيف إدارة أوباما وحكومة نتينياىو
التي عادت إلى الحكـ مرة أخري بعد فوزىا في االنتخابات.
 .4يؤيد االتحاد األفريقي الحؿ السممي وينادي باستئناؼ محادثات السالـ الفسطينية
اإلسرائمية ومواصمة الجيود الدولية واإلقميمية اليجاد حؿ سممي عادؿ ونيائي قائـ
عمى حؿ الدولتيف .ينادي أيضا بتنفيذ المقررات ذات الصمة لالتحاد األفريقي وق اررات
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مجمس األمف لألمـ المتحدة بدوف أي تأخير مما سيساىـ بال شؾ في إيجاد حؿ
لممشاكؿ التي تواجو العالـ العربي متمثمة في االضطرابات السياسية والصراعات
األيدلوجية والفكرية والحزبية التي أدت إلي انجراؼ المنطقة الي العنؼ وظيور
تيارات متطرفة في العراؽ وسوريا واليمف مما ييدد السمـ واألمف اإلقميمييف ,إف الحؿ
الناجع لمقضية الفمسطينية ىو الحؿ الذي يساىـ في تسوية القضايا العربية بشكؿ
عاـ وتقميؿ حالة االحتقاف واإلحباط في العالـ العربي.
ثانيا -القدس المحتلة:
 .5ال تزاؿ تجري محاوالت تيويد القدس الشريؼ مف قبؿ الكياف الصييوني الذي
يسمح لممتطرفيف الييود بممارسة طقوسيـ الدينية داخؿ الحرـ الشريؼ .وتسعى
الدولة الصييونية جاىدة إلى تغيير معالـ ىذه المدينة التاريخية وطمس اآلثار
اإلسالمية والمسيحية فييا بالرغـ مف الموقؼ الدولي الواضح والمتمثؿ في مبادئ
القانوف الدولي وق اررات الشرعية الدولية ذات الصمة بمدينة القدس المحتمة.
 .6بالرغـ مف جميع التحذيرات والق اررات الدولية ،ال تزاؿ الدولة اإلسرائيمية ماضية
في إ جراءات تغيير معالـ المدينة وتوفير الحماية لممجموعات الييودية المتطرفة
والمستوطنيف فيما يقوموف بو مف مياجمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة
مما يؤدي إلى الكثير مف االحتكاؾ والعنؼ المذيف يكوف ضحاياىما دوما ىـ
الفمسطينيوف العزؿ مف مسمميف ومسيحييف.
 -7ال تزاؿ المخططات الييويدية تتواصؿ لتيويد ما تبقى مف القدس الشرقية
والقضاء نيائيا عمى حؿ الدولتيف بالرغـ مف جيود الممؾ عبداهلل ،ممؾ األردف والممؾ
محمد السادس ،رئيس لجنة القدس .وقد دعى الرئيس محمود عباس خالؿ القمة
العربية األخيرة المنعقدة في شرـ الشيخ كؿ أحرار العالـ إلى زيارة القدس الشريؼ
تضامنا مع صمود أىميا في إثبات حقيـ في إقامة دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس
الشرقية.
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ثالثا-محادثات السالم الفلسطيني اإلسرائيلي:
 -8ال تزاؿ محادثات السالـ الفمسطينية االسرائمية مجمدة وال يزاؿ التزاـ إسرائيؿ
بتحقيؽ السالـ ضعيفا وخاصة في عيد نتنياىو الذي تتجو سياستو نحو مزيد مف
العنؼ والتطرؼ ومصادرة اآلراضي وتمادي غطرسة القوة واستغالؿ حمفاء إسرائيؿ
أسوأ استغالؿ .لقد كشؼ السيد نتنياىو عف الطبيعة الحقيقية لموقفو الذي أعمنو
خالؿ دعايتو االنتخابية حيث قاؿ إنو لف يسمح بقياـ الدولة الفمسطينية ماداـ في
الحكـ بؿ سيمضي قدما في بناء وتعزيز المزيد مف المستوطنات .قاؿ أيضا إنو لف
يفاوض عمى القدس ولف يتخمى عف الحدود مع نير األردف ,طالب السمطة
الفمسطينية كذلؾ بإنياء عالقتيا مع حماس واالعتراؼ بييودية دولة إسرائيؿ كشرط

الستئناؼ المفاوضات.

