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 شكر وتقدير 

االقتص  اللجنة  من  لغربي  بتكليف  واالجتماعية  )اإلسكوا(  ادية  التقرير   أعد  آسيا  هذا 
 المؤلفان السيد ريتشارد فولك والسيدة فيرجينيا تيلي.  

؛ دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة هارفارد( ريتشارد فولك )ليسانس حقوق، جامعة ييل 
أورفلي   مركز  في  باحث  زميل  والدولية،    Orfaleaحاليا  العالمية  جامعة  للدراسات 

بار الدولي   Albert G. Milbank  كرسيفخري    وأستاذبارا،  كاليفورنيا في سانتا  للقانون 
برينستون  تهوممارس  ا  مقرر   2014حتى عام    2008عمل من عام  وقد  .  في جامعة 
المتحدة    ا  خاص عام ل لألمم  منذ  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  اإلنسان  حقوق  حالة 

لحوا  وأوهو مؤلف    1967 الدولي كتا   60لي  محرر  القانون  المقاالت عن  با ومئات 
لحقوق اإلنسان وسياسات الشرق األوسط والعدالة البيئية وغيرها من المجاالت األخرى 

 المتعلقة بحقوق اإلنسان والعالقات الدولية. 

ويسكونسن جامعة  ودكتوراه،  )ماجستير  تيلي  في -فيرجينيا  وماجستير  ماديسون، 
المع العربية  السياسيالدراسات  العلوم  أستاذة  جورجتاون(  جامعة  جامعة  اصرة،  في  ة 

رئيسة بحوث متخصصة في    2011إلى عام    2006إلينوي الجنوبية. عملت من عام  
 ، 2010إلى عام    2007ومن عام    ،مجلس بحوث العلوم اإلنسانية في جنوب أفريقيا

ول الفصل  ، الذي أجرى دراسة مدة عامين حمجلسلدى ال  وسط قادت مشروع الشرق األ
( في األراضي الفلسطينية المحتلة. وباإلضافة إلى العديد من المقاالت  بارتايد)األ  رقيالع

أل فت:أيديولوجيات الصراع في إسرائيل وفلسطين،  وعن سياسات    The One-State  فقد 

Solution (University of Michigan Press and Manchester University Press    :وحررت  Beyond 

Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law in the Occupied Palestinian 

Territories (Pluto Press, 2012). 

 

استفاد التقرير من التوجيهات العامة للسيد طارق علمي، مدير شعبة القضايا الناشئة وقد  
اإلسكوا.   في  )شعبنس  ووالنزاعات  بشور  ربيع  السيد  التقرير  الناشئة  ق  القضايا  ة 

في تحديد نطاقه وتقديم تعليقات تحريرية وفي التخطيط  أيضا   ساهم  الذي    والنزاعات(
وقاعدة البيانات. وقد مت السيدة ليلى شويري مدخالت جوهرية وتحريرية. وقدمت السيدة  

سامي سلوم ورفعت صبح   ان)شعبة القضايا الناشئة والنزاعات(، والسيدجاروس  ريتا  
مساعدة  الومات، فضال  عن  تعليقات تحريرية ومعل  قضايا الناشئة والنزاعات()شعبة ال

ر  وتقنية.  ال من  حر  اإلنجليزية  قسم النسخة  )اإلسكوا،  سيمونيس  داميان  السيد  التقرير 
 خدمات المؤتمرات(.



iv | Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid 

 لمراجعين المستترين على إسهاماتهم القيمة. أيضا  ل موجهالتقدير و

 Occupation, Colonialism, Apartheid? A Reassessment of  : أيضا مؤلفينشكر ونقد ر  و

Israel’s Practices in the Occupied Palestinian Territories     أفاد    نالذيوالمساهمين فيه
  2012في عام  أيضا   نشر  . وكان هذا العمل قد  عملهم هذا التقرير )أنظر المرفق األول(

 Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law in the  :بعنوان

Occupied Palestinian Territories.



 

 تمهيـد

يهيمن    أبارتايديفحص ما إذا كانت إسرائيل قد أرست نظام  ي  ذاليقد ر مؤلفا هذا التقرير،  
طرح   مجردأن  إذ   1. تقديرا  تاما    حساسية هذه المسألة،  على الشعب الفلسطيني بأجمعه

يزال  تعر  قد  القضية   الحكومة اإلسرائيلية واإلإلى  ض وال  باسم  الناطقين  من  دانة من 
معاداة    ينكثير أنه  على  مؤيديها  ثوب  لسامية  ل من  عام  في  وفي  نجح 2016جديد.   ،
في قوانين معاداة السامية في أوروبا   ها انتقادتضمين  إسرائيل في  الذي مارسته  ضغط  ال

الوثائ وتدرج  األمريكية،  المتحدة  تهمة والواليات  القانونية  الصكوك  لتلك  األساسية  ق 
أنها    بارتايداأل إسرائيل على  "تدمير صورة  إلى  الرامية  المحاوالت  على  األمثلة  أحد 

  2. وعزلها كدولة منبوذة"

تنبع مسألة ما إذا كانت دولة أوال ،  .   الرفضالسامية أشد  يرفض المؤلفون تهمة معاداة  
جموعة القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمبادئ  م  من  أبارتايدنظام  ك  تتشك لقد  إسرائيل  
. وما من دولة مستثناة من  رقيالتي ترفض معاداة السامية: أي حظر التمييز العنفسها  

االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري في  المعايير والقواعد المنصوص عليها  
جريمة  يشك ل  ، الذي  بارتايداألحظر نظام  و، التي ينبغي أن تطب ق بنزاهة.  بكافة أشكاله

ولية ال يمكن  مجموعة القوانين الدوضد اإلنسانية، ال يجيز أية استثناءات من االتفاقية.  
التمييز والهيمنة واالضطهاد،    التي عانت تاريخيا  جماعات  الكافة  تعود بالفائدة على  إال أن  

   في ذلك اليهود.ا بم

 

أعد هذا التقرير استجابة لطلب تقدمت به الدول األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية   1
يونيو /حزيران 9و  8لغربي آسيا )اإلسكوا( في الجلسة األولى للجنة التنفيذية، التي عقدت في عمان يومي 

 13للجنة، التي انعقدت في الدوحة من  . وقدمت النتائج األولية للتقرير إلى الدورة التاسعة والعشرين2015
كانون   15 المؤرخ 326. ونتيجة لذلك، اعتمدت الدول األعضاء القرار 2016كانون األول/ديسمبر  15إلى 

 . دراسة على نطاق واسع"الذي طلب من األمانة "نشر نتائج ال 2016األول/ديسمبر 
من الحملة لتشويه سمعة إسرائيل. متاح : ة متكررةأسئل :(CFCA)تنسيقي لمكافحة معاداة السامية المنتدى ال 2

http://antisemitism.org.il/eng/FAQ:%20The%20campaign%20to%20defame%20Israel والمنتدى التنسيقي هو .
لزعم ستخدم لي ا  "معاداة السامية الجديدة" مصطلحمصطلح  أصبح .ةاإلسرائيليحكومة لتابع ل"منتدى وطني" 

 اقتراح أنمعاداة السامية، ال سيما إذا كانت هذه االنتقادات تشمل رقية يُعادل انتقاد سياسات إسرائيلية العأن 
الدولي لحقوق اإلنسان. وتبعا   لقانونل ا  كانتهيشك ل اع ألنه وشرملدولة اليهودية غير المبدأ األساسي اإلثني ل

لمعاداة به السامية في تعريفه المعمول بمعاداة أدرج الفريق العامل في برلمان االتحاد األوروبي المعني  ،لذلك
أن وجود دولة ادعاء مصير، مثال ، بالحقه في تقرير  منالسامية المثال التالي: "حرمان الشعب اليهودي 

وفي عام  .(www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitismنظر أ" )رقيإسرائيل مسعى ع 
ت ، 2016 بأنه ما بمناهضة السامية، الذي حدد تعريف معاداة السامية  قانون التوعيةالواليات المتحدة أقر 

 8ئع المؤرخة عوث الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية في وزارة الخارجية في صحيفة الوقاالمبأورده 
معاداة السامية الواردة فيها: "حرمان الشعب اليهودي من حقه في على . وتشمل األمثلة 2010حزيران/يونيو 

 تقرير المصير، وإنكار حق إسرائيل في الوجود." )متاح من  
 https://2009-2017.state.gov/documents/organization/156684.pdf) 

http://antisemitism.org.il/eng/FAQ:%20The%20campaign%20to%20defame%20Israel


 

لم ينف ذ بعد  المجتمع الدولي المنظ م  من  التزاما   في إسرائيل وفلسطين  الوضع  مثل  ي،  ثانيا  
من أفعاله. ويعود تاريخ ذلك االلتزام رسميا  إلى عام   جزئيا    انبثق إيجاد حل لصراع  ب

دون    على فلسطين كإقليم جاهز  عصبة األمم االنتداب البريطانيأنشأت  ، عندما  1922
علمانيةكلالستقالل  نزاع   ذلك  ،  اشتمالية  دولة  االنتداب  يفدمج  أومع  التعهد   صك 

  "لليهود  نشاء "وطن قوميإل" في جهوده  ييهودالشعب ال "بدعم    تصريح بلفورلاألساسي  
فلسطين من  قرارات    تحاول   ،الحقا  و.  3في  العامة  كل  والجمعية  األمن  لألمم مجلس 

لم تتمكن من الحيلولة دون أن تتجاوز    ها حل الصراع الناتج عن هذا الترتيب، لكنالمتحدة  
الصلة،  األح ذات  المقترحات  الواقع  أرض  على  وداث  التقسيم.  هذا  لذا،  مثل  كان  إذا 

ألنه ال يوجد إال   فما ذلك  استثنائيا،  يبدو  االهتمام من جانب األمم المتحدة بقضية إسرائيل  
مان مديد لشعب من  بين إجراءات األمم المتحدة وحرآخر مشابه أو مماثل  ارتباط  أي  

 حقه في تقرير المصير. 

إسرائيل  لثا  ا ث تطبقها  التي  والتدابير  والممارسات  السياسات  تهدد  تمييز   لفرض،  نظام 
ه  قرارات األمم المتحدة  وما زالت  السالم واألمن اإلقليميين.    رقيع منذ فترة طويلة  تنو 

 واالستقرار في المنطقة.  السالموحفظ  ستعادة ال إلى حل الصراع  ودعتبذلك الخطر و

تهمة   أبارتايدنظام  شك ل  ذات سيادة تما  رسات دولة  ياسات ومما تأكيد أن سال شك أن  و
إال  فقط    طرحه للنظر فيهومثل هذا الجزم  بدراسة تهدف إلى  قيام  الخطيرة. وال ينبغي  

ويعتقد المؤلفان أن    .األدلة الداعمةمجال للشك في  أي  يكون هناك بوضوح  عندما ال  
ستوفي هذا تفرض على الشعب الفلسطيني    دق  أبارتايدفي أن نظام  التي تبيح الظن  األدلة  

المُ المعيار   لو  تطلب. الصعب  المدينظرا   الفلسطيني  الشعب  من  دةمعاناة  سيكون   ،
وال كانت إسرائيل قد أرست  حول ما إذا  تقديم األدلة والحجج القانونية    عدمالالمسوؤلية 

إلى  توصيات  جمعه وعدم تقديم  بأ يضطهد الشعب الفلسطيني    أبارتايدنظام  ترسي  زال  ت
 المزيد من اإلجراءات المناسبة. ذ  اتخحثها على ال الجهات الفاعلة الدولية والمجتمع المدني  

باختصار، أجريت هذه الدراسة بدافع الرغبة في تعزيز االمتثال للقانون الدولي لحقوق  
الدولي، وضمان   الجنائي  القانون  ااإلنسان، ودعم وتعزيز  ل  المتحدة والدول تحم  ألمم 

، وجه التحديدفيما يتعلق بالجرائم ضد اإلنسانية. وعلى  الجماعية    ها لمسؤولياتعضاء  األ
الدراسة  تضع   الدولي باحترام  ب عينيها تطبيق  نص هذه  االلتزامات األساسية للمجتمع 

عن حقوقه بموجب القانون الدولي،   ا  القانون الدولي على حالة الشعب الفلسطيني، دفاع
 مصير.بما في ذلك حق تقرير ال

 

 : متاح من 2، المادة 1922فلسطين، كانون األول/ديسمبر على اب نتدصك االمجلس عصبة األمم،  3

www.mandateforpalestine.org/the-mandate.html 
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   موجز تنفيذي

يهيمن على الشعب الفلسطيني    أبارتايديخلص هذا التقرير إلى أن إسرائيل أرست نظام  
التقرير إلى أن األدلة المتاحة ا  مؤلفلخطورة هذا االدعاء، يخلص    ا منهمبأجمعه. وإدراكا  

سياسات وممارسات تشك ل وترتكب    أن إسرائيل ارتكبت  تثبت بما ال يدع للشك مجاال  
  لقانون الدولي.انحو المحدد في صكوك على ال أبارتايدجريمة 

 
التقرير  و الوارد في هذا  التحليل  اإلنسانإلى مجموعة  يستند  الدولي  القانون   يومبادئ 

وغير  ا ذاته السامية  معاداة  ترفض  ذلك  ها التي  في  بما  التمييزية،  اإليديولوجيات   : من 
األمم )  ميثاق  ) 1945المتحدة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  واإلعالن  االتفاقية  و  ( 1948( 

يعتمد التقرير في المقام  و(.  1965)  الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله
الفصل قمع جريمة    بشأنمن االتفاقية الدولية    2المادة    في  بارتايداألاألول على تعريف  

 (: 1973) مرتكبيها ومعاقبة  (يدبارتا األالعنصري )
 

العنصري  مصطلح ي،  ("بارتايداأل)  "الفصل  وممارسات  الذي  سياسات  شمل 
العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب األفريقي،  

عل هيمنة    ىتنطبق  وإدامة  إقامة  لغرض  المرتكبة  الالإنسانية،  جماعة  األفعال 
من البشر واضطهادها بصورة   ىرخأجماعة عرقية  من البشر علي أية  عرقية  
   .منهجية

 
جنوب أفريقيا،  حالة  هي    ،" ارتبط في األصل بحالة محددةبارتايدورغم أن مصطلح " األ

أنه   الجرائم ضد  إال  أنواع  يمث ل  ونظام  اآلن  العرفي  الدولي  القانون  بموجب  اإلنسانية 
 كما يلي: يدبارتا األف عر  روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُ 

 
رتكب في سياق نظام مؤسسي  " أية أفعال ال إنسانية ...تُ بارتايدتعني "جريمة األ

واحدة قوامه االضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية  
 ة اإلبقاء على ذلك النظام؛ رتكب بني  إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُ 

 
ينطبق    بارتايداألأن حظر  على  راء  التقرير توافق آراء الخبهذه الخلفية، يعكس هذا    على
 في جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا )ناميبيا(   بارتايدانهيار نظام األأن  استثناء وال  ب

 . موضع نقاش هذا الحظر لم يضع
 
ينبغي  و بين  ال  األالخلط  لمسألة  القانوني  التقرير    بارتايدالنهج  هذا  اعتمده  وبين  الذي 
في فقد يكون محقا  . الشجبلمصطلح في الخطاب الشعبي كتعبير عن السائد لام ستخداال



إلى    سياقات معينة  أنه  بارتايداألالنظر  )مثل   منفصلة محددة  أعمال وممارسات    ا على 
العنصري"(،   الفصل  مُ أ"جدار  بنيوية  ظروف  تولدها  ظاهرة  كو  الرأسمالية  غفلة 

  ص من جانب بعض الجماعات العرقية اقتصادي"(، أو سلوك اجتماعي خا   أبارتايد)"
تعريفه    ييرس(. غير أن هذا التقرير  "اجتماعيةرقية  ع"تجاه جماعات عرقية أخرى )

يُ قاعدة  على    بارتايدلأل الذي  الدولي،  الدولحم  القانون  الصكوك ها  حددتمسؤوليات    ل 
 الدولية.  

 
تنص على أن جريمة    لتي، ابارتايديسترشد اختيار األدلة باالتفاقية الدولية لمناهضة األو
ه األعمال ال تكتسب صفة جرائم  تتألف من أفعال الإنسانية منفصلة، لكن هذ  بارتايداأل

يحدد نظام روما ولهيمنة العرقية.  هو اأساسي    خدمة غرضضد اإلنسانية إال إذا تعمدت  
الـ  قصد" الهيمنة العرقية. وبما أن  ماألساسي في تعريفه وجود "نظام مؤسسي" يخدم "

في صميم التعريفين كليهما، يبحث هذا التقرير عوامل   انكمنيقصد"  م"والـ  غرض"  "
خاصة مبدأ الدولة اليهودية كما  و  -  منفصلة عن البعد الفلسطينياألمر    ظاهرفي  تبدو  

ليثبت   -  ترد في تصميم مؤسسات الدولة اإلسرائيلية  يعبر عنها القانون اإلسرائيلي وكما 
 . والمقصدد الغرض جو و بما ال يدع للشك مجاال  

 
 في مجموعة القوانين   أن كون النظام اإلسرائيلي مصمم لهذا الغرض جلي  ويجد التقرير  
، التي ال يبحث التقرير إال  بعضها ألسباب تتعلق بنطاقه. ومن األمثلة البارزة اإلسرائيلية

أنه  ينص على  اإلسرائيلي    "األساس: الدستورقانون  ينص  "على ذلك سياسة األراضي.  
سلطة    وأن األشكال نقل األراضي التي تحتفظ بها دولة إسرائيل  بأي شكل ميجوز  ال  

تحت ة هذه األراضي  ما يضع إدار،  التطوير اإلسرائيلية أو الصندوق القومي اليهودي
أن على    1951لعام    قانون ممتلكات الدولةوينص  بصورة دائمة.  ة هذه المؤسسات  سلط 
أي منطقة  الدولة في  ( يعود إلى  األراضيذلك  )بما في    الممتلكاتفي    يحق المستقبل ال
سرائيل أراضي الدولة، التي  إأراضي    سلطةتدير  . وقانون دولة إسرائيل"ينطبق عليها  "

  ا  وهي قانون ،في المائة من األراضي ضمن حدود إسرائيل المعترف بها دوليا  93تمثل 
م مُ  وانين تعكس مفهوم ذه القهود. وهغير اليها على أو امتالك ها أو تطوير ها استخدامحر 
تصويت في بالعام" كما يرد في القانون األساسي. ويمكن تغيير هذه القوانين  الغرض  ال"

أي حزب سياسي على  يحظر    هينص على أن  " الكنيست  قانون األساس:"الكنيست، لكن  
نة القانون اإلسرائيلي معارضة الهيمهكذا، فعليا ، يجعل  الطعن في ذلك الغرض العام.  

 ر قانونية. العرقية غي
 
خدم غرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية. ي الهندسة الديمغرافية مجال سياسة آخر  و
الذي يمنح اليهود في جميع أنحاء العالم العودة  هو قانون  األشهر في هذا الصدد  القانون  و

بلدانهم  عن  النظر  بصرف  اإلسرائيلية  الجنسية  على  والحصول  إسرائيل  دخول  حق 
يُ -تبيان صالت بإسرائيل وسعهم  إذا كان بما  عألصلية وا عن  حجب  فلسطين، في حين 

جدادهم  ألمنازل  تثبت وجود  أي حق مماثل، بما في ذلك من بحوزتهم وثائق    الفلسطينيين
البال قانونية ود.  في  بسلطة  مخولتان  اليهودية  والوكالة  العالمية  الصهيونية  المنظمة 

جرة اليهودية وخدمة مصالح المواطنين اليهود تيسير الهما  مهمتهكوكالتين لدولة إسرائيل  
العام   التطوير  تخطيط  إلى  األراضي  استخدام  من  تتراوح  مسائل  في  تفضيلي  بشكل 



 

ر عن بعض قوانين عب  وغيرها من المسائل األخرى التي تعد حيوية للدولة اليهودية. ويُ 
يهودية رفض طلبات  ال  البلديةلس  جالمتسمح لتلك التي  كشف رة،  الهندسة الديمغرافية بلغة مُ 

فلسطينيين.   مواطنين  من  المواطنين واإلقامة  ألزواج  عادة  اإلسرائيلي  القانون  يسمح 
الفلسطينيين من األرض المحتلة  يُفِرد استثناء ولكنه  ،االنتقال إلى إسرائيلباإلسرائيليين 
رفض بسرائيلية  اإلسياسة  تتشبث الهذا الخيار. وعلى نطاق أوسع بكثير،  من    أو خارجها 

 حوالي ستة ماليين( إلى أراض  ومجموعهم  لالجئين والمنفيين )من ا عودة أي فلسطيني  
 تحت السيطرة اإلسرائيلية. تقع 

 
ان كي يُعتبر حالة  ن إضافيت ا سمترقية  منهجي للهيمنة الع  نظام  وال بد من أن تتوفر في أي  

ينتمون إلى "مجموعة ى أنهم  . األولى تتضمن تحديد األشخاص المضطهدين علأبارتايد
االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة  تعريف    يقبل هذا التقرير و  .عرقية"
تعني "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل على أنها  عبارة "التمييز العرقي" لأشكاله  

ف أو ويستهد   االثنييقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو  
يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو  
أو  االجتماعي  أو  االقتصادي  أو  السياسي  الميدان  في  المساواة،  قدم  على  ممارستها، 

حاجج هذا وعلى هذا األساس، يُ   .الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة"
تين  لفلسطين، يمكن اعتبار اليهود والفلسطينيين "جماعالجغراسي  ي السياق  بأنه ف   التقرير
وعالوة على ذلك، فإن االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة   ."تينعرقي

إليها صراحة أشكاله   األ  مشار  جريمة  قمع  بشأن  الدولية  االتفاقية  ومعاقبة    بارتايدفي 
 مرتكبيها.

 
وضع وقد أرسي  حدود وخصائص الجماعة أو الجماعات المعنية.  فهي  الثانية  أما السمة  

المصير   تقرير  له حق  كشعب  القا الفلسطينيين  السلطة  من  قدر  الرأي في    نونيةبأكبر 
عن اآلثار القانونية الناشئة    2004محكمة العدل الدولية عام  االستشاري الذي أصدرته  

التقرير    ذلكى  محتلة. وعللسطينية العن تشييد جدار في األرض الف األساس، يفحص 
للتجزئة   المتميزة  الظروف  باالعتبار  آخذا   بأسره،  الفلسطيني  للشعب  إسرائيل  معاملة 

يتناول المرفق الثاني  )الجغرافية والقانونية للشعب الفلسطيني كظرف فرضته إسرائيل.  
ب القانون  طينية بموجحقوق الفلسمسؤول عن إنكار الالبلد"  المسألة التحديد الصحيح لــ "

 .الدولي(
 

األسلوب  هي  الفلسطيني  للشعب  االستراتيجية  التجزئة  أن  إلى  التقرير  هذا  ويخلص 
الذي تفرض إسرائيل من خالله نظام األ أوال  و.  بارتايدالرئيسي  أدى   هو  يبحث كيف 

ين يد في فلسط تاريخ الحروب والتقسيم والضم بحكم القانون وبحكم الواقع واالحتالل المد
إلى تقسيم الشعب الفلسطيني إلى مناطق جغرافية مختلفة تدار بمجموعات  يؤدي  ل  وال يزا

القوانين التجزعمل هذوتمختلفة.    من  الععلى    ئةه  الهيمنة  اإلسرائيلي رقية  تثبيت نظام 
وفع الة.   مقاومة موحدة  وقدرته على شن   الفلسطيني  الشعب  إرادة  تستخدم ووإضعاف 

ألين يعيش الفلسطينيون. وهذه هي الوسيلة األساسية التي تفرض   أساليب مختلفة تبعا  



التي يعمل بها لالدولي  اإلدراك  وفي الوقت نفسه تعيق    بارتايدإسرائيل األبها   لطريقة 
 . أبارتايديشك ل نظام ككل متكامل لالنظام بأسره  

 
 ، " ءات فضا في أربعة "  ، ما يشير التقرير، على  الشعب الفلسطينييعيش  ،  1967منذ عام  

يتشاركون االضطهاد   هملكن  ،ظاهر معاملة مختلفةفي الن  وعامل فيها السكان الفلسطينييُ 
 هي: الفضاءات . وهذه بارتايدالناجم عن نظام األ رقيالع
 

الذين يعيشون كمواطنين   نالفلسطينييحكم  ي  ،قانون مدني، مقترن بقيود خاصة   1))
 في إسرائيل؛  

 شون في مدينة القدس؛ يحكم الفلسطينيين الذين يعي قانون اإلقامة الدائمة الذي 2))

، في مخيمات الالجئينهم    منفي ذلك    نقانون عسكري يحكم الفلسطينيين، بم  3))
لضفة الغربية وقطاع لفي ظل االحتالل العسكري    1967يعيشون منذ عام  الذين  
 غزة؛ 

ن ي منفيم  ن أيالجئكانوا  سياسة تحول دون عودة الالجئين الفلسطينيين، سواء    4))
 تحت سيطرة إسرائيل. الواقعة يعيشون خارج المناطق 

 
قد عاش  ومليون من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل.    1.7حوالي    1  الفضاءيضم  

حتى  ، وهم  في ظل قانون عسكري  من وجود البلد  ىألولهؤالء طوال األعوام العشرين ا
في  تلك  سياسة الهيمنة  تتجلى  و  .االيوم يتعرضون لالضطهاد على أساس أنهم ليسوا يهود

متدنية   تنظيم  وخدمات  للمجتمعات  تقييدية  ألراضي  لقوانين  موازنة  ومخصصات 
في  محدودة؛    الفلسطينية وكما  الوظائف  على  في  وكذلك  المهني؛  التطور  فرص  قيود 
ن.  ومعظمها التي يعيش فيها مواطنو إسرائيل اليهود والفلسطينيفي  مفصولة  الالمساحات  
بحمالوتستطيع   القيام  الفلسطينية  السياسية  للاألحزاب  طفيفة ت  بإصالحات  مطالبة 

ولكن  واوبم أفضل،  عليها  زنات  األيحظر  القانون  بموجب  في  قانونا   الطعن  ساسي 
التمييز في إسرائيل تبعات  السياسات بهذه  . وتتعزز  رقيالنظام العالتي تديم  تشريعات  ال

،  يتمتع كل مواطن إسرائيلي باألولى إذ  :  (le'um)"  القوميةو"  (ezrahut)  بين "المواطنة"
يتمتع   غير    بالثانيةوال  "فاليهود.  أحد  تعني القومية الحقوق  اإلسرائيلي  القانون  في   "
كفاح مواطني إسرائيل الفلسطينيين  وهكذا فإن النظام يعزل  اليهودية.  القومية  الحقوق  

الفلسطينيين  كفاح  ائيلي عن  لتحقيق المساواة واإلصالحات المدنية بموجب القانون اإلسر
 خرى.األماكن األفي 

 
يعانون هم  لقدس الشرقية، وفلسطيني يعيشون في ا ألف    300قرابة    2  الفضاءيغطي  و

حقوق اإلقامة والبناء. في التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمالة و 
سماة ياسة اإلسرائيلية المُ كما يعانون أيضا  عمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم الس

اليهود.   السكان  لصالح  الديمغرافي"  "التوازن  ا يصن  وبسياسة  القدس  سكان  لشرقية  ف 
أنهم مقيموالفلسطيني للحيلول  . وذلكن، ما يجعلهم فئة مستقلةون دائمون على    ة مصمم 
وزنهم  دون   يضاف  من  ،الديموغرافيأن  وزن  إلى    ،االنتخابي وزنهم  ذلك    واألهم 



 

ليس لديهم بوصفهم مقيمين دائمين أي صفة قانونية  وينيين في إسرائيل.  ن الفلسط المواطني
تماهيهم السياسي الصريح فإن  القانون اإلسرائيلي. وعالوة على ذلك،  تمكنهم من تحدي  

خطر الطرد إلى الضفة الغربية معه  مع الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة يحمل  
للحياة السياسية الفلسطينية    المركز المديني  هكذا،  القدس.زيارة  في  وفقدان الحق حتى  

 قانونيا. بارتايدعلى معارضة نظام األ هسكانة  من قدر حد  فقاعة قانونية ت محاصر في 
 
مليون من    4.6هو نظام القانون العسكري المفروض على ما يقرب من  ف  3  الفضاءأما  

مليون منهم في الضفة    2.7حتلة،  الفلسطينيين الذين يعيشون في األرض الفلسطينية الم
مع تماما   يتطابق  األرض على نحو  هذه  تدار  ومليون في قطاع غزة.    1.9الغربية و
المتعلق باإلبادة الجماعية، تمارس النص  : فباستثناء  بارتايداتفاقية األفي    بارتايدتعريف األ

ترد في    "ةبشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل "معاملة غير إنساني  ليإسرائ
توضي  االتفاقية حين  و.  حيكمثال  في  العسكري،  للقانون  الفلسطينيون  يخضع  يخضع 
  رقي يؤكد الطابع العمما  مستوطن يهودي للقانون المدني اإلسرائيلي. وألف    350حوالي  

يتمتعون جميع الغربية  اليهود في الضفة  المستوطنين  القانون   ا  لهذا الوضع أن  بحماية 
نهم يهود سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم ال. وهذا أعلى أساس  المدني اإلسرائيلي  

ذاته،   بحد  إشكالي  وهو  المزدوج،  القانوني  نظام    ا  مؤشريشكل  النظام   أبارتايد على 
بإدارة "أراضي  يهودية مكل  قومية  مؤسسات  من  ر لألراضي  بإدارة وتطويالقترانه   فة 

هذا التقرير، يبين  التي يتوصل لها  لعامة  الدولة" لصالح السكان اليهود. ولدعم النتائج ا
األرض  في  اإلسرائيلية  والممارسات  السياسات  التفصيل  من  بمزيد  األول  المرفق 

 . بارتايدن اتفاقية األم 2الفلسطينية المحتلة التي تشكل انتهاكات للمادة 
 
م معظمه يعيش  الذين  الفلسطينيين  قسرا   المنفيين  وإلى ماليين الالجئين    4  الفضاء يشير  و

ويحظر عليهم العودة إلى ديارهم في إسرائيل واألرض الفلسطينية   في البلدان المجاورة
  صريحة، فهي رقية  تدافع إسرائيل عن رفضها عودة الفلسطينيين بعبارات ع والمحتلة.  

