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 وفلسطين وسطأل الشرق اعن الوضع في المفوضية  تقرير
 
 مقدمة: -والأ
ريقي تحاد األفإل.ظمت القضية الفمسطينة محؿ اىتماـ ومتابعة دائمة مف قبؿ ا1

التي أراضيو  ةنيؿ حريتو واستعادنضالو مف أجؿ تضامنا مع الشعب الفمسطيني في 
كيد أت . إف نضاؿ الشعب الفمسطيني ىو1967سرائيمي منذ عاـ إلااحتميا المستعمر 

 الشرقي. يؤيد الفمسطينية وعاصمتيا القدس يضاكامؿ االر  ىلحقو في قياـ دولتو عم
ومف الفوري مف مرتفعات الجوالف السورية سرائيؿ االموقؼ األفريقي كذلؾ انسحاب 

 الجنوب المبناني.
 
فريقية ألطار دعـ الشراكة اإقضية الفمسطينية  في ال مف االفريقي موقؼتي الأ.ي2

مع موقؼ يتطابؽ  وىلمعالـ العربي و  بالنسبة العربية مف خالؿ دعـ القضية الجوىرية
فريقيا في المحافؿ أدافع عنيا نسانية التي تإلوالمفاىيـ ا المشتركة قيـ الحرية والعدالة

يشاطر االتحاد األفريقي ىذه القيـ مع أولئؾ الذيف يدافعوف عف حؽ  .الدولية
الوجود كدولة محورية في في  ياحقالفمسطينييف ويسعى إلى ضماف استعادة فمسطيف 

والرساالت لالنبياء  اميدتعتبر نسانية والديانات و إلمف تاريخ ا االمنطقة تجمع كثير 
 عمى العالـ أف يحافظ عمييا .والحضارات التي يجب 

 
لقت أالمشيد و  ىسرائيمية عمإلسيطرت االنتخابات ا ،خالؿ الفترة قيد االستعراض.3

تنشيط جيود السالـ وبعض التطورات عمى المسرح الدولي وما يواجو  ىبظالليا عم
وباما وحكومة نتينياىو أارة دود نظرا لبرودة العالقات بيف إمالموقؼ األمريكي مف ج

 االنتخابات.في خري بعد فوزىا ألحكـ مرة ا إلى التي عادت
 
محادثات السالـ الفسطينية نادي باستئناؼ فريقي الحؿ السممي وياالتحاد األيؤيد  .4
ـ ائقميمية اليجاد حؿ سممي عادؿ ونيائي قإلالجيود الدولية وامواصمة سرائمية و إلا

قرارات قررات ذات الصمة لالتحاد األفريقي و متنفيذ البادي أيضا ين .حؿ الدولتيف ىعم
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تأخير مما سيساىـ بال شؾ في إيجاد حؿ  مجمس األمف لألمـ المتحدة بدوف أي
ضطرابات السياسية والصراعات اللممشاكؿ التي تواجو العالـ العربي متمثمة في ا

قة الي العنؼ وظيور لي انجراؼ المنطاأليدلوجية والفكرية والحزبية التي أدت إ
الحؿ إف قميمييف, إلمف األد السمـ واتيارات متطرفة في العراؽ وسوريا واليمف مما ييد  

القضايا العربية بشكؿ الذي يساىـ في تسوية  حؿىو الالناجع لمقضية الفمسطينية 
 العربي. في العالـ حباطإلؿ  حالة االحتقاف وايعاـ وتقم

 
 القدس المحتلة: -ثانيا
 
محاوالت تيويد القدس الشريؼ مف قبؿ الكياف الصييوني الذي  يتزاؿ تجر  ال. 5

سعى تو  .يسمح لممتطرفيف الييود بممارسة طقوسيـ الدينية داخؿ الحـر الشريؼ
ثار آلالمدينة التاريخية وطمس اجاىدة إلى تغيير معالـ ىذه لدولة الصييونية ا
مبادئ ي الواضح والمتمثؿ في الموقؼ الدول مف رغـبالفييا سالمية والمسيحية إلا

 مة بمدينة القدس المحتمة.صوقرارات الشرعية الدولية ذات ال القانوف الدولي
 
سرائيمية ماضية إلالدولة اتزاؿ ال  ،ةيالتحذيرات والقرارات الدولجميع  . بالرغـ مف6

جراءات  تغيير معالـ المدينة وتوفير الحماية لممجموعات الييودية المتطرفة إفي 
سالمية والمسيحية في المدينة إلمياجمة المقدسات اما يقوموف بو مف لمستوطنيف فيوا

إلى الكثير مف االحتكاؾ والعنؼ المذيف يكوف ضحاياىما دوما ىـ ؤدي مما ي
 الفمسطينيوف العزؿ مف مسمميف ومسيحييف.

