
1 
 

 

 في القانون الدولي اإلسرائيليبارتهايد األ

 عامة:  مقّدمة

على الوضع في  ردا   ،بعد تجريمه وحظره بموجب القانون الدولي إل  اهتمام المحامين الدوليين  محط  لم يكن الفصل العنصري 

 اإلطارل في  أخالقية، ومن وجهة نظر األمر معارضة سياسية في بادئ  يُعد  حيث كان خطاب الفصل العنصري ، إفريقياجنوب 

المتحدة، تم  األممومن خالل لجنة مناهضة الفصل العنصري في إفريقيا، القانوني. وبعد انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب 

 . إفريقيامن المالحقة القضائية لجريمة الفصل العنصري في جنوب  بدل  التركيز على المصالحة 

 

وفي إفريقيا. غير جنوب  آخرلم يكن يوجد الفصل العنصري في بلد  أنهلجنة مناهضة الفصل العنصري في ذلك الوقت  أكدت لقد

وقوائم  اإلعالمدوائر  إلى، فبدأ يتسلل واسعا   انتشارا  لقى الذي  ،مصطلح الفصل العنصري ظهر، 2000النتفاضة عام  أعقاب

 . 2001عام ، بارتهايد الحتالل في المستقبلأ أوالسالم  :بشارة في كتابه ميعز كما ذكر الدكتور مبيعا ، األكثرالكتب 

 

من الفصل العنصري في  أسوأووصفوه بأنه اإلسرائيلي، عن الفصل العنصري  إفريقياكما تحدث مواطنون بارزون في جنوب 

حيث تناولت ، 2002نيسان  29بتاريخ  ،"جاردياننشرت صحيفة " كمازيارة الضفة الغربية وقطاع غزة،  إثر، إفريقيا جنوب 

 السياسات الستيطانية وطرد الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل قسري في القدس الشرقية. 

 

من نظام الفصل العنصري  أسوأونعتوها بأنها  ،لي البلديات انتقدوا معاملة حكومتهموممث  سرائيليين وصحافيين إكاديميين ن أأ إل  

بسبب التخوف  اإلسرائيليينفي  يدب  ، حتى بدأ الذعر 2004نيسان  26" بتاريخ جارديانصحيفة "  تكما ذكرإفريقيا، في جنوب 

اسكوتو ،" المتحدة  لألممبعد وصف رئيس الجمعية العامة  خصوصا   ،الدولة القومية اليهودية األقلعلى أو دولتهم،من زوال 

 في فلسطين المحتلة بنظام الفصل العنصري.  اإلسرائيليةالسياسات ، 2008تشرين الثاني  24في  ،بروكمان"

 

كانت  إذاللتحقيق حول ما  وأوروبا وإسرائيلوفلسطين  إفريقيامحامين من جنوب  HSRC اإلنسانيةالعلوم  أبحاثوقد دعا مجلس 

وجود نظام مؤسسي قمعي فصل على  أكدت التي،  2009 انتشرت الدراسة عام ى أنإلقد انتهكت مبدأ الفصل العنصري،  إسرائيل

 الفلسطينية المحتلة. األراضيفي  اإلسرائيليةعنصري  للسيطرة 

 

خضع الشعب الفلسطيني لنظام هيمني يرقى ت أن إسرائيل ،طينفلسمحكمة راسل في قضية  أعلنت، 2011تشرين الثاني  5وفي 

هو وحدة واحدة متكاملة في نظام  اإلسرائيليالنظام  أنضي يق حكما  صدرت وأوتمييزي بدرجات متفاوتة، ، الفصل العنصري إلى

 الفصل العنصري. 

 

 الفصل العنصري في القانون الدولي

 ،وليمن فروع القانون الد عددا  ل ويتخل  ولكنه مستقل إفريقيا، جنوب  تجربةمن  مستمدا   قانونيا  اكتسب الفصل العنصري محتوى 

 . األمن الدوليالمتحدة ومجلس  لألمماتفاقية الفصل العنصري )البارتهايد( بعد قرارات الجمعية العامة  برزت أن إلى 

 

، اتفاقية القضاء على التمييز ضد النساء، اإلنسان العالمي لحقوق  اإلعالنمن  2القوانين التي تتعلق بحقوق النسان: المادة  -1

التمييز العنصري، والتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة، فتوى  أشكالالقضاء على جميع اتفاقية 

المتحدة... بشأن  األممسياسة الفصل العنصري تنتهك مبادئ ميثاق  أنالتي اعتبرت  1971محكمة العدل الدولية عام 

 قضية "نامبيا".

 

من التفاقية  3المادة  ،الفصل العنصري ) اتفاقية الفصل العنصري( تبن يالقانون الجنائي الدولي: التفاقية الدولية لجريمة  -2

، واعتبار الفصل اإلنسانية جريمة جنائية وجريمة ضد ك راجهادإو ،التمييز العنصري أشكالالدولية للقضاء على جميع 

انطباق النظام القانوني من اتفاقية عدم  1، والمادة 1968العنصري جريمة بمختلف البنود والصكوك غير الملزمة منذ عام 

الناتجة عن سياسة الفصل  اإلنسانيةغير  األعمالضمن  اإلنسانيةالقيود على جرائم الحرب وجرائم ضد  إدراجفي 
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(، 1)7في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في المادة  اإلنسانيةالفصل العنصري كجريمة ضد  إبقاءوقد تم  .العنصري

بموجب المادة مسل ح، نزاع لتفاقية جنيف عندما يمارس في سياق  جسيما   انتهاكا  نصري وكذلك اعتبار الفصل الع

 . 1977لتفاقية جنيف عام  األول اإلضافي()ج( من البروتوكول 4)85

 

الفصل العنصري  أنعلى  ،المتحدة المتعلقة بالفصل العنصري لألممقرارات الجمعية العامة  أكدتالقانون الدولي العام:  -3

. وفي األجنبيوربطت حقوقه بنظام الهيمنة العرقية بالحقوق الخاضعة لالستعمار والحتالل  ،انتهاك لحق تقرير المصير

 أنهاالمعترف بها على  األجنبية،الجمعية العامة شرعية نضال الشعوب في ظل الستعمار والهيمنة  ،أكدت 1970عام 

وخاصة في  ،الحكومات التي تنكر هذه الحقوقأدانت كما  ؛ي وسيلةلة لحق تقرير المصير باستعادة هذا الحق بأمؤه  

 بين البلدين.  شائعا  كان القتران  أنبعد إفريقيا، فلسطين وجنوب 

 

بعد الصمت الكامل  ،مقاطعات اقتصادية وتعليق العالقات الرياضية والثقافيةتبن ي  إلى األمندعا مجلس  ،1985عام وفي 

 13في  558و ، 1980حزيران  13في  473و ، 421بالقرار رقم  1977 األولكانون  9في  ،إفريقيابخصوص جنوب 

