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االوسط للفترةفلسطين والشرق في  تقرير حول الوضع  
 .0200كانون الثاني الى  0202من شباط 

 

 أواًل: المقدمة: 

ُيعرب االتحاد االفريقي مجددا عن استمرار دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة  -1
قامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام  المشروعة، وصوال الى تقرير مصيره وا 

س الشرقية، وعودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها قسرا، أو وعاصمتها القد 1691
، ولقرارات الشرعية 161منعوا من العودة إليها، مع احتفاظهم بحقهم في التعويض وفقا للقرار األممي 

 الدولية ومقررات واعالنات االتحاد االفريقي ذات الصلة.
حالل السالم الشامل والعادل والدائم في الشر  األوسط من لالل ويؤكد االتحاد على نداءاته المتكررة إل -2

التفاوض السلمي ونبذ العنف، الذي ال يتحق  اال بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وبتطبي  حل الدولتين وف  
سرائيل، تعيشان جنبا الى جنب، بكل مكونات  االجماع الدولي إلنهاء الصراع، دولتان: فلسطين وا 

لدولي مدعو . وان المجتمع اوبإقرار حقوقه غير القابلة للتصرفوالنماء للشعب الفلسطيني االستقاللية 
 للضغط على إسرائيل إلنفاذ حل الدولتين قبل فوات األوان.

ان ضياع فرصة حل الدولتين، واستحالة تطبيقها بحكم إقرار سياسة االمر الواقع التي تنتهجها اسرائيل،  -3
يار الدولة ، سيجعل من لوالهادفة الى تغيير ماهية وطبيعة قضايا الحل النهائيالقوة القائمة باالحتالل، 

الواحدة الليار األوحد. دولة واحدة يسودها نظام ابرتهايد يكرس علوية وتفو  المواطنين االسرائيليين على 
ياسة س الذين سيحرمون من حقوقهم األساسية وحقهم في العيش بحرية ومساواة، في ظل الفلسطينيين

 تفرقة عنصرية تميز على أساس العر  والدين ويستحيل بموجبها ان يتحق  السالم.
ان بقاء الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، وتصاعد االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية االستعمارية،  -1

مراره وانعدام تيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين. إن بقاء االحتالل واس
األمل في الوصول الى تسوية سياسية، واستمرار ظاهرة إفالت إسرائيل من العقاب، من شأنه ان يزيد 
وتيرة العنف وانعدام السالم في األراضي الفلسطينية المحتلة بما يجر منطقة الشر  األوسط بأكملها الى 

ز ما يشكله من تهديد للسالم واألمن يتجاو وُيبقى الوضع هناك في حالة أزمة حقو  إنسان، ب دوامة عنف،
 مداه االقليمي الى بعده الدولي.
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 سياستها االحتاللية في األراضي الفلسطينية المحتلة ( استمرت إسرائيل في 2021طيلة السنة الماضية )  -5
ومساكن ك واالستيالء على امالبكافة اشكالها المتمثلة بالتطهير العرقي، والتهجير القسري للمدنيين، 

محاوالت ، و الفلسطينيين، لاصة سكان مدينة القدس الشرقية، وتهجيرهم واحالل المستوطنين مكانهم
تهويد مدينة القدس ومقدساتها، واالستباحة المستمرة للمقدسات االسالمية والمسيحية، والتضيي  على 

طينيين ي ضد المدنيين الفلسحرية العبادة، وسياسة اإلعدام الميداني التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيل
العزل لمجرد االشتباه، والحصار االسرائيلي الظالم لقطاع غزة والعدوان المتواصل عليه، واعتقال 
الفلسطينيين في ظروف تتنافى مع الحد االدنى الذي تكفله المعاهدات الدولية ذات الصلة، عالوًة على 

 سياسة االعتقال اإلداري دون محاكمة.
سرائيل بالتضيي  على السكان الفلسطينيين وتقييد حركتهم من لالل الحواجز العسكرية ما كما تستمر ا  -9

بين المدن الفلسطينية لتعمي  عزل التواصل الجغرافي فيما بين المدن الفلسطينية، وفرض االقامات 
يين من نالجبرية لاصة على سكان القدس، واالستيالء على الموارد الطبيعية الفلسطينية، ومنع الفلسطي

 استغالل ثرواتهم الطبيعية.
تواصل إسرائيل إنكار حقو  الجئي فلسطين، وفي مقدمتها حقهم في العودة. كما صعدت من محاوالتها و   -1

العدائية لتقويض وكالة غوث وتشغيل الالجئين )اونروا( إنكارًا لحقو  الالجئين وحرمانهم حتى من الحد 
ب اسرائيل أي يهودي حول العالم وتمنحه الجنسية والعودة الى األدنى من الدعم اإلنساني، فيما تستقط

 األراضي الفلسطينية المحتلة واالقامة في المستوطنات وتقدم له الدعم واالمتيازات.
كل هذه الممارسات االستعمارية سابقة الذكر إلسرائيل، طبقت نظام فصل عنصري بأبشع صوره في  -8

اس ز بالمطل  ما بين السكان الفلسطينيين واإلسرائيليين على اساالراضي الفلسطينية المحتلة. نظام يمي
العر  والدين، ويمنح تفوقًا في الحقو  واالمتيازات لإلسرائيليين على أصحاب األرض الفلسطينيين. وقد 
عالنات القمم اإلفريقية  رفض االتحاد االفريقي ودان كل هذه السياسيات االسرائيلية التمييزية في مقررات وا 

سابقة، ويؤكد مجددا ان هذه السياسات اإلسرائيلية غير شرعية وتشكل تحديا سافرًا للقوانين والمبادئ ال
 الدولية، كما أن من شأنه أن يقوض فرص السالم المتاحة.

 ثانيا: الوضع السياسي، تضاؤل أفق التسوية السياسية:
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لم يزل المسار السياسي التفاوضي معطاًل ما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، على الرغم من تشكيل  -6
حكومة جديدة في إسرائيل العام الماضي، وما تعل  بها من آمال لبدء تفاوض سلمي. فقد اعلنت الحكومة 

م، واستعاضت ادل ودائاإلسرائيلية عن عدم نيتها االنلراط في مفاوضات مع الفلسطينيين تفضي لسالم ع
عنها بنيتها تقديم تسهيالت اقتصادية للفلسطينيين ُتحسن من الوضعية االقتصادية للحكومة والمواطنين 

هجير بالمضي قدًا في ملططاتها التي استمرت عقودًا لتالفلسطينيين. فيما تستمر الحكومة اإلسرائيلية 
حالل المستوطنين مكانه، وانتهاك عقاب  القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني بال الشعب الفلسطيني وا 

حيث أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، يعارض فكرة تأسيس دولة فلسطينية، وكان  أو مساءلة.
رئيسا لعدد من جماعات الضغط المؤيدة للمستوطنات. كما استبعد بينيت فكرة العودة الى المفاوضات 

 لالل فترة واليته.مع القيادة الفلسطينية 
وبالرغم من تغير اإلدارة االمريكية بقدوم الرئيس الحالي جون بايدن، الذي يبدى مرونة في التعاطي  -10

مع القضية الفلسطينية بالمقارنة مع سلفه الرئيس ترامب، الذي تجاوز كل المرجعيات الدولية في طريقة 
جل اي إلسرائيلي، اال ان الرئيس بايدن لم يستعاطيه مع القضية الفلسطينية وانحيازه المطل  للجانب ا

مبادرة او دعوة جادة إلسرائيل لالنلراط في عملية تفاوضية مع الفلسطينيين. ويبدو أن ملف القضية 
 الفلسطينية يأتي في مرتبة متألرة في قائمة أولويات اإلدارة االمريكية الحالية.