مف القدس الشرقية  ىتبق ماتواصؿ لتيويد المخططات الييويدية تال تزاؿ  -7
ردف والممؾ ألممؾ ا ،جيود الممؾ عبداهلل مف رغـالحؿ الدولتيف ب ىء نيائيا عملقضاوا

القمة خالؿ الرئيس محمود عباس  ىرئيس لجنة القدس. وقد دع ،محمد السادس
زيارة القدس الشريؼ  إلى العالـأحرار شـر الشيخ كؿ المنعقدة في خيرة ألالعربية ا

دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس  ةقامفي إ إثبات حقيـىميا في أضامنا مع صمود ت
 الشرقية.
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 :سرائيليإلمحادثات السالم الفلسطيني ا-ثالثا

سرائيؿ إالتزاـ ال يزاؿ محادثات السالـ الفمسطينية االسرائمية مجمدة و  ال تزاؿ -8
تتجو سياستو نحو مزيد مف الذي خاصة في عيد نتنياىو و  اتحقيؽ السالـ ضعيفب

سرائيؿ إغطرسة القوة واستغالؿ حمفاء  يتمادراضي و آلالعنؼ والتطرؼ ومصادرة ا
ف الطبيعة الحقيقية لموقفو الذي أعمنو السيد نتنياىو ع كشؼ قدل .أسوأ استغالؿ

فمسطينية ماداـ في الدولة اللف يسمح بقياـ خالؿ دعايتو االنتخابية حيث قاؿ إنو 
لف قاؿ أيضا إنو . المزيد مف المستوطناتوتعزيز سيمضي قدما في بناء  بؿالحكـ 

ردف, طالب السمطة ألنير ا مععف الحدود  ىالقدس ولف يتخم ىيفاوض عم
سرائيؿ كشرط إنياء عالقتيا مع حماس واالعتراؼ بييودية دولة إبكذلؾ الفمسطينية 

 ستئناؼ المفاوضات.ال

مكانية التوصؿ إلى اتفاؽ الفمسطينييف و سرائيمي إلالتعنت ا أجبرقد ل -9 مى انتياج عا 
 ،ودولي واسعبدعـ عربي  .في تدويؿ القضية الفمسطينيةؽ مختمؼ يتمثؿ طري

نياء موعد إلبتحديد لبة انحو االمـ االمتحدة لممطالسمطة الفمسطينية اتجيت 
محكمة  يامف المنظمات الدولية ومنالقبوؿ إلى عدد االحتالؿ كما تقدمت بطمبات 

 .2015بريؿ أ في أوؿ عضوكفمسطيف ب رحبتالجنايات الدولية التي 

رغـ بالنو أب 2015لقمة العربية في مارس ا أماـ الرئيس عباس في كممتوذكر  -10
ظؿ سرائيمي إلالتعنت ا ىالجيود المبذولة لتدويؿ القضية الفمسطينية ردا عم افةكمف 

ساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالـ أ ىممتزميف بالسالـ عمالفمسطينيوف 
نياء االحتالؿ, ونيؿ إ ىكد عمؤ , الذي ي19/67الجمعية العامة رقـ العربية وفقا لقرار 

 1967المحتمة  منذ عاـ  يضار ألا ىسيادتيا الكاممة عم يابسطفمسطيف استقالليا و 
قامة دولة فمسطينية و   رقـ مقرارل اعاصمتيا القدس الشرقية, وحؿ مشكمة الالجئيف وفقا 

طالؽ ا  القدس, و في , بما في ذلؾ عممية بناء المستوطناتالوقؼ التاـ لمع , 194
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مواؿ أقطاع غزة وعدـ تكرار حجز  ىعم المفروض نياء الحصارا  , و  ىسراح األسر 
 الضرائب. 

نشيط وتحداث اختراؽ بيف الطرفيف إلالجيود والضغوط الدولية مستمرة ال تزاؿ  -11
 لسيدةاألوروبية ا مسؤولة السياسية الخارجية سعت ،في ىذا الصدد .العممية السممية

جانب فيدريكا موغيريني إلى تنشيط المشاركة األوروبية في المفاوضات، إضافة إلى 
درجة مثؿ المممكة العربية السعودية واألردف ومصر، بمحاولتيا إشراؾ دوؿ عربية 

مف الواليات المتحدة  ةالمكون في الشرؽ األوسطالرباعية  الوساطة أكبر في عمؿ
في سمسمة مف التقارير السنوية في  .روبي وروسياواألمـ المتحدة واالتحاد األو 

إلى أنو يتعيف عمى أشار االتحاد األوروبي  ،مجاالت الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف
إسرائيؿ بذؿ كؿ جيد ممكف مف أجؿ االستئناؼ المبكر لعممية السالـ في الشرؽ 

