
 

 

 

 

 

 

 

 )شاهد(: 

  في األراضي الفلسطينية المحتلة  سرائيليإجراءات االحتالل اإل 

 نظام الفصل العنصريلس يتكر

 الحتاللا مقاطعةإلى دعم مبادرات  مجتمع الدوليودعوة لل

 

 

 

 

 

 



 مقدمة: 

إجراءات  ميز ، تترسخ نظام فصل عنصري  سرائيلي التييتطرق هذا التقرير إلى سياسات الاحتالل لا 

، كما من سكان ألاراض ي الفلسطينية املحتلة بشكل مجحف بين اليهود والفلسطينيينالاحتالل لاسرائيلي 

إجراءات الاحتالل  بأشكال عديدة، ويسلط هذا التقرير الضوء علىيعمد إلى عرقلة حياة الفلسطينيين 

تجاهه، ويخلص إلى توصيات وقف الدولي امل ضافة إلىبال سة لهذا النظام املعتمد من قبل الاحتالل، املكر  

 وإجراءات تخفف من وطأة التمييز والقمع املمنهج تجاه الفلسطينيين.

 

 :
ً
 ما هو نظام الفصل العنصري:أوال

الذي يتسم بالقمع التمييزي  برتهايد هو نظام الحكم والسياسة نظام الفصل العنصري املعروف بال 

ما تجاه فئة معينة من الشعب أو املقيمين على أرض تابعة لهذه  بعها حكومةتالعنصرية التي تالشديد و 

فئتين من املواطنين التي تحكمهم هذه الفصل العنصري بين  ئهذه السياسة على مباد وتستند الحكومة،

نتهك حقوق فئة أخرى بناء على تمييز 
ُ
منح فئة معينة امتيازات وتحصل على كامل حقوقها، وت

ُ
الدولة، حيث ت

عادل.  يتكون نظام الفصل العنصري من ثالثة عناصر رئيسية وفقا لنظام روما ألاساس ي  واضح وغير 

 للمحكمة الجنائية الدولية وهي:

 نية إبقاء هيمنة جماعة عرقية على أخرى   •

 القمع املمنهج لجماعة عرقية من قبل جماعة أخرى  •

 فعل ال إنساني واحد أو أكثر كجزء من ذلك القمع .  •

 والقانون  ألاساس ي روما ونظام عليها واملعاقبة العنصري  الفصل جريمة لقمع الدولية الاتفاقية بموجب

 الإنساني عمل أي ُيرتكب عندما تقع العنصري  الفصل في املتمثلة لانسانية ضد الجريمة فإن الُعرفي، الدولي



 بصورة والهيمنة القمع من ُممأسس نظام سياق في( لانسان لحقوق  جسيم انتهاك أي وبخاصة) وحش ي أو 

نة عرقية فئة جانب من ممنهجة  .النظام هذا إدامة بقصد أخرى، عرقية فئة على معي 

 

: نظا
ً
 ائيلية: م الفصل العنصري في القوانيين الاسر ثانيا

يجسد الاحتالل الاسرائيلي هذا التعريف بممارساته وسياساته التي يتخذها تجاه الفلسطينيين في 

تلة )الضفة الغربية وقطاع غزة(، فالسلطات الاسرائيلية تمارس العناصر الثالثة ألاراض ي الفلسطينية املح

في هذه املناطق امتيازات بشكل ممنهج لليهود في أغلب مناحي الحياة، لنظام الفصل العنصري، فهي تمنح 

توضح كل من القوانين والسياسات وتصريحات كبار املسؤولين لاسرائيليين أن و وتميز ضد الفلسطينيين. 

