
 
 
 

 
قرار مجهورية جنوب افريقيا والقاضي خبفض متثيلها يثمن  "ةــايــمــح"  

 الدبلوماسي لدى دولة االحتالل
 

 ، فإن المركزبالمجتمع الدوليللحالة الفلسطينية وعالقتها  في ظل متابعة مركز حماية لحقوق اإلنسان

لدى دولة  تمثيلها الدبلوماسيخفيض بت، والذي يقضي جنوب افريقيا جمهورية الذي اتخذته يثمن القرار

 االحتالل.

أن بالدها خفضت مستوى تمثيلها ، لينديوي سيسولو :إفريقيا جنوبوزيرة خارجية جمهورية  أعلنتحيث 

لن يعود  أن سفير بالدها "سيسولو" وأوضحت، من "سفارة" إلى "مكتب اتصال" إسرائيلالدبلوماسي في 

على "الخدمات القنصلّية والعالقات  ستقتصر امهام بعثة بالده مضيفتًا أنيتم استبداله، إلى تل أبيب ولن 

 الشعبية"، في إشارة إلى قطع أي اتصال رسمي أو حكومي على أي مستوى كان مع إسرائيل.

حوالي عام ونصف، قبل  بهذا الشأن الحزب الحاكم اتخذهلقرار  تنفيذاً  أن هذا الموقف جاء بالذكرالجدير 

 مشروطة، وغير فورية بصورة ،الحكومةأن تخفض جاء في فحوى القرار ضرورة العمل على حيث 

 . ارتباط مكتب إلى سفارة من أبيب تل في الدبلوماسي التمثيل مستوى 

ي الثامن من آذار/ مارس فأعلن ، سيريل رامافوسا :الرئيس الجنوب أفريقيإلى أن  وفي السياق يشار

 على الفلسطينيين.عزم بالده خفض مستوى العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب هجماتها  الماضي،

 

 



 
 
 

 

، األفريقيةالفلسطينية  على عراقة العالقات يؤكد فإنه إذ يرحب بهذا القرار، مركز حماية لحقوق اإلنسان

، ويذكر بالتاريخ النضالي التاريخي مع قضايا الشعب الفلسطيني العادلةجمهورية جنوب افريقيا وتضامن 

التي عانت من االستعمار واألبارتهايد والتمييز بجمهورية جنوب افريقيا والكفاحي الذي يربط فلسطين 

 .العنصري 

 :فإنه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية،  جمهورية جنوب افريقياإذ يذكر بمواقف  وبدوره

توسيع أفق و  ،لنبذ االحتالل ورفض سياستهيثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والتي تهدف  .1
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 ة الفلسطينية.مناصرة ومؤازرة القضي جمهورية جنوب افريقيا فييثمن دور  .2
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