
 
 مؤتمر االتحاد األفريقي

 الخامسة والعشرون عادية الالدورة 
 2015يونيو  15-14جوهانسبيرج، جنوب أفريقيا، 

 
 
 

 األصل: إنجليزي 
ASSEMBLY/AU/9 (XXV) 

 
 
 

 وضع فيعن الالمفوضية تقرير 
 الشرق األوسط وفلسطين

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia  P.O. Box 3243 Tel: 5517 700  Fax: 5517844 
 www.au.intWebsite:    

http://www.au.int/


ASSEMBLY/AU/9 (XXV) 

Page 1 

 

 وفلسطين وسطأل الشرق اعن الوضع في المفوضية  تقرير
 
 مقدمة: -والأ
تحاد األفريقي إلل ا.ظلت القضية الفلسطينة محل اهتمام ومتابعة دائمة من قب1

التي أراضيه  ةنيل حريته واستعادنضاله من أجل تضامنا مع الشعب الفلسطيني في 
كيد أت . إن نضال الشعب الفلسطيني هو1967سرائيلي منذ عام إلااحتلها المستعمر 

 الشرقي. يؤيد الفلسطينية وعاصمتها القدس يضاكامل االر  ىلحقه في قيام دولته عل
ومن الفوري من مرتفعات الجوالن السورية سرائيل اكذلك انسحاب  الموقف األفريقي
 الجنوب اللبناني.

 
فريقية ألطار دعم الشراكة اإقضية الفلسطينية  في ال من االفريقي موقفتي الأ.ي2

مع موقف يتطابق  وهللعالم العربي و  بالنسبة العربية من خالل دعم القضية الجوهرية
فريقيا في المحافل أدافع عنها نسانية التي تإلوالمفاهيم ا ةالمشترك قيم الحرية والعدالة

يشاطر االتحاد األفريقي هذه القيم مع أولئك الذين يدافعون عن حق  .الدولية
الوجود كدولة محورية في في  هاحقالفلسطينيين ويسعى إلى ضمان استعادة فلسطين 

لالنبياء والرساالت  امهدتعتبر نسانية والديانات و إلمن تاريخ ا االمنطقة تجمع كثير 
 على العالم أن يحافظ عليها .والحضارات التي يجب 

 
لقت أالمشهد و  ىسرائيلية علإلسيطرت االنتخابات ا ،خالل الفترة قيد االستعراض.3

تنشيط جهود السالم وبعض التطورات على المسرح الدولي وما يواجه  ىبظاللها عل
نياهو وباما وحكومة نتأدارة لعالقات بين إود نظرا لبرودة امالموقف األمريكي من ج

 االنتخابات.في خري بعد فوزها ألحكم مرة ا إلى التي عادت
 
محادثات السالم الفسطينية نادي باستئناف فريقي الحل السلمي وياالتحاد األيؤيد  .4
م ائقليمية اليجاد حل سلمي عادل ونهائي قإلالجهود الدولية وامواصلة سرائلية و إلا

قرارات قررات ذات الصلة لالتحاد األفريقي و متنفيذ البينادي أيضا  .ل الدولتينح ىعل
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تأخير مما سيساهم بال شك في إيجاد حل  مجلس األمن لألمم المتحدة بدون أي
ضطرابات السياسية والصراعات الللمشاكل التي تواجه العالم العربي متمثلة في ا

ي انجراف المنطقة الي العنف وظهور لاأليدلوجية والفكرية والحزبية التي أدت إ
الحل إن قليميين, إلمن األد السلم واتيارات متطرفة في العراق وسوريا واليمن مما يهد  

القضايا العربية بشكل الذي يساهم في تسوية  حلهو الالناجع للقضية الفلسطينية 
 العربي. في العالم حباطإلل  حالة االحتقان وايعام وتقل

 
 لمحتلة:القدس ا -ثانيا
 
محاوالت تهويد القدس الشريف من قبل الكيان الصهيوني الذي  ي ال تزال تجر . 5

سعى تو  .يسمح للمتطرفين اليهود بممارسة طقوسهم الدينية داخل الحرم الشريف
ثار آلالمدينة التاريخية وطمس اجاهدة إلى تغيير معالم هذه لدولة الصهيونية ا
مبادئ الموقف الدولي الواضح والمتمثل في  نم رغمبالفيها سالمية والمسيحية إلا

 لة بمدينة القدس المحتلة.صوقرارات الشرعية الدولية ذات ال القانون الدولي
 
سرائيلية ماضية إلالدولة اتزال ال  ،ةيالتحذيرات والقرارات الدولجميع  . بالرغم من6

ية المتطرفة جراءات  تغيير معالم المدينة وتوفير الحماية للمجموعات اليهودإفي 
سالمية والمسيحية في المدينة إلمهاجمة المقدسات اما يقومون به من والمستوطنين في

إلى الكثير من االحتكاك والعنف اللذين يكون ضحاياهما دوما هم ؤدي مما ي
 الفلسطينيون العزل من مسلمين ومسيحيين.