 . 1984 األولكانون 

 

حكومة  إلى إفريقياانتقال نظام جنوب  أعقابفي  ،األسلحةالذي استمر بإنهاء حظر  األمنالتدخل المتقطع لمجلس  إن

من  يسب به، يؤكد وجهة النظر التي اتخذها القانون الدولي لنظام الفصل العنصري  وما 1994ديمقراطية غير عرقية عام 

رواعتبار الفصل العنصري غير قانوني بموجب القواعد العامة للقانون الدولي العام  ؛هلياألتهديد السلم  من خالل  مكر 

من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية  15بموجب المادة  اإلنسانيةوجرائم ضد  بادة الجماعيةاإلجانب  إلىدراجه إ

  .دوليا  غير المشروعة  األفعالالدولة عن 

 

    األبارتهايدتعريف 

الذي يتيح لنا النظر في مسألة الفصل  ،للفصل العنصري عمليا   تعريفا  والجنائي  اإلنسانمعاهدات القانون الدولي لحقوق  توف ر

 في ظل قاعدة تجريم الفصل العنصري.  ،الفلسطينية المحتلة األراضيفي  اإلسرائيليةبسبب الممارسات اإلسرائيلي، العنصري 

بحسب التفاقية الدولية للقضاء ، بموجب القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي إسرائيلالدراسة تقييم مسؤولية  هذهتوضح 

التمتع بها، ويحظر  األفرادقائمة طويلة من الحقوق التي يحق لجميع  وتقد م؛التمييز العنصري والفصل العنصري أشكالعلى جميع 

يع اتفاقية القضاء على جم أنمن ذلك، بما  وأبعدبل  ؛التمييز العنصري  أشكالمن  شكال  ممارستها لعتبار الفصل العنصري  

 ة. بدق  ف ممارسة الفصل العنصري تعر  التمييز العنصري ل  أشكال

 

من الفصل  2للمحكمة الجنائية الدولية المزيد من الوضوح بحسب المادة  األساسير اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما وف  ت

كانت: قد ارتكبت لغرض  إذامستوى الفصل العنصري  إلىالتي ترقى  ،اإلنسانيةغير  األفعالقائمة من  تحد دالتي  ،العنصري

 بشكل منهجي.  وقمعها أخرىمجموعة عرقية على مجموعة عرقية  أوالسيطرة من قبل جماعة  وإقامةالحفاظ 

 

ارتكبت في سياق نظام مؤسسي ممنهج إجرامية الفصل العنصري كأفعال  إلى األساسي(ج من نظام روما 2)7تشير المادة ، وبالمثل

 الحفاظ على نظام الفصل العنصري. بني ة،من مجموعات عرقية عديدة أو ،بالقمع والسيطرة من قبل مجموعة عرقية واحدة

 

 اإلنسان،والتي تعتبر انتهاكات متصلة بحقوق  تفصيال ، األكثرقائمة من الممارسات  إلى من اتفاقية الفصل العنصري 2تشير المادة 

جماعة عرقية على  أوعندما يرتكب بغرض الحفاظ على هيمنة مجموعة  ،ل العنصريصو الفوهأكبر، مستوى  إلىولكنها تصل 

 وهي:  األخرى،

 

الضرر  إلحاقجماعات عرقية،  أومجموعة عرقية من الحق بالحياة والحرية: بقتل جماعة  أوفرد من جماعة  أيحرمان  -1

خضاعه للتعذيب والعقوبة القاسية، العتقال وإ ،وعرقهمن خالل التعدي على حريته نفسيا ،  أو بدنيا   العرقية،بالجماعة 

 مجموعة عرقية.  أوالتعسفي والسجن غير القانوني لجماعة 

 

د -2  . جزئيا   أو كليا   ماديا ، تدميرهامجموعة عرقية بقصد التسبب في  أوفرض ظروف معيشية على جماعة  تعم 
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تدابير تشريعية لمنع الجماعة من المشاركة في الحياة السياسية والجتماعية والقتصادية والثقافية للبلد، وخلق اتخاذ  -3

ومن ذلك الحق في العمل،  ،وحريتهم ومنعهم من التطور اإلنسانالمجموعة من حقوق  أولحرمان الجماعة  عمدا  ظروف 

، حرية الرأي والتعبير، واإلقامة ، الحق في الجنسية، التنقل إليها عودة وتشكيل نقابات عمالية، التعليم، مغادرة بالدهم وال

 الحق في حرية التجمع السلمي، تأسيس الجمعيات. 

 

التي تنتمي  األراضيمحميات منفصلة، ومصادرة ملكية  إنشاءم على تقسيم السكان عن طريق تصم  تدابير تشريعية  فرض -4

 المجموعات العرقية.  أوالجماعة  إليها

 

 الجماعة العرقية للعمل القسري.  أفراداستغالل عمل  -5

 

 ،بسبب الفصل العنصري ،والحريات اإلنسانيةوحرمانهم من حقوقهم واألشخاص، المنظمات  اضطهاد -6

ومن  ؛من التفاقية الدولية للقضاء على جميع التمييز العنصري 5التمييز العنصري المحظورة بموجب المادة  أعمالبما في ذلك 

، حرية واإلقامة ، الجنسية، التعليم، العمل، تشكيل النقابات العمالية، حرية الرأي، حرية التنقل األشخاص  أمن: بين هذه الحقوق 

مت ممارسات  ،األساسيالتجمع... وكذلك في نظام روما   : القتل، الترحيل، النقل القسري، السجن، التعذيب، الضطهاد... حر 

 

 

 حظر الفصل العنصري

في  طرفا  ليست  إسرائيل أنبما  ،يتعلق احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة بحالة حظر الفصل العنصري بموجب القانون الدولي

 اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما. :وهما  ،المعاهدتين الرئيسيتين

 

دون التمييز  ،والحريات العامة نساناإلالتمييز العنصري، واحترام حقوق  أشكالالمتحدة للقضاء على جميع  األممتهدف جهود 

العالمي لحقوق  اإلعالنمن  2المتحدة والمادة  األمممن ميثاق  55على النحو المنصوص في المادة  أيالعرق،  أساسبينها على 

 . اإلنسان 

التمييز العنصري،  أشكالتقبل الحظر العام للفصل العنصري في التفاقية الدولية للقضاء على جميع  إسرائيل أنعلى الرغم من 

الفصل العنصري محظور على نطاق واسع من  أنبما  ،يمكن اعتبار حظر الفصل العنصري من لجنة القانون الدولي كقاعدة آمرة

 استثناء.  أيوالتي ل تقبل  ،ق عليهاالمصد  المعاهدات والتفاقيات 

 

ييز العنصري كقاعدة آمرة تنص على اللتزام تجاه حظر التم، وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تراكشن

 بما في ذلك الحماية من العبودية والتمييز العنصري. ، اإلنسانالمبادئ والقواعد المتعلقة بحقوق 