تزعم أن الفلسطينيين يشكلون "تهديدا ديموغرافيا " وأن عودتهم ستغير الطابع الديمغرافي  
يلعب رفض حق العودة دورا  أساسيا   ودرجة تقضي عليها كدولة يهودية.    إلسرائيل إلى
التاريخية إلى  السكان الفلسطينيين في فلسطين  ال ينمو عدد  بضمان أ  بارتايدفي نظام األ

للمواطنين قوة دافعة  تهدد السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على األراضي و/أو توفر    درجة
إسرائيل   في  اتمك نهالفلسطينيين  من  كاملةم  ديمقراطية  بحقوق  )والحصول   لمطالبة 

يقتصر   4فضاء  (، ما يزيل الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. وعلى الرغم من أن اليها عل
إال  سطينيين من حقهم في العودة بموجب القانون الدولي،  على السياسات التي تحرم الفل

ة الذي يعاني  االضطهاد والهيمن  ال يتجزأ من نظام  باعتباره جزءا  يتناوله  هذا التقرير  أن  
نظام  إدامة  بالمعايير الديموغرافية في  الحاسم  لدوره    منه الشعب الفلسطيني برمته، نظرا  

 . بارتايداأل
 

األربعة مجتمعة تشكل نظاما  واحدا  شامال  وضع   الفضاءات  ويخلص هذا التقرير إلى أن 
راضي الخاضعة حصريا   لغرض ضمان استمرار السيطرة على غير اليهود في جميع األ



اإلسرائيلية   األراضيللسيطرة  هذه  فيها  تندرج  التي  الفئة  كانت  ما،  مهما  حد  وإلى   .
مؤقتا في غياب تقييم مقبولة  األمم المتحدة االختالفات في معاملة الفلسطينيين    اعتبرت
تيبي ن   كانت  إذا  األ  شكال  مث ل  ما  أشكال  التقريربارتايدمن  هذا  نتائج  قد   ،. وفي ضوء 

 منذ أمد طويل. القائم هذا النهج الدولي المجزأ  جعةاألمر مرايتطلب  
 

ي  وتوخيا   ن  إسرائيل ومتقدمها  تقرير عدة حجج مضادة  الفحص  لإلنصاف واالكتمال، 
األإلنكار  سياساتها    ون يدعم اتفاقية  إسرائيل  بارتايدانطباق  حالة  وهي -على  فلسطين. 
أن تظل دولة يهودية يتسق مع ممارسات دول   على: تصميم إسرائيل  ادعاءات بأنتشمل  

للفلسطينيين غير المواطنين بمعاملة مساوية  ال تدين  إسرائيل  أن  وأخرى، مثل فرنسا؛  
أي ال تعكس  المعاملة اإلسرائيلية للفلسطينيين    أنوألنهم غير مواطنين؛  بالضبط  لليهود  

يل واقع الصراع  ئعلى إسرا  ها فرضيقصد" هيمنة، بل تعكس حالة مؤقتة  م"غرض" أو " 
. ال يصمد أمام التمحيصمن هذه الحجج    الجاري والمتطلبات األمنية. ويبين التقرير أن أيا  

 أبارتايد يرتكز ادعاء آخر هو أن إسرائيل ال يمكن أن تٌعتبر مسؤولة عن جرائم  كذلك  
 تفسير قانوني:لثنين  إ  نلمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حقوق تصويت على خطئيلألن  

الزائدة   الحرفية  األمع  المقارنة  مسألة حقوق    أفريقيا وفصلفي جنوب    بارتايدسياسة 
تحظر   التي  األساسي  القانون  أحكام  سيما  وال  األخرى،  القوانين  عن  على التصويت 

 . رقيطابع الدولة اليهودي، وبالتالي، العفي األحزاب السياسية الطعن 
 

أن إسرائيل موضوعة    ا ال يدع للشك مجاال  مباألدلة يدعم    وزنأن  ويخلص التقرير إلى  
ارتكاب    يصل إلى حد  ما  على الشعب الفلسطيني،    أبارتايدفرض نظام  بجريمة  مذنبة  

اإلنسانية،   جريمة  جريمة ضد  الدولي حظره وتلك  العرفي  القانون  من  قاعدة    ا يعتبر 
وكاالتها،  المجتمع الدولي، وال سيما األمم المتحدة وو.  jus cogensالقواعد اآلمرة  

بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة   ا  قانوني  ا  لزام ملزمة جميعها إوالدول األعضاء  
. وعلى وجه التة هذه الحا التي تعرض عليها بمسؤولية ومعاقب  بارتايددون حاالت األ

؛ )ب(  أبارتايدبشرعية نظام  رف  أال تعت : )أ(  يتمثل بـ  على الدول واجب جماعي  ،التحديد
تعاون مع األمم المتحدة أن ت؛ )ج(  أبارتايدنظام  تقيم  مساعدة لدولة  ونة أو  تقدم معأال  

على مؤسسات المجتمع المدني كذلك  .  بارتايدالقضاء على نظم األعلى  والدول األخرى  
وسياسي   أخالقي  واجب  المتاحة  يلزمهم  واألفراد  األدوات  لرفع  باستخدام  درجة لهم 

ل المتواصالوعي  اإلجرامي  المشروع  وهذا  بتفكيك لل،  إلقناعها  إسرائيل  على  لضغط 
 امتثاال  للقانون الدولي.  بارتايدهياكل األ

 
ويختتم التقرير بتوصيات عامة ومحددة إلى األمم المتحدة والحكومات الوطنية والمجتمع 
ضوء  في  اتخاذها  ينبغي  التي  اإلجراءات  بشأن  الخاصة  الفاعلة  والجهات  المدني 

 السيطرة على الشعب الفلسطيني. تها  في ممارس  أبارتايدنظام  يم  قتاالستنتاج بأن إسرائيل  
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 مقدمة

ليس  ويبحث هذا التقرير ممارسات وسياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني بأجمعه.  
لـف.  ا تعسفي  ا  هذا خيار  القانوني  بأجمعه في    الوجود  الفلسطيني" وحقه كشعب  "للشعب 

ستشاري الذي أصدرته عام ولية في الرأي االمحكمة العدل الد   ما تقرير المصير أكدته
 1: عن تشييد جدار الفصل في األرض الفلسطينية المحتلة 2004

فيما يتعلق بمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، تحترم المحكمة أن وجود  
الفلسطيني" لم يعد يشك ل قضية؟ وعالوة على ذلك أصبح هذا الوجود  "الشعب  
إسرائيل    ا  معترف جانب  من  بتا به  الرسائل  تبادل  أيلول/سبتمبر    9ريخ  في 
والسيد   1993 الفلسطينية  التحرير  منظمة  رئيس  عرفات،  ياسر  السيد  بين 

يس  في هذه المراسالت، اعترف رئفإسحاق رابين، رئيس الوزراء اإلسرائيلي.  
"بحق دولة إسرائيل في الوجود في سالم وأمن"    منظمة التحرير الفلسطينية

أخ بالتزامات  وردا  وتعهد  مختلفة.  الوزراء    رى  رئيس  أبلغه  ذلك،  على 
اإلسرائيلي أنه في ضوء تلك االلتزامات، "قررت حكومة إسرائيل أن تعترف  

ممثال   الفلسطينية،  التحرير  ويشل  بمنظمة  الفلسطيني"  االتفاق    يرلشعب 
في المؤرخ    الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة- يسرائيل  اإل
و"حقوقه  ع  1995تمبر  أيلول/سب  28 الفلسطيني  الشعب  إلى  مرات  دة 

الفقرات.   )الديباجة،  الفقرة  8،  7،  4المشروعة"  الثانية،  المادة  المادة 2(  ؛ 
وتعتبر المحكمة    . (2الفقرة  ؛ المادة الثانية والعشرون،  3و   1الثالثة، الفقرات.  

عامة  أن هذه الحقوق تشمل حق تقرير المصير، كما اعترفت بذلك الجمعية ال
مثال ، )أنظر،  المناسبات  من  عدد  كانون    22المؤرخ    58/163القرار    في 

 (. 2003األول/ديسمبر 

عليه( الشعب الفلسطيني كشعب قد سوي  قانونا  )رغم أن إسرائيل تعترض  وضع  فإن  ولذا  
وبالتالي تنبغي معالجة ممارسات وسياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني بأسره، رغم  

وجهة النظر هذه تعزز  تينيين جغرافيا  وسياسيا ، كمسألة واحدة موحدة. وتشتت الفلسط 
الفلسطينية، وعلى رأسها حق تقرير الجوهرية  فرصة لتحقيق الحقوق  ما من  بإدراك أنه  

 مفتوحة. مسألة  لدبلوماسية الدولية، ما دامت هذه المسألة المصير، من خالل ا

االستفادة على  األعضاء في األمم المتحدة    ويأمل المؤلفان أن بساعد هذا التقرير الدول
  ان حث  وي القانونية الوطنية في خدمة الصالح العام العالمي.    ا نظمه من  الكاملة  والمسؤولة  

هذا  استنتاجات  مع  وأولوياتها  أعمالها  جداول  مواءمة  على  المدني  المجتمع  منظمات 

 

Opinion, I.C.J.  1Advisory, oryLegal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territ

Reports 2004, p. 136  متاح منwww.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf 



 

ي  ثل ألحكام القانون الجنائ يتعين على إسرائيل أن تمت  ،في المقام األولالتقرير. مع ذلك،  
أنه  جريمة دولية  بوصفه    بارتايداألإلى  اآلن  ون  ينظرالحقوقيون  فالدولي.   قاعدة على 
ذات حجية    التزامات  نشئما يُ ،  العرفي  القانون الدوليقواعد  من    jus cogensآمرة  
، ال يجوز اإلخالل  رئيسيمبدأ  إنه  وبعبارة أخرى،    .erga omnes  على الجميع  مطلقة

 تتخلى عنه صرف النظر عن موافقة الدول السيادية، وال يمكن أن  ، وهو بالتالي ملزم ببه
يعني أنه حتى الدول التي لم تنضم إلى هذا عمليا   و 2ها.وممثلوال  الحكومات الوطنية  

)األ العنصري  الفصل  جريمة  قمع  بشأن  الدولية  مرتكبيها بارتايد االتفاقية  ومعاقبة   )
.  هذه االتفاقية   ( مسؤولة عن التقيد بالتزاماتبارتايدباسم اتفاقية األ  المشار إليها فيما بعد)

بأن ممارساتها  قاطعة  نتائج    تما جزمإذا    بارتايداألجريمة  إنهاء  بإسرائيل ملزمة  هكذا،  
 .ا  كهذاوسياساتها تشك ل نظام 

 

 2note to the Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of  tory”Introduc John Dugard,

Apartheid”, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2008   متاح من
http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html. 

http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html
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   السياق القانوني -1

  ابراتيداتريخ موجز حلظر األ

(  1أساسا من مجالين: )مستمد  نسان  دولي لحقوق اإلفي القانون ال  بارتايدحظر األ  إن
الذي حكم جمهورية جنوب    رقي( رفض النظام الع2)وحظر التمييز على أساس العرق؛  

  6. 1992و  1948أفريقيا بين عامي 

الع  يرجعو التمييز  إدراج   رقيحظر  أن  المتحدة. وفي حين  المبادئ األولى لألمم  إلى 
  55المادة  البيانات  هذه  سيثقل كاهل هذا التقرير، تتضمن    بيانات األساسيةال بقائمة كاملة  

وقد  (.  1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )  2من ميثاق األمم المتحدة والمادة  
أوضحت الصكوك الالحقة، وال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري 

عضاء في األمم المتحدة ملزمة  ل األالدوهكذا،    .صيلبكافة أشكاله، الحظر بمزيد من التف
 . لم تكن مأ بارتايدفي اتفاقية األ  طرفا  سواء كانت   بارتايدبالتقيد بحظر األ

في جنوب أفريقيا إلى السنوات األولى   بارتايديعود تاريخ الرفض الدولي القانوني لألو
ر  لقرا هو ا   1950(  5الدورة  )  395كان قرار الجمعية العامة  ولوجود األمم المتحدة.  

شكل من أشكال   على أنه  فريقياألجنوب  ال في    بارتايداألول الذي يشير صراحة إلى األ
الع القرار   7.رقيالتمييز  عام    (17الدورة  )  1761وأنشأ  أصبح   1962الصادر  ما 

األ مناهضة  لجنة  األطرافقد  و 8. بارتايديسمى  الدول  ورد    ،عبرت  ديباجة كما  في 
ا للقضاء على  الدولية  لعام  االتفاقية  أشكاله  بكافة  العنصري  القلق  ن  ، ع 1965لتمييز 
مظاهر التمييز العنصري التي ال تزال ملحوظة في بعض الشديد الذي يساورها إزاء "

مضاف( ويرد في    التشديدالعزل أو الفصل" )  ، بارتايداألسياسات  ... مثل  العالم  مناطق 
،  ري والفصل العنص  العزل العنصريتشجب بصفة خاصة  أن الدول األطراف "  3المادة  

 ."الممارسات المماثلة في األقاليم الخاضعة لواليتها افة  وتتعهد بمنع وحظر واستئصال ك
 مضاف[  التشديد]

 
المستخدم: إنهاء تجريم المؤتمر الوطني األفريقي اإلسناد باختالف  النتهاء األبارتايديختلف التاريخ المحدد  6

محادثات مؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية في عام  اختتامطالق أو ؛ أو إ1990في عام 

، ما أدى إلى استسالم نظام األبارتايد؛ أو 1993على التوالي؛ أو اغتيال كريس هاني عام   1993أو  1991

ذ انهيار  . وباتخا1995؛ أو اعتماد الدستور الجديد في عام 1994انتخاب الرئيس نيلسون مانديال في عام 

 .1992عام على أنه حدد تاريخ سقوط األبارتايد هنا ن تقريبي،نظام األبارتايد كمؤشر  شرعية
ضد السكان المنحدرين من أصل هندي في جنوب أفريقيا رقي ( التمييز الع5الدورة ) 395قرار التناول  7

(A/RES/395)V() . ( 1الدورة ) 44بالقرار   هؤالء السكان في وقت سابق، بدءا  على قلق ال عرب عن قد أُ و
 ( )I(A/RES/44) 1946الصادر عام 

8 A/RES/1761(XVII 



 

على أنه جريمة ضد اإلنسانية )المادتان   بارتايداأل  1973لعام    بارتايداتفاقية األصنف  وت
ال القانون  في  تفصيال   األكثر  التعريف  وتقدم  والثانية(  توضح  9دولي. األولى  كما 

  بارتايد . ويعرف األبارتايدالمسؤولية وااللتزامات الدولية فيما يتعلق بمكافحة جريمة األ
اإلضا البروتوكول  في  في  المعقودة  جنيف  التفاقيات  ، 1949آب/أغسطس    12في 

والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية )المشار إليه فيما بعد بالبروتوكول 
( بوصفه جريمة حرب. ويدرج نظام روما 1949ي األول التفاقيات جنيف لعام  اإلضاف

لعام   الدولية  الجنائية  للمحكمة  إ1998األساسي  المشار  فيما  ،  بنظامليه  روما   بعد 
( )ي((، ما يضع التحقيق 1)  7بوصفه جريمة ضد اإلنسانية )المادة    بارتايداألساسي، األ

 للمحكمة الجنائية الدولية.   ية القضائيةفي إطار الوالحاكمته  م وإمكانيةفيه 

، (بارتايداألالفصل العنصري )طرف في اتفاقية  فقط    دولمن ال  109أن  من  وعلى الرغم  
( طرف في االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري 177فإن معظم الدول )حاليا   

  31  وفي  . (3)المادة    دبارتاياأل"  بمنع وحظر واستئصال"تلتزم  بموجبها  وأشكاله،  بكافة  
الثاني/يناير   كانت  2017كانون  األساسي.   124،  نظام روما  قد صادقت على  دولة 

واتخاذ إجراءات    بارتايدلتصدي لألعن ال معظم الدول مسؤولية قانونية  وبالتالي، يتحم
عن    ئهإلنها  الناجمة  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  المسؤولية  هذه  تتعلق  وال  ينشأ.  أينما 
بل  فحسب  ايدبارتاأل وتنص أيضا   ،  الدوليين.  واألمن  السلم  على  يشكله  الذي  بالتهديد 

كذلك على أنه ينبغي على الدول األطراف أن تتصرف على الصعيد   بارتايداتفاقية األ
األ جريمة  لقمع  دون  بارتايدالوطني  خالل  ها والحيلولة  من  تشريعية الجراءات  اإل، 

 نية في أي محكمة وطنية مختصة.  نوقا الجراءات  اإلقضائية وال مالحقات  الو

جريمة ضد اإلنسانية وأن جميع الدول   بارتايدهذا التقرير على افتراض أن األقوم  ي
ع قانوناً  مسؤولة  المتحدة  األمم  في  على    ناألعضاء  ومعاقبة   ءوإنها  منعالعمل 

 . ممارسته

 بارتايدريف بديلة لألاتع

إذا   ما  حول  الحجج  تماركانت  تتوقف  معينة  األدولة  كيف  بارتايدس   تعريف  يةعلى 

تعلق بإسرائيل، المجدلي  السجال  الفي    حاليا  هناك بضعة تعاريف تستخدم  و.  بارتايداأل

توصف   ما  كثيرا  "أفعال  أبارتايددولة  “  أنها بالتي  لممارستها  مثل أبارتايد"  منفصلة   "

ر يصرون على أن إسرائيل ال يمكن أن تعتبمن  يحاجج  و  10. "جدار الفصل العنصري"

أن قوانين البلد تختلف اختالفا  جوهريا  عن قوانين جنوب أفريقيا    بارتايدمذنبة بممارسة األ

األ ظل  ألن  بارتايدفي  مثال،  إسرائيل  ا:  في  الفلسطينيين  حق  يملكون  لمواطنين 

 
أن وصفت األبارتايد على أنه جريمة ضد اإلنسانية، وعندما صيغت االتفاقية، كانت الجمعية العامة قد سبق  9

 (. A/RES/2202(XXI) A-B) 1966( الصادر في عام 21الدورة )  2202في القرار 
 هذه نطاق هذا التقرير. كأدبيات  يتجاوز استعراض 10



 

تقع   11التصويت.  المختلفة  الحجج  القانون جدال   وهذه  مبادئ  إلى  تستند  دراسة  خارج 

نظرة عامة سريعة عليها برر إلقاء  كوك ذات الصلة، لكن من المالدولي كما ترد في الص

، مثل هذه التعاريفصرف للنظر عن  على أنه يعني  هذا اإليجاز  هنا. وال ينبغي أن يؤخذ  

النظرة العامة  ، بل هو ألن  خارج االعتبارات الصارمة للقانون الدوليلها مكانها  إذ أن  

الفصل ال يمكن دائما  في هذا التقرير. وتستخدم    لماذا لمتفسير  في  تفيد    اريفإلى هذه التع

التعما بين   الواضح أن  ف،  فصال    اريفهذه  يتداخل  من  ، ولكن يمكن  مع بعضبعضها 

 تحديدها كأنواع أو نزعات. 

 

في جنوب   بارتايدنظام األ  التي تتسق مععلى أنها فقط تلك    بارتايدأنظمة األتعريف   .1

 فات اختالما دامت هناك    بارتايدوجيه تهمة األيحول بحكم التعريف دون تما  ،  أفريقيا 

 .عن ممارسات جنوب أفريقيا 

منفصلة  مع    التعامل .2 يسمى بارتايداألصفات  أنها تحمل  عتبر  يُ ممارسات  ما  مثل   ،

"( العنصري"  الفصل  "السياج  ال"جدار  أو  الخطاب الحاجز  ال فاصل"  في  فاصل" 

 شامل.   أبارتايدنظام على أن الدولة قد أنشأت كدليل اإلسرائيلي الرسمي(، 

األ .3 أنه    بارتايدتعريف  عن  على  بنيويةناجم  عالمية  الشركات ك ،  غفلة مُ   قوى  نفوذ 

 مؤسسات بريتون وودز.   نفذها تكما العالمية أو الليبرالية الجديدة )النيوليبرالية( 

أنه    بارتايدتعريف األ .4 يمارسها على  إجمالية  مجموعة ممارسات عنصرية خاصة 

بمثابة أداة يعتمد عليها لفرض نظام   مشاركة الدولة، بحيث تكون  مجتمع مهيمن ككل

 .قائم على التسلسل الهرمي والتمييز والعزل صارماجتماعي  

أنه    بارتايداألالتعامل مع   .5 الفلسطينيين في إسرائيل أو يعلى  بالمواطنين  تعلق فقط 

أو   المحتلة  الالجئينبالفلسطينيين في األرض  الفلسطينيين   والمنفيين قسرا    استثناء 

 12الذين يعيشون خارج األراضي الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية. 

ناسبة  واألسباب التي تجعلها غير مهذه    ريفالتعا أنواع  عن  مزيد من التفصيل  أدناه  يرد  و

 لهذا التقرير. 

 الجنوب األفريقي المقارنة مع  .1

األحيان،  من  كثير  عما  التقوم    في  أنشأت  نقاشات  قد  إسرائيل  كانت   أبارتايد نظام  إذا 
الجنوب  في    بارتايدنظام األسياسات وممارسات  بسياسات وممارسات إسرائيل    نةبمقار
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ن إلى أ" بحد ذاته  بارتايدمصطلح "األقد يشير  و 13.)جنوب أفريقيا وناميبيا(  األفريقي
أفريقيا  التمييز  النظام   جنوب  نظام  مارسه  كما  أن النموذج  هو  عنصري  ينبغي  الذي 

أحيانا   توف ر  المقارنة  والواقع أن هذه   14في أماكن أخرى.  بارتايداألن  للكشف عيستخدم  
ني   لماذا  أفكارا  الدولتين في حمقترحات  د  رجح أن تول  يرة: مثال ، من خالل توضيح  ل 

التمييز عن طريق تفحص  هذه األفكار  وتتولد   15. ا فلسطيني   ا  بانتوستان  فلسطين االنتداب
 الصغير" )فصل المرافق، إمكان   بارتايديسمى "األ  الذي انتهجته جنوب أفريقيا بين ما 
التوترات    بارتايدذلك( و "األالحصول على وظيفة وما إلى   الكبير"، الذي اقترح حل 

على أية يضع حدودها النظام.  للسود  العرقية بتقسيم إقليم جنوب أفريقيا وإقامة "أوطان"  
( هذه المقارنة تتعارض 1، ألن )الجنوب األفريقي مع    ةالمقارن  التقريرى هذا  يتفادسحال،  

التي تنشأ في بلدان مختلفة   بارتايد( ألن نظم األ2و) بارتايدمع الطابع العالمي لحظر األ
تميل إلى أن تملك الكثير من هذه النظم    . مع ذلك، ألنها في تصميم  بالضرورةستختلف  

 .  بعض البحث الموجز، يتطلب هذا النهج فيما بينها القواسم المشتركة

 أسباب خطأ المقارنة أ( )

هو الجنوب األفريقي  حالة  مع    رنةاللجوء إلى المقا يدفع بالناس إلى  الذي  السبب األول  
عأبارتايدالذاكرة الجماعية للكفاح الجنوب أفريقي ومصطلح "ن  أ هذا الخطأ.   ان" ذاته يشج 

وصل   الذي    الحزبعندما  أوروبي كان  الوطني  أصل  من  المواطنون  عليه  يهيمن 
التراتبية  حول  الراسخة  أنصاره    ات، ترجم معتقد1948فريكان( إلى السلطة عام  )األ
تأمين تفوق العرق األبيض وتحديد الظروف لُصممت  رقية  إلى مجموعة قوانين عرقية  الع

الذي استخدمه  مصطلح  الكان  والمعيشية والفرص للجميع في البلد على أساس العرق.  
الشامل  الحزب   النظام  مصطلح  لهذا  األفريكانية  "أبارتايد"هو  أو   apart-hood  )باللغة 

منفصلة"("تنم )و 16ية  المعارضة  والتي  تبنت  األفريقي  الوطني  المؤتمر  حزب نسق ها 
وغيرهال المتحدة  الديمقراطية  والجبهة  األفريقي  الفاعلة    ا مؤتمر  الجهات  جنوب المن 

المتعاطفة  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الشبكات  عن  فضال  المصطلح  هذا  (  ا معه  أفريقية، 
القرارات  سلسلة من  في  المصطلح نفسه    دةلألمم المتحتبنت الجمعية العامة  كما    للتنديد به.

 
نطاق توسيع التي تذهب إلى  جنوب أفريقيا السائدة في ممارسة ال "يفريق" الجنوب األيعكس مصطلح  13

ريقيا )اآلن ناميبيا(، التي احتفظت بها جنوب أفريقيا بموجب انتداب من مل جنوب غرب أفشياألبارتايد ل
 عصبة األمم ورفضت التخلي عنها بعد الحرب العالمية الثانية. 

المجتمع االستيطاني الهولندي األوروبي  "، وهماألفريكان"لغة ، هي اللغة الهولندية المكي فة انيةكاللغة األفري 14
  .يقيافي جنوب أفر

ترتيبات سلطة الحكم الذاتي المؤقتة الفلسطينية "بانتوستانات" جنوب أفريقيا، أنظر:  تكررة كيف لدراس 15
Virginia Tilley, “A Palestinian declaration of independence: implications for peace”, Middle East Policy, vol. 17, No. 

1 (March 2010 .)  متاح من : 

peace-implications-independence-declaration-archives/palestinian-policy-east-p://mepc.org/journal/middlehtt  
  عنلعالم وإلى ايقيا الذي يعب ر عن نظرة "األفريكان" كان الحزب الوطني الحزب الرئيسي في جنوب أفر 16

ألبارتايد في جنوب لاألمم المتحدة تي عارضت شجب البلدان البين وكان من السياسية للوطنيين البيض.  األهداف
التي  ،، والواليات المتحدة األمريكيةة مدالحافظت على تحالف وثيق مع النظام طوال التي إسرائيل،  أفريقيا
 عالقات تجارية وثيقة مع جنوب أفريقيا. على  تكان

http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/palestinian-declaration-independence-implications-peace


 

  ة القانونينشاطية  الهذا التاريخ الطويل من  طب ع  المتعلقة بجنوب أفريقيا. وبالنسبة لكثيرين،  
 بينهما. الدمجوجنوب أفريقيا إلى حد  بارتايدالربط بين األ

ستخدام الذي اكتسب المصطلح  االخطأ قانوني في تاريخ    الدمجهذا    أنة  مالحظ تمكن  و
 من خالله تطبيقا  عالميا :

األ  -  1962 • بسياسات  المعنية  الخاصة  اللجنة  العامة  الجمعية  التي   بارتايدأنشأت 
حكومة جنوب أفريقيا، التي سميت فيما بعد اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل تنتهجها  

 (؛ بارتايدالعنصري )األ
بموجب االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري   بارتايدن ف األصُ   - 1965 •

( دون ذكر ٣من أشكال التمييز العنصري )الديباجة والمادة  على أنه    بكافة أشكاله
 جنوب أفريقيا؛

األ  -1973 • اتفاقية  جريمة   بارتايدأوضحت  تشكل  التي  الالإنسانية"  "األفعال  أن 
 ؛ بارتايد"مشابهة" ألفعال جنوب أفريقيا في ظل األ ال  فعا "تشمل" أ أبارتايد

 ؛بارتايدأنشأت األمانة العامة لألمم المتحدة مركز مناهضة األ -1976 •
في نظام روما األساسي بوصفه جريمة ضد اإلنسانية، دون   بارتايددرج األأُ   -1998 •

 ذكر جنوب أفريقيا. 