الشرقية من القدس  ىتبق ماتواصل لتهويد المخططات اليهويدية تال تزال  -7
ردن والملك ألملك ا ،جهود الملك عبدهللا من رغمالحل الدولتين ب ىلقضاء نهائيا علوا

القمة خالل الرئيس محمود عباس  ىرئيس لجنة القدس. وقد دع ،محمد السادس
زيارة القدس الشريف  إلى العالمأحرار شرم الشيخ كل المنعقدة في خيرة ألالعربية ا

دولة فلسطين وعاصمتها القدس  ةقامفي إ ثبات حقهمإهلها في أ ضامنا مع صمود ت
 الشرقية.
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 :سرائيليإلمحادثات السالم الفلسطيني ا-ثالثا

سرائيل إالتزام ال يزال محادثات السالم الفلسطينية االسرائلية مجمدة و  ال تزال -8
تتجه سياسته نحو مزيد من الذي خاصة في عهد نتنياهو و  اتحقيق السالم ضعيفب

سرائيل إغطرسة القوة واستغالل حلفاء  يتمادراضي و آلتطرف ومصادرة االعنف وال
ن الطبيعة الحقيقية لموقفه الذي أعلنه السيد نتنياهو ع كشف قدل .أسوأ استغالل

فلسطينية مادام في الدولة اللن يسمح بقيام خالل دعايته االنتخابية حيث قال إنه 
لن . قال أيضا إنه ن المستوطناتالمزيد موتعزيز سيمضي قدما في بناء  بلالحكم 

ردن, طالب السلطة ألنهر ا مععن الحدود  ىالقدس ولن يتخل ىيفاوض عل
سرائيل كشرط إنهاء عالقتها مع حماس واالعتراف بيهودية دولة إبكذلك الفلسطينية 

 ستئناف المفاوضات.ال

مكانية التوصل إلى اتفاق الفلسطينيين و سرائيلي إلالتعنت ا أجبرقد ل -9 لى انتهاج عا 
 ،ودولي واسعبدعم عربي  .في تدويل القضية الفلسطينيةطريق مختلف يتمثل 

نهاء موعد إلبتحديد لبة انحو االمم االمتحدة للمطالسلطة الفلسطينية اتجهت 
محكمة  هامن المنظمات الدولية ومنالقبول إلى عدد االحتالل كما تقدمت بطلبات 

 .2015بريل أ في أول عضوك فلسطينب رحبتالجنايات الدولية التي 

رغم بالنه أب 2015لقمة العربية في مارس ا أمام الرئيس عباس في كلمتهذكر  -10
ظل سرائيلي إلالتعنت ا ىالجهود المبذولة لتدويل القضية الفلسطينية ردا عل افةكمن 

ساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم أ ىملتزمين بالسالم علالفلسطينيون 
نهاء االحتالل, ونيل إ ىكد علؤ , الذي ي19/67ية وفقا لقرار الجمعية العامة رقم العرب

 1967المحتلة  منذ عام  يضار ألا ىسيادتها الكاملة عل هابسطفلسطين استقاللها و 
قامة دولة فلسطينية و   رقم لقرارل اعاصمتها القدس الشرقية, وحل مشكلة الالجئين وفقا 

طالق ا  القدس, و في , بما في ذلك ناء المستوطناتعملية بالوقف التام لمع , 194
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موال أقطاع غزة وعدم تكرار حجز  ىعل المفروض نهاء الحصارا  , و  ى سراح األسر 
 الضرائب. 