 

 الفلسطينية المحتلة األراضيالفصل العنصري في 

من اتفاقية الفصل العنصري  2الى الفقرة  واستنادا  المحتوى القانوني للفصل العنصري كما نوقش في الفقرات السابقة،  استنادا  إلى 

 إلىيرتقي  أنهعلى ، وممارسته على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية اإلسرائيلييمكن تقييم القانون إرشادية، كبوصلة 

التي ترتكب بشكل منهجي بغرض ترسيخ السيطرة والحفاظ عليها من قبل  اإلنسانيةغير  باألعمالرتبط ي، والفصل العنصري

لون مجموعات عرقية لتحقيق انتهاك اتفاقية الفصل يشك  هل اليهود والفلسطينيون  :. ولكن السؤال الذي يجب معالجتهإسرائيل 

 العنصري ضمن سياق نظام مؤسساتي ممنهج؟ 

 

 المجموعات العرقية  -1

 

الوضع في  ألنالخالفات الواضحة في ضوء تجارب اليهود والعرب في فلسطين،  إلىلبد من النظر  ،على هذا السؤال لإلجابة

فكرة العرق  إن. بل إفريقيا كما هو الحال بجنوب  ،بوضوح من حيث المفاهيم التقليدية محد دا  الفلسطينية المحتلة ليس  األراضي

العنصرية التي تستلزم مفهوم العرق بالبعد الجتماعي  إنمن الواقع العلمي، حيث  بدل  بحد ذاتها تم توضيحها من خلفية اجتماعية 

 تشويه قصورات مختلفة من سكان العالم.  أوتنظيم  أجلفئة بيولوجية من  هي
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ة، مرادفا  مصطلح العرق بالتاريخ   يُعد   تنازل عن لى أد ت إالمفاهيم العرقية ف ؛حول العالم األوروبيةرت المبريالية عندما انتش لألم 

 إلى أدى، ما جسديا  بمصطلحات جينية وبيولوجية يمكن مالحظتها حيث استبدلت  ،القبلية بحلول القرن التاسع عشر وإلىالجنسية، 

البشرية التي فقدت مصداقيتها في القرن العشرين. ومنذ ذلك  األنواعظهور الداروينية الجتماعية والعنصرية العلمية، وتصنيف 

مع خروج مصطلح العرق من الستخدام التقني  ،في بيئة محلية معينة اجتماعيا  تم فهم العرق بأنه يدل على الهويات المبنية  ،الوقت

 باستثناء سياق التمييز العنصري. 

 

العالمي  اإلعالنالمتحدة،  األمم، وميثاق اإلنسان القانون الدولي لحقوق  صوصا  وخ ،ندخل القانون الدولي لالسترشاد به أنلبد من 

المادة  إلى واستنادا  العرق،  أساسالتمييز العنصري، حظر التمييز على  أشكال، التفاقية الدولية للقضاء على جميع اإلنسان لحقوق 

  التمييز العنصري. إلىتصل  أن( من قائمة التفاقيات بين العديد من القوانين التي يمكن 1)1

 

الذي له غرض  ،العرقي أوالقومي  األصل أوالنسب  أواللون  أوالعرق أساس تفضيل على  أوتقييد  أواستبعاد أو تمييز  إذا ،أي  

في المجال السياسي  األساسيةالتمتع بممارسة حقهم على قدم المساواة للحقوق والحريات  أوالعتراف بالبشر  إبطال أوالتأثير 

 من الحياة العامة.  آخرمجال  أي أو ،والقتصادي والجتماعي والثقافي

 

العرقي،  أوالقومي  األصل أوتشمل النسب  أنهاالتمييز العنصري على  أشكاليمكن تفسير التفاقية الدولية للقضاء على جميع 

لم  وإنحتى  غموضا ، باألكثرسطينية العربية، لكن يتم تضمينها والفل اإلسرائيليةداخل معنى مصطلح عنصري بالفئات اليهودية 

 من العرق واللون.  يكن الفصل العنصري واضحا  

 

الجماعية والضطهاد، وصعوبة تحديد  اإلبادةواجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا ورواندا مشكلة الفصل في قضايا 

جماعة هي جماعة عرقية، بل يعتمد  أومجموعة  يأكانت  إذال يوجد علم واضح لتحديد ما  أنه إلىالهويات. ولكن خلص الفقه 

 أنولكن اعتبرت  ،لم يتم العثور على وثائق الهويات المناسبة بشكل خاص أنهمحكمة رواندا  وأكدت .ذلك على التطورات المحلية

 التصنيفات العرقية حاسمة بشكل قاطع في جميع الحالت. 

 

األساسي؛ من نظام روما  2المادة  نادا  إلى استالهويات العرقية   ،كابيوأر في قضية المؤث  في قرارها ، دت محكمة روانداحد  كما 

أو جماعة قومية  أيللسوابق القضائية للمحكمة،  وفقا  الفصل العنصري  اعتبرملخص قرار المحكمة البتدائية ليوغسالفيا  أن إل  

على الرغم من تنوع خصائصها ، مجموعة هي جريمة أي من خالل استخدام معايير اضطهاد ،يتم تحديدها ،دينية أوثنية إ أوعرقية 

ما كان اليهود  إذاتقييم  إجراءيجب تعريف الفصل العنصري في القانون الدولي بغرض  ،العرقية، الدينية، القومية... ومن هنا

 بشكل يتوافق مع نظرية العرق المعاصر.   إثباتهوهو ما سنحاول  ؛والفلسطينيون مجموعات عرقية

 

ولكن  .ول نريد استعراضها لتعقيداتها الدينية والتاريخية والثقافية ،لفت للنظر أمرتطور الهوية اليهودية والفلسطينية  مسألة إن

الفلسطينية  ضياألراعلى  يسري،بحسب القانون الدولي  ،تعريف الفصل العنصري في النظرية الحديثة أننستخلص  أنيمكن 

 ،البيولوجية ، أيمن الناحية التقليدية إليهاقليل ما ينظر و ؛التاريخية والدينية والثقافية والجتماعية والقتصادية النواحيمن ، المحتلة

 . اإلنسان وذلك بالستناد للقانون الدولي لحقوق 

 

ما  القدماء ونسلهم. وغالبا   إسرائيلبمعنى بنو  ؛حيث هناك تداخل كبير بين اليهودي واليهودية ،الهوية الدينية إلىتشير اليهودية 

استمرت الفكرة الصهيونية تشكلت و ى أنإل ،صلهم يهوديأ أساس أنعلى  ،يهود فقط أنهم إليهموينظر  ،علمانيين أنفسهم يعد ون

استفادة العرق  إلىمن الصندوق القومي اليهودي الذي يهدف  بدءا  عرقية،  –والمصالح اليهودية في فلسطين بمصطلحات عرقية 