ية تفاوض سطيني محمود عباس بالدعوة الى البدء بعملتستمر القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفل -11
للوصول الى السالم العادل والشامل. وقد كرر الرئيس الفلسطيني في لطابه امام الجمعية العامة لألمم 
المتحدة دعوته الى عقد مؤتمر دولي للسالم متعدد األطراف لبحث كافة قضايا الحل النهائي وف  

مبادرة العربية للسالم، وفي إطار سقف زمني محدد، مع ضمان آليات مرجعيات الشرعية الدولية وال
 .، وتحت رعاية الرباعية الدوليةالتنفيذ

يلِي سلطات االحتالل اإلسرائكما دعا الرئيس الفلسطيني في لطابه امام الجمعية العام لألمم المتحدة  -12
فيها القدس الشرقية، في غضون ، بما 1691 إلى االنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام

نهاء جميع قضايا الوضِع  عام واحد. وأعرب عن استعداده للعمل، لالل هذا العام على ترسيم الحدود وا 
النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وف  قرارات الشرعية الدولية. وفي حال عدم تحقي  ذلك، 

بما فيها سحب االعتراف بإسرائيل على أساس حدود العام  ستتلذ القيادة الفلسطينية اإلجراءات الالزمة
1691. 
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ود ، التلاذ قرار حول عدم شرعية وجمحكمة العدل الدولية وأعلن الرئيس الفلسطيني أنه سيتوجه إلى -13
ات المترتبة على األمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك. كما االحتالل على أرض دولة فلسطين، والمسؤولي

دعا األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل آلية دولية لتوفير الحماية الدولية للشعب 
، بما فيها القدس، عمال بقرارات 1691الفلسطيني على حدود األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

دة اللاصة بالحماية، وآلرها القرار الصادر عن الجمعية العامة، في جلستها االستثنائية األمم المتح
 .2018الطارئة، في تموز 

، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قراره 2021آذار  03وفي وقت ساب ، المواف   -11
مة، والتي عة في التصاص المحكفتح تحقي  في الحالة في فلسطين، حيث يغطي التحقي  الجرائم الواق

بعد إصدار القرارين األليرين بلصوص الوالية وما بعد هذا التاريخ. و  ،2011حزيران  13ارتكبت منذ 
اإلقليمية للمحكمة وفتح ملف التحقي  في الحالة في فلسطين، شنت إسرائيل وقياداتها هجمة على المحكمة 

تهمتها بالتسيس ومعاداة السامية. بينما رح و ب الفلسطينيين بهذا القرار واعتبروا ان فتح التحقي  هوا 
 اعتراف مهم بالظلم الذي وقع عليهم بسبب جرائم االستيطان والعدوان اإلسرائيلي، داعين كافة الدول

 أعضاء كافة حماية وضمان تدلل، أي من المحكمة بحماية التزاماتها احترام وجوب الى األطراف
 التحقي . مجريات سالمة لضمان وذلك كان طرف أي من إكراه اولةمح أو تهديد أي من المحكمة،

وكانت دولة فلسطين قد أعلنت عن موعد إجراء االنتلابات التشريعية والرئاسية في أيار وتموز على  -15
نيسان من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس  26التوالي، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى في 

لسطينية بأن الفبسبب عدم موافقة إسرائيل على إجراء االنتلابات في القدس الشرقية، وصرحت السلطات 
ال انتلابات بدون القدس. وأعربت القيادة الفلسطينية عن استعدادها للذهاب إلى انتلابات عامة ورئاسية 
ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بمجرد ضمان تنظيم االنتلابات في القدس حسب االتفاقيات 

 الموقعة ما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. 

القدس: تزايد االستيطان، والتهجير القسري للفلسطينيين، وسياسة االحالل الديموغرافي، أدوات ثالثا: مدينة 
 تكريس نظام االبرتهايد في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

تتركز االنتهاكات اإلسرائيلية من قبل الحكومة والمستوطنين على القدس الشرقية ومقدساتها اإلسالمية  -19
تصاعدا لوتيرة هذه االنتهاكات التي تمثلت بتهجير الفلسطينيين من  2021ام والمسيحية. اذ شهد الع

منازلهم في القدس الشرقية وبناء وتوسعة مستوطنات قائمة، وتدنيس المقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

https://www.icj-cij.org/ar
https://www.icj-cij.org/ar
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وغرافي، مالقوة القائمة باالحتالل، الى تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها الديني والدي ،سعياً من إسرائيل
وفصلها عن محيطها وعمقها الفلسطيني، في محاولة لتكريس الرؤية اإلسرائيلية بتحويل المدينة الى ما 

 يسمى العاصمة الموحدة إلسرائيل.
حالل  -11 ان محور السياسة اإلسرائيلية في المدينة المقدسة هو التهجير القسري للمقدسيين بكافة الوسائل، وا 

لشرقية إلى زيادة ا يي  على المقدسيين"، إذ تهدف سياسة إسرائيل في القدسالمستوطنين مكانهم، " بالتض
صعوبة حياة السكان الفلسطينيين لدفعهم إلى الرحيل عن المدينة ولل  واقع ديمغرافي وجغرافي ُيحبط 
أية محاولة مستقبلية لزعزعة سيادة إسرائيل في القدس الشرقية، وبالتالي القضاء على أي فرصة لحل 

 لتين، مما يعني حتما تكريس نظام ابرتهايد في ظل دولة واحدة هي اسرائيل. الدو 
ر لتمكين التغلغل االستيطاني في المدينة.  -18 ان القوانين اإلسرائيلية العنصرية واإلجراءات التعسفية ُتسلَّ

قيود لفاالستيطان اإلسرائيلي هو أداة االحتالل لمصادرة األراضي، وعزل التواصل الجغرافي، وتشديد ا
المفروضة على حرية التنقل، وتصاعد عنف المستوطنين، والتمييز العنصري والعرقي. إن الهدف 
االساسي لالستيطان هو إضعاف العالقة بين السكان الفلسطينيين وأراضيهم، في إنكار صريح لح  

 الفلسطيني في تقرير مصيره، الذي هو جوهر الحقو  في منظومة حقو  اإلنسان.
تمرة في محاوالت إسرائيلية مس ومدينته، الفلسطيني بين ما الترابط واضعاف ستيطاناال ولتعمي  -16

 على إسرائيل تعمل ،1691وممنهجة لتغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس منذ حزيران 
 الحتالل.ا جيش واسناد بحماية المستوطنين لالل من المدينة في والمسيحية اإلسالمية المقدسات تهويد
 يسلتكر  المبارك األقصى المسجد مقدمتها وفي المدينة، في المساجد ضد االعتداءات تستمر حيث

 بأكملها لمنطقةا يجر ان شأنه من فادحا لطرا يشكل الذي االمر مكانيا، تقسيمه يتم ريثما الزماني تقسيمه
 دينية. حرب الى

 69مقدسيين بينهم طفل وامرأة، وتنفيذ  9، تم تسجيل إعدام 2021لالل النصف األول من العام  -20
مواطنا مقدسيا من قبل القوات اإلسرائيلية. كما اقتحم  1898عملية هدم لممتلكات فلسطينية، واعتقال 

إصابة بالرصاص الحي  2500ألف مستوطن المسجد األقصى وباحاته، وتم إحصاء نحو  11نحو 
منها في الربع  99قرار حبس منزلي،  101ر والمعدني المغلف بالمطاط لالل المواجهات. وتم إصدا

قرارًا باإلبعاد عن  395كما أصدرت السلطات اإلسرائيلية  .الثاني من السنة، وذلك لفترات زمنية متفاوتة
قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى. وقضت محاكم االحتالل بالحكم بالسجن  251مدينة القدس، منها 

حكمًا باالعتقال اإلداري دون  35القدس، من بين هذه األحكام مواطنا من محافظة  91الفعلي بح  
 محاكمة.
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وفي نفس المدة من العام واصلت إسرائيل أعمال تجريف طالت أراٍض في حي وادي الربابة، وأعمال  -21
تجريف في شارع المطار ببلدة كفر عقب، وتجريف أراٍض زراعية واقعة بين بلدتي الزعيم والعيساوية، 

عمليات تجريف في بلدة العيساوية، وعمليات تجريف في بلدة حزما بهدف ش  طري  كما تم تنفيذ 
 مترًا من أراضي البلدة. 19استيطاني جديد يمتد مسافة كيلو متر بعرض 

قرار في حي البستان ببلدة  100قراَر هدٍم، منها  120أصدرت إسرائيل  2021في شهر مارس/ آذار  -22
إلالء سبع عائالت من حي بطن الهوى ببلدة سلوان حتى شهر  سلوان فقط. كما أجلت البت في قضية

ألف  55حيًا يسكنها  12ديسمبر/ كانون األول، وقسمت السلطات اإلسرائيلية في القدس بلدة سلوان إلى 
أحياء منها معرضة للطر هدم منازلها أو االستيالء عليها  9مقدسي )في بلدة سلوان في مدينة القدس(، 

 129عائلة تضم  89فلسطينيًا، وفي حي بطن الهوى  1500عائلة تضم  121ان وهي: في حي البست
 فلسطينيا.