نشيط وتحداث اختراق بين الطرفين إلالجهود والضغوط الدولية مستمرة ال تزال  -11
 األوروبية السيدة يةمسؤولة السياسية الخارج سعت ،في هذا الصدد .العملية السلمية

جانب فيدريكا موغيريني إلى تنشيط المشاركة األوروبية في المفاوضات، إضافة إلى 
درجة مثل المملكة العربية السعودية واألردن ومصر، بمحاولتها إشراك دول عربية 

من الواليات المتحدة  ةالمكون في الشرق األوسطالرباعية  الوساطة أكبر في عمل
في سلسلة من التقارير السنوية في  .واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة

إلى أنه يتعين على أشار االتحاد األوروبي  ،مجاالت الديمقراطية وحقوق اإلنسان
إسرائيل بذل كل جهد ممكن من أجل االستئناف المبكر لعملية السالم في الشرق 

خطوات إيجابية خاذ السلطة الفلسطينية على اتروبي ألو ا االتحادحث  كما .األوسط
الستئناف محادثات السالم داعيا إسرائيل إلى ضمان احترام القانون الدولي وحقوق 

وكانت تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  .اإلنسان في األراضي المحتلة
 كل من ا فيقبل يوم من فوزه في االنتخابات البرلمانية، سببت قلقا بالغ نتنياهو،

 .دولة ما دام هو في السلطةه لن تكون للفلسطينيين قال إنحيث بروكسل وواشنطن، 
اختار المفاوض اإليطالي المخضرم قد أن االتحاد األوروبي من الجدير بالذكر 
 .منطقة الشرق األوسطفي  له خاص الفرناندو جنتيليني ممث

 االنتخابات الفلسطينية وتداعياتها: -رابعا

ق حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزا مفاجئا حق -12
رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لالنتائج أتاحت و في االنتخابات اإلسرائيلية العامة 

تولي رئاسة الحكومة للمرة سمحت له بو . فرصة قوية لتشكيل ائتالف حكومي يميني
أظهرت  .ئيليةامدة في رئاسة الحكومة اإلسر ل ألطو ارئيس الوزراء الرابعة ليصبح 

ن مقعدا في البرلمان )الكنيست( الم 30النتائج حصول الليكود على   120من  كو 
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االتحاد الصهيوني بزعامة إسحاق هرتزوغ  ،عضوا في حين حصل منافسه الرئيسي
 مقعدا. 24الذي يمثل يسار الوسط على 

ي فاز فيها رئيس الوزراء بنيامين خيرة التألضوء نتائج االنتخابات افي  -13
سرائيلي ملتزم بالمفاوضات السلمية إال يوجد شريك ، تشير الدالئل إلى أنه نتينياهو
 ى المستو  ىعلالتدابير الفلسطينية ال تعتبر  اولذ .حل سياسي مرض إلى للوصول

واستعادة الحقوق الفلسطينية حادي الجانب بحثا عن مخرج سلمي أالدولي عمال 
سرائيلي إلرض الواقع. تؤكد النتائج كذلك التزام الناخب اأ ىق العدالة علوتحقي

في اتجاه التصعيد السير بمشروع التوسع االستيطاني من خالل طرح حزب الليكود و 
  ورفض حل الدولتين.سرائيلي إللتطرف ااكيد يهودية الدولة ودعم أوت

مقعدا في  14وحصلت على  لت األحزاب العربية اإلسرائيلية المركز الثالثتحا -14
كانت و الكنيست الجديد بحسب استطالعات الرأي لدى الخروج من مراكز االقتراع 

 امأكبر حصة يحصل عليها الفلسطينيون داخل الخط األخضر في تاريخهم مهذه 
وكانت الستخدام الفعال لهذه القوة البرلمانية الملحوظة. ايشكل لهم تحديا من حيث 

توقعت أن تصبح القوة و ول مرة ألقائمة مشتركة  فيكجزء اركت األحزاب العربية ش
الثالثة في الكنيست المقبل وأن يكون لها دور مؤثر في الحياة السياسية، إال أنها 
أكدت رفضها المشاركة في أي حكومة مقبلة بسبب التعارض الكبير بين برنامجها 

 األخرى. ألحزابوبرامج ا

 ي:الوضع الداخلي الفلسطين -خامسا

نهاء ا  لتوحيد الشعب الفلسطيني و تبذل الجهود  الحكومة الفلسطينيةال تزال  -15
جراء االو االنقسام وجعل المصالحة الفلسطينية حقيقة   تشريعيةالرئاسية و النتخابات ا 

 في الدوحة والقاهرة وغزة. إبرامها االتفاقات التي تم بموجبسرع ما يمكن في أ

تكليف  ىفاق في المجلس المركزي الفلسطيني علتم االت ،لتحقيق هذا الهدف -16
قطاع غزة مع استمرار حكومة  إلى لذهابباوفد من منظمة التحرير الفلسطينية 
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في العقبات التي تعترض طريقها في وجه بدورها االضطالع في الوفاق الوطني 
 عمار قطاع غزة.إ عادة وا  المعابر  ىممارسة صالحياتها كاملة وبسط سيطرتها عل