كالجنسية اليهودية المدرجة  ،نمعي   إقليمكما قامت الحركة الصهيونية بتأطير اليهود كشعب مع حق تقرير المصير في  .اليهودي منه

مثل المنظمة الصهيونية العالمية.  ،كوميةوفي المواثيق التأسيسية لوكالت الدول والمنظمات شبه الح ،اإلسرائيليفي القانون 

الهوية  إلىالقائمة على الفكر التمييزي الذي يستند وهي  ؛على العتراف بها كذلك مع اإلصرار ،دولة يهودية أنها إسرائيلتضيف و

 . واألصل النسب  أوالدينية 

 

عديدة، حيث  أديانا  يعتنقون والقومي حول الجذور العائلية في فلسطين التاريخية،  باألصلف عنهم عر  هم شعب ي، فالفلسطينيون أما

 هوية غير يهودية. أساس على أي  بها،تمييزهم  إسرائيلوهو ما تحاول  ؛الدين ليس هو السمة المميزة للهوية الفلسطينية إن
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 ؛ أيمؤسساتهاوولكن في قوانين وممارسات الدولة  ،ةليس فقط بالممارسة الجتماعي متجذر، إسرائيلالتمييز بين الهوية داخل 

 أنحين  في، اإلسرائيليسرائيليون هم مجموعة موحدة بموجب القانون اإلفاليهود  اإلسرائيلية.بموجب القانون والسياسة 

 .تي يعيشون فيهاغادروا المنطقة ال إذا إقامتهمتسقط عنهم حقوق  ،مواطنين إلىمة ومقس  الفلسطينيين العرب هم مجموعة منفصلة 

 . يلي اإلسرائجزء من فلسطين التاريخية بموجب القانون  أي إلىهم الذين ليس لديهم الحق في العودة ف ن،الالجئو أما

 

 أنباعتبار خرى، األمنهما على  كل  تميز ت جماعتان والفلسطينييناليهود  أن لستنتاجهناك ما يكفي ، إسرائيلفي سياق فلسطين/ 

 ،عنصري وتعريفاتهالفصل ال ألغراضعرقيتان مختلفتان  جماعتانوبالتالي فهما  أنفسهم؛اليهود شعب هللا المختار كما يطلقون على 

 وجود العرقية.  أهمهاالتي و

 

  اإلنسانيةغير  األفعال -2

 

 اإلنسانيةغير  األعمالالفلسطينية المحتلة ضروري للتأكد من مدى  األراضيفي  اإلسرائيلية الممارسات حول تحقيق راء أيإج إن

 اإلنسانوق نطاق واسع من قبل منظمات حق علىلتوثيق حقوق الفلسطينيين  ،من اتفاقية الفصل العنصري 2المحددة في المادة 

نون الدولي والقا اإلنسانمتاحة بسهولة ليس فقط على مستوى القانون الدولي لحقوق هي و  ؛المتحدة لألمموهيئات المراقبة 

ن ارتكاب جرائم مسؤولة ع إسرائيلن بأالمتوفرة  األدلةلفصل العنصري.  كما تشير لالمنهجية المقصودة   إلىتصل  بلاإلنساني، 

 تفاقية الفصل العنصري. )و( من ا2)د( و2)ج( و2)أ( و 2بالمعنى المقصود بالمادة  إنسانيةغير 

 

 )أ(:  2المادة  

 ،في الضفة الغربية ليةاإلسرائيالتي تشمل  الممارسات و ،تتعلق هذه المادة بإنكار المجموعة العرقية الحق بالحياة والحرية الشخصية

 : وأبرزها

 

ستهداف القادة السياسيين ابما في ذلك  ،الدولةالحرمان من الحق في الحياة من خالل القتل خارج النطاق القانوني للفلسطينيين بموافقة 

 اإلنساني ؛ن الدولي حيث كانوا محميين من قبل القانو، العدائية األعمالالتي لم يكونوا فيها مشاركين في  األوقاتوالمسلحين في 

 ضرار خطيرة. بأ إصابتهم األبرياء أوة المار  قتل  إلى األحيانفي كثير من  أدى، ما 2000النتفاضة عام جرى خالل وهذا ما 

 

 األولكانون  13ي ف األفعالعن عدم قانونية هذه  إعالنهاحد  ، إلىعلى هذه الممارسات قيودا   اإلسرائيليةوضعت المحكمة العليا  

 كمة. ولكن هذه الممارسات مستمرة بقتل الناشطين الفلسطينيين خارج نطاق القانون واعتقالهم وتقديمهم للمحا .2006

 

 راضياألعندما تشن غارات على  ،الدولة( إرهاب) إسرائيليالحق في الحياة في سياق نظام عسكري إسرائيل أيضا  تنتهك 

 ،هرين المدنيين بشكل متكرراستخدام القوة المفرطة ضد المتظامع والمدنيون،   األبرياءفيها  يوجدما  غالبا  التي  ،الفلسطينية المحتلة

 كما حصل في مسيرات العودة بغزة.  ،الموت إلىوالتي تؤدي 

 

على اعتقال  اإلسرائيلية، حيث انطوت السياسة اإلسرائيلي منذ بداية الحتالل العسكري  مطب قحرمان الشخص من الحرية  أنكما 

المسجونين عدد  إلى أن 2009 أيار 14في  ،المتحدة األممالمراقبين في  إحصائية أشارتوقد  .من الفلسطينيين كبير عددواحتجاز 

ولكن لم يتم توثيق التعذيب المذكور في القانون الدولي بعد  ؛% منهم من الذكور40، الفا   650من  أكثر 1967الفلسطينيين منذ عام 

غير  اإلنسانيةاعتبار وسائل الستجواب الوحشية وغير ، 1999عام  ،اإلسرائيليةفي المحكمة العليا  اإلسرائيليالقانون  أدرج أن

الضغط والتهديد لنتزاع المعلومات من إسرائيل كما استخدمت  ؛في الحالت الضرورية، وفرضت عقوبات عالية إلقانونية 

بالفقرة  5100/94تقرير المدرج برقم الفي   اإلسرائيليةضد الحكومة   اإلسرائيليةورد في تقرير اللجنة الرسمية  حسبمااألسرى، 

لشؤون  اإلسرائيليةحسب الرسالة ، 9498 ب عددهم ،فقدر  تاللحجودون في سجون الالمو األمنيونالفلسطينيون  أما(.  4)53

 .12020عام  4279 إلىووصل عددهم  ؛2006تشرين الثاني  6في  ،السجناء

 

                                                           
 .2020آب  10ة، تقرير مركز المعلومات االسرائيلي  لحقوق االنسان في االراضي المحتلة، معطيات حول الفلسطينيين المحتجزين لدى قوات االمن االسرائيلي 1



6 
 

 أنهمفون على مصن  اليهود  اإلسرائيليينالسجناء  أن  إل   .سجنهم أثناءمعاملة بشكل روتيني  أسوأإلى الفلسطينيون  األسرىيتعرض 

بحق الفلسطينيين  اإلداريةبينما العتقالت التعسفية  ؛بما في ذلك الزيارات الزوجية، سجناء امنيون ويحصلون على امتيازات

 . 2000وقد برزت هذه السمة اثناء النتفاضة الثانية عام  .محاكمة أومازالت سارية بدون تهمة 

 

وهو ما اإلسرائيلية، من المحكمة العسكرية  األوامرتنف ذ الفلسطينية المحتلة، األراضيفي  اإلسرائيليفي ظل النظام العسكري 

ومازالت المحاكم  .العدالة وإقامةالقانونية الواجبة  باإلجراءاتيعتبر غير لئق وغير متوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق 

، محاكمة أودون تهمة  أشهر 6 إلىالحتجاز  أوامر، حيث تصل األطفال بمن فيهم  ،تدين المدنيين الفلسطينيين اإلسرائيليةالعسكرية 

 وهي قابلة للتجديد. 