 -9لقد أجبر التعنت اإلسرائيمي وامكانية التوصؿ إلى اتفاؽ الفمسطينييف عمى انتياج
طريؽ مختمؼ يتمثؿ في تدويؿ القضية الفمسطينية .بدعـ عربي ودولي واسع،
اتجيت السمطة الفمسطينية نحو االمـ االمتحدة لممطالبة بتحديد موعد إلنياء
االحتالؿ كما تقدمت بطمبات القبوؿ إلى عدد مف المنظمات الدولية ومنيا محكمة

الجنايات الدولية التي رحبت بفمسطيف كعضو في أوؿ أبريؿ .2015

 -10ذكر الرئيس عباس في كممتو أماـ القمة العربية في مارس  2015بأنو بالرغـ
مف كافة الجيود المبذولة لتدويؿ القضية الفمسطينية ردا عمى التعنت اإلسرائيمي ظؿ
الفمسطينيوف ممتزميف بالسالـ عمى أساس ق اررات الشرعية الدولية ومبادرة السالـ
العربية وفقا لقرار الجمعية العامة رقـ  ,67/19الذي يؤكد عمى إنياء االحتالؿ ,ونيؿ
فمسطيف استقالليا وبسطيا سيادتيا الكاممة عمى األارضي المحتمة منذ عاـ 1967
واقامة دولة فمسطينية عاصمتيا القدس الشرقية ,وحؿ مشكمة الالجئيف وفقا لمقرار رقـ
 ,194مع الوقؼ التاـ لعممية بناء المستوطنات ,بما في ذلؾ في القدس ,واطالؽ

)EX.CL/908 (XXVII
Page 4

سراح األسرى  ,وانياء الحصار المفروض عمى قطاع غزة وعدـ تكرار حجز أمواؿ

الضرائب.

 -11ال تزاؿ الجيود والضغوط الدولية مستمرة إلحداث اختراؽ بيف الطرفيف وتنشيط
العممية السممية .في ىذا الصدد ،سعت مسؤولة السياسية الخارجية األوروبية السيدة
فيدريكا موغيريني إلى تنشيط المشاركة األوروبية في المفاوضات ،إضافة إلى جانب
محاولتيا إشراؾ دوؿ عربية مثؿ المممكة العربية السعودية واألردف ومصر ،بدرجة
أكبر في عمؿ الوساطة الرباعية في الشرؽ األوسط المكونة مف الواليات المتحدة
واألمـ المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا .في سمسمة مف التقارير السنوية في
مجاالت الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ،أشار االتحاد األوروبي إلى أنو يتعيف عمى
إسرائيؿ بذؿ كؿ جيد ممكف مف أجؿ االستئناؼ المبكر لعممية السالـ في الشرؽ
األوسط .كما حث االتحاد األوروبي السمطة الفمسطينية عمى اتخاذ خطوات إيجابية
الستئناؼ محادثات السالـ داعيا إسرائيؿ إلى ضماف احتراـ القانوف الدولي وحقوؽ
اإلنساف في األراضي المحتمة .وكانت تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف
نتنياىو ،قبؿ يوـ مف فوزه في االنتخابات البرلمانية ،سببت قمقا بالغا في كؿ مف
بروكسؿ وواشنطف ،حيث قاؿ إنو لف تكوف لمفمسطينييف دولة ما داـ ىو في السمطة.
مف الجدير بالذكر أف االتحاد األوروبي قد اختار المفاوض اإليطالي المخضرـ
فرناندو جنتيميني ممثال خاص لو في منطقة الشرؽ األوسط.