، الهيمنة لاسرائيلية اليهودية على التركيبة السكانية والسلطة السياسية وألارض إبقاء ألاساس ي هو الهدف 

ا، بل الدولة "  إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيه رئيس الوزراء لاسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو فكما صرح 

القومية للشعب اليهودي وله وحده"، والسياسات القمعية لالحتالل واضحة من خالل انتهاك حق الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره ومن خالل استخدام العنف املفرط في التعامل معه وغيرها من لاجراءات، 

فات الاحتالل. لذا فاالحتالل الاسرائيلي وبطبيعة الحال كل هذه لاجراءات تتسم بالالإنسانية الجلية في تصر 

 .يسعى من خالل سياساته إلى ممارسة نظام الفصل العنصري ما أمكن

 قانون املواطنة: 

يختزل "قانون القومية" الذي شرعه الكنيست وينص على أن إسرائيل الوطن القومي للشعب 

إلى التضييق على الشعب ويهدف اليهودي، عشرات القوانين والتشريعات التي صودق عليها منذ النكبة، 

 .الفلسطيني في وطنه وتصفية قضيته بفرض وقائع على ألارض تجعل من املستحيل تطبيق حل الدولتين



أتت بنوده من قبيل حصر  فقد دون غيرهم، 48يبدو القانون للوهلة ألاولى كأنه يستهدف فلسطينيي و 

حق تقرير املصير في اليهود، وأن الهجرة التي تؤدي للمواطنة هي لليهود فقط، وأن "القدس الكبرى" عاصمة 

أن هذا التشريع يستهدف الشعب لدولة الشعب اليهودي مع ضرورة تعزيز العالقة مع "يهود املهجر"، لتؤكد ب

 .1الفلسطيني وقضيته

مادة، مفادها أن دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى، الذى يمارس  11يتضمن القانون 

فيه حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير املصير، وينص على أن اللغة العبرية هى اللغة 

 2.ربية لغة رسميةلم تعد اللغة العالرسمية للدولة، فيما 

 

 :
ً
 نظام الفصل العنصري:ل سيكر سرائيلي تالا  إجراءات الاحتاللثالثا

في الضفة الغربية قرب الخط  دولة الاحتاللطويل بنته إسمنتي  هو جدار   :جدار الفصل العنصري  .أ

الفلسطينيين، ويذكر  إعاقة حياة السكانواضحة للسيطرة على ألارض وتهويدها و محاولة في ألاخضر 

وتلك املحتلة في  1948أن الخط ألاخضر هو الخط الفاصل بين ألاراض ي الفلسطينية املحتلة في عام 

 .1967العام 

% من الجدار يمتد  87، أمتار 9و 4بين  هويتراوح ارتفاع  2كلم 730دار حوالي يبلغ طول الج 

% من  9.4 عزل  ، وللجدار آثار سلبية عديدة على حياة الفلسطينيين، أبرزها: داخل الضفة الغربية

مدينة وقرية فلسطينية في الضفة الغربية ويحاصر نحو  173حاصر نحو ، كما أنه يمساحة الضفة

من مساحة القدس  2كلم 210كما انتزع نحو   ،قرية وتجمعا تقع بينه وبين الخط ألاخضر 150

                                                           
، انظر الرابط، 20/7/2018، للمواجهة؟ خيارات أي.. الدولة يهودية قانون، الفحم أم-وتد محسن محمد 1
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، السياسية األبعاد: إسرائيل فى لليهود القومية الدولة قانون، واالستراتيجية السياسية للدراسات األهرام كزمر، أنور فخـري نــورا  2
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بين القرى واملدن املحاصرة، بعد أن فرض على  الجدار صعوبة التنقل، وفاقم هذا املحتلة

   الفلسطينيين الحصول على تصريحات للتنقل بين قراهم ومدنهم.

 620000مستوطنة يقطنها أكثر من  200يبلغ عدد املستوطنات في الضفة أكثر من املستوطنات:   .ب

حياة الفلسطينيين من جوانب عديدة، مستوطن إسرائيلي، ينعكس وجود هذه املستوطنات سلبا على 

فيواجه الفلسطينيون صعوبة في التنقل على أراض ي الضفة في ظل الحواجز الكثيرة التي وضعت لحماية 

املستوطنين واملستوطنات، إضافة إلى سلب وتخريب ألاراض ي الفلسطينية فضال عن استنزاف املياه 

وطنين، كما يتعرض الفلسطينيون لرهاب السالح الذي واملوارد نتيجة تواجد هذا العدد الكبير من املست

يملكه املستوطنون ويتعرضون به عليهم، كل هذا يشكل سياسة تكريه للفلسطينيين في أرضهم حتى 

 يستولي عليها الاحتالل.