 

بهدف تبديد الدعاءات ، 2005الجانب عام  أحادي  فك ارتباط  إسرائيل نف ذتوقد  .فما يزال تحت الحتالل الحربي ،قطاع غزة أما

 يحصلومع ذلك لم  ؛في غزة اإلسرائيليةالعسكرية  األوامر إلغاءتم وهكذا  .عن الفلسطينيين في قطاع غزة بمسؤوليتهاالمتعلقة 

الجنائية  اإلجراءاتت تشريعات تتعلق بقانون ن  س هي بل ؛الفلسطينيين إلى إسرائيلالعدالة في غزة من  إلقامةلسلطة ل كامل نقل

للرغبة  إللم يكن ذلك واإلسرائيلية؛ للسماح  بسجن المشتبه بهم ومحاكمتهم في المحاكم المدنية ، 2006على قطاع غزة عام 

وبحسب وحدة  .تطبيقه بشكل حصري ضد سكان غزة وهو ما تم  ،العدالة في غزة إقامةبالسيطرة المباشرة على اإلسرائيلية 

ولكن  ؛% من المعتقلين في قطاع غزة90تطبيق القانون على ل إمكانية هناك  GSSاإلسرائيلي،العام  األمنالتحقيقات في جهاز 

 غيابيا ،كان من المقرر تمديدها و ؛أمنية ألسبابمشتبه بهم لليسمح بالحبس الحتياطي  2006عام  اإلسرائيليبند في القانون  أدرج

 أصولمن قانون   2المادة  فوري علىتعديل  العليااإلسرائيلية؛ وحصلمن قبل المحكمة  2010في شباط  إسقاطهاتم ولكن 

المحتجزين الفلسطينيين بقانون  لدىاإلجرائية الضمانات  اإلسرائيلية، وإزالةالمحاكمات الجزائية لتجاوز حكم المحكمة العليا 

اعتقال  أوامرسلطات الحتالل العسكرية  أصدرتعلى المعتقلين في غزة. وقد  أساسيبشكل  أخرىمرة  عمليا  لينطبق ، 2010

مع المواطنين  سرىلألتبادل   لحتمال حصول األصلالقانون في  سن   أنقطاع غزة، بعد بحق اثنين من  2002بقانون عام 

 باعتقال فلسطينيين من قطاع غزة دون محاكمة.  األول،اللبنانيين في المقام 

 

 )ج(  2المادة 

منع مجموعة عرقية من  إلىتدبير يهدف  أي يشملوالذي ، الفصل العنصري أفعالمن  يُعد  اتفاقية الفصل العنصري بند واسع  في

 األساسية.والحريات  اإلنسانيةولسيما الحرمان من الحقوق  ،المشاركة في الحياة السياسية والجتماعية والقتصادية والثقافية

والتي هي ذات صلة مباشرة بالتنمية الجتماعية والقتصادية  ،وسنستشهد بتسعة من هذه  الحقوق المدنية والسياسية التي تم خرقها

    HSRCبحسب استنتاجات  ،تنكر باستمرار هذه الحقوق للفلسطينيين أن إسرائيل إلىالتي تشير و ،على ذلك كثيرة واألدلة ؛والثقافية

 نذكر منها: و ،يمن اتفاقية الفصل العنصر )ج(2ت عليها المادة نص  التي ، والحرياتالمتعلقة بالحقوق 

 

الفلسطينية  األراضيعلى المعابر الحدودية في  إسرائيلالقيود على الفلسطينيين في حق حرية التنقل، بما في ذلك سيطرة  -1

التصاريح وبطاقات الهوية المعيقة  وأنظمةالسفر والوصول، وآثار الجدار ونقاط التفتيش،  أماموعوائق واسعة  ،المحتلة

 والشاملة. 

 

والبناء في القدس الشرقية،  اإلقامةبسبب القيود المفروضة على إدارة ممنهجة من خالل  اإلقامةتقييد حرية الفلسطينيين في  -2

جزء من  أي أساسعلى  معا  الفلسطينيين من العيش  األزواجومن خالل التشريعات التمييزية  التي تعمل على منع 

 ، وقيود التصريح والهوية. افيهالفلسطينية المحتلة التي نشؤوا  األراضي

 

كما ل يسمح لالجئين الفلسطينيين الذين  .بلده إلىفي المغادرة والعودة  بحقه يحرم الفلسطيني بشكل منهجي من التمتع -3

ول يسمح لالجئين خارج  ؛ديارهم إلىمليون شخص( بالعودة  1.8الفلسطينية المحتلة )يبلغ عددهم  األراضييعيشون في 

من الضفة  اآللفمليون شخص(. كما نزح مئات  4.5منها )يبلغ عددهم  أي إلىطينية المحتلة بالعودة الفلس األراضي

الفلسطينية المحتلة. كما يجب على الفلسطينيين  األراضي إلى، ومنعوا من العودة 1967الغربية وغزة خالل حرب 

ما يتعرض الناشطون  وغالبا   األرض ؛لمغادرة  إسرائيلي إذنالفلسطينية المحتلة الحصول على  األراضيالمقيمين في 

الخارج  إلىحظر السفر التعسفي، بينما سافر العديد من الفلسطينيين  إلى  اإلنسانالسياسيون والمدافعون عن حقوق 

 الخاصة بهم ومنعوا من العودة.  اإلقامةبطاقات  إبطالوتم  ،شخصية أوتجارية  ألسباب
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والالجئين الذين يعيشون في   الفلسطينيين تنفي  إسرائيل األولى أنيحرم الفلسطينيون من حقهم في الجنسية بطريقتين:  -4

والحصول على  ،قامتهموإوتحظر عودتهم األخضر، وا من منازلهم داخل الخط فر  الفلسطينية المحتلة، والذين  األراضي

الفلسطينيين من حقهم في الجنسية من  إسرائيل فيها تحرم ةالثاني والطريقةولدتهم.  أرضالتي تحكم  اإلسرائيليةالجنسية 

الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس  إقامةمن خالل منع  ،ممارسة حق الفلسطيني في تقرير المصير إعاقةخالل 

 الشرقية وقطاع غزة. 