رابعا -االنتخابات الفلسطينية وتداعياتها:
 -12حقؽ حزب الميكود بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو فو از مفاجئا
في االنتخابات اإلسرائيمية العامة وأتاحت النتائج لرئيس الوزراء بنياميف نتانياىو
فرصة قوية لتشكيؿ ائتالؼ حكومي يميني .وسمحت لو بتولي رئاسة الحكومة لممرة
اإلسرئيمية .أظيرت
ا
الرابعة ليصبح رئيس الوزراء األطوؿ مدة في رئاسة الحكومة
النتائج حصوؿ الميكود عمى  30مقعدا في البرلماف (الكنيست) المكوف مف 120
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عضوا في حيف حصؿ منافسو الرئيسي ،االتحاد الصييوني بزعامة إسحاؽ ىرتزوغ

الذي يمثؿ يسار الوسط عمى  24مقعدا.

 -13في ضوء نتائج االنتخابات األخيرة التي فاز فييا رئيس الوزراء بنياميف
نتينياىو ،تشير الدالئؿ إلى أنو ال يوجد شريؾ إسرائيمي ممتزـ بالمفاوضات السممية
لموصوؿ إلى حؿ سياسي مرض .ولذا ال تعتبر التدابير الفمسطينية عمى المستوى
الدولي عمال أحادي الجانب بحثا عف مخرج سممي واستعادة الحقوؽ الفمسطينية
وتحقيؽ العدالة عمى أرض الواقع .تؤكد النتائج كذلؾ التزاـ الناخب اإلسرائيمي
بمشروع التوسع االستيطاني مف خالؿ طرح حزب الميكود والسير في اتجاه التصعيد

وتأكيد ييودية الدولة ودعـ التطرؼ اإلسرائيمي ورفض حؿ الدولتيف.

 -14احتمت األحزاب العربية اإلسرائيمية المركز الثالث وحصمت عمى  14مقعدا في
الكني ست الجديد بحسب استطالعات الرأي لدى الخروج مف مراكز االقتراع وكانت
ىذه أكبر حصة يحصؿ عمييا الفمسطينيوف داخؿ الخط األخضر في تاريخيـ مما
يشكؿ ليـ تحديا مف حيث االستخداـ الفعاؿ ليذه القوة البرلمانية الممحوظة .وكانت
األحزاب العربية شاركت كجزء في قائمة مشتركة ألوؿ مرة وتوقعت أف تصبح القوة
الثالثة في الكنيست المقبؿ وأف يكوف ليا دور مؤثر في الحياة السياسية ،إال أنيا
أكدت رفضيا المشاركة في أي حكومة مقبمة بسبب التعارض الكبير بيف برنامجيا

وبرامج األحزاب األخرى.

خامسا -الوضع الداخلي الفلسطيني:
 -15ال تزاؿ الحكومة الفمسطينية تبذؿ الجيود لتوحيد الشعب الفمسطيني وانياء
االنقساـ وجعؿ المصالحة الفمسطينية حقيقة واجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية

في أسرع ما يمكف بموجب االتفاقات التي تـ إبراميا في الدوحة والقاىرة وغزة.

 -16لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،تـ االتفاؽ في المجمس المركزي الفمسطيني عمى تكميؼ
وفد مف منظمة التحرير الفمسطينية بالذىاب إلى قطاع غزة مع استمرار حكومة
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الوفاؽ الوطني في االضطالع بدورىا في وجو العقبات التي تعترض طريقيا في
ممارسة صالحياتيا كاممة وبسط سيطرتيا عمى المعابر واعادة إعمار قطاع غزة.

 -17في ىذا الصدد ،نؤكد عمى التعامؿ مع الوضع الفمسطيني مف خالؿ بوابة
الشرعية الفمسطينية حفاظا عمى وحدة الموقؼ والتمثيؿ.

سادسا -الالجئون الفلسطينيون:
 -18يعيش ثمث الالجئيف الفمسطينييف المسجميف لدى األونروا أو ما يزيد عف 1,4
مميوف الجئ ،في  58مخيما معترفا بو لالجئيف في األردف ولبناف والجميورية العربية
السورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية.

 -19نسبةً لتدىور األوضاع األمنية في المنطقة العربية خاصة في سوريا التي
تحتضف في مخيـ واحد وىو مخيـ اليرموؾ حوالي  160الؼ الجئي فمسطيني ,زادت

معاناتيـ بشكؿ كبير في اآلونة األخيرة حيث سيطر تنظيـ الدولة عمى أجزاء كبيرة
مف المخيـ القريب مف دمشؽ العاصمة السورية ,إال أف دخوؿ التنظيـ المعروؼ
إعالميا بػ"داعش" إلى المخيـ أثار الرعب في نفوس سكانو الذيف فر أكثر مف 2500
منيـ في اتجاه أحياء مجاورة بعد تسييالت مف قوات النظاـ لعبورىـ ،فيما بدا أف

األمر الواقع الجديد وحد الفصائؿ الفمسطينية ضد التنظيـ المتطرؼ.