على لطة لتوسيع مستوطنة جبل  2021وصادقت الحكومة اإلسرائيلية في النصف الثاني من العام  -23
ذا تم تنفيذها، ستعزز هذه اللطة استمرارية المستوطنات غير  أبو غنيم )هارحوما( في القدس الشرقية. وا 
الشرعية التي تفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وغيرها من المجتمعات الفلسطينية في الجزء الجنوبي 
من الضفة الغربية. كما وافقت هيئات حكومية إسرائيلية في األسابيع األليرة من العام على لطط لبناء 

 ي القدسوحدة سكنية جديدة في مستوطنتي )جفعات هاماتوس وبسغات زئيف( ف 1100أكثر من 
وحدة سكنية استيطانية في )عطاروت(،  6000ويجري العمل في التلطيط لبناء ما يقدر بنحو  .الشرقية

 .الى الشر  من مدينة القدس E1 منزل استيطاني في منطقة 3100باإلضافة إلى حوالي 
ش يوقد اندلعت المواجهات ما بين المقدسيين والمتضامنين من جهة، والمستوطنين المدعومين بج -21

االحتالل من جهة ألرى، على إثر قضية التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في النصف الثاني 
فلسطينيًا مهددة بقضية التهجير القسري  900عائلة تضم  28. اذ ما تزال 2021 / نيسانمن شهر ابريل

ويتهدد الحي لطر اإللالء  فلسطينيًا قرارات إلالء. 190عائلة منها تضم  12لسكان الحي. وتم تسليم 
والتهجير القسري، حيث صادقت الحكومة اإلسرائيلية وبلدية االحتالل في القدس على إقامة حي استيطاني 

ر عرقيا، األم اً وهو ما يعد وفقا للقانون الدولي تطهير  وحدة استيطانية. 500وسط الشيخ جراح يضم 
ات وما كانت هذه المواجه لقانون الدولي اإلنساني.الذي يرفضه المجتمع الدولي باعتباره جريمة وف  ا

تبعها من اقتحامات للجيش اإلسرائيلي للمسجد األقصى، الشرارة التي اشعلت العدوان اإلسرائيلي على 
 . 2021قطاع غزة في شهر أيار 
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أعلنت الحكومة  2021أكتوبر/ تشرين األول  21وفي الربع األلير من العام الماضي وتحديدا في  -25
ألف وحدة استيطانية وفناد   11في مدينة القدس في بلدة قلنديا، تشمل  28سرائيلية بناء المستوطنة اإل

دونمًا. وقد مهدت إسرائيل لذلك بهدم منازل  1210وحدائ  عامة ومناط  صناعية فو  مساحة تزيد عن 
حال االنتهاء من بناء بالمئة من أهالي قرية قلنديا لالل األعوام الثالثة الماضية. وفي  38أكثر من 

هذه المستوطنة، سُتعزل مدينة القدس الشرقية عن محيطها بالكامل، بحزام استيطاني يضم شبكة طر  
التفافية وأنفاقًا وجسورًا تصل بين المستوطنات اإلسرائيلية. تنفيذا لما يسمى بـ )ملطط القدس الكبرى(. 

ويد مدينة القدس، ومحاولة إللراجها من أي إن بناء المستوطنة الجديدة يأتي ضمن ملطط شامل لته
مفاوضات ثنائية مستقبلية إليجاد حل شامل للصراع. فهذه المستوطنة ستنهي المطلب الفلسطيني 

 الستعادة مطار القدس الدولي التاريلي وف  اتفاقية أوسلو الموقعة ما بين الطرفين.
طينيين نفاذ عمليات التهجير القسري للفلستستلدم إسرائيل محاكمها وقوانينها وقراراتها العنصرية إل -29

حالل المستوطنين مكانهم. أبرز هذه القوانين والقرارات ما يسمى قرار  المقدسيين أصحاب األرض وا 
)تسوية أراضي القدس( الذي يعزز المشروع االستعماري االستيطاني الذي سيصادر أراٍض شاسعة من 

أو أمالك إسرائيليين. هذا القانون يستهدف العقارات وليس  القدس الشرقية ويسجلها رسميًا أمالك دولة،
فقط األراضي، ويتيح لحارس أمالك الغائبين تأجير العقار أو منح ح  استلدامه لطرف ثالث بما في 

 ذلك الدولة اإلسرائيلية.
حتلة، م ان اللطورة في هذا القرار هو تفرد دولة إسرائيل في عملية التسوية، فهي ال تعتبر القدس أرضاً  -21

وال تكترث لنصوص المعاهدات الدولية، لصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على عدم إحداث 
تغييرات بوضعية األراضي المحتلة. فلالل أكثر من نصف قرن على احتالل القدس الشرقية، انتقلت 

تسوية ليس فقط هذه ال العديد من أراضي المقدسيين إلى ملكية إسرائيلية بطر  استعمارية ملتلفة. وتثبت
، إنما أيضًا ستمضي قدمًا في سرقة المزيد 1691التغييرات االستعمارية في القدس الشرقية منذ العام 
 من األراضي بشكل فجائي وتحت مسوغات قانونية.

ألف فلسطينيي، تتعامل إسرائيل معهم كمهاجرين غير مرغوب فيهم  350يقيم في القدس حاليا حوالي  -28
مقيم الدائم(، وتطّب  سياسة منهجّية غايتها ترحيلهم وابعادهم عن منازلهم ومدينتهم. وتعد لهم صفة )ال

مكانة )المقيم الدائم( أدنى من مكانة المواطن ويحصل حاملها في األساس على حّ  السكن والعمل في 
نة بسبب مديإسرائيل وحّ  الضمان االجتماعي دون الحقو  السياسية. والفلسطينيون الذين يغادرون ال

هذه السياسة أو ألّي سبب آلر يلاطرون بفقدان صفة اإلقامة الدائمة وحقو  الضمان االجتماعي 
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فلسطيني  115500مكانة )المقيم الدائم( من نحو  1691المرتبطة بها. بهذه الطريقة سلبت إسرائيل منذ 
 من سكان القدس الشرقية.