الزراعية والصناعية  لألراضيالشديدة التقليص  اإلسرائيليةمن خالل السياسات  ،الفلسطينيون بحقهم في العمل يقي د  -5

الفلسطينية المحتلة، ومن خالل تقييد الصادرات والواردات، وعرقلة الحركة الداخلية  األراضيالفلسطينية في 

في السنوات  إسرائيل الزراعية الخاصة، والسفر للعمل للعمل داخل األراضي إلىبما في ذلك وصولهم  ،للفلسطينيين

 %. 50 إلىالفلسطينية المحتلة  األراضيوصلت البطالة في  أن إلى، األخيرة 

 

الهستدروت  - إسرائيليةنقابة عمالية  أكبرمن قبل  اإلسرائيلية، أوعدم العتراف بالنقابات الفلسطينية من قبل الحكومة  -6

النقابات  أنكما  اإلسرائيلية؛العمل والشركات  أربابول يمكن تمثيل الفلسطينيين بشكل فعال لدى  .على الرغم من وجودها

مطالبون بدفع المستحقات، لكن  أنهمعلى الرغم من اإلسرائيلية؛ والفلسطينية محظورة من العمل في المستوطنات 

من  بدءا   ،حقوقهم المهدورة يقر  ت ل صوت لهم باالذين  ،ل مصالح واهتمامات العمال الفلسطينيينيمث  الهستدروت ل 

 ... لألجور األدنىكالتعويضات والحد  ،الصرف التعسفي وغيره من مشاكل العمل

 

من تاريخ اإلسرائيلي  يعجبسوى بالمناهج وتغييرها لما  ،اإلسرائيليةبالسياسة  أساسيبشكل  الفلسطيني ل يتأثر التعليم -7

ر  أدىما  ،عسكرية أعمالمن  ينفذهوما  اإلسرائيلي،هو الحكم العسكري هذا التعليم  يعيقولكن ما  .في المستوطنات مزو 

المدارس على نطاق واسع، والهجمات المباشرة عليها، وقيود مشددة على حركة الطالب والمعلمين واحتجازهم  إغالق إلى

من الطالب من  اآللفمنع مع  ،خاصة للفلسطينيين من غزة ،تصاريح الخروج إسرائيلمنعت  أنبعد  ،اعتقالهم أو

 استكمال العام الدراسي في الخارج. 

 

والمصادقة على  ،من خالل قوانين الرقابة المطبقة من قبل السلطات العسكرية ،يحرم الفلسطينيون من حقهم في التعبير -8

المطبوعات عليها من رتبة نقيب  إدارةد موافقة بع ،للمحكمة األعلىالمجلس  قبل تصاريح عسكرية لعملهم كصحفيين من

لالحتجاز  يتعرض الصحافيونكما  ؛اعتماد الصحافة الفلسطينيةمن  2001مكتب الصحافة الحكومي عام  حد  عسكري. وقد 

 الفلسطينيين.  حد قتل بعض الصحفيين إلى األمور ووصلت معداته.والمضايقات ومصادرة 

 

العسكرية التي تحظر التجمعات  األوامرمن خالل  ،تجمع السلمي وتكوين الجمعياتحق الفلسطيني في حرية ال إعاقة -9

.كما يقوم الجيش بقمع المظاهرات السلمية اإلسرائيليةدون تصريح من القيادة العسكرية  وأكثر أشخاصالعامة لعشرة 

السياسية  األحزابعدم شرعية فرض  إلى باإلضافة ؛والغاز المسيل للدموع، والعتقالت بالذخائرالحية  بشكل منتظم 

 معظمها.  إغالقالفلسطينية والمؤسسات المرتبطة بها، مثل الجمعيات الخيرية والثقافية التي تم 

 

جزء من نظام يعمل للسيطرة على الفلسطينيين وعلى  بل هي ، منعزلبشكل ل تحدث أنها  إلىيشير اتساع واتساق هذه النتهاكات 

حيث  نسبيا ،العسكرية غامضة  واألنظمة األوامرشبكة  أنيالحظ  الهيمنة.كمامعارض لتلك أي وقمع  ،المحتلة الفلسطينية األراضي

صورة من الورق، مما يجعل  بدل  ما تكون عنصرية في التنفيذ  غالبا  والتي  ،جانب القيود البيروقراطية إليها؛ إلىيتعذر الوصول 

 . إفريقيا جنوب  من وضوحا   أقلالتمييز بشكل منهجي وعميق 

 

حد كبير  إلىشبكات طرقات منفصلة وغير متكافئة  إنشاء من خاللللفصل العنصري في الضفة الغربية  وتتبين الصورة الكاملة

مقال رأي في ضمن  وقد نشر  ريتشارد غولدستون  .تحفظ أو إخطار أيودون ، سند قانوني واضح أيدون  ،للمستوطنين اليهود

حيث  ،بشأن نزاع غزة 2009المتحدة عام   لألمم لبعثة تقصي الحقائق التابعة  ،تقريرا   2011في تشرين الثاني  ،نيويورك تايمز

على التمييز بين  أدلةويستحضر التقرير  .)ج( من اتفاقية الفصل العنصري2)أ( و 2الفصل العنصري وانتهاك المادة  إلىيشير 

الموارد الطبيعية،  إلى، السكن، الوصول األراضي ت تشمل السلطات القضائية، في مجال اإلسرائيليينالفلسطينيين واليهود 
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الغذائية والمياه، استخدام القوة ضد المتظاهرين، حرية الحركة،  اإلمدادات إلى، الوصول األسرة ، لم شمل اإلقامة المواطنة، 

، 938، 206،208، 113لتقرير بكل من الفقرات حيث ورد ذلك في ا، الصحة، التعليم والخدمات الجتماعية وتأسيس الجمعيات

1427 ،1577 ،1579 ،1616  . 