على حساب  جميع يهود العالمل : تعطي دولة الاحتالل أفضلية غير محقة التجنيس والهجرة .ج

، بينما ال يمكن لي بكل سهولة يحق لهم الحصول على الجنسية لاسرائيلية الفلسطينيين، فهم

قد  أحد جذورهإلى املناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حتى إذا كان هو نفسه أو  عودةفلسطيني ال

 .ولدوا في هذه ألاراض ي أو أقاموا فيها

والتنقل بين مختلف املناطق التي  يتمتع املواطنون لاسرائيليون بحرية الحركة :حرية الحركة والتنقل .د

تسيطر عليها إسرائيل ويمكنهم متى شاءوا مغادرة الدولة والعودة إليها. أما الفلسطينيين فينبغي أن 

كما  .دإلى خارج البال  أو إذا أرادوا السفر  داخل أرضهميحصلوا على تصريح إسرائيلي خاص لكي يتنقلوا 

.  16لى قطاع غزة منذ أن إسرائيل تفرض حصار بري وبحري وجوي ع
ً
 عاما

 

 



 :
ً
 نظام الفصل العنصري والقانون الدولي:رابعا

 

يتعرض الفلسطينيون لهذه الانتهاكات العنصرية منذ والدتهم، رغم أن لاعالن العالمي لحقوق 

"، و يعتبر اعتماد يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق لانسان نص في املادة ألاولى منه "

نظام الفصل العنصري خرق للقانون الدولي بكافة املعايير، فاالحتالل الاسرائيلي يمارس اضطهاد جماعي 

نظام روما ألاساس ي للمحكمة الجنائية على الشعب الفلسطيني، والذي يعتبر جريمة ضد لانسانية بموجب 

ماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لسباب اضطهاد أية ج، ففي املادة السابعة فيه جاء أن الدولية

أو متعلقة بنوع الجنس أو لسباب أخرى من املسلم  سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية

 .الجرائم ضد لانسانيةيندرج تحت  عامليا بأن القانون الدولي ال يجيزها

بناء على طلب الجمعية العامة لألمم املتحدة  تشاريا رأيا اس 9/7/2004 أصدرت محكمة العدل الدولية فيو  

بشأن املسألة املتعلقة باآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في ألارض الفلسطينية املحتلة، وأكدت أن 

جدار بعدم شرعية  تشييد الاحتالل لهذا الجدار والنظام املرتبط به يتعارض مع القانون الدولي، وقالت

دولة  150تموز تبنت  20ي، كما طالبت الاحتالل بهدمه ودفع تعويضات للفلسطينيين، وفي الفصل العنصر 

 بالجمعية العامة لألمم املتحدة هذا القرار .

 

 :
ً
 نظام الفصل العنصري واملنظمات الدولية: خامسا

 

ه  ، املحتلة، مايكل لينكمقرر ألامم املتحدة الخاص املعنّي بوضع حقوق إلانسان في ألاراض ي الفلسطينية وج 

 أنه ُسمح لسرائيل على مدى عقود بإرساء نظام سياس ي وصفه بأنه نظام "أبارتهايد
ً
 ."انتقادات إلى املجتمع الدولي، معتبرا



وخالل تقديمه تقريره إلى مجلس حقوق لانسان التابع لألمم املتحدة في جنيف، قال لينك: "يوجد اليوم في ألارض 

 700، نظام قانوني وسياس ي مزدوج، مفرط في التمييز، يمنح الامتيازات لـ1967حتلها إسرائيل منذ عام الفلسطينية، التي ت

مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية"،  300ألف مستوطن إسرائيلي يهودي، يعيشون في 

 وفق ما أورد املوقع لالكتروني لألمم املتحدة بالعربية.

 لاسكوا أطلقت  :)إلاسكوا(لغربي آسيا  ألامم املتحدة الاقتصادية والاجتماعية لجنة
ً
دولة حول ممارسات  تقريرا

إلى أن إسرائيل قد أسست نظام أبارتايد  ويخلص التقرير ، تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري  الاحتالل

الفلسطينيين في إسرائيل وفي ألاراض ي التي احتلت في عام نظام يطال فهو تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله حيث وجد. 