المعلومات  مركز( B’TSELEMة بتسليم )وللص تقرير صدر في مطلع العام الماضي عن منظم -26
ئيل دولة فصل عنصري، بنظام سيادة إلى أن إسرااإلسرائيلي لحقو  اإلنسان في األراضي المحتلة، 

واعتبر التقرير إسرائيل دولة فصل عنصري،  .يهودية يمتد من نهر األردن إلى البحر األبيض المتوسط
إذ للقت إسرائيل نظاما في كل المناط  في األراضي الفلسطينية المحتلة ودالل اسرائيل، يتمتع فيه 

تتمتع  ت نفسه تم تقسيم الفلسطينيين إلى أربع فئات كل منهاالمواطنون اليهود بالحقو  الكاملة، وفي الوق
بمجموعة من الحقو  بناء على المكان الذي يعيشون فيه، في ظل نظام عسكري صارم وبدون حريات 

نما تأسس  سياسية بالمعنى الحقيقي. وهذا النظام في الحالة اإلسرائيلية لم ينشأ بين ليلة وُضحاها وا 
 لزمن وبفعل الممارسات والقوانين العنصرية اإلسرائيلية.واتضحت معالمه بمرور ا

( بعنوان: )تجاوز Human Rights Watchعن منظمة ) 2021نيسان  21في تقرير صدر بتاريخ  -30
الحد، السلطات اإلسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري واالضطهاد(. اعتبرت المنظمة أن السلطات 

نصري في األراضي الفلسطينية المحتلة وهما: جريمة الفصل الع االسرائيلية ترتكب جريمتين ضد اإلنسانية
وجريمة االضطهاد. واستندت المنظمة في هذه النتائج من تقريرها إلى سياسة الحكومة اإلسرائيلية الشاملة 
لإلبقاء على هيمنة اإلسرائيليين اليهود على الفلسطينيين واالنتهاكات الجسيمة التي ُترتكب ضد 

 .لذين يعيشون في األراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقيةالفلسطينيين ا
( الى أن عناصر الجريمتين Human Rights Watchوفي التقرير المشار اليه سلفا للصت منظمة ) -31

االبرتهايد واالضطهاد تجتمع في األراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة. 
ل اإلبقاء على هيمنة اإلسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائي تتمثل هذه السياسة في

واألراضي المحتلة. وتقترن هذه السياسية في األراضي الفلسطينية المحتلة بقمع ممنهج وأعمال ال إنسانية 
تعريف  بضد الفلسطينيين. بما يتحق  معه التكييف القانوني لجريمتي الفصل العنصري واالضطهاد بحس

و"نظام روما األساسي  1613"االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها" لسنة 
 .1668المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية" لسنة 

رابعا: االستيطان: تحقيق سياسة الفصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، والسعي لفرض االمر الواقع في 
 إطار نظام االبرتهايد: 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/976-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/976-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
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 ألف 100مستوطنة إسرائيلية، يعيش فيها أكثر من  300توجد في جميع أنحاء الضفة الغربية حوالي  -32
وثُلث هذه البؤر االستيطانية ُأقيمت لالل  س.شرقي مدينة القدألفا يسكنون  225مستوطن، منهم حوالي 

العقد الماضي، معظمها تحت مسمى "المناط  الزراعية"، وهو ما ترتب عليه سيطرة هذه المستوطنات 
على مئات آالف الدونمات التي ُيمنع على الفلسطينيين الدلول إليها، وتتراوح هذه السيطرة ما بين الطر  

كرية أو اعتبارها "أراضي دولة" أو محميات طبيعية، أو من لالل الرسمية من لالل األوامر العس
لحا  اإلضرار  المصادرة المباشرة بواسطة استيالء المستوطنين على األراضي الفلسطينية بالعنف، وا 

 .واالعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم
تّظة، في إلى جيوب صغيرة ومك ويترتب عن هذه المستوطنات طرد الفلسطينيين من أراضيهم، ودفعهم -33

في حدودها، وفي األراضي المحتلة منذ العام  1618استمرار للسياسة التي طبّقتها إسرائيل منذ العام 
بموجب "قانون القومية" )كقانون أساس الدولة  2018، وقد تم تكريس وتشريع ذلك في العام 1691

دولة تعتبر االستيطان اليهودي قيمة وطنية، القومية للشعب اليهودي(، والذي نص صراحة على أن "ال
مربع  متركيلو  2000وستعمل على تشجيعه وتعزيزه". وتطبيقًا لذلك، أقدمت إسرائيل على نهب أكثر من 

من األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تحت مسوغات ملتلفة، وتم إنشاء مستوطنات جديدة عليها، 
 شّ  مئات األميال من الطر  االلتفافية التي تلدم المستوطنين بشكلوتوسيع القائمة منها، باإلضافة إلى 

 أساس.
،  (B’TSELEMعن منظمة بتسليم ) 2021ويشير تقرير صدر في مطلع  شهر أكتوبر  -31

ء المعلومات اإلسرائيلي لحقو  اإلنسان في األراضي المحتلة، بعنوان "بالوكالة عن الدولة: استيال مركز
الدولة على أراض في الضفة الغربية من لالل عنف المستوطنين"،  إلى اآللية التي يسعى من لاللها 
"نظام األبارتهايد اإلسرائيلي إلى استكمال عملية االستيالء والسيطرة على مزيد من األراضي الفلسطينية 

 يلية. في الضفة الغربية، من لالل اعتداءات المستوطنين" كسياسة حكومية إسرائ
ويركز التقرير المذكور آنفًا على عملية التالعب واللداع التي يقوم بها هذا النظام، من لالل تصوير  -35

عمليات العنف اليومية المرتكبة ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين منذ سنوات طويلة على أنها 
، بسرقة األراضي لية الملتلفةحوادث فردية أو استثنائية. حيث يصف التقرير كيف تقوم السلطات اإلسرائي

الفلسطينية وطرد المزارعين منها في جميع أنحاء الضفة الغربية من لالل اعتماد أداة العنف المنهجي 
والمستمر للمستوطنين، وقد عملت على "تسوية" هذا الوضع من لالل عمليات "قانون التسوية" لالستيالء 

وفي المقابل توفير الحماية والدعم  .الفلسطينيينعلى األراضي، ومن لالل العنف واالعتداء على 
 للمستوطنين إلتمام مهام االستيالء على األراضي الفلسطينية.

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/976-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
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ووفقًا للتقرير، فإن نظام الفصل العنصري يستلدم، بشكل علني ورسمي، مجموعة متنوعة من "الوسائل  -39
طا  النهاية للل  واقع ال يُ العنيفة" لطرد التجمعات الفلسطينية، ويقوم بلطوات عديدة تسعى في 

للفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم، وتتراوح هذه اللطوات ما بين فرض حظر شامل على 
قامة المساكن والمباني العامة وتنفيذ التنمية المستقبلية، ومنع ربط هذه التجمعات بالبنية التحتية  البناء وا 

الطر  المؤدية إليها(. وفي حال قيام الفلسطينيين بأي إجراء من هذا  األساسية )كالمياه والكهرباء وتعبيد
 .القبيل، تقوم "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية " بإصدار أوامر هدم بموافقة المحكمة العليا اإلسرائيلية

شهد عنف المستوطنين سمة مقلقة بأعلى مستويات عنف مسجلة في السنوات األليرة  2021في العام  -31
(، لالل UNOCHAكثر لطورة. وبحسب مكتب األمم المتحدة لتنسي  الشؤون اإلنسانية )وحوادث أ

اعتداء من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين  110، كان هناك 2021األشهر العشرة األولى من عام 
ضد األفراد(. وُقتل أربعة فلسطينيين على أيدي مستوطنين هذا العام. بينما  108ضد الممتلكات و 302)
. وتشير 2016هجوما لالل عام  335اعتداء موثقا. و 358، كان هناك ما مجموعه 2020ي العام ف

التقارير الموثوقة عن تقاعس الجيش اإلسرائيلي في مكافحة هذا العنف من قبل المستوطنين، األمر الذي 
 عّم  أجواء اللوف واإلكراه في جميع أنحاء الضفة الغربية.