 

 )د( 2المادة 

سمة  أنهاها على كما يمكن فهم .تقسيم السكان بحسب العرق إلىهذه المادة من اتفاقية الفصل العنصري التدابير الدافعة  تحظر 

 ،الحتالل  مراحلالمتعاقبة خالل  اإلسرائيليةالسياسات التي انتهجتها الحكومات  إنداعمة لنظام الفصل العنصري.  أساسية

 لسطينيين فيها. المحتلة وحصر الف األراضي قس م ، الذي 2002بلغت ذروتها ببناء الجدار عام قد  ،السبعينيات أواخر في وخاصة

 

ليهود عام االمستوطنين  إبعادمنذ  بشكل مط رد ،قطاع غزة وإلىوالقيود المفروضة على الحركة من  اإلغالقاستمرت عمليات 

لضفة ا أراضي إذ تشك لدون تصريح،  األراضيتجزئة باقي الضفة الغربية  ومنع الفلسطينيين من دخول  تمت كما  ؛ 2005

كانتونات  ءوإنشا مصادرتها والهيمنة عليها، تمتالخصبة ومصادر المياه التي  األراضي، حيث األردن % من وادي 30الغربية 

 . 1967مع بداية الحتالل عام  إقرارهجرى منفصلة بموجب التشريع العسكري الذي 

 

األراضي، عقود من بناء المستوطنات ومصادرة المزيد من 5 أعقابالفلسطينيين في  أمام األردنجزء كبير من وادي  إغالقتم 

 2مستوطن 448672 السيطرة المباشرة للمستوطنات ) % تحت15، واألردن % من وادي 78.3على إسرائيل حيث تسيطر 

تنقل الفلسطينيين  أمام% محميات طبيعية مغلقة 20من  وأكثر ،% مناطق عسكرية مغلقة40(، و3مستوطنة 7892يهودي في 

 ألف 200ن ماألردن، سياسات التهجير القسري وتقليل عدد السكان الفلسطينيين في غور  إلى باإلضافةلتوسيع رقعة المستوطنات. 

 الشواطئ الفلسطينية للبحر الميت.  إلىمن الوصول  نالفلسطينيي إسرائيل . كما منعت2011عام  ألف 56 إلى

 

 .2004 عامدل الدولية للقانون الدولي من قبل قرار محكمة الع مخالفا   يُعد   فهو، 2002ببنائه عام  إسرائيلالجدار الذي بدأت  أما

لمستوطنات ا أمامالمجال  إلفساح% من مساحة الضفة الغربية  40تخصيص تمالجدارحيث هي لتبرير  األمنقضية  أنومن الواضح 

 وربطها بشبكات طرق تربط المستوطنات ببعضها البعض.  اإلسرائيلية

 

 )و(2المادة 

 .السائد الذين يعارضون نظام الفصل العنصري واألشخاصتتعلق هذه المادة من اتفاقية الفصل العنصري باضطهاد المنظمات 

ان من بعض ، بينما يتغاضى القانون عن الحرماألساسية الحرمان من الحقوق والحريات  إلىفالضطهاد في هذا السياق يؤدي 

القمع غير  أعمالل العنصرية، حيث يتم تمثيل الهيمنة عادة من خال واألنظمةالدولة  أمنعن  دفاعا  الحقوق في الحالت التي تكون 

 القومي.  األمن إلىالمشروعة التي تتجاوز ما يمكن تبريره بالرجوع 

 

لمفروضة على )أ( والقيود ا2تحت عنوان المادة  تحصلحالت القتل خارج القانون، التعذيب، السجن الجماعي للفلسطينيين، إن

لفلسطينيين والناشطين االستهداف المنهجي للقادة السياسيين  يمكن فهمو)ج(. 2حرية التعبير والرتباط بالمعنى المقصود في المادة 

لسطينية المحتلة الف األراضيعلى  اإلسرائيليةاضطهاد لمعارضة نظام الهيمنة  أنهعلى  اإلنسانفي المجتمع والمدافعين عن حقوق 

 )و(. 2بالمعنى المقصود في المادة 

 

بل في  ،انيةمن ثلث المجلس( لم يجلسوا على مقاعدهم البرلم أكثريني )في المجلس التشريعي الفلسط عضوا   45، 2009في عام 

منهم  8ر قانونية، غي إسرائيلسياسية فلسطينية التي تعتبرها  ألحزابغالبية هؤلء مدانين بالنتماءات و اإلسرائيلية . السجون 

 . إسرائيل الهدف من ذلك قمع المعارضة السياسية لحكم  أنتهمة. يمكن اعتبار  أومعتقلون بال محاكمة 

 

                                                           
 08/01/2019% خالل عام، التاريخ 3، ارتفاع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة 24فرنس  2
3 Monitoring Israeli colonization activities in the Palestinian territory, 21/05/2020  
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 ؛عن منعها من السفر ، فضال  إسرائيل السياسية المحظورة في  لألحزابالمؤسسات الخيرية والتعليمية والثقافية  إغالق كما تم

في الضفة الغربية  أسبوعية للقانون الدولي. هناك احتجاجات إسرائيلالذين يتحدثون عالنية ومجاهرة بانتهاك جرى قمع وكذلك 

 . اإلسرائيلي وتتم مواجهتها بالقوة المفرطة والعتقالت الجماعية من قبل الجيش  ،ضد الجدار

 

،  2009الحكومات الئتالفية منذ عام  إطار في ،استراتيجية تشريعية منسقة مع الكنيستبنيامين نتنياهو  حكومة إسرائيل رئيس اتبع

كدولة تمنح امتيازات للمواطنين اليهود . وقد تم  إلسرائيلبالمؤسسات الداعمة  تضاعف الهتمام فيما لخنق ومعاقبة الفلسطينيين، 

ال اليهود تم اعتق إذ ،بسبب الممارسات السياسية جسديا  حظر الناشطين المناهضين للفصل العنصري واعتقالهم واستهدافهم 

 إلحاقخضعوا لعقوبات بموجب قانون منع أوقد  ،على الفلسطينيين اإلسرائيليةلمشاركتهم في احتجاجات ضد الهيمنة  اإلسرائيليين

 . 2011الصادر عام  إسرائيلالضرر بمقاطعة دولة 

 

 لمقاطعة 2005والنقابات ومنظمات المجتمع المدني عام  األحزابمجموعة واسعة من   في المقابل، صدرت دعوات من قبل

فشل تفكيك الجدار. وقد استمرت المقاطعة  بعدوعمالئها  إسرائيلوسحب الستثمارات وفرض العقوبات   على مؤسسات  إسرائيل

الدولية " اسطول . وهجومها على المياه 2009-2008عام  اإلسرائيليةعملية الرصاص المصبوب  أعقابواكتسبت قوة كبيرة في 

 . 2010 أيارفي  ،الحرية في غزة"

 

 . إسرائيل مقاطعة  إلىدعوة التجعل من الخطأ المدني  الحتاللبدولة  األذى إلحاقمن قانون منع  2فإن المادة  ،من هنا

 

 التمييز والهيمنة المنهجية المؤسساتية

( من اتفاقية جنيف 6)49دليل على انتهاك المادة  هومن نصف مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية  أكثرد وجود إن مجر  

الفلسطينية المحتلة ل تحدث بشكل  األراضيفي  إسرائيلالتي ترتكبها  اإلنسانيةغير  األعمالفإن  ،سابقا  ثبتنا أوكما  .الرابعة

يعامل بينما  ،مكانة عالية وخاصة إلىديولوجية تمييزية، حيث ترتقي المكانة اليهودية إيبطريقة و ،منظ  بل بشكل م ،عشوائي

 الفلسطينيون  معاملة منفصلة وغير متساوية. 