(  بارتايدقانوني رائد في مجال األ  وأوضح الحقوقي الجنوب أفريقي جون دوغارد )باحث
 :تطبيق عالميلمصطلح لأصبح أنه 

في سياق أوسع في صكوك اعتمدت    بارتايداتفاقية األ  علىالمصادقة  بما أن  
مقصود بها أن تنطبق على حاالت  أن الأكدت    بارتايدقبل وبعد سقوط نظام األ

قد ماتت    يدرتا با أخرى غير جنوب أفريقيا... يمكن الخلوص إلى أن اتفاقية األ
  -   في جنوب أفريقيا   بارتايداأل  –األصلي    ب نشوئها بسبما يتعلق األمر  بقدر  
القانون في إطار كل من    ،أنواع الجريمة ضد اإلنسانيةنوع من  عيش ك ت  ها لكن

و العرفي  )نالدولي  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما   التشديدظام 
 17مضاف( 

  ، تطبيق عالمي في القانون الدولي "  بارتايداألطلح "صمل  أصبح  هيفترض هذا التقرير أن
 .ةأفريقيجنوب الحالة العلى  تصرق ولذا فإنه ال ي

  
 ندرة السوابق )ب(

أنه لم تتهم أية دولة هو  الجنوب األفريقي  مع  السبب الثاني للجوء الناس إلى المقارنة  
الوحيدة التي توفر سابقة.    الحالة بأنها  أفريقيا  تنفرد جنوب  هكذا،  .  بارتايدأخرى بجريمة األ

الناس إلى "األفعال ينظر  ألهمية السوابق في تفسير القانون، من الطبيعي القول أن    ونظرا  
األ  بارتايدالالإنسانية" لأل لما "يشبه"  مقاييس  أو  الجنوب األفريقي كنماذج  . بارتايدفي 

 
17  Suppression and Punishment of the Crime of John Dugard, “Introductory note to the Convention on the 

Apartheid”.  متاح منhttp://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html 



 

البعض أن من الواضح أن إسرائيل ال تمارس األ ألن المواطنين    بارتايدفمثال ، يزعم 
ملك لتصويت في االنتخابات الوطنية، بينما لم ياائيل يملكون حق  الفلسطينيين في إسر

واقع  يهمل  بس ط عن نماذج  هذا البحث المُ لكن  سود في جنوب أفريقيا مثل هذا الحق.  ال
األأن   أنظمة  أخرى    بارتايدتصميم  دول  بد  في  يختلفال  ل،  أن  الفريد تبعا   لتاريخ 

الجماعية  لمجتمعاتها   صاغت  والتجربة  العالفكالتي  االستعمار من    فيها،  رقير  مثل 
  .االستيطاني أو الرق أو التطهير العرقي أو الحرب أو اإلبادة الجماعية

خادع.    بعض الحجج القانونية مضللأن  في تبيان  حالة الجنوب األفريقي  تفيد  مع ذلك،  
المعترف دها  الفلسطينيين خارج حدو  معاملة إسرائيل للسكانقد يحاجج البعض أن  فمثال ،  

، المسألة )أي في األرض الفلسطينية المحتلة وفي الخارج( تخرج عن نطاق    بها دوليا  
صلة  لذا  و األلال  بالالجئينإسرائيل    سياساتب  بارتايدتهمة  الفلسطينيين    المتعلقة 

ما يدعم  ليس هناك    هأنمن  د  للتأك  يكفي  ووالفلسطينيين الذين يرزحون تحت االحتالل.  
المتعلق  محكمة العدل الدولية  الصادر عن  إلى الرأي االستشاري  هذه الحجة الرجوع  

)ناميبيا( أفريقيا  جنوب غرب  في  أفريقيا  جنوب  عام  ف 18.بسلوك  وجدت 1972في   ،
نها تنتهك حقوق  ألناميبيا غير شرعي جزئيا   لجنوب أفريقيا    حكممحكمة العدل الدولية أن  
جنوب   حوسبتوهكذا   19. ة عليهجنوب أفريقيال  بارتايد قوانين األ  ها الشعب الناميبي بفرض

 .  ها غير مواطنيعلى خارج أراضيها السيادية و بارتايداأل تها أفريقيا لممارس

ليست   الرسمية  السيادة  أن مسألة  التقرير  إثبات  يفترض هذا  نظام وجود  من صلب 
 .أبارتايد

 كممارسات منفصلة بارتايداأل .2

 
ير جنوب غرب أفريقيا )ناميبيا( كمقاطعة خامسة  تدأفريقيا كانت جنوب  ،ستينات القرن العشرين  في 18

هذه السياسة انتقادات متكررة استثارت نات. وقد البانتوستا بما في ذلك ،مبدأ األبارتايدبالكامل وطبقت عليها 
 من الجمعية العامة. 

نتهاك  اعلى انه استمرار حكم جنوب أفريقيا لجنوب غرب أفريقيا تتعامل مع  كانت محكمة العدل الدولية 19

 1950أنظر خاصة آخر أربعة آراء استشارية صدرت بين عامي   قرار مجلس األمن الداعي إلى االنسحاب.ل

 International Status of South-West، 1950المركز الدولي لجنوب أفريقيا، الفتوى الصادرة في عام  :1971و

Africa, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 128;ءات التصويت بشأن المسائل المتعلقة بالتقارير  ؛ إجرا
 Voting Procedure on، 1955وااللتماسات الخاصة بإقليم أفريقيا الجنوبية الغربية ، الفتوى الصادرة في عام 

Questions Relating to Reports and Petitions Concerning the Territory of South West Africa, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1955, p. 67 ؛ السماح باإلدالء الشفوي باآلراء أمام اللجنة الخاصة بأفريقيا الجنوبية الغربية، الفتوى
 ,Admissibility of Hearings of Petitioners by the Committee on South-West Africa، 1956الصادرة في عام 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1956, p. 23اآلثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب  ؛
(، الفتوى الصادرة عام  1970) 276أفريقيا في ناميبيا )أفريقيا الجنوب الغربية( رغم قرار مجلس األمن 

1971 .Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16 (especially 
paras. 131 and 133). 

 



 

": مثال ، وكما بارتايد"األلى  أمثلة ععلى أنها  أفعال إسرائيل المنفصلة    توسم  ،كثيرة  ا  أحيان 
للراغبين في مفيدة  هذه اإلشارات  و.  جدار الفصل العنصري"إلى “كر آنفا ، في اإلشارة  ذُ 

. غير أن من الخطأ بارتايدعات يشير بقوة إلى األا إبراز كيف أن العزل القسري للجم
بدال    20.أبارتايدعلى أن الدولة تشكل نظام    ا  ولة مؤشرمثل هذه الممارسات المعزاتخاذ  
األفعال  اقتران  يشدد على    ا  ( تعريفبارتايدلفصل العنصري )األتطرح اتفاقية ا  ،من ذلك

 "الغرض" أو "المقصد":بـ 

" عبارة  تنطبق  االتفاقية،  هذه  مصطلح  العنصري   جريمةفي  الفصل 
األ سياسات  (بارتايد)  تشمل  التي  ا "،  والتموممارسات  العنصريين لعزل  ييز 

الالإنسانية   األفعال  على  األفريقي،  الجنوب  في  تمارس  التي  لتلك  المشابهة 
هيمنة  وإدامة  إقامة  لغرض  أية   عرقيةجماعة    المرتكبة  علي  البشر  من   ما 

 )المادة الثانية(  أخرى من البشر واضطهادها بصورة منهجية  عرقية    جماعة  

يصوغ نظام روما و.  األفعال الالإنسانية"ت من هذه "قية ست فئا وبعد ذلك تدرج االتفا 
أن ز على  يرك  أيضا     ه)ح( المفهوم ذاته بطريقة مختلفة، لكن  ( 2)  7في المادة    األساسي

 ":ا تعكس "مقصد هذه األفعال

(" أية أفعال ال إنسانية تماثل في بارتايدتعني "جريمة الفصل العنصري ) األ
عندما ترتكب في إطار هجوم  ] أي، "  1الفقرة  المشار إليها في  طابعها األفعال  

واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن  
علم بالهجوم"[، في سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد المنهجي والسيطرة  
المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية  

   لنظام .إلبقاء على ذلك اى، وترتكب بنية اأخر

إال إذا كانت    أبارتايدالصك ان كالهما أن األعمال المنفصلة ال تشك ل جرائم  قيم  هكذا ي
أما   .رقيينالع  االضطهادولهيمنة  ا"مقصد" أو "غرض"    مؤسسي لديهجزءا  من نظام  

 أو تفتقر إلى هدف واضح كهذا  األفعال ذاتها، إن لم تكن بشكل ملحوظ جزءا  من نظام  
تعريف جريمة متطلبات  ب  تفيال    ها لكن  ،بغيضةشجب كحاالت عنصرية  قد تُ فإنها  ذلك،  ك
البحث عن    مثل  -   قائمة مرجعية وضع  فإن في اللجوء فقط إلى  . ولهذا السبب،  بارتايداأل
(، قراءة خاطئة  بارتايدمذكورة في اتفاقية الفصل العنصري )األالالإنسانية"  الفعال  األ"
االتفاقية.  اقلم اوصد  الثانية،  في  االتفاقية  لمادة  أمثلة  توضح  األفعال  هذه  أن  صراحة 

 إال إذا كانت تخدم الغرض األعم    أبارتايدإلزامية، وهي ال تشك ل جرائم  ال    ،توضيحية 

 

  تعنيمتى  مشكلة تحديدسلط المقرران الخاصان السابقان جون دوغارد وريتشارد فولك الضوء على  20 

أثار إلى محكمة العدل الدولية. وتجوز إحالتها يشكل مسألة ما نظام أبارتايد، د وجو"سمات األبارتايد" 

  "أبارتايد الطرق"وصف السيد دوغارد والمسألة فيما يتعلق بمشروعية االحتالل اإلسرائيلي. المقرران كالهما  

ولكن  ،  صر" أبارتايدسمات" أو "عنايمتلك “ي في األرض الفلسطينية المحتلة وأشار إلى أن االحتالل اإلسرائيل

الجزم ال يزال يتعين حديد ما إذا كانت إسرائيل تشكل نظام أبارتايد مسألة مسألة تبقيت بالنسبة للسيد دوغارد 

 (.A/HRC/25/67، p 21) مماثال   تبنى السيد فولك موقفا  و(. A/62/275بها قانونا  )



 

أن يثبت   فقط بعد  أبارتايد. وبالتالي، يمكن اعتبار هذه األفعال جرائم  رقيةوهو الهيمنة الع
  ."انهاد والسيطرة المنهجيسي قوامه االضط وجود "نظام مؤس ا  قاطعثبوتا  

،  ا  يتميز حق  بارتايد( يشير إلى أن األبارتايدإن مجرد وجود اتفاقية الفصل العنصري )األ
األخرى المحظورة بالفعل بموجب صكوك   رقيبطابعه كنظام، عن أشكال التمييز الع

أشكاله.  ك بكافة  العنصري  التمييز  على  للقضاء  الدولية  روما واالتفاقية  نظام  يشير 
. وفي العلوم السياسية، نظام الدولة هو ا بوصفها نظام  بارتايداألساسي صراحة إلى األ

يتعلق بترتيبات ممارسة  مجموعة المؤسسات التي تُنظ م الدولة من خاللها، أساسا  فيما  
التي يستشهد بها   فيشمانروبرت    السلطة. وفي صياغة األخصائي في العلوم السياسية

 ن كثيرة: في أحيا 

يمكن اعتبار نظام معين على أنه التنظيم الرسمي وغير الرسمي لمركز السلطة  
المجتمع األوسع. ويحدد النظام من له حق الوصول إلى  مع  السياسية ولعالقاته  

  ...ليسوا في السلطةمن  لسلطة السياسية وكيف يتعامل من هم في السلطة مع  ا
معينة، لكنها  الحكومات  المن  يمومة  األنظمة هي أشكال تنظيم سياسي أكثر د و

 21من الدولة. ديمومة عادة أقل 

في    أبارتايدعلى أساس هذا التعريف، ينبغي أن تتجاوز األدلة ذات الصلة بوجود نظام  
للجزم  -إسرائيل منفصلة  أعمال  تحديد  النظام  بفلسطين  كان  إذا  دونما  إمكان   يحول 

ذلك، فإن اتفاقية    العرق. وعالوة علىسياسية" على أساس  الالوصول إلى "مركز السلطة  
"المنظمات والمؤسسات ه يمكن أن يكون كل من  ( تحدد أنبارتايداأل)الفصل العنصري  
يعني بدوره، أن   (. وهذا2)المادة األولى، الفقرة    بارتايدبجريمة األ  ا  واألشخاص" مذنب

 الدولة ككل قد تكون مساءلة عن ارتكاب تلك الجريمة.  

إنهاء  ان  ما إذا كمسألة واحدة مثار جدل هي  كنظام    بارتايدوض ح تحديد األوفي النهاية، ي
أن الدولة هي اعتبر  لدولة ذاتها. هذا التفسير مفهوم إذا  ل  ا  ل تدميرمثل هذا النظام سيشك  

في إسرائيل هو بمثابة    بارتايد، يرى البعض أن هدف القضاء على األمن هنا نظام. وال
القضاء ولم يؤثر  دولة ال تزول نتيجة تغيير النظام.  أن الغير    .هدف "تدمير إسرائيل"

 . بأي شكل من األشكال  في البلد  الدولة على كيان  في جنوب أفريقيا    بارتايدام األعلى نظ 

، يبحث هذا التقرير ما إذا  بارتايدعلى األ  لتحديد ما إذا كانت أفعال معينة تشكل دليالً 
األفعال  كانت   هو  اتسهذه  أعم  في غرض  نظام مؤسسي  هم  االضطهاد إدامة  قوامه 

 . رقيةوالهيمنة العرقي الع

 الناجم عن ظروف بنيوية ُمغفلة بارتايداأل .3

 

21 ern Europe's transition to democracy”, World Politics, tate and regime: SouthFishman, Robert M., “Rethinking S
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الكتاب   بعض  األعر  يُ بدأ  أنه    بارتايدف  اجتماعيةالمتفاوت  ثر  األعلى  لقوى  -عرقيا  
مُ  وبالفعل  غف  اقتصادية  الرأسمالي.  اإلنتاج  أسلوب  مثل  تجريبيا   قد  لة،  المفيد  يكون من 

تشكيل الفيها الالمساواة    االقتصادي" لوصف حاالت تغذي  بارتايداستخدام مصطلح "األ
أيوالتراتب   غياب  في  حتى  متعمدة    ة العرقي،  حكومية  هذه تستهدف  سياسة  تحقيق 
العرقية  ف  عر  يُ ) 22النتيجة. العالقات  من  ذلك  دارسو  غير   الطبقة -العرق   جدلكجزء 
 نشألتمييز الذي يا  دليل علىتلل  "بارتايد"األح  طلمصيستخدم  في هذا النموذج،  (.  المحدود
أن   ا  تلقائي  البعض  ويجادل  االقتصادية.  والحوافز  الظروف  من  متنوعة  مجموعة  من 

  23.العالمي" بارتايداالقتصاد العالمي بأسره يول د نوعا  من "األ

النهج  في  المشكلة   هيكلي  فرط المُ هذا  الوكالة،  ته  في  يجعل  أنه  دولوهو  دور  ة خاصة 
على   بارتايدتاما. ويفسر القانون الدولي األإلغاء   واضحة أو يلغيها ضمنيا     معينة، غير

حالما يثبت الذنب بموجب إجراءات قانونية   دول(ال)أو    فراداألحاكم عليها  جريمة يُ أنه  
أنه  على    بارتايد. وال يمكن لهذا الذنب الجنائي أن يكون ذا صلة عندما يعامل األموثوقة
يدل على ما إذا كان نظام الدولة مصمما  عمدا  ن  لألن ذلك  لية بحد ذاتها،  نية الدونتاج للب

هيمنة   لألالسمة    –  رقيينع  دواضطها لغرض  الفصل    بارتايدالمميزة  التفاقية  وفقا 
 ( ونظام روما األساسي.بارتايداألالعنصري )

لى مستوى  عكون  ي  أنينبغي  ال  أم    أبارتايدنظام  وجود  مسألة  تحليل  لتقرير أن  اهذا  يرى  
 إال على هذا المستوى. ال تنطبق  بارتايدجريمة األأن  الدولة، و

 الفصل العنصري كسلوك اجتماعي خاص .4

الع  أيضا    بارتايديستخدم مصطلح األ التمييز  الرئيسي يكون  حيث    رقيلوصف  الوكيل 
ل جماعي العرقية الغالبة، التي يول د أعضاؤها بشك  الجماعةهو  رقية  فرض السيطرة العل

وتراقب الحدود   رقيق وتفرض التسلسل الهرمي العالمعايير والقواعد التي تحدد العر
وأرباب    ونسالمنفذون األساسيون لهذه النظم هم جهات فاعلة خاصة، المدر  وية.  رقالع

ئمون على حماية القانون ن والمسؤولون عن منح القروض والقا والعمل والوكالء العقاري
الشرطة  كمتفاوتة على األجهزة اإلدارية للدولة،    يعتمدون بدرجاتم  غير أنهاألهليون،  

هذه األجهزة مع النظام الهدف  طواعية  يصبح الحفاظ على  من هنا،  ونظام المحاكم. و
ألن   الخاصة،  الفاعلة  للجهات  الاألساسي  النظاممن  على  للحفاظ  حرمان    ضروري 

 غير ذلك االمتثال. تد الُمهيمن عليها من حقوق تصويت ذات معنى ق المجموعات

، من خالل توفير بارتايدتلعب دورا  حيويا  في نظم األاالجتماعية  رقية  ال شك  في أن الع
استخدام أساليب غير رسمية عن طريق  والمحافظة عليه  الدعم الشعبي لتصميم النظام و
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issue 2 (April 1991). 

 23 Oxford  ,(Torontoefugees, Racism, and the New World Order Global Apartheid: RAnthony H. Richmond, 

University Press, 1994)   



 

نادرا  و 24لتخويف وإسكات الجماعات المهيمن عليها.)معاملة األشخاص بعداء وريبة(  
المؤسسية. فالقانون والممارسة  رقية  تماما  عن العمنفصلة  االجتماعية  رقية  الع  ما تكون
  النظام من يضطهدهم  الفرق بينهما غير ذي صلة لمعها  درجة قد يبدو  إلى    متداخالن

 ه. نالشمولي الذي يكونا 

نون يوفر القا أينما فدور القانون الدستوري. هو هما ز بينيمي  هام مع ذلك، هناك اختالف  
من لعينا  ال يقد ر بقيمة  م  ذلك  وري حقوقا  متساوية لجميع المواطنين، يمكن أن يوفر  الدست

يحدد  ذاته  إذا كان القانون الدستوري  أما  لتمييز على جميع مستويات المجتمع.  يتحد ون ا
كما في إسرائيل )دولة يهودية( وجنوب أفريقيا في    --  بطابعها رقية  على أنها  عالدولة  

رقي  الحركات المناهضة للتمييز العإن  ف  –  )دولة بيضاء أفريكانية(  بارتايداأل  ظل نظام
القانوني الحاسم فحسب بل تجد نفسها في موقف أكثر خطورة   عينهذا المإلى  ال تفتقر  

على أنه  تحدي النظام ذاته. ومن الطبيعي أن ينظر النظام إلى هذا التحدي  موقف  هو  
  25لذلك. وفقا   هويقمع وجودي تهديد 

تحديد ما إذا   أبارتايدنظام  وجود  نتيجة بشأن  لتوصل إلى  لباختصار، من األهمية بمكان  
غير  كان   التمييز  أن  يقرر  إسرائيل(  في  األساسي  )القانون  للدولة  الدستوري  القانون 

تعريف مع  الحالة األخيرة  هذه    تتفق وقانونية.  الغير  هي  مقاومة التمييز  أن  م  قانوني أ
(، التي تدرج كجريمة ضد اإلنسانية  بارتايدالفصل العنصري )األفاقية  في ات  بارتايداأل

األساسية،  "اضطه  والحريات  الحقوق  من  بحرمانهم  واألشخاص،  المنظمات  اد 
   .لمعارضتهم الفصل العنصري" )المادة الثانية )و((

 ومسألة العرق  بارتايداأل - 5

 

اتفاقية الفصل العنصري   ف  جماعة عرقية من دامة هيمنة  على أنه "إ  (بارتايداأل)تعر 

األساسي  روما  نظام  ويستخدم   "  ... البشر  من  أخرى  عرقية  جماعة  أية  علي  البشر 

مشابهة: " ... االضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية تعبيرات  

  "... أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى  أنه  واحدة إزاء  اليوم  غير  إلى ال  ال يشار 

أن اليهود  بحق  حاجج  الفلسطينيين على أنهم "عرق". وعالوة على ذلك، يُ   د وال إلىاليهو

ما إلى ذلك. ويشملون "أعراقا" كثيرة بمفهوم فئات اللون القديمة: أسود وأبيض وآسيوي  

 
حذفت من هذا التقرير المسوح حول مواقف اإلسرائيليين اليهود إزاء العرب والفلسطينيين ألنها ال تتعلق  24

أن اآلراء الشعبية ليست  اإليحاءقصد هذا الحذف بأي شكل من األشكال بدراسة النظام المؤسسي للدولة. وال ي
 قي مة رئيسية على النظام ومنفذ ة له.

في ن"، يمتساو والقخُ الناس : أن بديهيةالالحقائق من رغم أن دستور الواليات المتحدة ينص على اعتبار " 25
بيض شمل القانون الدستوري المحبذ لتفوق العرق األوقد . دائما  عق دت العالقات العرقية هذا المبدأ  ،الممارسة 

 Plessy v. Ferguson, 163أحكام "منفصل لكن متساو" الرئيسية في قضية بليسي ضد فيرغسون ))
US 537 )1896( ، في قضية براون ضد مجلس التعليم في توبيكا   1954في عام التي لم تُلغ إال

(Brown v. Board of Education of Topeka, 347 US 483 ،)التي تبعها الحقا  قانون الحقوق  
 .1965وقانون حقوق التصويت لعام  1964المدنية لعام 



 

نظام  تقيم  أي اتهام يوجه إلى إسرائيل بأنها  أحد التحديات التي تثار في وجه  ،  من هنا 

، تذهب على هذابطبيعته. و  ا  لفلسطيني ليس عرقيا-اإلسرائيلي  هو أن الصراع  أبارتايد

غيرهم(    تجاه الفلسطينيين )أو أي  رقيين  الحجة إلى أن اليهود ال يمكن أن يكونوا عهذه  

 ألن اليهود أنفسهم ليسوا عرقا.  

  

نظر إلى فكرة العرق خالل النصف قد كان يُ ففهما  خاطئا  وباليا  للعرق.  هذه  ك تعكس حجج  

منذ الحرب العالمية    ،علميا  وقابلة للقياس. ولكنة  ثبت مول من القرن العشرين على أنها  األ

بمرور الزمن ويمكن تحديه    يتغايراجتماعي    تركيبأنها  من المسلمات  الثانية، أصبح  

القطرة الواحدة" "قاعدة    هو  التغايرفي كل من السياقات المحلية. أحد األمثلة على هذا  

"أسود" من لديه عنصر بموجبها يعتبر  و  ،فترة طويلة  تساد  تية، الفي أمريكا الشمالي

، لكن الشخص "األسود"  أسودأو سلف واحد  فريقي  الشكل األهر  ا من مظ واحد  ملحوظ  

يسافر إلى أمريكا الالتينية، يجد أن "قاعدة القطرة الواحدة" تعمل في االتجاه  عندما  نفسه  

بيض"، األدم "الا كان أي يملك أي جزء من  ال يعتبر الشخص "أسود" إذفهناك  س،  المعاك 

 . البيئةبتغير رقية هكذا تتغير الهوية الع ا.أو ُمول د ا  ويسمى بدال  من ذلك خالسي

 

يكون هناك تعريف واحد عالمي   أن  يمكن  ألي عرق من األعراق.   جازمبالتالي، ال 

الدراسات  القيام بو  مارس محليا  هصور الهويات العرقية وتُ توالسبيل الوحيد لتحديد كيف تُ 

، ليست ا. ولذةمحلي  بيئةالتاريخية للفكر المتعلق باألعراق والمالحظات الميدانية في كل  

صلة بطبيعتها عرقية متأ ة  هوييشك ل  اليهود والفلسطينيون  كان كل من  المسألة هي ما إذا  

وجدوا،   كانت  بل  أينما  إذا  الالهويهاتان  ما  بدور  تقومان  الجماعتان  في ة  بيئة   عرقية 

 . المحلية فلسطين-رائيلإس

 

ألغراض  26تناول صكوك األمم المتحدة العرق.   يةعن كيف  وتثير هذه النقطة سؤاال  آخر

أقل  لى مسميات المجموعات  رقي إقانون حقوق اإلنسان، يستند االستنتاج بوجود تمييز ع

عادة على أنهم    كيفية معاملتها. فمثال ، رغم أنه ال يشار إلى اليهود اليوميستند إلى  مما  

الع  ، شكال  بحق،  الساميةمعاداة  تعتبر  "عرق"،   أشكال  في  كون  تس  بالفعل،. و رقيةمن 

تمييز عنصري لمجرد أنه ال يشار إليهم عادة  يتعرضوا لال يمكن أن  اليهود    نإالقول  

االتفاقية الدولية للقضاء على وتلتقط  أخالقية ورجعية سياسيا .  السفسطة  عرق  على أنهم  

 
االستثناء الذي يثبت القاعدة فيما يتعلق بتعاريف العرق هو الجهد المنفرد الذي بذلته المحكمة الجنائية   26

 .see Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, case Noبول أكايسو، -الدولية لرواندا: أنظر قضية المدعي العام ضد جان
ICTR-96-4-T, Judgement (TC), 2 September 1998, Akayesu Trial Judgment, paras. 511-515 



 

ديد "التمييز العنصري" على أنه يشمل العنصري بكافة أشكاله تلك النقطة بتح  التمييز

 من الهويات:  طائفة

 

في هذه االتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو 

العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي تقييد أو تفضيل يقوم على أساس  

اإلثني يستت  أو  أو  أو عرقل ويستهدف  تعطيل  اإلنسان  بع  بحقوق  االعتراف  ة 

مارستها، على قدم المساواة، في الميدان والحريات األساسية أو التمتع بها أو م

ميدان آخر من  أي  أو في  الثقافي  أو  االجتماعي  أو  االقتصادي  أو  السياسي 

 مضاف( التشديد ( )1ميادين الحياة العامة. )الجزء األول، المادة 

 

االتفاقية الدولية إلى  في ديباجتها  باستنادها    (بارتايداأل)الفصل العنصري  ة  اقي اتفهكذا فإن  

فيها بالعالقة    دمةة المستخلغالتشير إلى أن  للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله  

 المجموعة نفسها من الهويات.  تشمل عرقية" الجماعات  الجماعة أو ال"مع 

 

السياق   اإلقرار ليس  و المعنى  "للعرق" عشوائيا بهذا  العشرين،   .ي  القرن  فمنذ منتصف 

العرقية  انضم   الهوية  إلى فهم  التوصل  إلى علماء االجتماع في  الدولي  القانون  علماء 

صفات قابلة للقياس موضوعيا . ات أكثر مما هي مسألة  أساسا  على أنها مسألة تصور

أنها مستقرة إليها على  ولذا ينظر  ظاهرية بامتياز،  عادة تكون الهويات العرقية  وفي ال

  فعل بالأن األعراق هي  على    يدل. وما  لحو  ثابتة ال تُ تظل  لذا  ووالدة  كتسب بالتودائمة،  

معيار أي  : أي أهمية  آلخرمجتمع  من  التراكيب  هذه    تغايراجتماعية هو كيفية  تراكيب  

ستمر يلتصنيف العرقي. وحيث  ل  ،جسدي محدد، من مثل لون البشرة أو شكل العيون

تفهم التي  بين اللغة  معينة، يختفي االختالف  جوهرانية  مثل هذه التصورات لهوية    وجود

التي  لغة  المجموعات نسب وبين  بوصفها    مجموعات على أنها عرقية أو "إثنية"هذه ال

معين.  أن  ترى   عرقي  أو  وطني  أصل  في  تتشارك  المجموعات  تلك وهذه  في  المهم 

ال  غيرهم ممن  ع وض  معينة، بمن فيهم الرُ   الحاالت جميعها هو أن كافة أعضاء مجموعة

بهذا   الصلة  الوثيق  والمثال  واحدة.  بسياسة  يُشملون  "تهديدا عرقيا "،  يشكلوا  أن  يمكن 

المصطلحات   بين  مثال  الخلط  ينفذون  هو  من  لهم  استخدم  الذين  اليهود  ضد  التمييز 

تصنيفات )العرقية  سياسات عزل أو اضطهاد أو إبادة جماعية معادية للسامية خليطا  من ال

السؤال هنا هو ما إذا كانت العالقات بين اليهود والفلسطينيين  ولذا،  واإلثنية(.  والدينية  

تُ لكل فئة شخصية  تذهب إلى أن  في فلسطين االنتداب تستند إلى أفكار   ،  لحو  ثابتة ال 

 التمييز "العنصري".تعريف فيما بينهم  عالقات ينطبق على البحيث 

 



 

كيفية فهم الهويتين اليهودية والفلسطينية محليا  في  استعراض شامل ل  إن من شأن إجراء

يفلسطين  -إسرائيل يؤكد  أن  واحد  عامل  هناك  الحظ،  ولحسن  التقرير.  هذا  كاهل  ثقل 

كل كلتيهما:  للهويتين  العرقية  ت  النوعية  مجموعمنهما  في    ةعتبر  الفئات  )إحدى  نسب 

تستند  الهوية الفلسطينية  فري بكافة أشكاله(.  االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنص

ر ميثاق منظمة  عب  يُ و.  االنتداباألصول أو أصول األسالف في فلسطين  إلى  صراحة  

لعام   الفلسطينية  تنتقل ع1946التحرير  الفلسطينية  الهوية  أن  بتأكيد  المبدأ  هذا  ن  عن 

 27طريق األب وبين األجيال: 

 

هي تنتقل من  لة الزمة ال تزول والشخصية الفلسطينية صفة أصي  -   5مادة  

 اآلباء إلى األبناء. 