د  1967 وفي الشتات. ويشرح آلاليات التي يعتمدها نظام ألابارتايد لاسرائيلي ليفرق الشعب الفلسطيني ويقمعه ويتسي 

 عليه.

 من   منظمة العفو الدولية:
ً
القمع والهيمنة يظهر تحقيق جديد ملنظمة العفو الدولية أن إسرائيل تفرض نظاما

ضد الفلسطينيين في جميع املناطق الخاضعة لسيطرتها: في إسرائيل وألاراض ي الفلسطينية املحتلة، وكذلك ضد الالجئين 

الفلسطينيين، من أجل مصلحة اليهود لاسرائيليين. ويرقى هذا النظام إلى مستوى الفصل العنصري، الذي يحظره القانون 

ين والسياسات واملمارسات التي تهدف إلى إدامة نظام قاٍس من السيطرة على الفلسطينيين أن وكان من شأن القوان .الدولي

، وتتركهم يعانون من الفقر في كثير من ألاحيان، بالضافة لجعلهم يعيشون في حالة دائمة من 
ً
 وسياسيا

ً
تشتتهم جغرافيا

  ُيعتبر الفصلوقالت أيضا    .الخوف والقلق وانعدام الشعور بالمان
ً
 جسيما

ً
 للقانون الدولي العام، وانتهاكا

ً
العنصري انتهاكا

 ضد لانسانية بموجب القانون الجنائي الدولي.
ً
   لحقوق لانسان التي تحظى بالحماية الدولية، وجريمة

وأعربت املنظمة مؤخرا عن قلقها من اتفاقية التجارة التي انطلقت املفاوضات حولها بين بريطانيا ودولة 

الاسرائيلي لتكريس نظام الفصل العنصري في ألاراض ي الفلسطينية، حيث تتسم بعدم الوضوح في شروطها، مما  الاحتالل

قد يجعل السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من املستوطنات الاسرائيلية املبنية على ألاراض ي الفلسطينية 

 .دعم ضمني لالحتالل والاستيطان ومشروع الضماملسروقة على أنها عناصر تجارية مشروعة، وبالتالي يشكل ذلك 



وطالبت بأن تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بيان واضح يؤكد عدم اعتراف اململكة املتحدة بالراض ي 

الفلسطينية املحتلة كجزء من "دولة إسرائيل"، وتعريف للنطاق لاقليمي يستبعد بشكل قاطع املنتجات والخدمات من 

 ت في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة من نطاق الاتفاقية.املستوطنا

سرائيلية ترتكب الجريمتين السلطات الا  أكدت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته أن هيومن رايتس ووتش:

تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة لاسرائيلية الشاملة و ضد لانسانية املتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد. 

رتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون 
ُ
لإلبقاء على هيمنة لاسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي ت

حرمان ماليين الفلسطينيين من حقوقهم ألاساسية، دون وقالت أيضا إن   في ألاراض ي املحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

يين وليس يهود، ليس مجرد مسألة احتالل تعسفي. هذه السياسات التي تمنح مبرر أمني مشروع وفقط لكونهم فلسطين

ز ضد الفلسطينيين بدرجات متفاوتة أينما كانوا  مي 
ُ
اليهود لاسرائيليين نفس الحقوق والامتيازات أينما كانوا يعيشون، وت

 .منح امتيازا لشعب على حساب آلاخريعيشون، تعكس سياسة ت

 

 ع الدولي في التعامل مع نظام الفصل العنصري في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة: إزدواجية معايير املجتم

واجه السكان الزنوج في دولة جنوب أفريقيا مشكلة الفصل العنصري لعقود طويلة توجت بنجاح كفاحهم في 

ألاراض ي الفلسطينية املحتلة وهو إنهاء هذا القمع، إال أن الجدير بالذكر هو ازدواجية املعايير في التعامل مع هذا الانتهاك في 

ال يختلف بتاتا لالنتهاك السابق في جنوب أفريقيا، فاملجتمع الدولي تعامل مع قضية واحدة بإجراءات واعتبارات مختلفة 

 وغير منصفة للشعب الفلسطيني.