 81لسلطات اإلسرائيلية واستولت أو أجبرت أصحاب االمالك على هدم لالل العام الماضي هدمت ا -38
 83مبنى في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير  11و (Cمبنى مملوكا من فلسطينيين في المنطقة )

طفال. ونفذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية،  36امرأة و 21فلسطينيا، بينهم 
( إلى أنه UNOCHAمن المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها. وأشار تقرير )والتي يكاد يكون 

( Aفي المائة من جميع المباني المستهدفة في منطقة  59منشأة ) 311، تمت مصادرة 2021في العام 
إما بدون ساب  إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، وذلك باستلدام العديد من األوامر 

 العسكرية التي تحول دون قدرة األشلاص على االعتراض المسب  على القرار.
ان عنف المستوطنون هو جزء من استراتيجّية مصادرة المزيد والمزيد من األراضي الفلسطينّية الستكمال  -36

ه ذعملّية االستيالء الجارية. وهو جزٌء من سياسة حكومّية تسمح فيه القوات الرسمية للدولة وتُتيح تنفي
اذ يشكل عنف المستوطنون جزًء ال يتجّزأ من نظام األبرتهايد اإلسرائيلّي الهادف إلى تهويد  .وتشارك فيه

األراضي الفلسطينية. ويسعى هذا النظام الى عزل التواصل الجغرافي لألراضي الفلسطينية وتفتيتها الى 
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في تحد للمبادئ  .ضيقة ومكتظة كنتونات، وتجريد الفلسطينّيين من أراضيهم وزجهم في معازل سكانية
 األساسية للقانون الدولي اإلنساني ونظام روما األساسي.

بينما تسمح السلطات اإلسرائيلية للمستوطنين بالعيش في أراٍض تمت سرقتها ومصادرتها باستلدام  -10
هذه ل تقوم بحمايتهم، وتشّ  الطر فإنها  العنف، وتسمح لهم كذلك بزراعة األراضي وتربية األغنام،

المستوطنات، وتربطها بالبنية التحتية للمستوطنات، إلى جانب الدعم الحكومي الذي تقّدمه الوزارات 
الحكومية اإلسرائيلية الملتلفة للمشاريع االقتصادية التي أقيمت فيها، وكل ذلك بحماية الجيش الذي 

ة كفر قدوم هو الحال في منطق ُيشارك المستوطنين في حاالت كثيرة في االعتداء على الفلسطينيين، كما
 وقرية بيتا وقرية بيت دجن من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

 800كانون الثاني لطة إلقامة حوالي  11ومع بداية العام الماضي أعلنت السلطات اإلسرائيلية في  -11
ت اإلسرائيلية اوحدة سكنية استيطانية في مستوطنات تقع في الضفة الغربية. وبعدها بيوم، طرحت السلط

إضافية في القدس الشرقية.  وحدات 210( إضافة الى Cوحدة في المنطقة ) 15600عطاءات لنحو 
طرحت الحكومة االسرائيلية عطاءات  2021أكتوبر  21و 21وفي نهاية السنة الماضية وتحديدا يومي 

 وحدة سكنية في المستوطنات اإلسرائيلية.  15355ولططًا لاصة ببناء 
وحدة سكنية في عدد من المستوطنات، قوبلت  3000العمل في لطط بناء ما يزيد عن  اذ يمضي -12

هذه األنباء بتعبيرات عن القل ، بما في ذلك من االتحاد األوروبي ومن المنس  اللاص لعملية السالم 
ن أفي الشر  األوسط )تور وينسالند(، وذكرت منظمة "السالم اآلن" اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان 

الغالبية العظمى من المنازل الجديدة التي صود  عليها ستُبنى في مستوطنات في عم  الضفة الغربية، 
 وأن عدة مستوطنات معزولة ستلضع لـتوسع هائل.

 صارلاً  انتهاكا ليشك الشرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األراضي في االستيطان تسارع إن   -13
 ،2019لعام  2331في ذلك قرار مجلس األمن  بما الدولية الشرعية وقرارات ي،االنسان الدولي للقانون
 اسرائيل، استمرار على جديد ودليل المحتلة. الفلسطينية لألراضي التدريجي الضم عمليات من جزء وهو

 الفلسطينية االرض على اإلسرائيلية السيطرة وفرض الضم ملططات تنفيذ في باالحتالل، القائمة الدولة
  لمحتلة.ا
 الشرعي غير االستعمار أوجه من وجهٌ  االستيطان بأن مجددا وفي هذا الصدد يؤكد االتحاد االفريقي -11

 وانتهاكا المتحدة، األمم لميثا  المتحدة ومقررات االتحاد االفريقي ذات الصلة، ولرقا األمم قرارات وف 
 .األساسي روما نظام بموجب حرب وجريمة والبروتوكول اإلضافي األول، الرابعة جنيف التفاقية صارلا
 أمام أساسية الشرقية، عقبة القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في اإلسرائيلي االستيطان ويبقى
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 الدولتين لإلجماع الدولي إلنهاء الصراع على اساس حل وفقا السالم وتحقي  اإلسرائيلي االحتالل إنهاء
 .1691حدود  على

 غزة، تداعيات الحصار اإلسرائيلي، كارثة إنسانية:خامسًا: قطاع 

مضت لمسة عشر عامًا من الحصار اإلسرائيلي البري والبحري الجائر على قطاع غزة، والذي للف  -15
أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة جدًا، تمثلت في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدني اللدمات الطبية 

ضاف اليها ويالت جائحة كورونا التي زادت في تفاقم االزمة اإلنسانية في والتعليم واللدمات األساسية، ي
القطاع وأصبح يصنف بالكارثة اإلنسانية ألكثر من مليوني شلص من ساكنيه. فاللدمات الطبية تشهد 
قصورا حادًا بسبب منع استيراد المواد ذات االستلدام المزدوج، عالوة على النقص الدائم في الطاقة، 

 د المفروضة على حركة االفراد والبضائع.والقيو 
. ولّلف هذا العدوان 2021مايو/ أيار  21لغاية  10نفذت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة استمر من  -19

( 391( طفاًل و)510( مصابًا بينهم )1618( امرأة، و)36( طفاًل و)99( شهيدا، بينهم )253الهمجي )
ات دمرت الغار  الحاالت، حيثعلى عائالت بأكملها في بعض  األلير القضاءوتم لالل العدوان امرأة، 

 الجوية اإلسرائيلية آالف المنازل وأحياء بأكملها.
دمارا واسعا على مستويات ملتلفة شملت منازل وأبراجا سكنية ومدارس ومؤسسات لّلف العدوان  -11

عالمية، اذ تعمدت إسرائيل استهداف منازل المدنيين ونتج عن ذلك  ا تدمير االف المنازل مأكاديمية وا 
أصيبت  9391دمرت بالكامل، و 1313وحدة سكنية منها  1980بين تدمير جزئي وبليغ. وتم تدمير 

ألف وحدة سكنية جراء العدوان  100بأضرار جزئية. عالوة على ان قطاع غزة يعاني من عجز ب 
 عاما. 15والحصار اإلسرائيلي المفروض عليه منذ 

ة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعاني أصاًل، ولاصة اقتصاديًا، جراء وفاقم العدوان من معانا -18
باإلضافة إلى إجراءات االغال  الداللي المتالحقة منذ مارس/  ،الحصار اإلسرائيلي المشدد على القطاع

العدوان الجائر على قطاع غزة ان مللفات   بسبب إجراءات التصدي لجائحة كورونا. 2021آذار 
لدمار الهائل الذي حل به، وطال آالف المنازل ومئات المراف  الحيوية ومنشآت البنية التحتية ومشهد ا

عادة االعمار. كما يحتاج الفلسطينيون في غزة بشكل عاجل  يتطلب الشروع فورًا بعملية اإلغاثة العاجلة وا 
لمياه يدة ومعالجة اإلى اتلاذ لطوات فورية لتلفيف تأثير الحصار، بما في ذلك بناء محطات طاقة جد

وشبكات الصرف الصحي والسماح بدلول كميات أكبر بكثير من مواد البناء وتوفير حرية الحركة للسكان 
 والبضائع. 
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 اناةمع عن والمباشرة الكاملة المسؤولية تتحمل باالحتالل، القائمة القوة إسرائيل، ان مجدداً  نؤكد -16
 ياةح مقومات واستهداف المتواصل، والعدوان ظالمال الحصار جراء غزة قطاع في الفلسطيني الشعب
 تشرف جةممنه قسري تهجير عمليات وأبشع أوسع في الهجرة، الى لدفعهم عليهم والتضييق السكان
 رديت عن األول المسؤول هي إسرائيل فإن احتالل قوة وكونها اإلسرائيلية. الحكومة وتديرها عليها