 

 قومية هوية  تلك  ، والعروبةمنضوية في  تزل    ماولقد كانت الهوية الوطنية الفلسطينية  و

مصطلح  كان  وشريف مكة.    ،إثنية أول من صاغها كقومية إقليمية حديثة الشريف حسين

ي فلسطين عندما العربية فلناطقين بالمستخدم لوصف ا"العرب" قطعا  المصطلح العام  

-)د  181استمد قرار الجمعية العامة  واستيطان المنطقة.  في  بدأت الحركة الصهيونية  

إلى "دولة عربية" و"دولة يهودية"   االنتدابفلسطين    الذي أوصى بتقسيم  1947( لعام  2

ها بشكل خاص   ،أصبحت الهوية العربية و 28من ذلك الخطاب. لغته   التي حد ثها وروج 

ة هوية عربية معادية لالستعمار في س المصري جمال عبد الناصر لصياغة كتلالرئي

وم   حيوية  هوية  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  التحرير   ا  سياسيعينا   أنحاء  لمنظمة 

 الفلسطينية، على النحو المبين في ميثاقها: 

 

ر  وطن عربي تجمعه روابطه القومية العربية بسائر األقطا  فلسطين  - :  1المادة  

 العربية التي تؤلف معها الوطن العربي الكبير. 

 

الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه   - :3... المادة  

وفي  وآالمها  آمالها  في  معها  يشترك  العربية.  األمة  من  يتجزأ  ال  جزء  وهو 

 لسيادة والتقدم والوحدة ....  كفاحها من أجل الحرية وا

 

 
أنظر   27

https://web.archive.org/web/20101130144018/http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/12363 
28  A/RES/181(II) 



 

"األمة" العربية، لكن "الشعب الفلسطيني"   مفهوم جزء ال يتجزأ منالفلسطينيون في هذا ال

الذي   فلسطين    يمتلكهو  في  المصير  تقرير  "ما  ،  االنتدابحق  معنى  في ألمة"  اينقل 

 إلى الشعب الفلسطيني. القانون الدولي 

 

اليهودية عدة عناصر متناقضة.   خالف الهوية  بالتأكيد هوية  29ذلك، تجمع  "اليهودية" 

بم هي  دينية  اليهودية  أن  ديعنى  يعتنقهإيمان  أن  يجوز  في    ني  يرغب  من  متابعة كل 

المطلوبة السياسة  ذلك  يعويستط   اإلجراءات  معارضو  يص ر  األساس،  هذا  وعلى   .

"اليهود"  على هذا فإن  هوية قومية بل هوية دينية، واإلسرائيلية على أن اليهودية ليست  

حق  لذا فإنهم ال يملكون  و  ،لقانون الدولي" ال يشكلون "شعبا" بمفهوم اا"يهود  تهمبصف

تقرير المصير. ويستخدم مؤيدو إسرائيل النقطة ذاتها لنفي أن الدولة اليهودية عنصرية،  

اليهود ليسوا رقيتين طالما أن  ععلى أساس أن الصهيونية وإسرائيل ال يمكن أن تكونا  

الحجج   هذه  أن  غير  و،  فاسدةعرقا.  الدينيةفخادعة،  بل  كافية  وحدها  ليست    المعايير 

 كون "يهوديا".هية ما يلتحديد ما 

 

على غرار العديد من الجماعات األخرى التي أصبحت اليوم تدعى "إثنية" أو "قومية"،  

كان يشار إلى اليهود حتى منتصف القرن العشرين على أنهم "عرق".   ،في أحيان كثيرة

هي  لمفاهيم المعاصرة لما  ل   النهج نفسه في انعكاسالصهيونيون  -المفكرون اليهودوتبنى  

على هذا األساس حق تقرير تملك  األعراق شعوبا  وأمما ، وكيف    شك لتاألعراق، وكيف  

واالسترا الفيلسوف  استخدم  فمثال ،  نوردوالصهيوني  تيجي  المصير.   Max  ماكس 

Nordau   .30عموما  مصطلح "عرق" عند الحديث عن المصالح اليهودية في فلسطين  

عقود،   مدى  "التحريوعلى  مؤسس  جابوتنسكي كتب  فالديمير  الصهيونية"،  فية 

Vladimir Jabotinsky  ،  اآللية الروحية"  أن  "العرق" اليهودي وكيف  عن  بحماس"

وال يزال هذا االستخدام قائما    31. متساميةقيمة  دولة يهودية  شاء  تمنح إلنالمرتبطة به  

أحد منه أن  )ج(    2المادة  ي تذكر  ذلصندوق القومي اليهودي، العقد تأسيس االيوم في  

وال  "  اليهودي،من هم من العرق أو النسب  لمباشر  المباشر أو غير  النفع الأهدافه هو "

كله  الشاغل  ف(:  إلدراك أنه متغاير)  الديني  اإليمانفي أي من هذه المصادر ذكر  يأتي  

 
، وبالتالي ال صلة لها  اواحد ا  عتبار الدولة لليهود شعبالداخلية حول "من هو اليهودي" با  لنقاشات ال صلة ل 29

-Noah Efron, Real Jews: Secular Versus Ultraبهذا التقرير. لالطالع على هذه النقاشات ، أنظر، مثال ، 

Orthodox: The Struggle For Jewish Identity In Israel )New York: Basic Books, 2003(. 
متاح من  .  29 August 1897Max No( rdau, Address to the First Zionist Congress)أنظر، مثال ،  30

www.mideastweb.org/nordau1897.htm. 
   Goldberg, To theVladimir Jabotinsky, A lecture on Jewish history )1933(, cited in Davidأنظر   31

Promised Land: A History of Zionist Thought )London, Penguin, 1996(, p. 181   



 

بالنسب.   في  ويتعلق  االجتماعية  والمعايير  )الهاالخاة(  اليهودية"  "الشريعة  تنص 

تنا اليهودية  الهوية  أن  اليهودية  عن  تلمجتمعات  النظر  بغض  الطفل،  إلى  األم  من  قل 

ست دولة إسرائيل األهمية المحورية وقد  الفعلية.  الفرد الدينية  ت  ا أو ممارسمعتقدات   كر 

لعام   العودة  قانون  في  في عام    1950للنسب  ما 1970)المعد ل  ينص على  الذي   ،)

 32يلي:

 

الدين   اعتنق   من ألم يهودية أو    عني "اليهودي" المولودألغراض هذا القانون، ي

 اليهودي وليس على دين آخر. 

 

النسب أمر بالغ األهمية لخطاب الهوية اليهودية في إسرائيل ألن إرث النسب المباشر و

الصهيونيهو  قدم  المن   السياسة  فالسفة  يقدمه  الذي  الرئيسي  المتالك اليوم  ون  السبب 

المصي تقرير  فلسطين.  اليهود حق  الرأي   وفقا  فر في أرض    ا  جميعاليهود  يمتلك    ،لهذا 

بعهد من هللا: ومُ   فيها وحقوقا  خاصة    عالقة خاصة بأرض فلسطين عتقد بعض ينحت 

وسليمان  وداوود  شاؤول  لممالك  الخلف  الدولة  هي  إسرائيل  أن  الصهيونية   المدارس 

، إعالن استقالل إسرائيل، نهما ومن يعبرون عبين  ن  م  االدعاء،هذا    يعب ر عنو.  اليهودية

يع اليوم  اليهود  أن  يؤكد  في  الذي  قوم  أصولهمودون  حياة  جغرافية  يإلى  في  سابقة  ة 

منح أسبقية على القانون غير قابل للتصرف يُ إليها  لهم حق "عودة"  لذا فإن  و   ،فلسطين

  33الوضعي: 

 

وفيها اكتملت صورته الروحانية  ،  34نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل

ياة مستقلة في دولة ذات سيادة، وفيها أنتج  الدينية والسياسية، وفيها عاش حو

 ثرواته الثقافية والقومية واالنسانية وأورث العالم أجمع كتاب الكتب الخالد.

 

وعندما أْجِلي  الشعب اليهودي عن بالده بالقوة، حافظ على عهده لها وهو في  

مهاجر وابالد  الصالة  عن  ينقطع  ولم  بأسره  بالده ه  إلى  العودة  بأمل  لتعلق 

 .ستئناف حريته السياسية فيها وا

 

 
 .1970آذار/مارس  10وعد ل في  1950تموز/يوليو  5أقره الكنيست في  32
ايو أيار/م 14)تل أبيب،  1الحكومة المؤقتة إلسرائيل، إعالن إقامة دولة إسرائيل، الصحيفة الرسمية، العدد  33

(. كما يشار إليه عموما باسم إعالن االستقالل. متاح من 1948
https://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm  
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وبدافع هذه الصلة التاريخية التقليدية أقدم اليهود في كل عصر على العودة إلى 

وفي العصور األخيرة أخذوا يعودون إلى بالدهم    .وطنهم القديم واالستيطان فيه

   بآالف ]...[

  

  

حقوقا  جماعية في "أرض إسرائيل" قدم يسبغ  ال  وهذا االدعاء بإرث النسب المباشر من

  ببساطة يغيب عن هذه الصيغة و)المفترض(.  نسبها  لى مجموعة بأكملها على أساس  ع

  ا  أن اليهودية متعددة األعراق، بحكم طابعها دين معها الذي يذهب إلى  االدعاء المتعارض  

 اعتنقه آخرون. 

 

مجموعا و جميع  ضمنيا   النسب  على  التركيز  ر  ذلك يصو  في  بما  األخرى،  النسب  ت 

أنها  الفلسطينيين على  و  تفتقر،  نسبها.  اختالف  بحكم  مماثل  حق  أي  تقوم   هكذا،إلى 

  لمجموعتين لصريح  رقي  مفهوم عللشعب اليهودي على  ا   حصري  ا  المطالبة بفلسطين وطن

  االتفاقية حسب تعريف  "  تانعرقي انيعني أن اليهود والفلسطينيين "جماعت. وهذا  ا مكلتيه

ألغراض اتفاقية الفصل  بالتالي  للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، والدولية  

 (.بارتايدالعنصري )األ

 

 فلسطين-نظام أبارتايد في إسرائيلوجود اختبار   -2

 

في أية دولة بالضرورة تاريخ وديموغرافيا البلد الفريدين    أبارتايد يعكس تصميم نظام  

المهمة ولذا،  .  عرقيوعقائد التفوق الرقي  العراتب  حلية للتاللذين يشكالن التصورات الم

فلسطين -النظر في الكيفية التي تشك ل فيها الظروف المحلية في إسرائيلهي    األولى هنا 

السمة الرئيسية، النابعة من تاريخ الحروب والطرد، هي تجزئة الشعب هنا،  هذه البيئة. و

بطريقة  كال  منها  دولة  الر نظام  يديفصلة  الفلسطيني جغرافيا  إلى مجموعات سكانية من

الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم اإلسرائيلي المباشر   :مختلفة. وتشمل هذه العناصر

رائيل، وسكان القدس الشرقية المحتلة، وتحت في ثالث فئات )كمواطنين في دولة إس

الحكم اإلسرائيلي   االحتالل في الضفة الغربية وغزة( والفلسطينيين الذين يعيشون خارج

والممنوعين    االنتدابالالجئين والمنفيين قسرا  الذين طردوا من فلسطين  ، أي  المباشر

ت الفئات األربع هذه من  يوضح القسم التالي كيف نشأ وفلسطين.  -من العودة إلى إسرائيل

 . في المنطقة تاريخ الحروب والضم التدريجي

 



 

 بارتايد ألاجغراسيا  -ألف

 

" بقصد االنتداب"فلسطين    عرفت بـوحدة جغرافية    1922مم في عام  أنشأت عصبة األ

المحدد في   النحو  المستقبل بوصفها دولة، على  فلسطين في  استقالل  ُمعلن هو رعاية 

أحكاما متناقضة تضمن    فلسطينعلى  االنتداب  ومن الشهير أن   35األمم.ميثاق عصبة  

نشاء إلوكالة اليهودية  اصة للسلطة خ منح  ويهودي  إنشاء “وطن قومي" )ال دولة(  قضت ب 

واأل البعثات  حددت  والحقا   "الوطن".  أناورذلك  البريطانية  البيضاء  ب   ه ق  يقصد   ـ لم 

هذا الموقف. القيادة الصهيونية لم تقبل  دولة يهودية، لكن  أن يدل  إلى  "الوطن القومي"  

رنا  مع عن هذه الصيغة المتناقضة، مقتنجم  الذي  المستشري  أدى العنف    ،نهاية الفي  و

ب  كاإلنها  الثانيةالذي حل   العالمية  البريطانية بعد الحرب  انسحاب   ،اإلمبراطورية  إلى 

ألمم المتحدة. وفي عام لفلسطين  بريطانيا من دورها كسلطة انتداب وإخضاع مصير  

  181القرار    ادولة عضو  36، أصدرت الجمعية العامة بأغلبية متواضعة من  1947

د القرار دولة عربية". وحد  إلى "دولة يهودية" و"البالد    سيمبتق الذي أوصى    (2)الدورة  

، بما واالستمرار  نفسه الشروط والتدابير التي تعتبر ضرورية لجعل التقسيم قابال  للبقاء

حماية ضمانات  وتين  عتباريتين االدولمن الأغلبية عرقية في كل  ضمن  ت  ا  في ذلك حدود 

  36لمدينة القدس.  ا  خاص ا  دولي ا  ولتين ونظامالد بين ا  اقتصادي  ا  دستورية لألقليات واتحاد

 

حرب   في  أراض  1948ولكن  على  الصهيونية  الحركة  استولت  ما    ،  بكثير  تتجاوز 

القرار   اليهودية بموجب  للدولة  القرار ف(  2)الدورة    181ُخص ص  جعلت بذلك أحكام 

المعترف بهم    ممثلي الشعب الفلسطينيإذعان  ، بما في ذلك  ذات بال عمليا  غير    المعقدة

، أعلنت القيادة الصهيونية استقالل إسرائيل في األراضي الواقعة  1948في عام  دوليا. و

 
" مستمدة من اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت أراضي اإلمبراطورية العثمانية بعد االنتدابحدود "فلسطين  35

من  22ى ووضعتها تحت االنتداب البريطاني أو االنتداب الفرنسي. وقد نص ت المادة الحرب العالمية األول

ميثاق عصبة األمم على فئات مختلفة من األقاليم الواقعة تحت االنتداب. واعتبرت فلسطين واحدة من المناطق  
والمساعدة اإلدارية من   بتقديم المشورة األكثر تقدما، التي "يمكن االعتراف مؤقتا  بوجودها كأمم مستقلة رهنا  

دها". وفي هذا السياق، تعني "األمم المستقلة" إقامة دولة منتدبة إلى أن يحين وقت تستطيع فيه الوقوف وح
، االنتدابدول مستقلة، وهذا الموقف يشكل خلفية لالنتداب على فلسطين. أما التاريخ المبكر لحدود فلسطين 

يعتبر ذا صلة بهذا التقرير، ولكن لالطالع على ذلك التاريخ،  الذي يجمع بين شرق األردن وفلسطين، فال
 Victor Kattan, From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of the Arab-Israeliبخاصة  أنظر

Conflict, 1891-1949 (London, Pluto Press, 2009 .) 

التي قدمت  (UNSCOP) ( كان نتيجة عمل لجنة األمم المتحدة الخاصة لفلسطين 2)الدورة  181لقرار ا 36

 يارات لدولة مقس مة أو دولة موحدة.ها الفرعيتان خالجنت

 



 

سي  العسكرية،  تحت  تعي ن  طرتها  لم  عام  وإن  وفي  النهائية.  أوصت  1949حدودها   ،

تكن  مع أن حدودها لم  األمم المتحدة  الجمعية العامة بانضمام دولة إسرائيل إلى عضوية  

أصبح الفلسطينيون الباقون في إسرائيل، الذين لم يفروا أو يطردوا و  ئيا.نها   تتقررقد  

  1966عام  حتى  ائيل، لكن إسرائيل أدارتهم  ، مواطنين في إسر1948في حرب عام  

 بموجب قوانين طوارئ وحرمتهم حقوقهم المدنية. 

 

، خضعت الضفة الغربية )بما فيها القدس الشرقية( 1967إلى عام    1948ومن عام  

ية  حكم األردني وخضع قطاع غزة لإلدارة المصرية. ونتيجة للحرب العربية اإلسرائيللل

الض1967عام   من  كل  العسكري ، خضع  والحكم  لالحتالل  غزة  وقطاع  الغربية  فة 

رسميا.  هما لكن  ،اإلسرائيلي يضما  االيشي  وقد 37لم  الغربية ا فصنر  للضفة  الجغرافي  ل 

غير أن األمم المتحدة تشير عادة إلى الضفة  وقطاع غزة إلى وجود إقليمين منفصلين.  

األرض الفلسطينية المحتلة" وتعاملهما  "على أنهما  صيغة المفرد  بالغربية وقطاع غزة  

األمم عصبة  انتداب  بموجب  أقيمت  كما  "فلسطين"  من  جغرافيين  وعمال   38.كجزئين 

ابالم بشأن  المؤقت  الفلسطيني  اإلسرائيلي  االتفاق  الحادية عشرة من  الغربية ادة  لضفة 

لعام   غزة  أوسل  1995وقطاع  اتفاق  باسم  أيضا  أوسلو  )المعروف  أو  الثاني  (، 2و 

(. ومن هنا 11واحدة" )المادة  إقليمية  "وحدة  وألغراض التفاوض  اعتبرت هذه المناطق  

لمتحدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فئة  يعتبر الحقوقيون الدوليون واألمم ا

، حقوقهم وحمايتهم منصوص عليها معادة: مدنيون تحت احتالل عسكري  قانونية واحد

أساسا  في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في أوقات الحرب  

(1949 .) 

 

الشرقي من خط الهدنة أو "الخط   حصلت القدس الشرقية )الجزء من القدس على الجانب

الضفة  بوعلى الرغم من اندماجها الملتحم  ( على وضع خاص.  1949األخضر" لعام  

، حافظت القدس على هالة الطابع الدبلوماسي الذي 1967و  1948الغربية بين عامي  

، ما يعكس corpus separatumكيان منفصل  ك(  2)الدورة    181اقترحه القرار  

 
رغم أن الجوالن السوري ضم  فعليا ، إال  أنه يستثنى من نطاق هذا التقرير ألن ذلك اإلقليم لم يكن جزءا  من  37

فلسطين ويعتبر قانونا  أراضي سورية. غير أن العديد من نتائج هذا التقرير يمكن أن تنطبق لى عاالنتداب 
لية في الجوالن وقد تكون متسقة مع األبارتايد، ذلك أن إسرائيل استخدمت االستيطان على السياسة اإلسرائي

 النسبي.  سكان أربع قرى درزية هناك في ظروف من الحرمانيعيش رض واألبتطالب اليهودي ل

 اقتراح أن يشار إلىإلى الخطوات التي اتخذتها الجمعية العامة لالعتراف بـ "دولة فلسطين" البعض دفعت  38
األرض الفلسطينية المحتلة بـ " فلسطين المحتلة". ولكن بما أن االعتراف بهذه الدولة ال يزال يفتقر إلى أي 

دام مصطلح "األرض الفلسطينية المحتلة" لإلشارة إلى اتفاق نهائي حول حدودها، يواصل المؤلفان هنا استخ 
 .1949هدنة العسكرية لعام اتفاق الوحددها  1967األرض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 



 

ولكنأهميتها   الثالث.  اإلبراهيمية  للديانات  حرب    ،الحيوية  أصدرت 1967بعد   ،

جعل القدس الشرقية جزءا  من مدينة القدس الموحدة، ووسعت حدود ت تشريعات    إسرائيل

أنحائها   ا  جذريتوسيعا   المدينة   في  اإلسرائيلي  المدني  القانون  وبعد  ا جميع  وطبقت   .

)أيلول/سبتمبر   الثانية  الشرقية  (،  2000االنتفاضة  القدس  من  أجزاء  فصل  ن  عأعيد 

اإلسرائيلية. الفصل وبواباته األمنية ونقاط التفتيش  المناطق اليهودية ماديا  ببناء جدار  

معايير  الالقدس الشرقية عن الضفة الغربية ب م  وقد أتاح هذا الفصل القسري إلسرائيل فص

لقدس، الذين تستمد حقوقهم إلى  ول د فئة "السكان المقيمين" الفلسطينيين في ا ما  قانونية  ال

  39لي.اإلسرائيإلقامة الدائمة احد كبير من قانون 

 

المواطنين الفلسطينيين في  أخرى هي حالة  منفصلة    ةحالأيضا     المنطقةقد ول د تاريخ  و

 ، اآلنوذريتهم. و   1949إسرائيل: من بقوا داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليا بعد  

ولكن ليس المساواة "القومية"   ،الفلسطينيون الذين منحوا حقوق المواطنة يشك ل السكان  

يهوديةهم  لكونالكاملة   قومية  دولة  في  يهود  في   20  ،غير  المواطنين  من  المائة  في 

القانون اإلسرائيلي ونوس 40د.البال أدناه كيف حدد  العقيدة اإلسرائيلية هذه  حددت  بحث 

هنا  وجب  " الدولة. وال يت"من قومس بوصفهم  الفئة من السكان بوصفهم مواطنين ولي

فيغير   الفلسطينيين  المواطنين  بأن  مستقلة.    التسليم  قانونية  فئة  يشكلون  أما  إسرائيل 

يال  الالجئين والمنفيين القسريينالحالة األخيرة فهي حالة     ونخضعي  همبأن  ونتميزذين 

 فيها. ونقيميلقوانين الدول األخرى التي  

  

المجموعات  بفرض  و منفصلةمن  يصطلح  منطقة لكل    قوانين  التقرير  ،  تسميتها هذا 

الفلسطين  "فضاءات"، نفسه    إسرائيل   انتهجت،  يينوسكانها  الوقت  هتموفي  سياسة    و 

ول د الحرب و  تدول    ،على مر عقودف 41الشعب الفلسطيني بأجمعه. تجاه  شاملة    أبارتايد

جغرافيا    ،األمر الواقعكما بحكم  بحكم القانون    ،في فلسطينالتقسيم والضم واالحتالل  

قوانين   اتمجموعكمها  ية تحقانونإلى فئات    ا  ئ مجزمعقدة أصبح الشعب الفلسطيني فيها  

 
 )نشرت في  1980تموز/يوليو  30قر الكنيست "قانون األساس: القدس"، عاصمة إسرائيل في أ 39

Sefer Ha-Chukkim No. 980 of 5 August 1980, p. 186). 

40 (Jewish Virtual Library, Vital Statistics: Latest Population Statistics for Israel )January 2017   متاح من
www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel 

المفاهيم  فيه تحليل المنطق أو تحليل الخطاب، الذي تفهم الذي يُعطى له في نى معالالتقرير بهذا "الفضاء" في مصطلح يستخدم  41

. من هنا تتكون الفضاءات في السياسة اإلسرائيلية من  يةمرجعالاإلشارات والعناصر الفاعلة كجزء من" مجموعة شاملة "واحدة من 

ينيون" مدفوعون نحو تقرير المصير الفلسطيني أو  ريف السكان أنفسهم )محليون أو أجانب أو مواطنون أو خالف ذلك، "فلسطاتع

خرى، الرسمية وغير الرسمية، التي "عرب" كأقلية إسرائيلية، وما إلى ذلك(، فضال عن القوانين والممارسات والقواعد والتدابير األ

 .تفرض من خاللها التعاريف اإلسرائيلية لتلك الهويات على السكان الفلسطينيين في كل فضاء



 

التجزئة    ههو معرفة كيف استغلت إسرائيل هذ  بارتايدمختلفة. والمهم ألغراض دراسة األ

 لفرض هيمنة قومية يهودية.

 

 رقية إسرائيل كدولة ع -باء

 

المنهجية،   الناحية  أمن  يقتصر ينبغي  األ  ال  على    ىعل  بارتايداختبار  سياسات  التأشير 

، بل (بارتايدمدرجة في قائمة اتفاقية الفصل العنصري )األال  تلككوممارسات منفصلة،  

ينبغي إثبات أن هذه السياسات والممارسات تخدم "غرض" أو "مقصد" فرض الهيمنة 

ال  ةالعرقي تابعة. و  عرقيواالضطهاد  إلى حد ما، بعلى مجموعة عرقية  منطق دائري 

لة ال تكتسب صفة جرائم ضد  ينص القانون الدولي على أن "األفعال الالإنسانية" المنفص

ك الغرض يتطلب تحديد ايحدد أن مثل ذ  هذلك الغرض، لكناإلنسانية إال إذا تعمدت خدمة  

األفعال والدوافع:  تُصاغ فيه  األفعال الالإنسانية ذات الصلة. الحل هو فحص السياق التي  

مة لضمان "هيمنة     ة على عرقي  جماعاتأو  جماعة  أي ما إذا كانت الدولة نفسها ُمصم 

)مثال ، في جنوبجماعات  أو    جماعة  ةأي مت مؤسسات  أفريقيا، صُ   عرقية أخرى".  م 

 ن(. يالهولندي–ألفريكانل الدولة لضمان هيمنة ال جدال فيها للبيض، وخاصة، 

 

مم نظام الفضاءات في هذه الدراسة، من األهمية بمكان إثبات الطابع العرقي الذي صُ 

انطباعا  غير قد يعطي    –التي تتألف منها  القوانين    –ي  تنوعها الداخل، وإال فإن  لحمايته

 نظم منفصلة. هو أنها يح صح

 

ا  كدولة للشعب اليهودي إلى تفسير موسع هنا،  يي دت سياسال يحتاج إثبات أن إسرائيل شُ و

تاريخ الحركة الصهيونية محور  منذ مطلع القرن العشرين، ت 42بحث بإيجاز. سيُ ذلك  لكن  

دولة يهودية" في فلسطين. ويظل هذا الهدف الركن األساسي لخطاب  "وإدامة  حول إقامة  

الدولة اإلسرائيلية. وخالل سنوات االنتداب، حاججت الوكالة اليهودية والقيادة الصهيونية 

االنتداب دولة يهودية ذات بموجب  "الوطن القومي اليهودي" الموعود  المقصود بـ  أن  

على وجه التحديد إلى الدولة الجديدة على أنها    لسيادة. وأشار إعالن إنشاء دولة إسرائي

أرض في  يهودية  دولة  من  وإسرائيل".  -"  كل  اإلنسان "يحدد  كرامة  األساس:  قانون 

 
  ,chaps. 3 and 4Beyond OccupationTilley (ed.) ,أنظر، على بحث أكمل،طالع الل 42



 

تثبيت أن الشاغل األساسي هو   44"قانون األساس: حرية ممارسة المهن"و 43" وحريته

يهودية وديمقراطية" "قِي   المنظمة  قانون )وضعكذلك فإن "  .45م دولة إسرائيل كدولة   )

س  الذي ي 46، 1952لعام  "  الوكالة اليهودية-الصهيونية العالمية هاتين المنظمتين على كر 

استيطان  لقيام بطائفة من المسؤوليات، بما فيها  اأنهما " وكالتان مخولتان" من الدولة  

  الشعب اليهودي بأكمله، وأبوابها مفتوحة،   إسرائيل هي من "إنشاء  يحدد أن  األرض،

 . لكل يهودي يرغب في الهجرة إليها"نينها، تبعا  لقوا

 

إسرائيل دولة يهودية ألهمت أو حتى أرغمت إسرائيل على   ة علىفظاحالم إن رسالة  

 . عامةعرقية  اتباع عدة سياسات 

 

 الهندسة الديموغرافية  - 1

  

الهندسة الديموغرافية إلقامة وإدامة  سياسة  أول سياسة عامة إلسرائيل هي بالذات  كانت  

تيح هذه األغلبية تديمقراطية عرقية،  ة يهودية في إسرائيل. وكما هو الحال في أيأغلبي

ديمقراطية   ديمقراطية، مجلس تشريعي قوي    —مظاهر  أن    —انتخابات  تتكبد  دون 

ر عن هذه  عب  . وفي الخطاب اإلسرائيلي، يُ أية خسارة لهيمنتها   المجموعة العرقية المهيمنة

نمو السكان عرقية واضحة إلى  إشارة  وفي ذلك  ي"،  مغرافالدي  الخطرالرسالة بما يسمى "

 شملت الممارسات ذات الصلة: قد الفلسطينيين أو عودة الالجئين الفلسطينيين. و

 

، رين القرن العش  أوائل ثالثيناتإلى    سارعوبت  ،نهاية القرن التاسع عشر  منذ  (1)

برنامج المنظمة  نف ذت   اليهودية  والوكالة  العالمية  إلحضار   ا  لميعا   ا  الصهيونية 

األغلبية الديمغرافية الالزمة  لضمان  أعداد كبيرة  بمهاجرين يهود إلى فلسطين  

 خصائص ديمقراطية؛ ذات لبناء دولة يهودية 

 
متاح من  (of 25 March 1992No Chukkim-Sefer Ha 1391 . في )نشر 1922مارس  /آذار 17أقره الكنيست في  43

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm 

Sefer Ha-)نشر في  1994آذار/مارس 9في  1992أقر الكنيست القانون الُمعد ل للتشريع األصلي لعام  44

Chukkim No. 1454 of 10 March 1994   متاح من .)https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic4_eng.htm 

هذا  وقت كتابةيكن قد أُقر لم  هلكن ،مركزيةمشروع قانون مثير للجدل إلعالن هذا المبدأ عقيدة ُطرح   45
: أنظر قانون األساس: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وزارة العدل. متاح من  التقرير

http://index.justice.gov.il/StateIdentity/InformationInEnglish/Documents/Basic%20Law%20110911%20(1)  أطل ع
 2017شباط/فبراير  5عليه 

: 1975في عام الوكالة اليهودية /وضع أو مكانة المنظمة الصهيونيةل قانون عد   ،إلعادة تنظيم هذه العالقة 46

 .World Zionist Organisation–Jewish Agency for Israel (Status) (Amendment) Law, 1975أنظر 



 

 

فلسطيني  ألف    800لحوالي    1948قسري( في عام  ال تشريد  العرقي )التطهير  ال  (2)

  47إسرائيل المعترف بها دوليا؛ دولة من أرض  جزءا  من مناطق أصبحت  

 

  أراضهاتدابير الحقة اتخذتها إسرائيل للحفاظ على أغلبية يهودية مهيمنة داخل    (3)

 ، بما في ذلك من خالل: المعترف بها دوليا  

 

  1967وعام  1948عام  حربيعودة الالجئين الفلسطينيين من منع  .أ

  هجروهاإلى بيوتهم في إسرائيل أو األراضي الفلسطينية المحتلة التي  

 48والطرد القسري واإلرهاب؛ الء واالستيبسبب القتال 

المواطنة )يترجم   .ب العودة وقانون  قانون   خطأ  في أحيان كثيرة  تأليف 

قانون الجنسية( إلعطاء المواطنة اإلسرائيلية لليهود من أي جزء إلى  

في ذلك حتى من   نبمن  والمواطنة فلسطينييُحرم من  من العالم، بينما  

 ؛  موثق   في البالدة قامإلديهم تاريخ 

حجم السكان الفلسطينيين، لحد  من  من سياسات أخرى مصممة ل فة  طائ .ج

عودة  منع  وتهم إلى إسرائيل  فرض على هجربما في ذلك قيود قاسية تُ 

زواج الفلسطينيين لمواطنين إسرائيليين من األرم  الالجئين وقواعد تح

 حقوق اإلقامة القانونية في إسرائيل. 