خطوات إيجابية خاذ السمطة الفمسطينية عمى اتروبي ألو ا االتحادحث  كما .األوسط
الستئناؼ محادثات السالـ داعيا إسرائيؿ إلى ضماف احتراـ القانوف الدولي وحقوؽ 

وكانت تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف  .اإلنساف في األراضي المحتمة
 كؿ مف قبؿ يـو مف فوزه في االنتخابات البرلمانية، سببت قمقا بالغا في نتنياىو،

 .دولة ما داـ ىو في السمطةو لف تكوف لمفمسطينييف قاؿ إنيث حبروكسؿ وواشنطف، 
اختار المفاوض اإليطالي المخضـر قد أف االتحاد األوروبي مف الجدير بالذكر 
 .منطقة الشرؽ األوسطفي  لو خاص الفرناندو جنتيميني ممث

 االنتخابات الفلسطينية وتداعياتها: -رابعا

وزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو فوزا مفاجئا حقؽ حزب الميكود بزعامة رئيس ال -12
رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو لالنتائج أتاحت و في االنتخابات اإلسرائيمية العامة 

تولي رئاسة الحكومة لممرة سمحت لو بو . فرصة قوية لتشكيؿ ائتالؼ حكومي يميني
أظيرت  .ئيميةامدة في رئاسة الحكومة اإلسر ألطوؿ ارئيس الوزراء الرابعة ليصبح 

فمقعدا في البرلماف )الكنيست( الم 30النتائج حصوؿ الميكود عمى   120مف  كو 
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االتحاد الصييوني بزعامة إسحاؽ ىرتزوغ  ،عضوا في حيف حصؿ منافسو الرئيسي
 مقعدا. 24الذي يمثؿ يسار الوسط عمى 

ميف خيرة التي فاز فييا رئيس الوزراء بنياألضوء نتائج االنتخابات افي  -13
سرائيمي ممتـز بالمفاوضات السممية إال يوجد شريؾ ، تشير الدالئؿ إلى أنو نتينياىو
 ىالمستو  ىعمالتدابير الفمسطينية ال تعتبر  اولذ .حؿ سياسي مرض إلى لموصوؿ

واستعادة الحقوؽ الفمسطينية حادي الجانب بحثا عف مخرج سممي أالدولي عمال 
سرائيمي إلكد النتائج كذلؾ التزاـ الناخب ارض الواقع. تؤ أ ىوتحقيؽ العدالة عم

في اتجاه التصعيد السير بمشروع التوسع االستيطاني مف خالؿ طرح حزب الميكود و 
  ورفض حؿ الدولتيف.سرائيمي إللتطرؼ ااكيد ييودية الدولة ودعـ أوت

مقعدا في  14مت األحزاب العربية اإلسرائيمية المركز الثالث وحصمت عمى تحا -14
كانت و ست الجديد بحسب استطالعات الرأي لدى الخروج مف مراكز االقتراع الكني
 امأكبر حصة يحصؿ عمييا الفمسطينيوف داخؿ الخط األخضر في تاريخيـ مىذه 

وكانت الستخداـ الفعاؿ ليذه القوة البرلمانية الممحوظة. ايشكؿ ليـ تحديا مف حيث 
توقعت أف تصبح القوة و وؿ مرة ألقائمة مشتركة  فيكجزء األحزاب العربية شاركت 

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 

 األخرى. ألحزابوبرامج ا

 الوضع الداخلي الفلسطيني: -خامسا

نياء ا  لتوحيد الشعب الفمسطيني و تبذؿ الجيود  طينيةالحكومة الفمسال تزاؿ  -15
جراء االو االنقساـ وجعؿ المصالحة الفمسطينية حقيقة   تشريعيةالرئاسية و النتخابات ا 

 في الدوحة والقاىرة وغزة. إبراميا االتفاقات التي تـ بموجبسرع ما يمكف في أ

تكميؼ  ىيني عمتـ االتفاؽ في المجمس المركزي الفمسط ،لتحقيؽ ىذا اليدؼ -16
قطاع غزة مع استمرار حكومة  إلى لذىابباوفد مف منظمة التحرير الفمسطينية 
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في العقبات التي تعترض طريقيا في وجو بدورىا االضطالع في الوفاؽ الوطني 
 عمار قطاع غزة.إعادة وا  المعابر  ىممارسة صالحياتيا كاممة وبسط سيطرتيا عم

مؿ مع الوضع الفمسطيني مف خالؿ بوابة التعا ىنؤكد عم ،في ىذا الصدد -17
 وحدة الموقؼ والتمثيؿ. ىالشرعية الفمسطينية حفاظا عم

 ن: والفلسطيني الالجئون -ساساد

 1,4ف لدى األونروا أو ما يزيد عف يف المسجميف الفمسطينيييعيش ثمث الالجئ -18
ورية العربية بو لالجئيف في األردف ولبناف والجمي امعترف امخيم 58مميوف الجئ، في 

 السورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية.