التعامل مع الوضع الفلسطيني من خالل بوابة  ىنؤكد عل ،في هذا الصدد -17
 وحدة الموقف والتمثيل. ىالشرعية الفلسطينية حفاظا عل

 ن: والفلسطيني الالجئون  -ساساد

 1,4ن لدى األونروا أو ما يزيد عن ين المسجلين الفلسطينيييعيش ثلث الالجئ -18
جئين في األردن ولبنان والجمهورية العربية به لال امعترف امخيم 58مليون الجئ، في 

 السورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

منية في المنطقة العربية خاصة في سوريا التي ألوضاع األلتدهور ا نسبة   -19
الف الجئي فلسطيني, زادت  160تحتضن في مخيم واحد وهو مخيم اليرموك حوالي 

جزاء كبيرة أ ىخيرة حيث سيطر تنظيم الدولة علألااآلونة ر في معاناتهم بشكل كبي
إال أن دخول التنظيم المعروف , من المخيم القريب من دمشق العاصمة السورية

 2500 إعالميا بـ"داعش" إلى المخيم أثار الرعب في نفوس سكانه الذين فر أكثر من
لعبورهم، فيما بدا أن  بعد تسهيالت من قوات النظام منهم في اتجاه أحياء مجاورة

 .د الفصائل الفلسطينية ضد التنظيم المتطرفاألمر الواقع الجديد وح  

 على لسان وزير المصالحة الوطنية، علي حيدر، أن أعلنت سوريا موخرا -20
الوضع الراهن في مخيم اليرموك الواقع جنوب دمشق والذي يسيطر تنظيم "الدولة 

يستدعي "حال عسكريا". وكان عدد سكان المخيم  اإلسالمية" على أجزاء واسعة منه،
 .ألفا 18 إلى حوالي ألفا، وتراجع 160 اليقبل بدء النزاع السوري حو 

لالجئون والمدنيون ول ضحايا التدخل العسكري هم اأن فإ ،معلومكما هو  -21
جوي وقصف التدخل يأخذ شكل ال ن التدخل العسكري السوري أبرياء العزل حيث ألا
ا مما مة دوليمحر  الكيماوية السلحة األخلو من استخدام يلسكنية وقد ال لمناطق اا

 الالجئين ناةن معاإف اطفال والنساء. لذألوسط ا كبيرة وفياتصابات و إتتسبب عنه 
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المجتمع الدولي  فشلفي ظل غياب الحلول السياسية لقضيتهم و  تفاقمالفلسطينيين ت
 ،إلى وطنهمالعودة في حقهم الشرعي في تفعيل قرارات الشرعية الدولية لمساندة 

 فلسطين.
 

 الخالصة والتوصيات:-اسابع
ليات التفاوض المتفق آنوكد دعمنا للحل السلمي للقضية الفلسطينية من خالل  -22

قرارات الفريقي السابقة و قررات االتحاد األمقا لمبادئ القانون الدولي وجميع طبعليها 
 جامعة العربية.مم المتحدة والاأل من للك ذات الصلة

لمسار السلمي التفاوضي بين الفلسطينيين ا إلى العودةبسراع إلإلى ا ندعو -23
عن للشروط ذسرائيل لتإ ىعلممارسة الضغط سرائيليين ونطالب المجتمع الدولي بإلوا

القتل وهدم المنازل والتوسع في بناء المستوطنات وأعمال الدولية المتمثلة في وقف 
قامة إحل الدولتين واالعتراف بحق فلسطين في  إلى ة والرجوعراضي الفلسطينيآلا

تتمكن من العيش بسالم  ىحت 1967دولتها وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود 
 يسود السالم في المنطقة.و سرائيلية إلجنبا الي جنب مع الدولة ا

م وتعزيز قي صفوفها الي توحيدفريقي الفصائل الفلسطينية يدعو االتحاد األ -24
دولي الدعم الب ىجل كسب مواقف تفاوضية موحدة تحظأالمصالحة الوطنية من 

قبول الشروط الفلسطينية المدعومة  ىعل اإلسرائيليحمل الجانب في  قليميإلوا
 بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في حل الدولتين.

 وويدعلدولية فريقي بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل ايلتزم االتحاد األ -25
المحافل الدولية ودعم جميع قضية العادلة في هذه الدعم  فيه إلى عضاءألدول اال

يونيو  4ساس حدود أ ىقامة دولته المستقلة علمن أجل إكفاح الشعب الفلسطيني 
د تأكيده على وعاصمتها القدس الشرقية, كما  1967 السابقة ذات الصلة  همقرراتيجد 

 .بدعم القضية الفلسطينية
- 
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