 

بذلك و  دولة يهودية وديموقراطية"،"  أن إسرائيل   "قانون األساس "التأكيد في    (4)

  .الهيمنة العرقية اليهودية عقيدة تأسيسيةاء رسإ

 

شديدة الفعالية في صون أغلبية يهودية في إسرائيل. ولما تزل  ، كانت تلك التدابير  معا  

  )حوالي   1:2ن إلى اليهود في فلسطين حوالي  ، كانت نسبة الفلسطينيي1948في عام  ف

اليهود(ألفا     630إلى  مليون من العرب    1.3 اليوم،   49.من  المواطنون  فأما  ال يشك ل 

 في المائة من السكان، ما يجعلهم أقلية دائمة.   20نحو الفلسطينيون في إسرائيل سوى 

 

  ,ord One World Press, 2006)Oxf (London,The Ethnic Cleansing of Palestine Ilan Pappeأنظر  47 

 االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكالهحدد حق الالجئين في العودة تالمرجع نفسه.   48

 .((2)د()5)المادة 

جمعت اإلحصاءات   اتحت االنتداب البريطاني حسب الدين وليس اإلثنية. ولذتنظم ية كانت التعدادات السكان  49

وعدد المسلمين  143,000كان عدد المسيحيين  ،1947معا  المسيحيين العرب وغير العرب. في عام 

1,181,000 . 



 

 

 الهيمنة العرقية حظر تحدي -2

 

القائمة على العرق بتدابير مصممة للحيلولة دون إليها  تعزز إسرائيل سياسات الهجرة  

المواطنين إسرائيل    قيام  في  إلى    في   الطعنبالفلسطينيين  ترمي  التي  والقوانين  العقيدة 

 "ساس: الكنيستاألقانون  ")أ( من    7حظر المادة  فمثال ، ت إسرائيل دولة يهودية.  رساء  إ

الطابع اليهودي  تحدى  يبرنامج سياسي  أي حزب سياسي في إسرائيل تبني  على  (  1958)

  : للدولةالمعلن 

 

نتخابات للكنيست وسيُمن ع شحين المشاركة في االسيُحظر على قائمة مر

شخص من ترشيح نفسه، إذا ما كانت أهداف القائمة أو أفعالها أو أهداف أو 

ي على أحد العناصر أفعال الشخص، حسب الظروف، علن ا أو ضمن ا تنطو

 التالية: 

  التشديد؛ )إنكار قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية (1)

  50...مضاف(

 

التصويت أهميتها   المتساوية عندما  بالعالقة مع  تفقد حقوق  على   قانونا  حظر  يُ الحقوق 

التمثيلي مشابهة  ويمكن بالقياس  س الالمساواة.  قوانين تكر  في  مجموعة عرقية الطعن  

الحق    اهذيمك ن  و  ضد الرق.حق التصويت ولكن ليس    لرقيق ا فيه  منح  نظام ينظام كهذا ب

شكلية، مثل تحسين ظروف المعيشة والحماية من  إلصالحات التحقيق بعض ارقيق من  لا

يحظر القانون  و.  ينقائم  نيظالدونيتهم كممتلكات  أعمال عنف انتقامية، لكن وضعهم و

قانونيةام  قي اإلسرائيلي   اليهودية ويجعلها غير  للهيمنة  فلسطينية منظ مة  بل   ، معارضة 

 . يعتبرها تمردا

 

 قومية المؤسسات اليهودية ال -3

 

إسرائيل  د  لق الدولة  ة  حوكمال صممت  تدعم  أن  بطريقة تضمن  النزعة   وتعززالمحلية 

اليهودية.   الصهيوني يُ والقومية  السياسي  الفكر  في  يهودي"  "شعب  مصطلح  ستخدم 

المصير.   تقرير  بحق  أو عرقية  ل سعي  يشك  وللمطالبة  إثنية  إقامة  مجموعة  دولة  إلى 
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المؤسسات اإلسرائيلية المصممة للحفاظ إلى    يشار في هذا التقرير   امشروعا  قوميا، ولذ

 مية".مؤسسات "يهودية قوعلى أنها على إسرائيل كدولة يهودية 

 

ثال ، فيما يتعلق  متفوق القومية اليهودية. ففيما بينها  وفي إسرائيل، يعزز تفاعل القوانين  

ئيل" األراضي، ينص "قانون األساس: أراضي إسرااالنتفاع ب  هي مسألةمحورية  بمسألة  

وهي األراضي في إسرائيل التابعة للدولة    ،ائيلأنه ينبغي أن تخدم ملكية أراضي إسر

 أي، المصالح "القومية" )  ،التطوير أو الصندوق القومي اليهودي الكيرن كاييمت  لسلطةو

 51طريقة أخرى. أي  من خالل بيعها أو بهذه األراضي    القومية اليهودية( وال يمكن نقل

سلطة أراضي  و.  مديرية هذه األراضيهي  سلطة أراضي إسرائيل  ن  القانون أحدد  يكما  

( وفقا    تخلفالتي  إسرائيل  األراضي  بإدارة  مكلفة  إسرائيل(  أراضي  لميثاق    مديرية 

األراضي   تحفظ  أن  يشترط  الذي  اليهودي،  القومي  الصندوق التي  الصندوق  بحوزة 

طة أراضي إسرائيل مل سل . وتع إلى األبدالقومي اليهودي لصالح الشعب اليهودي حصرا  

 إسرائيل ألرض  الوكالة اليهودية  –الصهيونية العالمية  المنظمةقانون وضع  وفق    أيضا  

مسؤولية  ،  1952لعام   يحدد  المدمجتينهاتين  الذي  أنها    ،المنظمتين  خدمة  على 

في المائة من   93الدولة، التي تمثل    يضاتدار أرهكذا،  .  يناليهودي تطوير  ال واالستيطان  

االنتفاع    غير اليهودعلى  نين تحظر  قوابالمعترف بها دوليا،  الدولة  داخل حدود  ي  األراض

  52.بها 

 

سفارد   مايكل  اإلسرائيلي  المحامي  دعاها  إسرائيلية  قانونية  عملية  حفر  "عملية  في 

األرض الفلسطينية  اضي لتشمل  وس عت إسرائيل تطبيق القوانين المتعلقة باألر  "،قنوات

مسا  53المحتلة.  مفأعلنت  كبيرة  وأغلقتحات  دولة"،  "أراضي  الغربية  الضفة  أمام   هان 

على النحو المبين أعاله، أنها،  لسياسات النظام اإلسرائيلي، أي    دار وفقا  تُ لالفلسطينيين  

من جزءا  كبيرا   وبعبارة أخرى، فإن   54أن تخدم الشعب اليهودي بموجب القانون.يجب  

ي الشرقية،  القدس  فيها  بما  الغربية،  لسلطة مؤسسة  الضفة  الدولة من مؤسسات  خضع 

 
 (. Chukkim No. 312 of 29 July 1960-r HaSefe)نشر في  1960أقره الكنيست في تموز/يوليو   51
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اإلسرائيلية ملزمة قانونا  بإدارة تلك األراضي حصريا  لصالح الشعب اليهودي. وكان 

نفسه   الترتيب  على  هذا  "فك  يسري  منذ  ولكن  غزة،  قطاع  في  اليهودية  المستوطنات 

عام   اإلسرائيلي  القوانين وسح  2005االرتباط"  هذه  تطبق  اليهودية،  المستوطنات   ب 

المنطقة األمنية المفروضة من طرف واحد على  كمن القطاع،  فقط  على أجزاء صغيرة  

 .  الفاصل  السياججانب 

 

توطيد المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية اهتماما  خاصا  لدورهما في    تستحق و

تا  ول خمتين  وكال"تظالن  وفقا للقانون اإلسرائيلي،  فللنظام اإلسرائيلي.    العنصريالطابع  

واألرض  إسرائيل  في  اليهودية  القومية  بالشؤون  يتعلق  فيما  الدولة  من  السلطات" 

المحتلة الموقع في  تو 55. الفلسطينية  الميثاق  يوليو /تموز  26رد تفاصيل سلطاتهما في 

الصه  1954 التنفيذية  واللجنة  إسرائيل  حكومة  اليهوديةبين  للوكالة  الممثلة  - يونية، 

الميثاق على إنشاء مجلس تنسيقي، نصفه من  هذا  ينص  و 56مية.لمنظمة الصهيونية العالا

، اليهودية   الوكالة-العالميةالمنظمة الصهيونية  آلخر من أعضاء  مسؤولي الدولة ونصفه ا

تطوير  يُ  خطط  تشمل  اليهودي  الشعب  لخدمة  واسعة  سلطة  بأكمله.  امنح  تشمل ولبلد 

 ميثاقها: ة العالمية بموجب المنظمة الصهيوني-سلطات الممنوحة للوكالة اليهوديةال

 

المهاجـرين وممتلكاتهم إلى إسرائيل؛ في الخــارج ون ْقل  ]اليهود[  تنظيم هجرة  

الستيطان ؛ وهجرة الشباب؛ وا إسرائيلفي  المهاجـرين    والتعـاون في اسـتيعاب

إسرائيل؛   إسرائيل  واالستحصال على  الزراعي في  في   ها وتحسيناألراضي 

الصهي المنظمة  جانب  القومي  من  والصندوق  اليهودي ونية  والنداء  اليهودي 

نشاء وتوسيع مؤسسات التطوير في إسرائيل؛ وتشجيع المشاركة في إوالموحد؛  

تقديم المساعدة إلى المؤسسات واستثمارات رأس المال الخاص في إسرائيل؛  

تعبئة الموارد الالزمة لتمويل والثقافية ومؤسسات التعليم العالي في إسرائيل؛  

ل  لمؤسسات والمنظمات اليهودية في إسرائي ه المهام؛ والتنسيق بين نشاطات اهذ

 . بمساعدة األموال العامة العاملة في حدود هذه المهام

 

منظمة الصهيونية العالمية العمل بنشاط على ال- رئيسية للوكالة اليهوديةمن المهمات الو

 رة:  سياسة الهجعبر إسرائيل دولة يهودية، وخاصة إدامة بناء و
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اليهود، و.  5 … المنفيين  المركزية  رسالة جمع  المهمة   لدولة إسرائيل هي 

والحركة الصهيونية في عصرنا، تتطلب بذل جهود مستمرة من جانب الشعب  

تتوقع ولذا  الشتات؛  في  إسرائيل  اليهودي  أفرادا     دولة  اليهود،  جميع  تعاون 

اليهودي إليها،    ومجموعات، في بناء الدولة ومساعدة هجرة جماهير الشعب

د  التشديوتعتبر وحدة كافة شرائح الشعب اليهودي ضرورية لهذا الغرض. )

 57مضاف( 

 

 األساسي للدولة   العرقيهذه العبارات الصريحة من وكاالت الدولة المخولة الطابع  تؤكد  

 . تأكيدا  قاطعا 

 

 ائيل الوكالة اليهودية ألرض إسر–الصهيونية العالمية  المنظمة  (وضع)يرتبط قانون  و

الق من  ثانية  وأحكاميانوبمجموعة  المواطنة    ن  بين  تميز  التي  اإلسرائيلية  القضاء 

(ezrahut  )( والقوميةle'um)  .  فمثال ، في   .أقامت دول أخرى مثل هذا التمييزوقد

متميزة  "قومية"  بهويات  السوفيات  المواطنون  احتفظ  السابق،  السوفياتي  االتحاد 

تمتعت جميعها    وزبكية وما إلى ذلك(، لكن القومياتاألة وي )الكازاخستانية والتركمان

ذاتها.  ب القانونية  إسرائيل أما  المكانة  واحدة،  ف  في  قومية  مركزهي  تملك  ا  اليهودية، 

للمحكمة   ترتبط بشرعية ورسالة الدولة. ووفقا  هي التي  قومية اليهودية فقط  وال  ا ،قانوني

البالد  العليا  الواقع  إسرائيل  ليست  ،  في  توجد   لةدوفي  ال  التي  اإلسرائيلية"،  "األمة 

الحقوق القومية محفوظة للقومية اليهودية. ف  58.قانونا ، بل هي دولة "األمة اليهودية"

أن رسالة "التجميع" المذكورة أعاله بالسماح ألي يهودي ب  قانون العودةيخدم  فمثال ،  

وال تملك  59اطنة. من خالل قانون المو  الجنسية فورا    أن يكتسبو  جر إلى إسرائيلا هي

يتمتعون  هم الذين  فقط  واليهود وحدهم  مشابها  ولو من بعيد،    ا  حق أخرى  أية مجموعة  

 على اإلطالق.  بأي حقوق جماعيةبموجب القانون اإلسرائيلي 

 

الذي أعيدت   ،اليهودية  الوكالة -العالميةالبرنامج العملياتي المنظمة الصهيونية    يوضحو

أنه    2004  عام  في  صياغته  دولة "  إسرائيل   دولة  أن  كيف  ، "القدس  برنامج"على 

 
 .1952الوكالة اليهودية لعام –لمنظمة الصهيونية العالميةا( وضع قانون )  57
(، قرارات المحكمة العليا 1972ير كانون الثاني/ينا 20قضية جورج رافائيل تامارين ضد دولة إسرائيل ) 58
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  التي   الواسعة سلطات  ال  ضوء  فيخاصة   ،واللغة التي يستخدمها كاشفة منيرة".  يهودية

 :أعاله إليها  المشار العالمية اليهودية الوكالة- تمتلكها المنظمة الصهيونية 

 
ترى  هي  يل، ودولة إسرائأت  نشأوطني للشعب اليهودي،  التحرر الالصهيونية، حركة  إن  

هي تعبير عن المسؤولية المشتركة إنما  أن دولة يهودية صهيونية ديموقراطية آمنة  

 . وأسس الصهيونية هي:ومستقبله بقائهعن للشعب اليهودي 

 

أرض إسرائيل، ومركزية    ،بوطنه التاريخيارتباطه  وحدة الشعب اليهودي، و •

 في حياة األمة.  ،عاصمتها  ،دولة إسرائيل والقدس

]اليهود[    ل لجميع المهاجرينا إسرائيل من جميع البلدان واالندماج الفع  ة إلىالهجر •

 في المجتمع اإلسرائيلي.

تدعيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية وتشكيل مجتمع مثالي   •

بطابع أخالقي وروحي فريد، يتسم باالحترام المتبادل للشعب اليهودي مطبوع  

المساهمة  إلى  إلى السالم ويسعى  رؤية األنبياء،  في  ذر  متجوالمتعدد الجوانب،  

 في تحسين العالم. 

والعبرية   • اليهودية  التربية  بتطوير  اليهودي  الشعب  وتميز  مستقبل  ضمان 

 القيم الروحية والثقافية وتدريس العبرية كاللغة القومية. والصهيونية وبث

كأفراد وكأمة،  ليهود  ، والدفاع عن حقوق االمتبادلةلمسؤولية اليهودية  ارعاية   •

اليهودي، ومكافحة جميع مظاهر  يوتمث للشعب  الصهيونية  القومية  المصالح  ل 

 معاداة السامية.

صهيونية )التشديد مضاف، على للعملية  الممارسة  الاستيطان البالد كتعبير عن   •

 60.شكل نقاط في األصل(

 

البحث هذا  وإن  إن  يكن  ،  إلثبات  ،  مكتماللم  إسرائيل مصممةكاف  نظاما   ل  أن  تكون 

على السكان الفلسطينيين  ، ال بد  جوهريا  من أن تُفرض  "دولة يهودية"فللبقاء  .  عنصريا 

في ديمقراطية إسرائيل يضمنها  ميزة  تلك  و  —  بال منازعهيمنة يهودية قومية  األصليين  

السكان   اإلنم  —حجم  والممارسات  الوطنية  والمؤسسات  الدولة  قوانين  ائية  وتركز 

أساليب  ق على السكان الفلسطينيين  طب  تُ وى هذه الرسالة.  ألمنية جميعها علوالسياسات ا 

تلك السمة التمييزية تجلى  إدارتهم بطرق متباينة. وتما يتطلب  ألين يعيشون،    تبعا  مختلفة  
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إسرائيل   طريق  نفسها  في  المواطنةالمخادع    التفريقعن  قوانين  تعامل   بين  التي 

 ا  تمييزلصالح اليهود    ةتمييزيال، والقوانين القومية  حد ماى  إل  بالتساويا   جميعاإلسرائيليين  

بينما "ديمقراطية"،    هاإلسرائيل بمواصلة إصرارها على أن  ريق سمح هذا التفيو.  ا صارخ

 تمي ز بطرق أساسية ضد مواطنيها غير اليهود.

 

طرة تستخدم أساليب مختلفة إلدارة السكان الفلسطينيين والسيواألهم هنا هو أن إسرائيل  

ن تجزئة الشعب والواقع أيزة. ا متم ا  وفعليهم تبعا  للمكان الذين يعيشون فيه، ما يول د ظر

 .بارتايدإسرائيل األبها الطريقة األساسية التي تطبق فعال  الفلسطيني هي 

 من خالل التجزئة أبارتايد-جيم

 

أي الفلسطينيين حسب  السكان  للسيطرة على  ن يعيشون.  تستخدم أساليب مختلفة إلدارة 

 ي تجزئة الشعب الفلسطيني هفالعملي للتعقيد اإلداري إسرائيل أيضا ،    العبءنفع  كذلك ي

 . بارتايدها إسرائيل األبتفرض  الوسيلة األساسية التي

 

من خالل مجموعة   نجزيُ   همن الخطأ افتراض أن  ،نظاما  واحدا  ؤل ف  ي  بارتايداأل  رغم أنو

حالة جنوب أفريقيا  والجميع دون اختالف.    مكان علىق في كل  طب  قوانين متجانسة تُ من ال

الجميع  تحدد فرص حياة  كانت  حتى في مجموعة القوانين الشاملة التي  فذات صلة هنا:  

مثال  قوانين كانت هناك،  اختالفات هامة: فهناك على    بارتايداألنظام  مل  ت شاد،  في البال

للسود   البلداالمختلفة  في  يعيشون  الذين  أفريقيين  وامتيازات  جنوب  والبانتوستانات  ت 

في إسرائيل على تفتيت   بارتايدهنود والملونين. وبشكل مشابه، يعمل نظام األمختلفة لل

 ة مختلفة.الشعب الفلسطيني جغرافيا  وسياسيا  إلى فئات قانوني

 

بالتو المناورة  هذه  مع  قصد  غير  عن  الدولي  المجتمع  تعاون  الصارم  قد  بين  فريق 

سطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة ومعاملة  نيين في إسرائيل والفلالمواطنين الفلسطي

اإلسرائيلي مبني   بارتايدنظام األف  .د على أنهم "مشكلة الجئين"الفلسطينيين خارج البال

كذلك   معيارية.اعتيادية  لتجزئة الجغرافية، التي أصبحت مقبولة على أنها حالة  على هذه ا

التجزئة   النظام ذاته.    طمسغرض  يخدم أسلوب  النظام في  هكذا، يقع  وجود هذا  هذا 

 . تناولهأن ي هذا التقريرلصميم ما ينبغي 

 

 الفضاءات األربعة



 

 

ت إسرائيل  أن  إلى  التقرير  هذا  الفلسطينيين    أبارتايدنظام  ديم  يخلص  إدارة  خالل  من 

حُ  القوانين،  من  مختلفة  مجموعات  فضاءات  د  بموجب  أربعة  تشك ل  أنها  على  هنا  دت 

 انونية هي:  ق

 

الحصول   ىالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل عل  ةقوانين تقل ص قدر:  1الفضاء   •

 ؛ الدولة  على حقوق متساوية ضمن ديمقراطية

المُ :  2الفضاء   • الدائمة  اإلقامة  قانوني  إلدامة  مة  صم  قوانين  للغاية وضع  آمن  غير 

 للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. 

المحتلة  ا ق :  3الفضاء   • الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيين  يحكم  عسكري  نون 

ظروف مساواة في حقوق ودائم، ما يُبطل أي دعوى  غرباء بشكل    باعتبارهم سكانا  

 . في إقامتها السياسي قد يرغبون التمثيل 

والمنفيين قسرا  الفلسطينيين إلى ديارهم   سياسة تحول دون عودة الالجئين:  4الفضاء   •

 .(المباشرةية سرائيلاإلاألراضي الخاضعة للسيطرة كافة ) تداباالنفي فلسطين 

 

 



 

مقاومة االضطهاد العنصري اإلسرائيلي في كل   توهنوتتفاعل هذه الفضاءات بحيث  

هذا  منها، ما يعزز اضطهاد الشعب الفلسطيني ككل. وتصف األقسام التالية كيف يعمل  

  61النظام.
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 في إسرائيل: المواطنون الفلسطينيون 1الفضاء 

 

لديهم بيوت داخل حدود ممن  مليون فلسطيني من مواطني إسرائيل    1.7حوالي  هناك  

.  1948عام    لم يطردوا أو يفروا في حربمن  يمثلون    م إسرائيل المعترف بها دوليا. وه

بحقوق متساوية مع جميع المواطنين   ن يتمتعو  هم أنيفترض في ظاهر األمر  وكمواطنين،  

لكن السنوا  هماإلسرائيليين.  في  الـتعرضوا  ألحكام    20  ت  إسرائيل  وجود  من  األولى 

عرفية وما زالوا يعانون الهيمنة واالضطهاد لمجرد أنهم ليسوا يهودا. وعمليا ، تتجلى  

ومخصصات   تقييدية  لألراضي  تنظيم  وقوانين  متدنية  خدمات  في  تلك  الهيمنة  سياسة 

ص التطور د على الوظائف وفرموازنة للمجتمعات الفلسطينية محدودة؛ كما في القيو

إقامتهم ألماكن  المفصولة  المساحات  في  وكذلك  اليهود    :المهني؛  المواطنون  يعيش 

المناطق  تشك ل  والفلسطينيون بمعظمهم منفصلين كل في مدنهم وبلداتهم الخاصة بهم )

( ،حيفا مدينة كما في بعض أحياء  ،المختلطة القليلة  62.استثناء 

 

معضلة المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين فجة سياسات منفصلة.  ليست هذه المشاكل نتيو

السعي إلى حقوق متساوية في نظام يمي ز اليهود   يوغيرهم من المواطنين غير اليهود ه

خطرا  على " )أي  ا "قومي  ا  وأية إجراءات تضعف أو تلغي هذا النظام تعتبر خطر  63علنا .

الذي ينص على المساواة في المعاملة أمام  ،القانون الدستوريإن  بلالقومية اليهودية(. 

قانون األساس: حرية ممارسة  "و  "قانون األساس: كرامة اإلنسان وحريته "  القانون، مثل

بالتمييز على هذه األسس "القومية".    "المهنة فإن القانون وهكذا  )أنظر أعاله(، يسمح 

بدال   اإلسرائيلي  أدوات    الدستوري  يوف ر  أن  مقاومة    د،االضطها مكافحة  لمن  يجعل 

 عة.  وشرماالضطهاد غير 

 

أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل يمكن أن يلغوا تصميمه التمييزي   يالنظام هخشية  

وغيره من التشريعات الرئيسية )مثل قانون   "قانون األساس"كانوا قادرين على تنقيح  لو  

التغييراتف  .العودة( تتطلب    هذه  الكنغير  ال  في  بسيطة  دام ولكنيست.  أغلبية  ما   ،

لن يكونوا قادرين على إنهم  في المائة من السكان، ف  20الفلسطينيون ال يمثلون سوى  

 
 Ian Lustick, Arabs in the Jewish State: Israel's Control of a National Minority )Austin: Universityأنظر  62

of Texas Press, 1980 ) ؛Nadim Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in 
Conflict )New Haven: Yale University Press, 1997( ؛Ben White, Palestinians in Israel: Segregation  ,

Discrimination and Democracy )London: Pluto Press, 2011(   
ن الدروز في إسرائيل في فئة مختلفة. فهم يخدمون في الجيش ويمنحون  يالمواطن السياسة اإلسرائيليةجعلت  63

 الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين.حقوق ومعاملة  ومعاملة متفوقة على حقوقا  



 

حتى بعد تشكيل قائمة موحدة لالنتخابات   فمثال ،مقاعد الكنيست.  من  كسب النسبة الالزمة  

عام   في  الكنيست  تحصل  ،  2015في  لم  مسبوق،  غير  أمرا   ذلك  األحزاب  وكان 

على  إال الفلسطينية   من    13  المائة(  10.6)  120مقعدا   وألن  في  األساس: ".  قانون 

بتبني    "الكنيست السياسية  لألحزاب  يسمح  تحد  برنامج  ال  أي  إسرائيل   يتضمن  لهوية 

تستطيع  كدو ال  الفلسطينية  األحزاب  فإن  يهودية،  للمطالبة  غير  لة  بحمالت  القيام 

النظام ظورة قانونا  من الطعن في  بإصالحات طفيفة وبموازنات أفضل للبلديات. فهي مح 

  64األحزاب.برامج بقوانين تتعلق بمقي د فإن حق التصويت  هكذاذاته. و العنصري

 

مثال ، قانون "لجان القبول" فرة.  شف  تتضمن تفسير لغة مُ من أن    1ية دراسة للفضاء  ال بد أل

في  يخو    2011الصادر عام   يهودية خاصة  إنشاء مجالس  ريفية  ال   يهوديةالبلدات  الل 

مة االجتماعية". ءطلبات اإلقامة على أساس معايير "المالقبول  رفض  الصغيرة يمكنها  

من  هذه المجتمعات المحلية  ن  مك  تودية ويوفر آلية قانونية  وهذا مصطلح بديل للهوية اليه

  65.فلسطينيينالمقدمة من الطلبات رفض 

 

أجندة عنصرية  هناك  ت  ا إذا كانتطبيق لتحديد مالينبغي تقييم القانون اإلسرائيلي في  و

التكمن تحت   القانونية  اإلسرائيلية  ويخصص  محايدة ظاهرا .  اللغة  القوانين  من  العديد 

 —كمواطنين بموجب قانون المواطنة وقانون العودة  هم مؤهلون  لمن  فقط  عامة    مزايا 

لمراقب  ا  ال يراها مستترة  نظاما  متداخال  لعنصرية    ينشئما    —إشارة ملتوية إلى اليهود  

 العادي. 

 

) أما مصطلحا   )و(  ezrahut"مواطنة"  بموجب  المتداخالن  (  le'um"قومية"  عمليا  

المواطنة  ف،  نان متميزا معنيفي إسرائيل  فلهما  القانون الدولي   ليست هي نفسها حقوق 

ن  ألالحقوق القومية. إذ يتمتع كل مواطن باألولى، وال يتمتع بالثانية أحد غير اليهود،  

 
ألن تصبح يدعو  ةمعاديا  للصهيونية صراحبرنامجا  اإلسرائيلي "بلد" بشكل فريد -لعربياتبنى الحزب   64

يا التي المحكمة العلأمام قضايا التدل االعتقاالت واالعتداءات والتحقيقات ووا. إسرائيل دولة لجميع مواطنيه
 أال تدع هذا الموقف ينتشر.  على الحزب تصميم السلطات اإلسرائيلية هذا وجهت إلى 

آذار/مارس  30)" هيومن رايتس ووتش، "إسرائيل: قوانين جديدة تُهم ش المواطنين العرب الفلسطينيين 65

في منطقتي ي محلالنتقال إلى أي مجتمع إلى ارط قانون "لجان القبول" على أي شخص يسعى يشت" (:2011

أسرة، الحصول على موافقة من لجان تتألف من سكان البلدة وعضو في  400حوي أقل من ي النقب والجليل، 

ل القانون وعدد من اآلخرين الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية العالمية هذه اللجان رفض  ل. ويخو 
 لحقون ضررا  " أو أنهم "قد يالمحلي جتمع"غير مالئمين لطريقة الحياة في المى أنهم المرشحين الذين تر

-https://www.hrw.org/news/2011/03/30/israel-new-laws-marginalize. متاح من  ""المحلي بنسيج المجتمع
palestinian-arab-citizens. 