 عن يلإسرائ مسؤولية إقرار الدولي المجتمع وعلى القطاع، في اإلنسانية الكارثة وعن العيش مستوى
 لدوليةا الحماية توفير ضرورة مع اإلنساني، الدولي القانون قواعد باحترام والزامها االنتهاكات، هذه

 البنية ومنشآت األساسية اللدمات لمراف  الحماية وتوفير اإلسرائيلية، العدوانية األعمال من للمدنيين
 .غزة قطاع في اإلنسانية األوضاع تردي من يفاقم والذي المتعمد، االستهداف من التحتية

 سادسا: االسرى في السجون اإلسرائيلية:

أسيرًا فلسطينيًا، وسط معاناة كبيرة جّراء االنتهاكات التي  1550يقبع دالل سجون االحتالل حوالي  -50
 500أعضاء مجلس تشريعي ونحو طفال، و  110سيدة، و 32بين إجمالي األسرى يوجد  .يتعرضون لها

أسير وأسيرة يعانون من أمراض ملتلفة، بينهم العشرات من  500معتقل اداري دون محاكمة، وأكثر من 
 66معتقال يقضون أحكاما بالسجن المؤبد )يساوي  513ذوي اإلعاقة ومرضى السرطان. كما أن بينهم 

أسيرا مضى على اعتقالهم  31وهناك  .عدة مراتعاما حسب القانون العسكري اإلسرائيلي( لمرة واحدة أو 
أسيرا ما يزيد على  13عاما دالل السجون اإلسرائيلية، في حين مضى على اعتقال نحو  25أكثر من 

سجنا ومعتقال ومركز توقيف،  23ويتوزع إجمالي أعداد األسرى الفلسطينيين على  .عاما متواصلة 30
 .لمستوى العالميتصفهم المؤسسات الحقوقية باألسوأ على ا

يواجه االسرى قانونا يعتبر جزءًا من منظومة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، بموجبه يطلب تنفيذ   -51
عقوبة اإلعدام من قبل النيابة العسكرية االسرائيلية بح  االسرى الفلسطينيين الذين اتهموا بتنفيذ عمليات 

 211عدام ميداني، لارج القانون، ألكثر من . ومن ناحية ألرى فقد تم تسجيل اضد قوات االحتالل
 اسيرًا دالل السجون االسرائيلية لالل السنوات الماضية بسبب اإلهمال الطبي.

 أبناء لىع اإلداري باالعتقال ُيسمى ما اسرائيل تفرض دوليا فيها المعترف الحقوق لكل مخالفة وفي -52
 اتهام الئحة تقديم دون السجون غياهب في به والزج فلسطينيال اعتقال يتم حيث الفلسطيني، الشعب
 جميعل تماماً  مخالف االعتقال من النوع هذا اعتقاله، سبب عن االحتالل سلطات تفصح أن ودون ضدهُ 

 جديدهات يتم طويلة، زمنية لفترات عادةً  اإلداريون المعتقلون له ويخضع والدولية. المرعية القوانين
وتضم منظومة المحاكم اإلسرائيلية محكمة  بصلة. للقانون تمت ال شكلية نلجا ُتصدرها ألحكام وفقاً 
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طفل فلسطيني  100عسكرية لاصة باألطفال تعد األولى والوحيدة في العالم، اذ يعتقل سنويًا حوالي 
 في ملالفة واضحة لمبادئ حقو  االنسان والقانون الدولي اإلنساني. %100بنسبة إدانة تصل الى 

ولة اسرائيل في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينّيين في الثالجات، وكأّنها سلع للمقايضة، وتستمر د -53
وف  قرار حكومي مصاد  عليه من المحكمة العليا اإلسرائيلية، وهي سياسة تشهد على حقيقة المحكمة 

للقانون جثمانًا على االقل، في ملالفة صارلة  80العنصرية التي بموجب قراراتها يحتجز أكثر من 
  .االنساني الدولي

أن االسرى الفلسطينيين هم أسري حرب وفقا للقانون الدولي، ومن حقهم المعاملة اإلنسانية وحماية  -51
حياتهم والعيش في ظروف صحية. ان إسرائيل، الدولة القائمة باالحتالل، تتحمل المسؤولية الكاملة عن 

 لقانون، وجريمة حرب تستوجب المساءلة قانونًا.ضمان حياتهم، وأي إجراء ملالف يعد إعدامًا لارج ا
 

 انتهى.
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 مشروع إعالن
 بشأن الوضع في فلسطين والشرق األوسط.

 
لمؤتمر ثين والثال تمعين في الدورة العادية اللامسةوالحكومات في االتحاد األفريقي، المج، رؤساء الدول نحن

 في أديس أبابا، إثيوبيا. 2022فبراير  9-5االتحاد األفريقي في 

ذ ودولة فلسطين، و  بالتقرير عن الوضع في الشر  األوسط نحيط علماإذ  رارات نؤكد على جميع مقررات وقا 
األمن الدائمين و  السلممنظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي بشأن الوضع في فلسطين من أجل تحقي  

 في الشر  األوسط.

ذ و   دعلى دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني، ممثال بمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمو  نؤكدا 
القابلة  يرغ عباس، في كفاحه المشروع ضد االحتالل االستعماري اإلسرائيلي، الستعادة حقوقه المشروعة

للتصرف، وفي مقدمتها الح  في تقرير المصير، واالستقالل وعودة الالجئين وتجسيد دولة فلسطين المستقلة 
 رائيل؛ذات السيادة وعاصمتها القدس والعيش بسالم جنًبا إلى جنب مع دولة إس

ذ و  عن التزامنا بدعم حل سلمي وعادل للنزاع العربي اإلسرائيلي وفقا لمبادئ القانون الدولي  عرب مرة أخرىنا 
الداعية إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على  ،وجميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة

لالل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الطويل ، وعاصمتها القدس الشرقية، من 1691حدود الرابع من يونيو 
يجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين، ل ظلاألمد )الذي  فترة طويلة(، وتطبي  مبدأ حل الدولتين، وا 

 ؛161وضمان حقهم في العودة والتعويض عن طري  تنفيذ قرار األمم المتحدة رقم 

ذ نجدد و   إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتفكيك االستعمار ،ةدعوتنا إلطال  مسار سياسي ذي جدوى ومصداقيا 
ونظام الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سالم عادل 
وشامل ودائم في الشر  األوسط، من لالل آلية دولية متعددة األطراف ضمن إطار زمني محدد وفًقا 

 مرجعياتو باس، واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة لإلجماع الدولي ورؤية الرئيس محمود ع
الوضع الدائم، واالستفادة من فرصة تحقي  المسائل المتعلقة بعملية السالم من أجل حل عادل لجميع 

 السالم؛

ذ نؤكدو  تعلقة رات الموالمقر  هذه القضيةمن جديد على مكانة قضية فلسطين العادلة، وثبات موقفنا في دعم  ا 
في المحافل الدولية القائمة على القيم المشتركة التي تعارض االستعمار والقمع والفصل العنصري، بها 
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واإلنسانية، وتأكيدا للتضامن األفريقي الراسخ تاريليا مع الشعب  العدالة ومبادئوكذلك على قيم الحرية 
كانة ومواجهة أي محاوالت للتحايل على مالفلسطيني في سعيه المشروع لنيل االستقالل والحرية والعدالة، 

 القضية الفلسطينية في أفريقيا.

ذ نراقب بقلق شديدو  ، ولاصة في القدس 1691 فيتصاعد االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة  ا 
الشرقية، ومصادرة األراضي والممتلكات الفلسطينية، في إطار السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى تحقي  ميزة 
ديمغرافية للسكان اإلسرائيليين على الفلسطينيين في المدينة؛ مما يقضي على أي فرصة لتحقي  السالم على 

 أساس مبدأ حل الدولتين.