 -20أعمنت سوريا موخ ار عمى لساف وزير المصالحة الوطنية ،عمي حيدر ،أف
الوضع الراىف في مخيـ اليرموؾ الواقع جنوب دمشؽ والذي يسيطر تنظيـ "الدولة
اإلسالمية" عمى أجزاء واسعة منو ،يستدعي "حال عسكريا" .وكاف عدد سكاف المخيـ
قبؿ بدء النزاع السوري حوالي  160ألفا ،وتراجع إلى حوالي  18ألفا.
 -21كما ىو معموـ ،فإف أوؿ ضحايا التدخؿ العسكري ىـ الالجئوف والمدنيوف
األبرياء العزؿ حيث أف التدخؿ العسكري السوري يأخذ شكؿ التدخؿ الجوي وقصؼ
المناطؽ السكنية وقد ال يخمو مف استخداـ األسمحة الكيماوية المحرمة دوليا مما
تتسبب عنو إصابات ووفيات كبيرة وسط األطفاؿ والنساء .لذا فإف معاناة الالجئيف
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الفمسطينييف تتفاقـ في ظؿ غياب الحموؿ السياسية لقضيتيـ وفشؿ المجتمع الدولي
في تفعيؿ ق اررات الشرعية الدولية لمساندة حقيـ الشرعي في العودة إلى وطنيـ،
فمسطيف.
سابعا-الخالصة والتوصيات:
 -22نوكد دعمنا لمحؿ السممي لمقضية الفمسطينية مف خالؿ آليات التفاوض المتفؽ
عمييا طبقا لمبادئ القانوف الدولي وجميع مقررات االتحاد األفريقي السابقة والق اررات
ذات الصمة لكؿ مف األمـ المتحدة والجامعة العربية.
 -23ندعو إلى اإلسراع بالعودة إلى المسار السممي التفاوضي بيف الفمسطينييف
واإلسرائيمييف ونطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط عمى إسرائيؿ لتذعف لمشروط
الدولية المتمثمة في وقؼ بناء المستوطنات وأعماؿ القتؿ وىدـ المنازؿ والتوسع في
اآلراضي الفمسطينية والرجوع إلى حؿ الدولتيف واالعتراؼ بحؽ فمسطيف في إقامة
دولتيا وعاصمتيا القدس الشرقية ضمف حدود  1967حتى تتمكف مف العيش بسالـ
جنبا الي جنب مع الدولة اإلسرائيمية ويسود السالـ في المنطقة.
 -24يدعو االتحاد األفريقي الفصائؿ الفمسطينية الي توحيد صفوفيا وتعزيز قيـ
المصالحة الوطنية مف أجؿ كسب مواقؼ تفاوضية موحدة تحظى بالدعـ الدولي
واإلقميمي في حمؿ الجانب اإلسرائيمي عمى قبوؿ الشروط الفمسطينية المدعومة
بق اررات الشرعية الدولية المتمثمة في حؿ الدولتيف.
 -25يمتزـ االتحاد األفريقي بدعـ القضية الفمسطينية في كافة المحافؿ الدولية ويدعو
الدوؿ األعضاء فيو إلى دعـ ىذه القضية العادلة في جميع المحافؿ الدولية ودعـ
كفاح الشعب الفمسطيني مف أجؿ إقامة دولتو المستقمة عمى أساس حدود  4يونيو
 1967وعاصمتيا القدس الشرقية ,كما يجدد تأكيده عمى مقرراتو السابقة ذات الصمة
بدعـ القضية الفمسطينية.
-

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Executive Council Collection

2015

Report of the Commission on the
situation in the Middle East and Palestine
African Union
African Union
http://archives.au.int/handle/123456789/4752
Downloaded from African Union Common Repository