. 

https://www.hrw.org/news/2011/03/30/israel-new-laws-marginalize-palestinian-arab-citizens
https://www.hrw.org/news/2011/03/30/israel-new-laws-marginalize-palestinian-arab-citizens


 

هالقومية   بوحدها    ياليهودية  بها  وموجب  المعترف  اإلسرائيلي.  ن هذاشمل  يالقانون 

نظام تمييز عنصري منهجي يفرض مواطنة من درجة ثانية    القانونان وقوانين أخرى

البيانات لهذه القوانين  واسع  الؤكد األثر  تو 66على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. 

ل، مثال ، تدني تمويل المدارس الفلسطينية واألعمال ، التي تورد بالتفصينفسها   اإلسرائيلية

التجارية والزراعة والرعاية الصحية، فضالُ عن القيود المفروضة على الحصول على  

 الوظائف وعلى حرية اإلقامة. 

 

أن جزءا  من الشعب الفلسطيني يتمتع بالمنافع الكاملة  أسطورة    1دعم الفضاء  ي،  هكذا

دولة صون إسرائيل  يخدم  الذي    بارتايدعزز نظام األفسه ينقراطية، وفي الوقت  للديمو

كثير ويهودية.   لتضلل  رمزية  ديمقراطية  مظاهر  إسرائيل  المراقبين   ينتستخدم  من 

  أقلية ويعتمد نجاح هذا النهج على إبقاء المواطنين الفلسطينيين    الدولي.  الشجبوتحرف  

تمحيص   دون  كامال  تقديرا     يجةالنت  هذه  تقدير  المستحيل  من  أن   غير.  سياسيا   الةفع    غير

  نجاح ففي الواقع يعتمد  .  األخرى  الثالثةفضاءات  ال  في  اإلسرائيلية  والممارسات  السياسات

 . الفضاءاتتلك على آليات اشتغال  1الفضاء 

 

 الفلسطينيون في القدس الشرقية :2الفضاء 

دس الشرقية  فلسطيني في القألف    300قرابة    إزاءالسياسات اإلسرائيلية    تناوليمكن  

، إذ يعاني هنا أيضا يتكرر    1فضاء  في الالتمييز الذي اتضح  ف  67ر.بأكيجاز  قدر من اإلب

التمييزوالفلسطيني الشرقية  القدس  في  مجاالت    ، ن  الصحية كفي  والرعاية  التعليم  مثل 

بما يتسق ،  منازلهمبيوتهم وهدم  طرد من  ليتعرضون لو  ،بناءالاإلقامة وحقوق  والعمالة  و

تعرضون لمعاملة شديدة القسوة  يكما أنهم  الكبرى"،  "للقدس  هندسة عرقية  مشروع  مع  

  68على أيدي قوات األمن.

 
عدالة: "حتفظ بها ي عن هذا التمييز هو قاعدة بيانات القوانين التمييزية التي بشكل خاص مصدر قي م هناك   66

من   50بأكثر من قائمة  2016ي وضع في عام ذ، ال"المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل

ن تحديات قانونية ذات صلة. متاح من  قدم تقارير ع الذي يالقوانين التمييزية في إسرائيل، و
https://www.adalah.org/en/law/view/534  . 

   2015في آذار/مارس إسرائيل  في المواطن حقوق جمعيةألف  300الرقم  زودت 67
 األمن قوات لدى نيالمحتجز نيالفلسطينيئيات ؛ بتسيلم، "إحصاA/HRC/31/73 أنظرلمزيد من التفاصيل،  68

  من متاح، 2017ون الثاني/يناير كان" )اإلسرائيلية

 



 

، فذلك  ميز ضد الفلسطينيينتكانت إسرائيل  أن السؤال المركزي هنا ليس ما إذا  غير  

فلسطينيي شتغل هذا الفضاء بالعالقة مع  كيف يهو  أيما تأكيد، بل    البيانات أمر تؤكده  

الشرقي  نظام  القدس  من  يتجزأ  ال  كعنصر  باختصار،  بارتايداألة  الفضاء.   2  يضع 

  ا  ديموغرافي   ا  وزنأن يضيفوا  لحيلولة دون  مصممة ل"فلسطينيي القدس" في فئة مستقلة  

حقوقهم تجاه  سياسات محددة  كما أن هناك  للفلسطينيين داخل إسرائيل.    ا  وانتخابي  ا  وسياسي

  هذا الضغطتهم لمقاوم  كي يهاجروا ولقمع  لضغط عليهممصممة لالمحلية    همومجتمعات

التقليل   الحد األدنىمن مقاومة كهذه  أو على األقل  بُعد  .  إلى  تقدير   بارتايداأل"ويمكن 

هذا    69"ريالكب بفي  كيف  الفضاء  اإلسرائيلية  أن  مراقبة  القدس  سياسة    علنا  تتبع  بلدية 

  2000لعام  لعام للقدس لامخطط  فمثال ، يسعى ال"توازن ديموغرافي" في القدس الشرقية.  

الثمانينات،  منذ  و  70صالح السكان اليهود.ل  60/40  بنسبة  إلى تحقيق توازن ديموغرافي

البلدية خطط الفلسطينية  لرئيسية    ا  وضعت    يهودية فاصلة بإدخال أحياء  تفتيت األحياء 

 71. للرحيل عنها تضغط عليهم  خنق النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين وبحيث ت ،  بينها 

جزء من تكتيك ف"أحياء"  على أنها  في القدس الشرقية  اليهودية  وصف المستوطنات    أما 

 .تمويهيةاستخدام لغة ب لقانون اإلنساني الدولي اانتهاكات ى عل  يتسترأوسع 

للفلسطينيين   الجماعية  للهوية  أهمية  من  لها  ما  للقدس  ألن  كبير  أثر  السياسات  ولهذه 

رية والثقافية والسياسية لفلسطين، وموطن النخبة  كشعب. فالمدينة لهم هي العاصمة اإلدا

لة. ورغم أن العديد من الفلسطينيين في بج  والتذكر المُ الفلسطينية، وموقع أماكن العبادة  

على  الشرقية    القدس المواطنين يحافظون  مع  وتجارية  عائلية  اتصاالت  شبكات 

إال  ،  (اآلن  بدرجة أقل  وإن)  قطاع غزةفي  الضفة الغربية وفي  الفلسطينيين في إسرائيل و

 

http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners)اإلنسانية الشؤون تنسيق ؛ مكتب (OCHA) ،نشرة  

   منمتاح ،  2015نوفمبر /تشرين الثاني 16ية اإلنسان الشؤون

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_12_11_englishpdf)؛  

بحاجة إلى اثنين فلسطينيين من بين كل ، "مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: واحد (AIC)مركز المعلومات البديلة 

   من متاح ، 2017يناير كانون الثاني/ 26" )2017 المساعدة اإلنسانية في عام
http://alternativenews.org/index.php/headlines/329-ocha-one-in-two-palestinians-to-need-humanitarian-

assistance-in-2017.)   
Tilley, “A Palestinian declaration of independence”69  أنظر  

  A/HRC/22/63من الوثيقة  25الفقرة  70

 :Francesco Chiodelli, “The Jerusalem Master Planأنظر لقدس، للخطط الرئيسية بحث المزيد من  71

planning into the conflict”, Journal of Palestine Studies, No. 51 )2012)  متاح منwww.palestine-

studies.org/jq/fulltext/78505أنظرصلة، . للخرائط ذات ال Bimkom, Trapped by Planning: Israeli Policy, 

Planning and Development in the Palestinian Neighborhoods of East Jerusalem (Jerusalem, 2014).  متاح
 .http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/TrappedbyPlanning.pdfمن 

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_12_11_englishpdf)؛
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_12_11_englishpdf)؛
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التي فيها  في المدينة  م  مصالحهمتابعة  حياتهم والمضي في  األساسي هو  م  اهتمامهأن  

أصداء ثقافية،  ولهم فيها  ،  ا ويمدينيا  ق  ا  مجتمعفيها  يشكلون  التي  وبيوتهم وأعمالهم التجارية  

 وفي بعض الحاالت جذور تعود إلى آالف السنين. 

إلى   إسرائيل جاهدة  سياسيا  إتسعى  الفلسطينيين  الديموغرافي    هموزناحتواء  و  ضعاف 

الدائمين:  ، إحداها  عدة  طرق ب المقيمين  الشرقية وضع  القدس  الفلسطينيين في  أي منح 

وباإلمكان تجريدهم منها.   حقا    ت ليسو  من ةفي أرض مولدهم  تهم  أجانب إقاماعتبارهم  

معايير قي م بالذي يُ "،  الحياةركز  مالقانون اإلسرائيلي " بما يعتبره    ةمشروط   المكانةهذا  و

في منظمات االنخراط  المحلية ووااللتحاق بالمدارس    عمل تجاريمنزل وثل ملكية  ممن  

عبر "الخط    خر، مثال  آ ن  ا مكانتقل إلى  لفرد أو األسرة  ا حياة  مركز  بدا أن  إذا  ومحلية.  

د األسرة من حق اإلقامة في القدساألخضر"،   د الفرد أو تُجر  مواطن  وقد يجد ال.  قد يُجر 

دته من حق اإلقامة    أنفي الخارج    ا  قضى وقتالذي ي  يقدسم فلسطيني الال إسرائيل قد جر 

 .  المدينةفي 

قائمة    تقديم  يتطلب  : فهومرهق   صعبالفرد أمر  إثبات أن القدس هي "مركز حياة"  و

ار  ملكية بيت أو عقد استئجمن مثل مستند  مستندات  بما في ذلك  طويلة من المستندات، "

تلقي عناية طبية  إثباتات  وأجور  أو حسابات كهرباء ومياه وضرائب بلدية واستمارات  

ومما يشير   72."مؤسسات تربوية في المدينةفي  ألطفال  لتسجيل  شهادات  في المدينة و 

عام )  1996بين عام  ف:  تحقيق ذلكفي  نتائج اإلخفاق  معايير  استيفاء هذه الصعوبة  إلى  

ألف   11إقامة أكثر من  يت  ، ألغ2014الحياة"( وعام    "مركزتشريع  ر  وبعد صد واحد  

القدس.   فلسطيني الخطر،  ا نتجالو  73في  هذا  عدد  ب  إلى ا  الفلسطينيينيتزايد  لساعين 

منحت إسرائيل قد  . ونسبيا   ا  منخفض ال يزال  ن كان  إ، والجنسية اإلسرائيليةالحصول على  

  74كهذه.  طلبات دموا بمن تقحوالي نصف الجنسية ل

 
  المواطنة في القدس الشرقية" متاح منبتسيلم، " تجريد حق  72

www.btselem.org/jerusalem/revocation_of_residency   

، إحصائيات عن تجريد حق المواطنة في القدس الشرقية، متاح من  بتسيلم بيانات من  73
www.btselem.org/jerusalem/revocation_statistics   

 

74 aeli citizenship in East Maayan Lubell, “Breaking taboo, East Jerusalem Palestinians seek Isr

Jerusalem”, Haaretz, 5 August 2015 متاح من .www.haaretz.com/israel-news/1.669643 .وفقا لهذه 
إلى  800دسيين الذين يتقدمون بطلبات الجنسية اإلسرائيلية إلى ما بين نما عدد الفلسطينيين المقالمادة، 
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طينيين الهش كمقيمين دائمين في القدس الشرقية ال يعطيهم أية صفة قانونية  ووضع الفلس 
تؤهلهم للطعن في قوانين الدولة أو االنضمام إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في  

مع الفلسطينيين    علنا  تماهيهم السياسي  أما    عليهم.  ة تحدي التشريعات التمييزية المفروض
، النتهاكهم إلى الضفة الغربية  همخطر طردمعه  يحمل  فمحتلة  في األرض الفلسطينية ال

لل فإن    هكذا،  القدس.  حتى حق زيارة  هموفقدان  األحكام األمنية، المديني  قومية المركز 
السياسية  الفلسطينية   في  الفلسطينية  والحياة  تفقاعة  محاصر  قدر  حد  قانونية  ة  من 

 75لى معارضة نظام األبارتايد.الفلسطينيين ع

 الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحتلة :3 فضاءال

من الفلسطينيين الذين يعيشون في األرض الفلسطينية   مليون  4.6ما يقرب من  ال يخضع  

الغربية    2.7)المحتلة،   الضفة  في  منهم  قطاع غزة  1.9ومليون  في  لقانون ل(  مليون 

كأوامر صادرة عن   مثبت  قانون عسكري  إلى  بل  اإلسرائيلي،  األراضي  المدني  قائد 

 76. الرسمية  حتاللالجيش اإلسرائيلي وغيره من أذرع سلطة االالذي ينفذه  و"المدارة"  

قطاع ت  حكم  ،2005منذ "فك االرتباط" اإلسرائيلي وانسحاب المستوطنين في عام  و

لكنها   ، لترأس السلطة الفلسطينية  2006انتخبت عام  التي  حكومة حماس )  غزة داخليا  

يطبق على غزة فيما يتعلق  ال يزال  القانون العسكري اإلسرائيلي  أن    غير.  (ُخلعت الحقا  

إلى القطاع من والتجارة على بالسيطرة اإلسرائيلية الحصرية على حركة الفلسطينيين و

الفاصل وعلى    السياج"المنطقة األمنية" المفروضة من طرف واحد على طول  وعلى  

 ، من وجهة نظر األمم المتحدة ،  ارية. ولذالفلسطينيين إلى مناطق الصيد والطرق البحنفاذ  

  77العسكري.غزة تحت االحتالل ال تزال 

 

من أصل   ا  طلب 189على فقط  2013وعام  2012عامي سنويا ، على الرغم من أنه ووفق في  1000
1,434. 

قيامهم بذلك في ومع ذلك، ساهم الفلسطينيون في القدس مساهمات هائلة في انتقاد السياسات اإلسرائيلية،  75
 .أكثر إثارة لإلعجاب هذه الظروف  ظل

الفلسطينية المحتلة "إدارة مدنية" تعمل   حكم األراضكانت ت،  1995وعام    1993عام  ي أوسلو  حتى اتفاق  76
الجيش اإلسرائيلي الكثير من سلط1994في عام  و.  ضمن  نقل  إلى  ا،  السلطة  هي    هيئة حكم ذاتي مؤقتتها 

   ية الفلسطينية(.عرف أيضا باسم السلطة الوطنتالفلسطينية )
ال تحت االحتالل العسكري.  إلى أن قطاع غزة ال يز  واالذين خلص الدارسين  يتفق واضعو هذا التقرير مع    77

أنو الرغم من  ل  هعلى  الفلسطينييخضع  تماما، تظل  يحكم  اتفاقية  أبارتايد  عناصر  قائمة  ن  رئيسية كما حددتها 
على حدود قطاع غزة، ومنذ   ا  سرائيل حصرييطر إتس. على وجه الخصوص،  )األبارتايد(  الفصل العنصري 

ي  ، فرضت حصارا  2007عام   والعمل ،  التجارة  تؤثر على  الفلسطينيين  قيود صارمة على حركة  إلى  ترجم 
)و((. 2لمادة  امقاومة لهذه الظروف )  ةيألقمع  وإلى  )ج((،  2والتعليم والحصول على الرعاية الصحية )المادة  

عام   ال سيما منذ االنتخابات التشريعية  علي )بحكم األمر الواقع(،الفية من االنفصال  قد عانت السلطة الفلسطينو
ذلك   بينف .  2007انتصار حماس والمواجهات التي أدت إلى سيطرتها الفعلية على قطاع غزة في عام  و  2006

 



 

أفريقيا"  لجنوب  حقوق اإلنسان  أبحاث  "مجلس  أعده  ، وجد تقرير شامل  2009في عام  

المحتلة   الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية  الممارسات  ساحقا   أن  اتساقا   مع  تتسق 

متذرعة بحجج  تلك النتائج  غير أن إسرائيل لم تقبل ب  نظر المرفق األول(.أ)  بارتايداأل

أوضاع  ب دائما     أبارتايدنظام  بعون أن إسرائيل ال تحكم الفلسطينيين  يد  يستشهد من  وعدة.  

ال  في  للفلسطينيين  ينحون  إسرائيل(.    يمواطنأي  )  1فضاء  وحقوق  مسألة    جانبا  فهم 

وقد بالمسألة.  ه  تلة ال صلة لالفلسطينيين في األرض المحوضع    إن  وايقولل،  2الفضاء  

ن في األرض الفلسطينية المحتلة ليسوا والفلسطينيفللوهلة األولى.  ا   يكون هذا النهج مقنع

نظر اتفاقية  أقوانين الحرب )ال يفترض أن يكونوا ذلك بموجب  من مواطني إسرائيل و

لمواطنين في للمواطنين وغير ا  التمييزية معاملة إسرائيل  ولذا قد تبدو  جنيف الرابعة(.  

من وجهة النظر  وصلة.    اتعلى األقل غير ذأو  لة،  األراضي الفلسطينية المحتلة مقبو

أعلنت دولة و األراضيضمت إال  إذا  بارتايدممارسة لألإسرائيل الشائعة هذه، ال تكون 

من    لفلسطينيينفي حرمان ابعد ذلك    ت، واستمراالنتداب  فلسطينجميع أنحاء  واحدة في  

ائيلي السابق  مثل رئيس الوزراء اإلسرنافذة، من  حذرت أصوات  قد  ة. وحقوق متساوي

إيهود أولمرت ورئيس الواليات المتحدة السابق جيمي كارتر ووزير خارجية الواليات  

اد ق  مجموعة من اإلسرائيليين واألمريكيين وغيرهم من النُ المتحدة السابق جون كيري و

موالمعلقين،   تنسحب  أن  ينبغي  إسرائيل  الغربيةأن  الضفة  ال  ،ن  هذا انتجتحديدا   ب 

 السيناريو. 

أن   التحذيرات  غير  إلى  هذه  تدير إسرائيل األراضي  فافتراضات خاطئة.  تستند  أوال ، 

المحتلة   مع  بالفعل  الفلسطينية  تتسق  ألن  بارتايداألبطرق  نظرا   تقطنها  ،  األراضي 

واحدة مجموعة  ال  السكان  من  مدنيمجموعتان  )أ(  فلسطينيو :  ل  نون  قانون يخضعون 

و)ب(   من    350حوالي  عسكري؛  يألفا   اليهود  لالمستوطنين  المدني خضعون  لقانون 

ااإلسرائيلي. و يؤكد  لهذما  العنصري  واقع  لطابع  الوضع  الضفة  ن في  مستوطنيالأن  ا 

يهود سواء أنهم  القانون المدني اإلسرائيلي على أساس  يتمتعون جميعا  بحماية  الغربية  

هكذا، تدير إسرائيل الضفة الغربية من خالل نظام   78سرائيليين أم ال.كانوا مواطنين إ

 

رام هللا،  رى في ألخفي غزة وا  ة، واحدتانحكومتان فلسطيني  بحكم األمر الواقعكانت هناك  ،  2014العام وعام  
التوالي.  ميطر عليهتس لكن  وحدة وطنية،  حكومة  لت  ك  ، ش  2014في عام  وا حركة حماس وحركة فتح على 

 قطاع غزة. لية على فعاحتفظت بسيطرة حماس 

 

78  Association ( One Rule Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West BankLimor Yehuda and others, 

for Civil Rights in Israel (ACRI), October 2014), p. 108  متاح منwww.acri.org.il/en/wp-
content/uploads/2015/02/Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf 
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السيد ين،  السابق  ينالخاص ين  المقرربعلى أساس العرق، ما أدى  يقوم  قانوني مزدوج،  

 عن القلق.اإلعراب إلى   ، بين آخرين،كلدوغارد والسيد فو

إسرائيل   دولةإدارة  ذاته، باإلشكالي بحد  طبيعة هذا النظام القانوني المزدوج،  تتفاقم  ،  ثانيا  

 األساسي من التنظيم المدني  بحرمان الفلسطينيين  فألراضي والتنمية على أساس العرق.  ل

الو شل  تصاريح  والعمل،  والمجتمع   بناء  االقتصاد  اإلسرائيلي  العسكري  الحكم 

  ا  صنقتعاني بتزايد  الفلسطينية )خارج جيب رام هللا(  والبلدات  المدن  مخلفا   ،  ينالفلسطيني

إلى  الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة  كما أدى  الموارد خنق نموها ورفاهية سكانها.  في  

 هناك. المحاصرين للسكان الفلسطينيين من ذلك أسوأ حتى ظروف معيشية 

م جميع وزارات الدولة تقد  ففي المقابل، تزدهر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.  

البناء  وزارة  الوزارات، كبعض  و  ،الخدمات  لها وفر  وتا  ئهوبنا ها  وتمويل  ها الدعم لتخطيط

ملتزم  واإلسكان الريفية،  والتنمية  الزراعة  تُ كليا     ووزارة  كما  مالية  بذلك.  وفر حوافز 

منح مدرسية  و  لليهود لالنتقال إلى المستوطنات، بما في ذلك قروض معفاة من الفائدة

و خاصة  ترفيهية  وومرافق  جديدة  مكاتب  على دعم  إعانات  مباني  وتدريب  زراعية 

الدولة  والوظائف   تواطؤ  ويتجلى  عمالة.  إدماج  في  ضمانات  من  تدابير  اقتصاد كل 

متصلة    كهرباءول د شبكات نقل وما  إسرائيل،  مع  لمستوطنات اليهودية  اومجتمع وسياسة  

ية، في األعمال التجارية اليهود  ا  لليهود واستثمار  ا  موحدأعمال مصرفية ومالية    ونظام

 79. ا جمركي ا  صة اتحاد وخا 

انخراط   ادعاء  الضخم  الدولة  ويكذ ب  من  بأي  هي  المستوطنات  متعصبين أعمال  أن 

غادر الضفة الغربية فور تحقيق تأن إسرائيل ساالدعاءات ب  معقوليةيتحدى  ، ومتدينين

التفاوض. الف  80تسوية عن طريق  شبكة  وتكلفة  وتعقيد  ي،  مستوطناتحجم   ها قدرالتي 

الباحثين   مليارات  بمئبعض  بدوالرات،  الات  إسرائيل  تؤكد  التزام  لمستوطنات.  با شدة 

 
79  Princeton University Press, 1993), p. 135. Princeton, ( The International Law of OccupationEyal Benvenisti,  

 

، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو: "أعتقد أن الشعب اإلسرائيلي يفهم 2014و  في تموز/يولي    80

على عن السيطرة األمنية  فيه  تخلى  وضع نأن يكون هناك  أي اتفاق،  في    بدا ، أال يمكن  دائما :    هاآلن ما أقول

 The Times"،  يُعرب عما يفك ر فيهنتانياهو    ، أخيرا    ديفيد هوروفتس، "  أنظر غرب نهر األردن."  المنطقة  

of Israel ،13  /2014 ويوليتموز.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftnref14


 

ي  ألنسحاب تتجاوز بكثير اإلرادة السياسية  لالالتكلفة المحتملة )والمقاومة السياسية(  و

 .تها عليهأو قدر حكومة إسرائيلية

اليبرر   المزدوج  القانوني  المحتلة  ذي  النظام  الفلسطينية  األراضي  في  إسرائيل  تطبقه 

قائمة اللجوء إلى    نهجب  انتجوهو االتقرير:  عن أسلوب هذا    ينقصيرثنين  اافين  انحر

الدولة    تدقيق  سلوك  الفصل بعي  )مقارنة  اتفاقية  في  الواردة  الالإنسانية"  "األعمال  نة 

)األ مع  اجتناب  و(  (بارتايدالعنصري  مقارنات    قائمة فنهج  فريقي.  األجنوب  الإجراء 

ع  التدقيق  تإيضاح  لى  يساعد  إسرائيل  كيف  عرقية    أبارتايدنظام  فرض  جماعة  على 

تقرير مجلس بحوث العلوم اإلنسانية  وقد أجرى  .  أخرىجماعة عرقية  هيمنة  ضمان  ل

  لممارسات اإلسرائيلية مقارنة ل  2009( الذي صدر في عام  HSRCلجنوب أفريقيا )

وكانت  ".  يدبارتا األ"األفعال الالإنسانية" المدرجة في "اتفاقية  من    مع كل بند على حدة

لها  نتائج  ال توصلت  الدراسة،  التي  في  تلك  قاطعة:  الملخصة  األول،  استثناء  بالمرفق 

تمارس (،  الجنوب األفريقيفي    تي لم تمارس أيضا  المتعلق باإلبادة الجماعية )الالنص  

 تفاقية.  اال" مدرج في الإنسانيكل "عمل   الغربيةإسرائيل في الضفة 

أفريقيا استراتيجية "في    بارتايداأل  ومهندستبنى   لت  بارتايداألجنوب  تفوق  الكبير"  أمين 

مناطق بيضاء )معظم إلى د البيض على المدى الطويل من خالل التقسيم الجغرافي للبال

 اتفاقية الفصل العنصري تلك مادة  سياسة  هذه ال  ألهمتوقد  .  مفككةالبالد( ومناطق سوداء  

التي تشجب  بارتايد)األ  )" السكا   جريمة  معايير  تقسيم  بخلق محتجزات  عرقية  ن وفق 

وكان يسيطر )د((.    2" )المادة  مجموعات عرقيةأو  فراد مجموعة  ومعازل مفصولة أل

المحتجزات   أفريقيالسوداء "على  جنوب  سود  الدولة    ين"  خطاب  وكقادة.  تعينهم  في 

  ة مستقل  أو "األوطان" دوال  كان من المقرر أن تصبح هذه المعازل  الكبير"،    بارتايداأل"

وُعهد إلى  مجموعات لغوية(.  ة السوداء )جنوب أفريقيال شعوب  للتقرير المصير  حقق  ت

ون  كثيرالذين نقل    األفارقة،   سكانالقمع مقاومة  بسود  ين الوب أفريقيجنال  المعازل حكام  

شبها  يشبه هذا النموذج  و  البيض.مع مصالح  تتوافق  بطرق    وبحكمها   إليها،منهم قسرا   

على األقل  رصين،  ال   تأمل إلى درجة تستدعي التين في فلسطين  حل الدولقريبا  منطق  

و العنف  لالستقرار  الثار  اآلبسبب  النممزعزعة  لهذا  كانت  أنحاء    وذجالتي  جميع  في 

 أفريقيا جنوب الصحراء. 

تجزئة الضفة الغربية إلى  قد انتهجت عمدا   السؤال المطروح هو ما إذا كانت إسرائيل  و

ال أرخبيل   فاصلةبمة  قس  مُ السطينية،  فل الكانتونات  من  )نموذج يقطنها    مناطق  يهود فقط 

بشكل دائم أي سيادة فلسطينية  تضعف  أن هذه الجغرافيا سال شك في  البانتوستانات(.  

لشعب اليهودي.  مصلحة اإدارة األراضي الفاصلة لتملك حق  إسرائيل  ما دامت  مفترضة،  



 

أن   المفارقة  الثاني،  ومن  أوسلو  االسر  يس  اتفاق  بهذه  "الكبرى"  حتراتيجية  دود إقامة 

ح مالحظة  اضإيالمقارنة مع جنوب أفريقيا على  وتساعد  حكم الذاتي الفلسطيني.  ال جيوب  ل

قومية  أساسية:   هيمنة  وجود  منطقة في  على  مناطق    يهودية  إلى  ذاتي مقس مة  حكم 

 ة.في دولة موحديتجلى تماما  م كما يقستفي استراتيجية  بارتايد يتجلى األوفلسطيني، 

  4.6إمكان أن يقوم  إلى أجل غير مسمى  ستبعد  كي يُ ُشك ل    3أن الفضاء    خالصة القول 

ضد دولة  برفع أي دعوى  قانون عسكري إسرائيلي  في ظل  مليون فلسطيني يعيشون  

القانون المدني اإلسرائيلي.  مطالبة ب إسرائيل لل القانون الدولي  وقد أدى  حقوق بموجب 

بالقوة، إلى  برفض االستيالء على األرهما  بالتزام،  الدولية  والدبلوماسية تصوير اضي 

غير فلسطيني منفصل ومتميز بشكل دائم.  قومي  سكان األرض الفلسطينية المحتلة ككيان  

حسن   بقصد  اتبع  الذي  النهج،  لهذا  كان  أساس  وأنه  أثر  على  الدولي،  فصل القانون 

المحتلة  في  الفلسطينيين   ف  1.7ن  عاألرض  فلسطيني  مواطن  وفي  مليون  إسرائيل  ي 

الشرقية ديمغرافي  القدس  توازن  على  الحفاظ  يمكن  الطريقة،  وبهذه  اليهود  .  لصالح 

  .بارتايداأللنظام موحد  فلسطيني   نشوء تحد   تجنب و

  والمنفيون قسريا  ن والالجئن والفلسطيني: 4الفضاء 

لت  ،  2016في وقت مبكر من عام    جئينالال  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالةسج 

يعيشون  الذين    ينلسطينيالف  من  3,162,602  ()األونروا  األدنى  الشرق   في  الفلسطينيين

، بما بأكملهمتقديرات عدد الالجئين  وتتراوح    81كالجئين.  رسميا  فلسطين االنتداب  خارج  

وال أخرى  غادروا فلسطين تحت ظروف  من  لدى األونروا وين  لمسج  من ليسوا  في ذلك  

 8إلى    6من  (  " في هذا التقريرا  قسريمنفيين  "م  بوصفهر إليهم  يشا بالعودة )لهم  يسمح  

نظرا   وشخص.    يينمال دقيق  حصر  إجراء  الصعب  من  أن  الرغم  أفراد  شتات ألن 

من  تقدير مسؤول  ال بد  ألي  الرابع والخامس،  جيلهم  اآلن في  في العالم هم    لفلسطينيا

بر من عدد  أك  االنتدابسطين  يعيشون خارج فلالذين  الفلسطينيين    أن يتوصل إلى أن عدد

  82.من يعيشون فيها 

 
. الفرق  ون في األرض الفلسطينية المحتلة يعيشويشكل من  من الالجئين،    5,266,603تشمل قائمة األونروا    81

  .2017شباط /فبراير 8. اطل ع عليه في https://www.unrwa.org/where-we-workأنظر 
ت تماما ، إذ يشير بعض الدارسين أن ثبوا لم يُ ر  تقدير متوسط، ذلك أن عدد الفلسطينيين الذين فهذا الرقم  82

حوالي هو الرقم الذي تعطيه إسرائيل و؛ 750 000و 700,000بلغ  1948وا في حرب عام فر  من عدد 
  .ومليون 900,000ات الفلسطينية العدد بين تقدر السلطبينما ؛ 520,000

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=https%3A%2F%2Fwww.unrwa.org%2Fwhere-we-work


 

في األرض منهم  مليون    2ن على نطاق واسع. يعيش حوالي  والفلسطينيون  الالجئيتوزع  

مليون في قطاع    1.3في مخيمات في الضفة الغربية و  792,000الفلسطينية المحتلة:  

، 3الفضاء    ضمنفإنهم يقعون  تحت االحتالل اإلسرائيلي،  وألن هؤالء يعيشون  غزة.  