ذ نجددو  دعوتنا لجميع الدول للحفاظ على الوضع القانوني والتاريلي القائم )الوضع الراهن( لمدينة القدس  ا 
طين، وبالتالي احترام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات وااللتزام به، ووضعها كعاصمة لدولة فلس

وفي هذا الصدد، االمتناع عن أي عمل أو قرار من شأنه المساس بالوضع القانوني للمدينة وأهميتها  ؛الصلة
 التاريلية، وال سيما االمتناع عن نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس.

ذ نؤكد من جديد يها الفلسطينية المحتلة، بما ف يضاتوطنات اإلسرائيلية المقامة في األر جميع المس أنّ  وا 
ين، المحتلة، وجميع السياسات االستعمارية في أراضي دولة فلسط ةالقدس الشرقية وفي هضبة الجوالن السوري

عقبة و وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة،  ،غير قانونية وتشكل انتهاًكا لطيًرا للقانون اإلنساني الدولي
رئيسية أمام السالم وحل الدولتين، وتحدًيا لدعوات المجتمع الدولي لوقف جميع األنشطة االستيطانية، 
باإلضافة إلى مصادرة األراضي والممتلكات، وهدم المنازل، والتهجير القسري للمدنيين، والسياسات العنصرية 

 ي، وفرض إجراءات عقابية جماعية.والتمييزية، وتطبي  نظام التصاريح، وبناء جدار الفصل العنصر 

 نعلن بموجبه ما يلي:

أن تضامننا مع الشعب الفلسطيني يقوم على قيم الحرية والعدالة والمبادئ اإلنسانية  نؤكد من جديد .1
ومناهضة االستعمار والفصل العنصري التي تدافع عنها أفريقيا باستمرار في المحافل الدولية وفي 

كل من يسعى إلى ضمان حقو  الشعب الفلسطيني غير القابلة  جميع الظروف. إنه تضامن مع
للتصرف، وفي مقدمتها ح  تقرير المصير، واستقالل دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، 

 وح  العودة لالجئين الفلسطينيين.
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على ضرورة بذل جهود حثيثة للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل يقوم على إنهاء  أيضا نؤكد .2
فريقي الصادرة عن االتحاد األ ،ل وتحقي  حل الدولتين، وفقا للقرارات واإلعالنات ذات الصلةاالحتال

 واألمم المتحدة.
ساسها على أ قاماألفريقية باتباع ما يضمن سمو القيم والمبادئ التي  البلدان عن التزام  نعرب .3

يل، ي تعامل مع إسرائاالتحاد، وأهمها دعم حركات التحرير وح  الشعوب في تقرير مصيرها في أ
المحتلة، واالمتناع عن أي إجراء من شأنه المساس بمبادئ التضامن مع القضية الفلسطينية  السلطة

 أي محاوالت للتحايل على مكانة القضية الفلسطينية وضدوالحقو  المشروعة للشعب الفلسطيني، 
 في إفريقيا.

ادل وشامل في الشر  األوسط من على ضرورة حل القضية الفلسطينية وتحقي  سالم ع دنشد   .1
، بما فيها القدس الشرقية، على 1691لالل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية منذ 

أساس حل الدولتين، والقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل مع األطراف 
طال  عملية سالم ذات مصداقية وف  الدولية الفاعلة ضمن آلية دولية متعددة األطراف إل
 المرجعيات الدولية المتف  عليها وفي إطار زمني محدد؛

ة في هذا ودعواته المتكرر  ته للسالم رؤية الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس، ومبادر بنرحب  .5
 21، بما في ذلك ما جاء في لطابه الهام أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في ونؤيدها الصدد

، ودعوته لبدء مفاوضات سلمية برعاية متعددة األطراف ومن لالل الرباعية الدولية، 2021سبتمبر 
انطالقًا من مرجعية الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وصواًل إلى حل عادل وشامل للقضية 

وعاصمتها القدس ، 1691الفلسطينية، وتجسيدًا لدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 
ت هذه المحتلة، إلى عدم تفوي السلطةالشرقية في غضون فترة زمنية محددة، وندعو كذلك إسرائيل، 

 الفرصة لتحقي  السالم؛
الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى احترام مقتضيات القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة  ندعو .9

والعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي والتصدي واالتحاد األفريقي ذات الصلة في سياستها، 
ض أسس النظام الدولي القائم على القانون، وعدم النتهاكاته وممارساته االستعمارية التي تقوّ 

االعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته إسرائيل في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 
ية، مما يديم االستعمار والفصل العنصري، وعدم تقديم أي بما في ذلك القدس الشرق ،1691عام 

دعم أو مساعدة الستمراره، واتلاذ جميع اإلجراءات القانونية الالزمة، بما في ذلك عدم التعامل مع 
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أي حكومة إسرائيلية تتضمن أجندتها الضم وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومقاطعة النظام 
 وطنات غير القانونية وحظر منتجاتها؛االستعماري اإلسرائيلي والمست

الدول األعضاء إلى إنهاء جميع أشكال التفاعل واألعمال التجارية المباشرة وغير  نجدد دعوتنا .1
المباشرة مع نظام االستيطان االستعماري اإلسرائيلي والفصل العنصري غير القانوني في أراضي 

شرقية، واتلاذ جميع التدابير الالزمة لوقف ، بما في ذلك القدس ال1691 فيدولة فلسطين المحتلة 
( 2019) 2331هذا التفاعل على النحو المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ولاصة القرار 

ومقررات االتحاد األفريقي في هذا الصدد التي استندت إلى التجربة الثرية ومساهمة  5والسيما الفقرة 
 ة وتفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا؛االتحاد األفريقي التي أدت إلى مقاطع

مفوض األمم المتحدة السامي لحقو  اإلنسان إلى تحديث قاعدة بيانات الشركات التجارية  ندعو .8
الدول  ب منونطلفي المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية على أساس سنوي، 

ما في ذلك المتابعة القانونية، لمنع أي فرد أو مؤسسة األعضاء اتلاذ جميع اإلجراءات الممكنة، ب
مع نظام المستوطنات  ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،تجاريةأعمال ب القيامأو شركة من العمل أو 

 تشكل انتهاًكا لقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي؛ ،جميًعاواألنشطة االستعمارية األلرى ألنها 
سياسة االستيطان االستعماري، ونؤكد من جديد أن االستيطان في األراضي الفلسطينية  ندين بشدة .6

، ولاصة في مدينة القدس، وجميع اإلجراءات والسياسات المنهجية والواسعة 1691 فيالمحتلة 
، غير ديمغرافيةوالتركيبة الالنطا  التي تنتهجها سلطة االحتالل غير الشرعية لتغيير الوضع الراهن 

نونية وتنتهك القانون الدولي، وستقضي على أي فرصة لتحقي  السالم على أساس مبدأ حل قا
 الدولتين. إنها جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما األساسي.

سياسات وممارسات حكومة االحتالل اإلسرائيلي الهادفة إلى تهويد مدينة القدس  ندين .10
دعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة أعمالها وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ون

العدائية وانتهاكاتها ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وسياساتها لتغيير الوضع التاريلي 
 ضد الحرم الشريف / المسجد األقصى، حيث تقوم بهوالقانوني القائم في المدينة المقدسة، وكل ما 

ل إسرائي  إلى إجبار المجتمع الدولي ندعو، عالوة على ذلك  يجب وقف توغالت المستعمرين.
على حماية حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين. وفي هذا السيا ، نؤكد على أهمية مقررات االتحاد 

لقدس ا األفريقي واألمم المتحدة، بما في ذلك قرارات اليونسكو ذات الصلة، ونؤكد كذلك على أنّ 
ضرورة بذل بكذلك  علما ونحيط، 1691 فيالفلسطينية المحتلة  يضان األر الشرقية جزء ال يتجزأ م

 جهود مشتركة لضمان عودتها إلى السيادة الفلسطينية كعاصمة لدولة فلسطين؛
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أي قرارات أو قوانين عنصرية، بما في ذلك تلك التي تتلذها إسرائيل ضد  نرفض وندين .11
كيبتها ال من الوضع القانوني لمدينة القدس وتر الشعب الفلسطيني وحقوقه وممتلكاته وتلك التي تن

الدولي والقرارات الدولية والشرعية الدولية، بما في ذلك قراري مجلس   انتهاكًا للقانون الديمغرافية، 
 / A / RESوقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) ،1680 الصادرة في 118و 119األمن 

ES-10/19 )االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، أو نقل  ندينونرفض و ، 2011 الصادر في
على ضرورة احترام الوضع الراهن لمدينة القدس  د أيضانشد  أو إنشاء البعثات الدبلوماسية هناك. 