 

نظام مبني على مفهوم ، يشك ل جزءا  من 1967أو  1948 أراضيسواء داخل ،التمييزية ضد الفلسطينيين  إسرائيلدعم سياسات  إن

فريد من نوعه  اإلسرائيلي. فالقانون اإلسرائيلية المواطن اليهودي عن غيره تحت الولية القضائية  تمي ز التي  ،الجنسية اليهودية

 أمةول توجد  ،قانونية وسياسية ألغراض ،اليهودية األمةكدولة  إسرائيل إنشاءبين الجنسية والمواطنة، من خالل  التمييز حد   إلى

 . إسرائيلية 

 

وفي  .اليهودية األمة، ولكن هي من اإلسرائيلية  األمةدولة وليست دولة   إسرائيل اإلسرائيلية على أنيؤكد فقه المحكمة العليا 

منفصلة  إسرائيلية أمة توجدل  أنهلكن المحكمة وجدت  ؛ من اليهوديةبدل   إسرائيليةتسجيل جنسية  إلىتم السعي  ،قضية "تامارين"

 بل مع يهود الشتات. إسرائيل، الموجودين في  منوليس فقط ، اإلسرائيلية األمةاليهودية تتألف  األمة، حيث مع اليهودية األمةعن 

 

. وهكذا تم إسرائيل قامت عليه  الذي األساسالمشتركة سيكون بمثابة نفي  اإلسرائيليةالعتراف بالجنسية  أنذلك القرار  أوضح

ليهود المواطنين المميزين عن المواطنين والثاني ل اإلسرائيليين،للمواطنين  األول ؛المدنية األحوالعلى مستوى مزدوج نظام  إنشاء

 غير اليهود. 

 

هناك استثناءات منصوص عليها في  كانتن وإوالهجرة.  ،، الزواجاإلقامة معايير: الولدة،  أربعة إلى اإلسرائيليةتستند الجنسية 

في و. األردن الفلسطينية المحتلة، لبنان، سوريا،  األراضي :يحظر من قبل القادمين من إسرائيل إلىفالدخول  ،قانون المواطنة

 ولكنهم  ،ويحق لهم التصويت كمواطنين إسرائيل،% من سكان 20تشكل  اإلسرائيليةالفلسطينيين الحاملين للجنسية  أن نسبةحين 

تخدم  الرئيسية.في المقابل،ل للموارد الطبيعية والخدمات والوصو األراضيكاستخدام  ،دين بشكل كبير في المجالت الحرجةمقي  

العديد من المتيازات في المناطق التي تسيطر عليها  إلى باإلضافة ؛كالصندوق القومي اليهودي ،اليهود حكوميةمؤسسات شبه 

 . إسرائيل 
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أولية بموجب تأشيرة  إسرائيل إلىويمنح كل يهودي الحق في الهجرة  ،من هو اليهودي 1950عام  اإلسرائيليد قانون العودة يحد  

المهاجرين الحق في الحصول على الجنسية الفورية، بينما يستبعد المقيمين في  1952اإلسرائيلي عام كما يمنح قانون المواطنة  . 

 أراضيهمتمنح جنسيتها لالجئين كون  أن إسرائيلكان يجب على ، . ومن حيث المنطق1948عام  إسرائيلدولة  إنشاءفلسطين قبل 

 دولة للشعب اليهودي.  إسرائيلبما ان  اإلسرائيليينن على يقن   دستورها إل  أن ؛داخل سلطتها وحدودها

 

 إسرائيلمسار ول يجوز تحويل   .على ملكية العقارات التي تحتفظ بها الدولة ،1960 اإلسرائيلية لألراضي األساسيينص القانون 

 إسرائيل أراضي% من 93فإن ،المنفعة للشعب اليهودي. وبحسب مصادر حكومية  إل  ألجلوسلطتها وصندوق القومي اليهودي 

 . إسرائيل حتى المواطنين غير اليهود في  ،تأجيرها لغير اليهود أووبالتالي ل يمكن شراؤها  ؛موجودة في سلطة التنمية

 

بعدة  اإلسرائيليالفلسطينية المحتلة، حيث يتم توجيه القانون  األراضيبالنسبة لوضع  األهميةتقنين الجنسية اليهودية له نفس  إن

الدولة في  أراضيالذي يدمج  1951كما في قانون ملكية الدولة  ،طرق لمنح المستوطنين اليهود امتيازات عن السكان الفلسطينيين

، ما يجعل كل المحميات والمستوطنات 1951عام  5711رقم  إسرائيليبمرسوم  ،مكان يسري فيه قانون دولة اسرائيل أي

 . حصرا  والراضي لصالح اليهود 

 

 خالصة

العسكرية،  واإلدارةالدستورية  اإلسرائيليةوالحماية  اإلسرائيلييمكن تفسير الفصل العنصري من خالل تطبيق القانون المدني 

)ب( من ملحق 6بموجب المادة  اإلسرائيليحيث تم تسليط الضوء على الطبيعة العنصرية للقانون الجنائي  ،والتشريعات البرلمانية

 إسرائيل إلىولكن يحق لهم الهجرة  إسرائيليون،سكان الضفة الغربية الذين ليسوا مواطنين  إلىالذي يمتد نطاقه ، 1948 القانون لعام

نظام فصل عنصري بكل المقاييس  أنه إل    اإلسرائيلينقول عن النظام  أنيمكن  بذلك لو. اإلسرائيلي بموجب قانون العودة 

من نظام  أخطر ألنه ،ولسيما في المحكمة الجنائية الدولية ،تقصير من المجتمع الدولي أومحاسبته دون تردد  تجبوالذي  ،الدولية

 .  يالقتصادالشق الذي ذهب فيه نظام الفصل العنصري السياسي وبقي   إفريقيا ،الفصل العنصري في جنوب 

 

 

  النزاعاتالقاضي في المحكمة الدولية لتسوية 

 فؤاد بكر

 

 لتحرير فلسطين الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية
 

 

 

 المراجع :  

 

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية 

 
1- Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973), 1015 UNTS 243, entered 

into force 18 July 1976.  
2- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965), 660 UNTS 195, 

entered into force 4 Jan 1969. 

3- Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (1979), 1249 UNTS 13, entered 

into force 3 Sep 1981.  

4- International Convention against Apartheid in Sports (1985), 1500 UNTS 161, entered into force 3 

Apr 1988. 

5- Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973), 1015 UNTS 

243,entered into force 18 July 1976.  

6- Rome Statute of the International Criminal Court (1998), UN Doc. A/CONF.183/9, 2187 UNTS 90, 

entered into force 1 July 2002.  
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7- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the…  

8- Protection of Victims of International Armed Conflicts (1977), 1125 UNTS 3, entered into force 7 

Dec. 1978. 
9- International Law Commission, ‘Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 

with commentaries’ (2001) II(2).  

10- International Law Commission.  
11- Art. 2 of the Apartheid Convention.  

 

 المحاكم الدولية 
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