األونروا. التي توفرها  من بعض أشكال الحماية والخدمات الخاصة    ونستفيدم يرغم أنه

مليون( ولبنان   2.1ألردن )حوالي  ا  :في دول المواجهة  هممعظم  فيعيشون في  ونأما الباق

)حوالي  458,000)حوالي   السورية  العربية  والجمهورية  ويعيش   83(. 560,000( 

إلى  وألن هؤالء جميعهم يفتقرون  خارج منطقة الشرق األوسط.  في المائة فقط    5حوالي  

المواطنة، الرجوعفإنهم يخضعون   أي  من حقوق  الدول نونيالقا   ، دون حق  لقوانين   ،

بشكل مريح،  و)  المضيفة دائما   الدول  فليس  لبنان    – بعض  قيودي  —ال سيما   ا  فرض 

حنين  على  الحفاظ  في  الظروف  ساهمت تلك  وقد    84خاصة على الالجئين الفلسطينيين(.

بين الغالبية العظمى من الالجئين الفلسطينيين فيما يتعلق  قوي ومشاعر قومية قوية  قومي  

. اإلسرائيلية  السياسات  عن  الناجم  الدائما  لديهم بالغبن  قوي  ا  في فلسطين وإحساس  مبأصوله

يزال  هكذا   بلدهم  ال  إلى  العودة  عن  رئيسي  ا  مركزي  ا  تظلميمثل  عجزهم  في وقضية  ة 

قيادة فلسطينية اإلذعان التفاق سالم  يمكن ألية  من ناحية سياسية، ال  ومحادثات السالم.  

 الالجئين. يتجاهل 

وجوب السماح  "(  3الدورة  )  194رقم  قررت الجمعية العام في قرارها  ،  1948في عام  

 بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع 

تعويضات  أ" وجيرانهم تقديم  ينبغي  ولل نه  القرار  قد  بقية.  تطبيق هذا  إسرائيل  رفضت 

الذي يمكن أن تمثله أغلبية  الديموغرافي"    أسباب أمنية وعلى أساس "التهديدمتذرعة ب

قسريا  ن  يوالمنفي  ينالالجئ  نيلفلسطينياة، حالة عودة  المحتمل الحالة غير  : في  ةفلسطيني 

ما  تحت الحكم اإلسرائيلي  سيبلغ عدد السكان الفلسطينيين  ،  عي جما   بشكلإلى فلسطين  

مليون في   6.5البالغ عددهم    اليهودعلى    نتخابيا  فيتفوقون ا،  ا  مليون  12حوالي  ه  مجموع

وهذا  )ة  عداد كافية فقط لتوليد أغلبية فلسطيني أ ن بوحتى لو عاد السكان الالجئوإسرائيل.  

احتماال   كبير  أكثر  صراحة  إلى  إما  ل  رائيإس ستضطر  (،  بفارق  أبارتايد  سياسة  تبني 

عن رؤية إعطائهم حق االقتراع والتخلي  الديمقراطية كلية أو  دهم والتخلي عن  ستبعا ال

 

 متاح من، WA in figures as of 1 Jan 2016UNR األونروا، 83

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf. 
 ,Meghan Monahan ريش فيها الالجئون الفلسطينيون في لبنان، أنظ لموجز قصير للظروف التي يع 84

Treatment of Palestinian refugees in Lebanon, Human Rights Brief (2 February 2015). .متاح من  
http://hrbrief.org/2015/02/treatment-of-palestinian-refugees-in-lebanon  

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf


 

يهودية".  كـ  إسرائيل   مقال  يكما  و"دولة  في  الخارجية  ونشمرد  وزارة  موقع  على  ر 

 اإلسرائيلية:  

فلسطينية، هناك حوالي    وفقا   الال   3.5لمصادر  الفلسطينيين مليون من  جئين 

لين في الوقت الحاضر   إسرائيل لكل هؤالء ولو سمحت  األونروا.  لدى  المسج 

ألحد من جانب إسرائيل، وال يمكن  اً  انتحار  ذلكسيكون  ف  بالعودة إلى أرضهم،

   85.)التشديد مضاف( أي دولة بتدمير نفسهاقيام توقع أن ي

فرفض إسرائيل في إسرائيل.    يدبارتا األدورا  أساسيا في نظام    4يلعب الفضاء  هكذا،  

والمنفيين  ا الالجئين  بعودة  يضمن  لسماح  يكسب  أقسرا   الفلسطينيال  وزنوالسكان   ا  ن 

ل  ا  ديموغرافي تهديدا   يشكل  أن  شأنه  األرض من  في  اإلسرائيلية  العسكرية  لسيطرة 

أو   المحتلة  دافعة  وفر  يالفلسطينية  إسرائيل  قوة  الفلسطينيين في  من  تمكنهم  للمواطنين 

نيل   لدولة إسرائيل. اإلصرار على  اليهودي  الطابع  يزيل  ما  كاملة،  ديمقراطية   حقوق 

بطرق  الفلسطينيين تغيير النظام بمقدور  ابدأه لن يكون أن 4فضاء وباختصار، يضمن ال

 تؤدي إلى المساواة السياسية بين الشعبين.

 مضادةحجج  -دال

  نطبق( يمكن أبدا  أن تبارتايد)األ  نصريالع  الفصل  اتفاقيةأن    نكرت  حجج  عدةتقديم    يمكن

بالفعلقد  و  .فلسطين -إسرائيلحالة  على   الحجج  هذه  بعض  أعاله تناولنا  كنا  و.  سيق 

واالدعاء   ،"عرقا "ال يشكلون    والفلسطينيين  اليهود  بأن  االدعاءك   منها،  ا  بعضدحضنا  و

ألنهم    أبارتايد  شكلت  أن   يمكن  الها  في  الفلسطينيين  لمواطنينلمعاملة دولة إسرائيل  أن  

  :تشملأما الحجج األخرى ف .يتمتعون بحق التصويت

  أغلبية   على  في الحفاظ   يتسق المبدأ اإلسرائيلي   :الدولية  الممارسة  مع  االتساق - 1

 سلوك   مع  به،  خاصة  قومية  من أن تكون له دولة  اليهودي  الشعب  وتمكين  يهودية،

العالم،  الدول فإن ولذا  .  ألممها  المصير  ريرتق  حق  عن  تعبر  التي   فرنسا،  مثل  حول 

 
85Israel?”, posted on Israeli Ministry of Foreign an refugees have a right to return to Ruth Lapidoth, “Do Palestini 

Affairs, 15 January 2001،   متاح من
www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/do%20palestinian%20refugees%20have 

.20to.aspx%20a%20right%20to%20return% 

http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/do%20palestinian%20refugees%20have%20a%20right%20to%20return%20to.aspx
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  عادلة  غير  الشيء نفسه ما هو إالّ معاملة  تفعل  عندما  أبارتايد  كدولة  استهداف إسرائيل

ً  للسامية ومعادية –  واستثنائية  .ضمنا

 قوميةال  دولال  في  الوطنية   الهوياتتشويه لكيفية اشتغال    من  الشائعة  الحجة  هذهتنبثق  

 كان  إذا   عما   النظر  بغض  الفرنسية،  الجنسية  يحملن  كل م  ،مثال    فرنسا،  فيف .  حديثةال

 بحقوق  يتمتع  الفرنسية  األمة  في  متساوعضو    مهاجر،   أصل  من  أو  األصليين  السكان  من

، بل  " اإلسرائيلية  األمة"  دولة  إسرائيلليست    ،اإلسرائيلية   العليا   للمحكمة  ووفقا  .  متساوية

 ليهودل  صراحة  تمنح الحقوق الجماعية   ،اإلسرائيلي  القانون  فيو  86".اليهودية  األمة"دولة  

  من   يتجزأ  ال  جزء  لليهودالقومية    الحقوق :  األخرى  جماعية  هويةألي    وليس  كشعب

  ة أي شمل  تتمتد هذه الحقوق ل  الو(  أعاله  ا نوقش)   المواطنة  وقانون  العودة  كقانونقوانين  

  العرقية   ةالقومي  االمتيازاتتكمن    ،هنا   من.  اإلسرائيليتخضع للقانون    أخرى  مجموعة

 ي لو حصل ف   شجببال   سيجابه  استثنائيوذلك أمر  .  لدولةالعقائدية لو  القانونية  سساأل  في

 (.بارتايدفي ظل األ أفريقيا جنوب  فيجوبه  كما ) آخر بلد أي

 األرض   في   المقيمون  الفلسطينيون ليس  :  كأجانب  الفلسطينيين  وضع - 2

تدين  ا  ولذ  الدولة،  مواطني   من  المحتلة  الفلسطينية بحقوقال  الدولة    ومعاملة  لهم 

  .والمستوطنين اإلسرائيليين اليهود للمواطنين الممنوحة لتلك مساوية

 االحتالل   تحت  الفلسطينية  األرض  في  القانوني  الوضع  بين  التشابه  أوجه  إلىسبق وأشرنا  

 الفلسطينيين   إسرائيلوقد حرمت  .  أفريقيا  جنوب  احتالل  تحت  ناميبيا وضع  و  اإلسرائيلي

وبما أن .  ايهود  ليسوا  ألنهم  اإلسرائيليةمن حق المواطنة    المحتلة  الفلسطينية  األرض  في

 تجنيس على    الدولة  عيوتشج  اإلسرائيلية  الدولة  لمؤسسات  مركزية  مهمة  ليهودا"  جمع"

  ونولدالذين ي  الفلسطينيين  أناالفتراض    اإلنصاف  من  العالم،  من  أخرى  أجزاء  من   اليهود

حقوق المواطنة    نمنحوكانوا سي  اإلسرائيلية  للدولة  يةالحصر  للسيطرة  خاضعة  أرض  في

يهودا     اإلسرائيلية كانوا  في)لو   التمييز   على  القضاء  لجنةوتوصي  (.  ذلك  ورغبوا 

اال  العنصري في  األطراف    بكافة   العنصري  التمييز  على   للقضاء  الدولية  تفاقية الدول 

 بأنه ينبغي: المواطنين، رغي ضد التمييزالمتعلقة ب 30 رقم  العامة التوصية في  أشكاله

 

 George Rafael Tamarin v. State of Israel (1972) C.A.630/70 86   



 

 أو  العرق   أساس  على  المواطنة   حق   على   الحصول  من  الحرمان  بأن   االعتراف

  الطرف   الدولة  اللتزام  خرقا    يعتبر  العرقي،  أو  القومي  األصل  أو  النسب  أو  اللون

 87تمييز؛  دون الجنسية  على الحصول  بحق  التمتع بكفالة

العنصريوتذكر   الفصل  بها يقصد  التي    يرتدابال"  أبارتايدجرائم  ك(  بارتايد)األ  اتفاقية 
من   أفراد  فئات  حرمان  أو  "حق  فئة  تشمل  أساسية،  إنسانية  حقوق  من  ل محعرقية" 

عزز الحجة القائلة بأن إسرائيل ال يمكن أن تكون  ت)المادة الثانية )ج((. وهكذا    ،الجنسية"
المرء يسأل  ما  عند  ، أبارتايداستنتاج وجود    لمواطنيناغير  من  مسؤولة عن الفلسطينيين  
الواقع فلماذا ليسوا مواطنين.   الفلسطي  ،في  ن المواطنة في منيين، كغير يهود،  استبعاد 

أما حالة  . )الفلسطيني–سرائيلياإلصميم الصراع  في  أمر يقع    همحكم بلدت الدولة التي  
زال ولكنها ال تالجمعية العامة    مؤخرا  التي اعترفت بها  في "دولة فلسطين"  العيش الحد ية  

ذات معنى لفلسطينيين "مواطنة"  فال توفر لالسيادة    مقوماتحتى اآلن إلى كافة  تفتقر  
 حقيقي ملموس(.

 

شواغل مدفوعة بلغرض. السياسات اإلسرائيلية التي تضطهد الفلسطينيين  ا  بند - 3
   .في ذلك رغبةالأو   عرقيةفرض هيمنة ليست بقصد أمنية و

 

ف   العنصريتعر  الفصل  ف  يو  (رتايدبا)األ  اتفاقية  جرائم  عر  األساسي  روما  نظام 
هيمنة جماعة عرقية على أخرى. إدامة  غرض إنشاء وارتكبت لأفعال  على أنها    بارتايداأل
الغرض ليس  تدابير مؤقتة فقط، ليست إال  الممارسات اإلسرائيلية  المحاججة بأن  ن  مك  وت

الحاجة إلى  سالم  تفاق  اإلى أن يزيل  على النظام    الحفاظ فقط  بل  منها الهيمنة العرقية،  
بالتدابير اإلسرائيلية  المتعلقة  القضايا األمنية  عادة بيُستشهد    غير أنه المثل هذه التدابير.  

ق نظام  طب  ي فيما يتعلق باألرض الفلسطينية المحتلة، بينما  إال  ذات الصلة بهذه الدراسة  
ب  محظور بموج   بارتايداألالشعب الفلسطيني ككل. وعالوة على ذلك،  على    بارتايداأل

(  بارتايد)األ  اتفاقية الفصل العنصريفال تورد    88.تهالقانون الدولي بصرف النظر عن مد
النهائية   لدولةارؤية  وال من حيث    بارتايدممارسة األفترة  امتداد  من حيث  يز ال  يأي تم

   89للمستقبل. 
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الفريد لالحتالل اإلسرائيلي مجموعة جديدة من المؤلفات عن اآلثار القانونية المترتبة على المديد  ول د الطابع 88

  .Tilley (ed.), Beyond Occupation, chap. 2لمعلومات حول هذا الموضوع، أنظر"االحتالل المديد". لمزيد من ا

تدبير بل حد ذاتها بليست هدفا ة رقيكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أن الهيمنة العححاججت  89
على أنه مجرد مرحلة  األبارتايد نظام وُعرض دفاعي يهدف إلى الحفاظ على طريقة حياة السكان البيض. 

 جميع "شعوب" جنوب افريقيا بتقرير المصيرفيها متبادل، تتمتع النفع إلى نهاية تتسم بالطريق العلى 
قوة عاملة منخفضة التكلفة ترسيخ حو ن  ن نظام "األوطان" موجها  والتعايش السلمي. في الممارسة العملية، كا

 .ألراضيالبيض لوحيازة 



 

  استنتاجات وتوصيات -3

 

 ستنتاجاتاال -ألف

بجريمة مذنبة  التحقيق العلمي واألدلة الدامغة، أن إسرائيل  هذا التقرير، استنادا  إلى  يثبت  
ما لم يصدر   موثوقا  بال نزاعلن يصبح مثل هذا التقييم  . ومع ذلك،  أبارتايدفرض نظام  
المعنى   ولذحكم من  بهذا  دولية.  المتحدة على  ان  االمؤلف   يحث    امحكمة  ه  هذإنفاذ  ألمم 

ون الدولي وحقوق الشعب ولية فيما يتعلق بالقانبمسؤولياتها الد  وفاء    كمسألة ملحةالنتيجة  
وقد  .  وضع قائم مستمرهذا التقرير  يتناوله  الوضع الذي  لسببين. أوال ،  وذلك  ،  الفلسطيني

وانتهت مضت    سلوك أو أحداثبق العديد من التحقيقات في الجرائم ضد اإلنسانية  تعل  
ية. وفي مثل هذه الحاالت،  جرائم إبادة جماعالتي تضمنت  هلية  األحروب  ال  كمثل،  رسميا 

نهاء جريمة مستمرة  إلالمجتمع الدولي أي ضغط للتصرف في الوقت المناسب  ال يواجه  
القانونية.   الوقائع  التحقيق في  يفاقم  فلسطين،  -في حالة إسرائيلأما  قبل  تأخير  فإن أي 

فإن    ولذا .  بنشاط   بارتايد إسرائيل لألالجريمة بإطالة أمد إخضاع الفلسطينيين لممارسة  
إلزامي الجتناب  فوري  اتإجراءاتخاذ   أمر  حد  ة  ووضع  اإلنسانية  المعاناة  من  المزيد 

 اآلن. ها با رتكيجري الجرائم ضد اإلنسانية 

البالغة  تثانيا،   الخطورة  فورية.  للتهمة  تطلب  إجراءات  عندما منفاتخاذ  السبعينات،  ذ 
ما زال ،  زخما    األفريقيالجنوب  في    بارتايداأللحملة الدولية لمعارضة نظام  اكتسبت ا

على انه يأتي  الرأي العام العالمي  لدى  في سجالت األمم المتحدة و  بارتايدينظر إلى األ
  ،بناء على ذلك  90.رميةجُ اإلبادة الجماعية في التسلسل الهرمي لل في المرتبة الثانية بعد  
رسمية حكم أكثر  دون انتظار  ،  المجتمع الدولي فورا  بأن يتصرف  يوصي هذا التقرير  
 . بارتايداألدولة إسرائيل وحكومتها ومسؤوليها جريمة ارتكاب فيما يتعلق بذنب 

  بارتايد األعلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعارضة نظام  المؤلفان  يحث  وفي الوقت الذي  
ت سلطة  ذاهيئات  من  طلب  على ال  ،كمسألة ذات أولوية  ذا التقرير،ه، يحث هووضع حد ل
التي  استعراض   إليها.  توصالنتائج  الدولية ول  العدل  ومحكمة  العامة  الجمعية  آراء 

بالغة األهمية   الدولية  الجنائية  الوطنية  بشكل خاصوالمحكمة  المحاكم  تقييم  ، رغم أن 
أيضا  يس ا   ذا  كون  الجنائي  القانون  بتفسير  من  صلة  تنفيذه  وتقييم  الدول جانب  لدولي 

الدول وهيئات األمم المتحدة على   ، يمكن أن تتداولكهذه  إلى نتائج  األعضاء. واستنادا  
الدولي   القانون  من  السبل  متين  أساس  لجريمة لتحمل  أفضل  التصدي  في  مسؤوليتها 

الفلسطيني  هيمنة على  الو  بارتايداأل تتم على أي حال، ريثما  ووضع حد لهما.  الشعب 
شك ال يدع للأن وزن األدلة  إلى  هذا التقرير  عملية التداول األطول تلك، يخلص مؤلفا  

 على الشعب الفلسطيني.  أبارتايدنظام ها فرضبأن إسرائيل مذنبة مجاال  في 
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وعلى الدول واجب  القواعد اآلمرة في القانون الدولي العرفي.  من    بارتايداألويعتبر حظر  
أال تقدم معونة )ب(  أال تعترف بشرعية نظام أبارتايد؛  )أ(  عي ومنفصل يتمثل بـ:  جما 

أن تتعاون مع األمم المتحدة والدول األخرى )ج(    ام أبارتايد؛أو مساعدة لدولة تقيم نظ
يمكن أن تعجز عن الوفاء بهذه الواجبات  وأي دولة  .  على القضاء على نظم األبارتايد

التواطؤ  تتضمن  عن المشاركة في أفعال غير مشروعة    نونا  مسؤولة قا تكون هي ذاتها  
كاالتها والدول األعضاء ملزمة جميعها األمم المتحدة ووو.  أبارتايدالحفاظ على نظام  مع  

إلزاما  قانونيا  بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة دون حاالت األبارتايد التي تعرض 
   .التعليها بمسؤولية ومعاقبة هذه الحا 

باستخدام يلزمهم على مؤسسات المجتمع المدني واألفراد واجب أخالقي وسياسي كذلك 
لضغط  لهذا المشروع اإلجرامي المتواصل، ورجة الوعي للهم لرفع داألدوات المتاحة  
إسرائيل   األبارتايد  لعلى  هياكل  الدوليتفكيك  للقانون  نية ،  امتثاال   بحسن  والتفاوض 
من الممكن  ما يجعل بحقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، دائم يقر  إلحالل سالم  

 على أساس مساواة حقيقية.  للشعبين العيش معا  

األثر التراكمي لمجموعة بفعل  ،  ئيا  ، جزالجنوب األفريقيفي    بارتايدقضي على األلقد  
نُف ذت متنوعة من التدابير، بما في ذلك العقوبات االقتصادية والمقاطعة الرياضية التي  

بمباركة من هيئات    ، في دول لديها عالقات استراتيجية واقتصادية قوية مع جنوب أفريقيا 
  ت القاعدة الشعبية. وكان على مستوى  دعم  بيد من الدول األعضاء واألمم المتحدة والعد

 لمجتمع المدنيانشاط  تعود إلى    ا في جزء كبير منه  بارتايدلألفعالية الحملة المناهضة  
 ي تشكل في األمم المتحدة.ذتوافق اآلراء الحكومية الدولية الالذي عزز ، العالمي

   التوصيات   -باء

المغطي  ت التالية  المؤسسية. التوصيات  الفاعلة  الجهات  ومسؤوليات  العامة  سؤوليات 

الغرض منها، أوال  وقبل كل شيء، تركيز االهتمام على النتيجة الرئيسية لهذا التقرير، و

على الشعب الفلسطيني ككل، ما يشكل تحديا     أبارتايدوهي أن إسرائيل فرضت نظام  

بما في  وطنية والمجتمع المدني )ولية واللألمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الد

أنها مصممة    واتصرفأن ي(  ذلك المواطنين الخاصين تنفيذ  لاستجابة لذلك. كما  تشجيع 

 بارتايدللقانون الدولي وممارسة الضغط على إسرائيل لتفكيك نظام األ  التدابير العملية وفقا  

لى إيجاد حل وإنهاء الوضع غير القانوني من خالل االنخراط في عملية سالم تسعى إ

 عادل. 

 التوصيات العامة 



 

األمم المتحدة والحكومات الوطنية والجهات الفاعلة في المجتمع ينبغي على هيئات   -1

المدني، بما فيها المنظمات الدينية، أن تقر  رسميا بالنتيجة الرئيسية التي توصل إليها 

 . بارتايدهذا التقرير وهي أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين تتسق مع جريمة األ

لفاعلة التدابير التي يمكن اتخاذها على هذا األساس، ينبغي أن تدرس تلك الجهات ا -2

العنصري  الفصل  اتفاقية  بموجب  عليها  المنصوص  القانونية  اللتزاماتها  وفقا  

األبارتايد)األ جريمة  أن  وبما  قاعدة    بارتايد (.  أو  اآلمرة  بات ة  القواعد   jusمن 

cogens  ،فإن الدول ملزمة باالتفاقية حتى لو لم تكن أطرافا     في القانون الدولي

فيها، كما أن عليها التزامات قانونية مشابهة حتى في حالة عدم وجود اتفاقية، ألن  

 محظورة بموجب القانون الدولي العرفي.  بارتايدجريمة األ

 ألمم المتحدة إلى اتوصيات 

التي جراءات  اإليثا  في  المتحدة أن تنظر حث  األمممن هيئات  هيئة  كل  ينبغي على   -1

نظام ديم  ينبغي اتخاذها في ضوء النتيجة التي تم التوصل إليها وهي أن إسرائيل ت

لقيام   أبارتايد االعتبار  إيالء  مع  الفلسطيني،  الشعب  على  السيطرة  ممارستها  في 

حد ذاته جانبا من جوانب ترتيبات السيطرة بيشكل  ما إسرائيل بتجزئة ذلك الشعب، 

 .ية المنهجيةقعلى "أفعال الإنسانية" لغرض الهيمنة العر التي تعتمد

لتعاون الدولي بُغية وضع ينبغي على اإلسكوا أن تقوم بدور رئيسي في الدعوة إلى ا -2

الجغرافي   ها فقط من موقعال  . وينبع دورها الخاص في هذا الصدد  بارتايدحد لنظام األ

 . المنوطة بها  ولكن أيضا من واليتها 

بعض، وعلى األخص مع اإلسكوا، مع  ن كيانات األمم المتحدة بعضها  ينبغي أن تتعاو -3

لتعاون مع الحكومة الفلسطينية ا بونشر هذا التقرير. وينبغي أن تنظر، ربما  بحث  ل

عقد اجتماع خاص لتقييم كيفية متابعة وتنفيذ في  والمؤسسات الفلسطينية األخرى،  

 توصيات التقرير.

 6الصادر في  (  17)الدورة    1761القرار  من  بوحي    ، ينبغي على الجمعية العامة -4

الثاني/نوفمبر   العنصري1962تشرين  الفصل  لمناهضة  الخاصة  اللجنة  إحياء   ، 

رير ا (، ليقدما تق1991-1976ومركز األمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري )

، بارتايد عن الممارسات والسياسات اإلسرائيلية المتصلة بجريمة األة موثوقة  رسمي

ف اإلجرامي بما  المشروع  لتنفيذ  المستخدمة  واإلدارية  القانونية  األدوات  ذلك  ي 

تحليالت قانونية بالغة   ا معلومات ونشرت  قد جمعتا   نا ن الهيئتا هاتوكانت  األساسي.  

ال في جنوب أفريقيا. واستفاد من تلك الموارد    بارتايدتعلق بنظام األفيما ي األهمية  

والحقوقيون أيضفقط  الدارسون  ولكن  العالم،  ،  حول  المدني  المجتمع  نشطاء  إذ ا  

إضفاء  وعلى    الرأي العامعلى  وسائط اإلعالم و  عرض األمور فيساعدتهم على  



 

ساهم ما  عقوبات،  الالشرعية على دعوات المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض  

 في جنوب أفريقيا. بارتايدتشكيل حركة عالمية مناهضة لألفي 

ها هذا يلإسان بمسؤولية دراسة النتائج التي توصل  ينبغي تفويض مجلس حقوق اإلن -5

تكلي وينبغي  فيه.  الواردة  التوصيات  وتعزيز  المعني التقرير  الخاص"  "المقرر  ف 

بتقديم تقرير    1967بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام  

وات التي يتعين سنوي إلى المجلس واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة بشأن الخط 

)األ  ها ذا تخا العنصري  الفصل  اتفاقية  ألحكام  الدول بارتايدلالمتثال  وتشجيع   )

 في المجلس على اتخاذ اإلجراءات المناسبة.األعضاء 

نظر في طلب رأي استشاري من  الينبغي على الهيئات المختصة في األمم المتحدة   -6

التي   الوسائل  كانت  إذا  ما  بشأن  الدولية  العدل  إسرائيل  محكمة  إلدامة تستخدمها 

، وإذا كان األمر بارتايداألارتكاب جريمة    على الشعب الفلسطيني تصل حد    تها سيطر

 الخطوات التي يتوجب اتخاذها إلنهاء هذا الوضع على وجه السرعة. بشأن كذلك، 

( )ي( من نظام روما األساسي، ينبغي تشجيع المحكمة الجنائية 1)  7عمال  بالمادة   -7

ميا  على التحقيق، كمسألة ملحة، فيما إذا كانت دولة إسرائيل وحكوماتها الدولية رس

ممارسات السياسات والفي تنفيذ    ،أبارتايدمذنبون بارتكاب جريمة  مذنبة وأفرادها  

الفلسطيني، وإذا كان األمر كذلك،    ةتعلق الم البالشعب  طبقا  تصرف  تشجيعها على 

 .لذلك

األمين العام على التوصية إلى الجمعية العامة    استنادا  إلى هذا التقرير، ينبغي حث   -8

بكر للنظر في اإلجراءات التي ينبغي ومجلس األمن بعقد مؤتمر عالمي في وقت م

وبما   المتحدة  األمم  تتخذها  القطاع  التوصية  نبغي  تأن  من  الفاعلة  الجهات  إلى  به 

 الخاص والمجتمع المدني.