أي إجراءات وقرارات استعمارية تتلذها إسرائيل، السلطة المحتلة في  والحفاظ عليه، ونؤكد على أنّ 
دارتها، تعد أمرا غير قانوني وباطال مدينة القدس، بما في ذلك فرض قوان ينها وواليتها القضائية وا 

 والغيا وليس له شرعية؛
القسري والتطهير العرقي، ولاصة تلك التي تستهدف الشعب  التهجيرسياسة  ندين .12

الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية وأحيائها، مثل حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، ووادي األردن 
باإلضافة إلى هدم المنازل ومصادرة الممتلكات وسياسة التمييز  ،بية المحتلةفي الضفة الغر 

العنصري، وكلها تهدف إلى لل  تفو  ديموغرافي للمستعمرين على حساب الشعب الفلسطيني 
 . األرض األصلي صاحب

المجتمع الدولي إلى تفكيك وحظر  وندعولنظام االحتالل العنصري هذا،  نعرب عن إدانتنا .13
اإلسرائيلي لالستعمار والفصل العنصري الذي يشكل جريمة للفصل العنصري ويتطلب  النظام

لمؤرلة في ا جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها مساءلة قانونية وفقا لالتفاقية الدولية لقمع 
 .1613نوفمبر  30

 30بقرار اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الصادر في  نرحب .11
، الذي يؤكد مشروعية وقانونية الشكوى المقدمة من دولة فلسطين ضد إسرائيل، السلطة 2021أبريل 

 األعضاء إلى دعم دولة فلسطين في هذا االتجاه. الدول وندعو المحتلة غير الشرعية،
 تشكيل لجنة تحقي  دولية مستقلة مستمرة،بشأن بقرار مجلس حقو  اإلنسان  نرحب أيضاً  .15

رار المجلس في دورته االستثنائية الثالثين للتحقي  دالل األرض الفلسطينية المحتلة، بما تنفيذًا لق
فيها القدس الشرقية، وكذلك في إسرائيل، بشأن دعاوى انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون 

 واستمرت منذ هذا التاريخ؛ 2021أبريل  13الدولي لحقو  اإلنسان التي حدثت قبل 
لي إلعمال و على دعمنا القوي للجهود التي تبذلها دولة فلسطين لحشد الدعم الد تأكيدنجدد ال .19

 مصيراقع، ولاصة الح  في تقرير الالقابلة للتصرف على أرض الو  غير حقو  الشعب الفلسطيني
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، وعاصمتها القدس الشرقية، وح  العودة 1691فلسطين على حدود الرابع من يونيو  واستقالل دولة
مجلس  ندعو أيضا. 1618الصادر في  161الفلسطينيين وفًقا لقرار األمم المتحدة رقم لالجئين 

رف الدول التي لم تعت وندعوالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة.  إلى قبول األمن
 ذلك من أجل دعم فرص السالم في المنطقة.تقوم ببعد بدولة فلسطين أن 

ة المحتلة، في سياستها باإلعدام الميداني، واالعتقال اإلداري إسرائيل، السلط ندين استمرار .11
والتعسفي، وسوء المعاملة واإلهمال الطبي لألسرى الفلسطينيين، وهي جرائم حرب تتطلب المساءلة 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي باإلفراج عن األسرى  نطالب مجدداً وفًقا للقانون اإلنساني الدولي. كما 
مقدمتهم األطفال والنساء وكبار السن والمرضى، مع ضمان سالمتهم، ووقف  الفلسطينيين، وفي

االنتهاكات  ندينباإلضافة إلى ذلك،  الممارسات القمعية الفردية والجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
والجرائم المستمرة التي تقوم بها إسرائيل ومرؤوسيها، والمستوطنين وعنفهم وقوات االحتالل 

إلى جانب إدانة استلدام القوة المفرطة  ،ازة ضد حقو  اإلنسان للشعب الفلسطينيومحاكمهم المنح
ونحذر من تبني إسرائيل لقوانين عنصرية غير عادلة ضد حقو   ،والقتل واالستهداف العمدي

 . الشعب الفلسطيني بهدف استعماره ونهب أراضيه ومصادر رزقه
 على قطاع غزة، الذي استهدف القطاع العدوان اإلسرائيلي البربري المستمر ندين ونرفض .18

، وأسفر عن مقتل مئات وجرح آالف المدنيين من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، 2021مؤلًرا في مايو 
ما كوتدمير منازل وممتلكات المدنيين ونزوح اآلالف، واستهداف المؤسسات التعليمية واإلعالمية. 

ة غزة الذي أدى إلى تدهور األوضاع اإلنسانيرفضنا للحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع  نجدد
 وأصبح نذير كارثة إنسانية تتطلب إغاثة عاجلة.

مرة ألرى عن قلقنا العمي  إزاء تدهور األوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع  نعرب .16
ؤولية ل االحتالل اإلسرائيلي المسغزة نتيجة الحصار اإلسرائيلي والعدوان العسكري المتكرر، ونحمّ 

نا نعتبر أزمة قطاع غزة أزمة احتالل يجب معالجتها بإنهاء لكاملة عن األوضاع في القطاع. إنّ ا
االحتالل نفسه، وتمكين الوحدة الجغرافية والسياسية في األراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية 

رائيلي إلسالقوى الفاعلة في المجتمع الدولي للعمل على إنهاء هذا الحصار ا كما ندعووقطاع غزة. 
 الجائر.

وكالُة األمم المتحدة ل المجتمع الدولي إلى االلتزام بوالية األمم المتحدة الممنوحة ندعو .20
عليه  على النحو المنصوص )األونروا(  إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشر  األدنى

طتها بشكل زمة لميزانيتها وأنشفي قرار إنشائها، وتأمين الموارد والتبرعات وشبكة السالمة المالية الال



Assembly/AU/Draft/Decl….(XXXV)  

Page 7 

 

 

نها من مواصلة دورها تجاه الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم بطريقة تمكّ  ،مالئم ومستدام
حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الفردي والجماعي، وفًقا لقرار الجمعية العامة رقم  ،وكذلك أحفادهم

 ودة والتعويض؛، بما في ذلك حقهم في الع1618 الصادر في 161
توفير الحماية الدولية ألرض دولة فلسطين وشعبها، تمهيدا إلنهاء االحتالل ضرورة ب رنذك   .21

 ،1681الصادر في  905مجلس األمن الدولي رقم  بقرار حفاظ على فرصة حل الدولتين، عمالوال
ى ، وبما يتماش1661الصادر في  601قراره رقم ، و 1660في  الصادرين 913و 912قراريه و 

مكانية تطبيقهامع اتفاقيات جنيف  ، وقرارات الجمعية 1691على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ  وا 
 نعرب عنو . 2018العامة، بما في ذلك التي اتلذتها في دورتها االستثنائية الطارئة في يوليو 

 .لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم عملها بعثة دولية في أياستعدادنا للمساهمة 
على أن السالم العادل والشامل والدائم في الشر  األوسط يتطلب االنسحاب  د التأكيدنجد   .22

، بما في 1691يونيو  1اإلسرائيلي الكامل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 
قالل تذلك مرتفعات الجوالن السورية واألراضي التي ال تزال محتلة في جنوب لبنان، وتجسيد ذلك باس

وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الالجئين  1691يونيو  1وسيادة دولة فلسطين على حدود 
 الفلسطينيين إلى ديارهم.
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