منية في المنطقة العربية خاصة في سوريا التي ألوضاع األلتدىور ا نسبةً  -19
الؼ الجئي فمسطيني, زادت  160تحتضف في مخيـ واحد وىو مخيـ اليرموؾ حوالي 

جزاء كبيرة أ ىتنظيـ الدولة عم خيرة حيث سيطرألااآلونة معاناتيـ بشكؿ كبير في 
إال أف دخوؿ التنظيـ المعروؼ , مف المخيـ القريب مف دمشؽ العاصمة السورية

 2500 إعالميا بػ"داعش" إلى المخيـ أثار الرعب في نفوس سكانو الذيف فر أكثر مف
بعد تسييالت مف قوات النظاـ لعبورىـ، فيما بدا أف  منيـ في اتجاه أحياء مجاورة

 .د الفصائؿ الفمسطينية ضد التنظيـ المتطرؼالواقع الجديد وح  األمر 

 عمى لساف وزير المصالحة الوطنية، عمي حيدر، أف أعمنت سوريا موخرا -20
الوضع الراىف في مخيـ اليرموؾ الواقع جنوب دمشؽ والذي يسيطر تنظيـ "الدولة 

دد سكاف المخيـ اإلسالمية" عمى أجزاء واسعة منو، يستدعي "حال عسكريا". وكاف ع
 .ألفا 18 إلى حوالي ألفا، وتراجع 160 اليقبؿ بدء النزاع السوري حو 

لالجئوف والمدنيوف وؿ ضحايا التدخؿ العسكري ىـ اأف فإ ،معموـكما ىو  -21
جوي وقصؼ التدخؿ يأخذ شكؿ ال ف التدخؿ العسكري السوريأبرياء العزؿ حيث ألا
ا مما مة دوليمحر  الكيماوية السمحة األـ خمو مف استخدايلمناطؽ السكنية وقد ال ا

 الالجئيف ناةف معاإف اطفاؿ والنساء. لذألوسط ا كبيرة وفياتصابات و إتتسبب عنو 
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المجتمع الدولي  فشؿفي ظؿ غياب الحموؿ السياسية لقضيتيـ و  تفاقـالفمسطينييف ت
 ،نيـإلى وطالعودة في في تفعيؿ قرارات الشرعية الدولية لمساندة حقيـ الشرعي 

 فمسطيف.
 

 الخالصة والتوصيات:-اسابع
ليات التفاوض المتفؽ آنوكد دعمنا لمحؿ السممي لمقضية الفمسطينية مف خالؿ  -22

قرارات الفريقي السابقة و قررات االتحاد األمقا لمبادئ القانوف الدولي وجميع طبعمييا 
 مـ المتحدة والجامعة العربية.األ مف ؿلك ذات الصمة

لمسار السممي التفاوضي بيف الفمسطينييف ا إلى العودةبسراع إلاإلى  ندعو -23
عف لمشروط ذسرائيؿ لتإ ىعمممارسة الضغط سرائيمييف ونطالب المجتمع الدولي بإلوا

القتؿ وىدـ المنازؿ والتوسع في بناء المستوطنات وأعماؿ الدولية المتمثمة في وقؼ 
قامة إالعتراؼ بحؽ فمسطيف في حؿ الدولتيف وا إلى راضي الفمسطينية والرجوعآلا

تتمكف مف العيش بسالـ  ىحت 1967دولتيا وعاصمتيا القدس الشرقية ضمف حدود 
 يسود السالـ في المنطقة.و سرائيمية إلجنبا الي جنب مع الدولة ا

وتعزيز قيـ  صفوفيا الي توحيدفريقي الفصائؿ الفمسطينية يدعو االتحاد األ -24
دولي الدعـ الب ىب مواقؼ تفاوضية موحدة تحظجؿ كسأالمصالحة الوطنية مف 

قبوؿ الشروط الفمسطينية المدعومة  ىعم اإلسرائيميحمؿ الجانب في  قميميإلوا
 بقرارات الشرعية الدولية المتمثمة في حؿ الدولتيف.

 وويدعفريقي بدعـ القضية الفمسطينية في كافة المحافؿ الدولية يمتـز االتحاد األ -25
المحافؿ الدولية ودعـ جميع قضية العادلة في ىذه الدعـ  يو إلىف عضاءألدوؿ اال

يونيو  4ساس حدود أ ىقامة دولتو المستقمة عممف أجؿ إكفاح الشعب الفمسطيني 
السابقة ذات الصمة  ومقرراتيجد د تأكيده عمى وعاصمتيا القدس الشرقية, كما  1967

 بدعـ القضية الفمسطينية.
- 
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