 للدول األعضاء لحكومات الوطنية إلى اتوصيات 

القانوني   -1 بواجبها  الوطنية  الحكومات  تذكير  يلزمها  ينبغي  اإلجراءات الذي  باتخاذ 

ومعاقبة مرتكبيها،   أبارتايدالمناسبة بموجب القانون الدولي للحيلولة دون وقع جريمة  

التقرير وأية نتائج موازية  يلإلنتائج التي توصل  إدراكا  منها ل إليها تها هذا  توصل 

 الهيئات المختصة. 

على الحكومات الوطنية، في حدود مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية،   يينبغ -2

المناسبة، بما   للمسؤولين  جنائية  إتاحة إجراء محاكمات  ذلك  في  اتخاذ اإلجراءات 

 . الفلسطيني الشعب ضد بارتايداأل يتضح ارتباطهم بممارسات نالذي اإلسرائيليين

ال -3 الوطنية، وخاصة  الحكومات  استكشاف ينبغي على  اإلسكوا،  في  األعضاء  دول 

 والتغلب عليه.  بارتايدمعارضة نظام األفي بواجبها القيام سبل التعاون في 



 

االستثمارات  -4 وسحب  المقاطعة  أنشطة  تدعم  أن  الوطنية  الحكومات  على  ينبغي 

 ه المبادرات. وفرض العقوبات وأن تستجيب إيجابا  للدعوات إلى مثل هذ

 لة من القطاع الخاص والمجتمع المدنيلجهات الفاعإلى اتوصيات 

تنبغي دعوة الجهات الفاعلة من المجتمع المدني إلى تقديم ردودها على هذا التقرير  -1

مجلس حقوق اإلنسان. وينبغي عقد اجتماع خاص للنظر في تلك الردود وتخطيط    ىإل

بما في ذلك المناسبة،  التالية  اإلنسان    الخطوات  إلى مجلس حقوق  تقديم توصيات 

 اإلنسان.  لحقوق  السامية المتحدة األمم ومفوضية

ينبغي بذل جهود لتوسيع نطاق دعم مبادرات المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض  -2

 العقوبات بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

بالنتائج الواردة في هذا التقرير، ينبغي اطالع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص   -3

تبعا  لذلك، بما في ذلك توعية الجمهور حول إجرامية نظام   والطلب منها التصرف

واقتراح   بارتايدالحكومات على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية األ  ، وحث  بارتايداأل

هات الفاعلة  المجتمع المدني. وينبغي أيضا تذكير الجطلقها  المبادرات التي يمكن أن يُ 

قطع العالقات مع عن  ألخالقية والسياسية  في القطاع الخاص بمسؤوليتها القانونية وا 

نظام  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  ع  وتشج  تساعد  التي  التجارية  المشاريع 

 المفروض. بارتايداأل

  



 

 فق االمر

 ولاأل  المرفق

 200991نتائج تقرير مجلس أبحاث العلوم اإلنسانية في جنوب أفريقيا 

  تحت   2009و  2007  اميع  بين  أجريتى دراسة  إل  هنا   الوارد  القانوني  التحليل   يستند 

العلوم  مجلس  إشراف  من وزارة  طلب  على  وبناء  أفريقيا   جنوب  في  اإلنسانية  أبحاث 

بتنسيقها قد  و  .أفريقيا   جنوب  في  الخارجية  الشؤون قامت  التي  الدراسة  هذه  نشرت 

 كولونيالية،   احتالل،بعنوان    2009تيلي عام    وتحريرها فرجينيا والمشاركة في تأليفها  

إع المناطق  إسرائيل  لممارسات  تقييم  ادةأبرتهايد؟   ّظل   في   المحتّلة  الفلسطينيّة  في 

دائرة بروفيسور ورئيس    سكوبي،  إيان  :الرئيسي ون  يشمل المساهمونو.  الدوليّ   القانون

في    بروفيسور مشارك  بِلسيس،  دو   ماكسوالقانون الدولي، جامعة مانشستر )بريطانيا(؛  

، معهد دراسات األمن؛ ( وباحث مشارك كبيرنديربا )  ناتال  كوازولو  القانون، جامعة

  األقلي ة   لحقوق   القانوني  المركز/عدالة   الدولي ة،  المرافعة  قسم  مديرة  روزنبيرغ،  رينا و

)رام   الحق   قانوني سابق في مؤس سة  باحث  رينولدز،  جونوحيفا(؛  )  إسرائيل  في  العربي ة

، الجامعة الوطنية في النقدية  والدراسات القانونيةهللا( واآلن محاضر في القانون الدولي  

زميل باحث كبير في معهد الشرق األوسط وزميل مشارك في   قط ان،  فكتورو؛  اإيرلند

سنغافورة؛   في  الوطنية  الجامعة  الحقوق،  كيرني،  وكلية  الكبيرال مايكل  في   محاضر 

 القانون، جامعة ساسيكس )بريطانيا(. 

اتبع  و الذي  األسلوب    األفعال "  لقائمة  وفقا    إلسرائيليةا  الممارسات  مراجعة هو  كان 

  كل   تمارس  إسرائيل  أنإلى    الفريق توصل  و.  بارتايداأل  اتفاقية  في  فةالموصو"  الالإنسانية

  وقت   وفي.  المختلطة  الزيجات  وحظر  الجماعية  اإلبادة  باستثناء  االتفاقية  في  درجمُ   فعل

لين  المختلط   الزواج  يحظر  قانونا    إسرائيل  أصدرت  الحق، ى أنهم من طائفتين عل  من مسج 

 .2012 عام تنشر يتال للتقرير المنقحة الصيغة لذلك وفقا   لتد  عُ ف. دينيتين مختلفتين

لة .  األفعال  بتلك  المتعلقة  للنتائج  ملخص  هي  هنا   الواردة  والقائمة   وترد أدلة عملية مفص 

 .التقريرالفصل الرابع من  في فئة كل عن واستشهادات وبيانات

 

 2، المادة دبارتاياتفاقية األ

 

  ربما تكون بعض تفاصيل نتائج هذا التقرير الذي صدر عام 2009 قد تغي رت91 



 

 الحرية في  و  الحياة  في   الحق   من  عرقية  فئات  أو  فئة  في   أعضاء  أو  عضو  حرمان(  )أ

  :الشخصية

 عنصرية؛  فئات أو فئة من أعضاء بقتل (1

 بالتعدي  أو  عرقية،  فئات  أو  فئة  في   بأعضاء  عقلي،  أو  بدني   خطير،  أذى   بإلحاق (2

  العقوبة  وأ   للمعاملة   أو  للتعذيب  بإخضاعهم  أو  كرامتهم،  أو  حريتهم   علي 

 بالكرامة؛ الحط أو الالإنسانية أو  القاسية

ً  عرقية فئات أو فئة أعضاء بتوقيف (3  قانونية؛  ال بصورة وسجنهم تعسفا

 

 هيمنته   ونظام  لالحتالل  الرفض الفلسطيني  قمع  إلى  الرامية  اإلسرائيلية  التدابير  تستوفي

وممارساتها   سياسات  وتشمل.  )أ(  2  المادةمعايير     شكل   ى عل  القتل،جريمة    إسرائيل 

 ة أو العقوب   ةالمعامل   ضروب  من  وغيره  التعذيبو  القضائي؛  النطاقخارج    قتل  عمليات

ال ترقى إلى  التي    عسكريةالم  اكمحال  نظامو  للمعتقلين؛  المهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية

المعايير   العادلة؛   المحاكمة  ذلك   في  بما   الواجبة،   القانونية  لإلجراءات  الدولية  مستوى 

  طويلة   االعتقال اإلداري فترات  ذلك  في  بما   ،التعسفي للفلسطينييناالعتقال واالحتجاز  و

 وجميع .  وافية  قضائية  توفر مراجعةدون  و  محاكمة  أو  تهمة  دون  األحيان،  من  كثير  في

  ومحاكم   مختلفة  قانونية  لنظم  الفلسطينيين  نها تخضعمن حيث أ  تمييزية،  الممارسات  هذه

اإلسرائيليين،   اليهود  على   ن تلك التي تطبق ع  مختلفة  وإجراءات  دلةأ  معايير  تطبق   مختلفة

 .ين الفلسطيني بحق   أقسى عقوبات نتيجتها إصدار وتكون

)ب( إخضاع فئة أو فئات عرقية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها 

 ً  أو جزئيا،  إلى الهالك الجسدي، كليا

من  2المادة  تأخذ    عليها   والمعاقبة  الجماعية  اإلبادة  جريمة  منع  اتفاقية  )ب( صيغتها 

  والممارسات   قد وجد أن السياساتو.  جماعية  إبادة   أنها تدل على سياسة   على  هنا   وتفسر

. المعنى  لم تنف ذ بقصد إلحاق هالك جسدي بهذا  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في   اإلسرائيلية

تنطوي على عواقب وخيمة  تنتهج    إسرائيللكن   اسياسات  وهي   ،اة والصحة لحيعلى 

انتهاكات  تشك ل  وهذه اإلنسان  حقوق   وقانون  الدولي  اإلنساني  للقانون  خطيرة  لذلك   ،  

ة،    مثل  إنسانية،  معاناة  تسبب  سياسات  :تشمل غز  قطاع  على  يحرم الذي  الحصار 

ال  الفلسطينيين والوقود  األساسية  الصحية  الرعاية   علىحصول  من   والتغذية   واألدوية 

سياسة  الذي يمكن معه اعتبارها  الحد  األدنى  تصل إلى    ال  السياسات  هذه  أن   بيد.  الكافية

 .متعمدة جماعية بدنية إبادة



 

اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عرقية من   )ج(

المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد، وتعّمد خلق 

ل دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو  ظروف تحو

وحقوقه األساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق   فئات عرقية من حريات اإلنسان

في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة 

الجنسية، والحق في   التنقل واإلقامة، والحق في حرية إليه، والحق في حمل  حرية 

 يا؛ الرأي والتعبير، والحق في حرية االجتماع وتشكيل الجمعيات سلم

 االعتبارات   مستوفاة لكافة )ج( 2المادة 

التنقل  ود  القي (1 حرية  في  الفلسطينيين  حق  على  الغربي ة المفروضة  الضفة    في 

اطق الفلسطيني ة المحتل ة،  المن إلى  تحك م إسرائيل بالمعابر  ناجمة عن  ، وهي  ةمزمن

  ، المنفصلة من نقاط التفتيش والطرق    شبكة معقدةبلجدار في الضفة الغربية، وا بو

 . شاملة معيقة نظم تصاريح وبطاقات هويةبو

بشدة  داخل  إقامتهم   مكان  اختيار   في  الفلسطينيين  حق  (2  ود بالقي  مناطقهم محدود 

ومن  في القدس الشرقي ة،  ين  الفلسطيني  اإلقامة والبناء  على    وضةالمفر اإلداري ة  

على أساس    ا  ألزواج الفلسطيني ين من العيش معاتمنع    ةتمييزي    خالل تشريعات

تصاريح قيود  الجزء الذي ُولدوا فيه في المناطق الفلسطيني ة المحتلة، ومن خالل  

 المرور ونظم بطاقة الهوية. 

في  الفلسطينيون  حرميُ  (3  لالجئين   يُسمح  وال.  إليه  والعودة  البلد  مغادرة  حقهم 

 ديارهم   إلى  بالعودة  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين

  خارج الفلسطينيين  والمنفيين قسرا     لالجئين  سمحيُ   ال   حين  في  إسرائيل،  داخل

. إسرائيل  أوالمحتلة  المناطق    في  ديارهم  إلى  والمناطق المحتلة بالعودة  إسرائيل

مئات اآلالف من الفلسطيني ين الذين شردوا  العودة    منمنع  يوعلى نحو  مشابه،  

ة في عام  من الضفِة الغربي ة وقطاع   ويتوج ب على كثير من سك ان    .1967غز 

في كثير   يرفضالمناطق الفلسطيني ة المحتل ة الحصول على تصريح إسرائيلي )

  عن  والمدافعون  السياسيون  ويتعرض الناشطون  من األحيان( بمغادرة المنطقة؛

سفرأحيان   اإلنسان  قوق ح "منع  إلى  كثيرة  تعسفيا   ألغيت    كما   محدد،  وغير  " 

من الفلسطيني ين الذي سافروا وعاشوا في الخارج لغرض    ينكثيرإقامة    بطاقات

 العمل أو ألسباب شخصي ة وُمنعوا من العودة. 

 الفلسطينية   األرض  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  على الالجئين  تنكر إسرائيل (4

  التي (  إسرائيل)  في الدولة  حق المواطنة  حقهم في الجنسية وتحرمهم من  ةالمحتل 

  المصير،   تقرير  في  لحقهم  الفلسطينيين  ممارسة  تعرقل  كما   هم،ئمنش  أرض  تحكم



 

(  الشرقية   القدس  فيها   بما )  الغربية  الضفة  في  فلسطينية  وتحول دون إقامة دولة

 . غزة وقطاع

أو    إقامة  خالل  من  قامةواإل  الحرية   في  الحق   من  الفلسطينيون  يحرم (5 معازل 

  العرق؛   أساس  على  معينة  تحصرهم في مناطق   الغربية،  كانتونات في الضفة

  المحتلة   الفلسطينية  األرض  في  ديارهم  إلى  عودتهم   على  حظر  فرض  خالل  منو

 تصاريح   على  قيود  فرض  خالل  ومن  واإلرهاب؛   القتال  بسبب  منها   شردوا  التي

 .العيش  في يرغبون حيث منازل إقامة من  تمنعهم البناء

  قيود ا   تفرض  إسرائيلي ة   سياسات   خالل  من  مقي د  العمل   في  الفلسطينيين  حق (6

 المحتلة،   الفلسطينية  في األرض  الفلسطيني تين  والصناعة  الزراعة  على  صارمة

  حركة   متغلغلة على  واسعة  عقبات  وتضع  والتصدير،  االستيراد  عمليات  وتقي د

 بغية  والسفر  الزراعي ة   األرض  إلى   الوصول  نيةإمكا   تُضعف  الداخلي ة  التنق ل

 . والتجارة العمل

ال   نقابات (7  أو   اإلسرائيلية  الحكومة   بها   تعترف  ال   ولكن  قائمة  الفلسطيني ة   العم 

للعمال اإلسرائيليين( وال )   الهستدروت الرئيسية  بشكل    يمكنها   النقابة  تمث ل  أن 

إلسرائيلي ين، أو في األعمال لدى أرباب العمل ا  يعملون  الذين  فع ال الفلسطينيين

اإلسرائيلي   فيالتجاري ة    للنقابات   يسمح  وال.  المحتلة  الفلسطينية  األرض  ة 

  من   الرغم  وعلى.  اإلسرائيلية  المستوطنات   في  اإلطالق   على  بالعمل  الفلسطينية

ال دفع الرسوم للهستدروت،   إال  أنها ال تمثل مصالح   أنه يُطل ب من هؤالء العم 

 .سياساتها  فيلهم دور وال  وشواغلهم؛ ينيينالفلسط العمال

 لكنها  المحتلة،  الفلسطينية  األرض   في  المدرسي   على النظام  تشرف إسرائيلال   (8

 خالل   من  روتيني   أساس  على  التعليم  على  الفلسطينيين  حصول  بشدة  تعرقل

طويلة؛  المدارس  إغالق   والقيود   المدارس؛  على  المباشرة  والهجمات  فترات 

والطالب    المعلمين  واعتقال  المدارس؛  إلى  السفر  ذلك  في  بما   نقل،الت  الشديدة على

  قطاع   من   للفلسطينيين  خاصة  الخروج،  عدم منح تصاريح  حالقد  و.  واحتجازهم

الطالب  آالفدون    غزة،  يؤكد مما  و.  الخارج  في  العالي  التعليم  متابعة و  من 

ل التمييزية  المدرسي  التعليم  نظامالسمات  النظام  تفوق   ي اإلسرائيل  اإلسرائيلي 

في الموازي    الغربية،   الضفة   أنحاء  جميع   في  اليهودية  المستوطنات  اليهودي 

 . االلتحاق به نيتاح للفلسطينيي ال يذال

  الرأي   حرية  في  الحق   من   المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيون  يُحرم (9

  وتجيزها  العسكرية   السلطات  تفرضها   التي  الرقابة  قوانين  خالل  من  والتعبير

 للحكومة   التابع  الصحفي  المكتب  فرض  ،2001  عام  ومنذ.  العدل العليا   حكمةم

على  قيودا  اإلسرائيلية  الذين   الفلسطينيين  للصحفيين  الصحفي  االعتماد  كبيرة 



 

 بعض   وفي  مواد،ال  ومصادرة  حتجازلالو  منتظمة  لمضايقات  أيضا   يتعرضون

 في  العاملين  ألجانبا  الصحفيين   كما قد يلغى أحيانا  اعتماد.  غتياللال  الحاالت

  للحكومة،   التابع   الصحفي  المكتب  مدير  ها قدري  ألسباب أمنية  المحتلة  األرض

 92. الدولة  عن"  الشرعية  نزع"عتبر أنها تصب  في  ي   قصص  كتابة  ذلك  في   بما 

 .غزة قطاع إلى  الدخول منتظم بشكل األجانب الصحفيين على ويحظر

 وتكوين   السلمي  التجمع  حرية  في  الحق   العسكرية  األوامر  تعرقل (10

 أكثر   أو  لعشرة أشخاص  العامة   التجمعات  العسكري  التشريع  ويحظر.  الجمعيات

من  دون تصريح  على  القوات .  اإلسرائيلي  العسكري  القائد  الحصول    وتقمع 

 المسي ل   والغاز  الحي ة  بالذخيرة   بانتظام  العنيفة   غير  المظاهرات  اإلسرائيلية

غير   الفلسطينية  السياسية  األحزاب  معظم  أن  أعلن  وقد.  واالعتقاالت  للدموع

  الخيرية   الجمعيات  مثل  المرتبطة بهذه األحزاب،  شرعية، وتتعرض المؤسسات

 .والهجوم لإلغالق  الثقافية، والمنظمات

 المحتلة  الفلسطينية األرض في الكاملة التنمية منع صارخ بشكل يتجلى (11

  في   والثقافية  تماعيةواالج  واالقتصادية  السياسية  الحياة  في  الفلسطينيين  ومشاركة

 .غزة قطاع على المستمر اإلسرائيلي  الحصار آثار

 

معايير  وفق  السكان  تقسيم  إلى  تهدف  التشريعية،  التدابير  فيها  بما  تدابير،  أية  )د( 

عرقية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة ألعضاء فئة أو فئات عرقية، وبحظر التزاوج 

ة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو  فيما بين المنتسبين إلي فئات عرقية مختلف

 فئات عرقية أو ألفراد منها؛

 : التالية بالطرق (  د) 2تنطبق المادة  

السياسات (1  من   سلسلة  إلى  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  اإلسرائيلية  قس مت 

  الغربية ككل منفصلتان   الضفة  في  وباء  ألف  المنطقتان)  متماسةال  غير  الجيوب

  الذاتي   الحكم  من  درجةبو  بالعيش  للفلسطينيينفيها    حيسم  ،(غزة  قطاع  عن

حصريا    الجيوب  تلك  بين  الواقعة  األراضيأما  .  المحلي محتجزة    فهي 

والدولة اليهود    والمحميات   اليهودية،  المستوطنات  شبكة  :وهي  ،الستعماالت 

أما  .  ذلك  إلى   وما   العسكرية،  والمناطق   الزراعية،-الصناعة ومناطق    الطبيعية،

 
"لن تعطى البطاقات بموجب هذه القواعد ألي مقدم طلب إذا رأى المدير، بعد التشاور مع السلطات   92

)و(، القواعد المتعلقة ببطاقات للصحفيين  3األمنية، أن تقديم البطاقات قد يعرض أمن الدولة للخطر"، المادة 

اإلعالميين األجانب وفنيي الصحافة ومساعدي وسائل اإلعالم. متاح من  
http://gpoeng.gov.il/media/54705/gpo-rules.pdf 



 

  الدولة   مؤسسات  تديرها "  دولة  أراضي"   تعتبرفتستعمل بعد    لم  التي  األراضي

تحظر    التي  المرور  قوانين  السكان  بين  الفصل  كفلت و.  اليهودي  الشعب   لصالح

-   اليهود  سفر  وتحظر  تصريح،  دون  اليهودية  المناطق   زيارة  الفلسطينيينعلى  

  التحتية   وبنيته  رالقيود الجدا  ويعزز تلك.  الفلسطينية  المناطق   إلى  اإلسرائيليين

 ."طي ارة"وأخرى  دائمةتفتيش  ونقاط  من بواباتالتي تتشكل 

 مدني   زواج  يوجد  وال  93. اليهودمن    المسيحيين  أو  المسلمين  زواج  القانون   يحظر (2

 المختلطين   األزواج  على  ويتعين .  دينها   تعلن   لم  صغيرة  ألقليةإال    إسرائيل  في

الزواج  الدولة  يتركوا  أن عقد  المختلطة    الدولة  فوتعتر.  إلبرام  بالزيجات 

 قد عقدت طبقا    اليهود   بين  تكون الزيجات  أن  شريطة  إسرائيل،  المنعقدة خارج

 .األرثوذكسي اليهودي للقانون

 الفلسطينية   األرض  في  فلسطينية   على أراضي  على نطاق واسع  استولت إسرائيل (3

  نية الفلسطي  األراضي  وتشكل.  وخصصتها حصريا  الستعماالت اليهود  المحتلة

التي  الضفة   أراضي  من  المائة  في  30نحو    الخاصة   خصصت   الغربية 

ة. كما أن يشرع  غيرالتي تعتبر كلها في القانون الدولي    للمستوطنات اليهودية

  أمام االستعمال الفلسطيني،   مغلق تماما   الغربية  الضفة  من  المائة  في  40  حوالي

 . بقية األراضي ظممع إلى  سطينيينالفل إمكان وصول على وتفرض قيود كبيرة

 

 أعضاء فئة أو فئات عرقية، ال سيما بإخضاعهم للعمل القسري؛ )هـ( استغالل عمل 

  أقامت منذ التسعينات إسرائيل  أن    إذ  ،كبيرعلى نحو    اليوم(  هـ)  الثانية  المادة  تنطبق   ال

  نطاق  الفلسطينيون على  ستخدم العمالوا  إسرائيل،  داخل  الفلسطينية  العمالة  حواجز أمام

 األرض   في  اإلسرائيلية  اليهودية  الخاصة بالمستوطنات  والخدمات  البناء  قطاعي  في  سعوا

  تندرج في   األيدي العاملة بممارسات  استبدل استغالل  ذلك،  وخالف   .المحتلة  الفلسطينية

 العمل. في  الحق  بإنكار يتعلق  فيما  ،(ج) 2 المادة إطار

الحقوق   من  بحرمانهم  واألشخاص،  المنظمات  اضطهاد  األساسية، و(  والحريات 

 بارتايد لمعارضتهم لأل

 
بالزواج الذي يشمل اليهود. ويتحقق ذلك باشتراط قيام   يتعلق الحظر اإلسرائيلي للزواج المختلط أساسا   93

السلطات الدينية بجميع الزيجات. وبما أن القانون اإلسالمي يسمح بالزواج المختلط، فال يحظر الزواج بين 
االنقسامات االجتماعية بين اليهود وغير  طمس يين. والهدف من هذا الترتيب واضح: تجنب يح المسلمين والمس

م ح، شكل مشابهاليهود. وب في جنوب أفريقيا في ظل نظام  1949الزيجات المختلطة لعام قانون حظر ر 
 . بين غير األوروبيينلكن ليس بين "األوروبيين وغير األوروبيين" و الزواجاألبارتايد 



 

  والقادة   الفلسطينيين  البرلمانيين  واستهداف  السفر   وحظر  والسجن  االعتقال  يمث ل

 ذات   المنظ مات  إغالق   عن  فضال    اإلنسان،  حقوق   عن   والمدافعين  الوطنيين  السياسيين

يقع ما    المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلسرائيلية  الهيمنة  نظام  قمعا  لمعارضة  الصلة،

  الفلسطينية   األرض  في   خاصة  أهمية(  و)  2  المادة  وتكتسب(.  و)  الثانية  المادة  ضمن نطاق 

 . االحتالل مقاومة على" األمنية" التدابير تُرك ز حيث   ،المحتلة

 

  



 

 الثاني   المرفق

 بلد؟  أي

السياسات إطار    التي  األفعال  جميع  تصنيف  مسألة  اإلسرائيلية  تطمس  في    بند تندرج 

األا وب   المتعلق   بارتايدتفاقية   واالجتماعية   السياسية  الحياة  في  "المشاركة   منعبالغرض 

 أي : "هو  والسؤال.  أبارتايديمة  جر  بوصفه  ،((ج)  2  للبلد" )المادة  والثقافية  واالقتصادية

ويثير   كاملة؟ال  مشاركةالو  متساويةال   حقوق ال  منفيه    فيه الفلسطينيون  حرميُ هو الذي  "  بلد

 .نفسه الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع طبيعةعن  أكبر ل أسئلةالسؤا هذا

 المحتلة   الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيون  منه  ىيستثن  الذي "  البلد"  إن  القول  يمكن -1

 حصل ت  قد كان قصد العصبة هو أنو.  األمم  عصبةكما حددتها    االنتداب  فلسطينهو  

الذين ينتمون إلى   ها سكان  ةلكاف  المشتركاإلرث    تمثل  كدولة  االستقالل فلسطين على

باللغة   البداية  من  مشوشا    األحداث،استبقته    الذي  النموذج،  هذا  كانو.  دةمتعد  طوائف

 ام وغيره  والطرد  الحربوغدا غير ذي بال بفعل    ،"اليهودي  القومي  الوطن"  حول

الواقع  على  األحداث  من أن  .  أرض   عام   منذ  الحصرية  السيطرة اإلسرائيليةغير 

من و.  األصلية  الجغرافية  وحدتها   على  حافظتكلها    االنتداب  سطينفل  على  1967

 "فلسطين"  يكون  أن  يمكن  الحقوق   من  الفلسطينيون  فيه  حرم يُ   الذي"  البلد"  ، فإنهنا 

 في  والعالج.  تشك لت  ينبغي أن  ا أنه  الزعم  يمكنالتي  و  تشكلأن تب  أبدا    يسمح  لم  التي

 واحد بلدالبلد بحق  أن يؤكد  الذي  صلي،األ "االنتداب" مكانة استعادة هو الحالةتلك 

 .أجندات عرقية ته ظلما  قس م

 أوصى   يتال"  العربية   الدولة" منه هو    نوالفلسطينييُستبعد    الذي  "البلد"إن  يمكن القول   -2

وتقبل وجهة النظر هذه  .  أيضا   قط   التي لم تتشكلو  ،(2الدورة  )  181  القرار  بها 

وتوافق على   1947  عام  بفلسطين  الخاصة  الرسمية التي توصلت إليها اللجنة   النتائج

 دولة"على إثرها    تشكلت  ، التي1948  عام  أنه ال يمكن عكس مسار أحداث حرب

عنها   أعلن، التي  فلسطين"  "دولةليست  و.  "االنتداب"أرض    من  جزء  في"  يهودية

 نسخة ، غير  بها   المتحدة  األمم  اعترافلحصول على  إلى اعي  وسُ   األخيرة  اآلونة  في

إلى   تهدف  اإلسرائيلية  السياسات  تزال  وال".  العربية  الدولة"  عن تلك  ا  ثير مقل صة ك

مسار  للسيادة  األساسية  السمات  من  الدولة  هذه  حرمان عكس  من  بد  وال  هذه ، 

ر  ييش  ه ليس هناك ما أن  وبما .  حقيقية  دولةول د  يُ أن    النهج  هذاإذا ما أريد لالسياسات  

أن    بعض   فلسطينيةال  دولةال  منح  هو   البديل  فإن  موقفها،  تغييرتنوي    إسرائيلإلى 

ذاتي  تتمتع  " منعزالت"  باعتبارها   السياسية  الحقوق   غرار   على  محلي،  بحكم 

 الواليات   في  األصليين  محميات السكان األمريكيين  أو  بانتوستونات الجنوب األفريقي



 

 تقرير إلى    الفلسطينية  التطلعاترضي  ي  أن  حتملترتيبا  كهذا ال ي  أن  غير.  المتحدة

جانب   من  وعصيان  عنف  إلى  المطاف  نهاية  في  يؤدي  أن  المرجح  ومن.  المصير

 .ُمحبطينال فلسطينيينال سكانال

 الحقوق  من  مشروعة  غير   بصورة   الفلسطينيون  فيه  يحرم  التي"  البلد" قد يُعتبر أن   -3

التي اتخذتها إسرائيل بضم   أن التدابيرهذا النهج  قبل  يو.  إسرائيل  دولة  هو  المتساوية

عكس  والضفة   الشرقية  القدس يمكن  ال  تدابير   تدمج   أنفيرى    مسارها،  الغربية 

 تفكك بعد أن    ولكن  الحاكمة  مؤسساتها   تماما  في  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  إسرائيل

 غير.  أبارتايد  دولة  من إسرائيل  تجعل  العرقية التي  العرقي والهيمنة  القمع   سياسات

مستمرةأمنية    مخاوف:  اقبالعو   يخشون  قد  والفلسطينيين  اليهود  أن لليهود   دائمة 

 ضد الفلسطينيين. دائم مستمر وتمييز

 

 

 