 جنوب أفريقيا،التي أظهرت للعالم مدى معاناة الزنوج في  1960بعد مجزرة شاربفيل سنة  في مطلع الستينيات

مررت ألامم املتحدة قرارا يدعو الدول إلى تقييد تعاملها مع نظام جنوب أفريقيا، ثم عززت ألامم املتحدة هذا القرار بقرار 

إلى وقف بيع  181في القرار  دعا مجلس ألامن الدولي 1963 آبوفي  .آخر يدعو إلى فرض مقاطعة بترولية لجنوب أفريقيا

دولة  21دولة قد قطعت عالقاتها مع جنوب أفريقيا، وقالت  46، ومع نهاية العام نفسه كانت السالح لجنوب أفريقيا

 .أخرى أنها تنوي اتخاذ لاجراء ذاته



في  أقصت جنوب أفريقيا من أوليمبياد طوكيو ف حظرت بريطانيا بيع ألاسلحة لها، أما اليابان السنة التاليةفي 

الفصل . وطوال عقد السبعينيات تصاعدت موجة املقاطعة تجاه نظام 1968ام وكذلك فعلت املكسيك في الع 1964العام 

 .إذ اعترفت ألامم املتحدة بالحركة التحررية في جنوب أفريقيا بوصفها ممثال شرعيا لألغلبية ،في جنوب أفريقيا العنصري 

الدول العربية تصدير العنصري، فقد منعت  الفصلأيضا دور في مسار العقوبات املسلطة على نظام  للعرب  كان

وهو ما دفع الدولة ألافريقية لالتجاه إلى التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة، لكنها قوبلت  ،البترول إلى جنوب أفريقيا

، طلبت الجمعية العامة 1979 بداية العامبتوسيع العقوبات من طرف الواليات املتحدة خصوصا في املجال النووي، وفي 

 .مجلس ألامن اتخاذ إجراءات ملنع تطوير جنوب أفريقيا لسلحة نوويةلألمم املتحدة من 

في املقابل يتعامل املجتمع الدولي ببرود تام مع جريمة الفصل العنصري في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، فتفاعله 

ليه لنهاء هذا الفصل مع هذه القضية متواضع جدا ولم يرقى إلى إجراءات عملية تؤثر على الاحتالل الاسرائيلي وتضغط ع

 العنصري، على غرار الاجراءات والتصرفات التي وجهها لدولة جنوب أفريقيا وأثمرت في نهاية املطاف بإنهاء هذا الانتهاك.

 

 توصيات:ال

يستمر الاحتالل الاسرائيلي بتجاهل الاتفاقات واملواثيق الدولية التي تجرم ممارسات الفصل 

الفلسطينيين في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، في ظل التقصير الواضح من العنصري التي يمارسها على 

قبل املجتمع الدولي تجاه هذه القضية، فهو يتعامل بتمييز لحساب دولة الاحتالل في هذه املشكلة وغيرها 

مما يواجه الفلسطينيون، بناء عليه فإننا في املؤسسة الفلسطينية لحقوق إلانسان )شاهد( نطالب بما 

 لي:ي



نح جميع الفلسطينيين حقوقهم مل يسرائيلالاحتالل الا  علىطالب املجتمع الدولي بالضغط ن .1

بما يتماش ى مع مبادئ القانون  في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة نسانية الكاملة على قدم املساواةلا

  .دون تمييزلانسان الدولي لحقوق 

سرائيليين وتقمع تمنح امتيازات لليهود الا  ية التيتفكيك جميع أشكال القمع والهيمنة املنهج .2

 .الفلسطينيين بشكل منهجي

يجب على املجتمع الدولي أن يتعامل مع أزمة الفصل العنصري في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة  .3

 .ءات عملية عاجلة لنهاء هذه املعاناةبحزم كما تعامل معها في دولة جنوب أفريقيا، وأن يتخذ إجرا

تحدة بأجهزتها وخصوصا مجلس ألامن إلى فرض عقوبات عاجلة على الاحتالل ندعو ألامم امل .4

 الاسرائيلي.

إلى وقف التعاون والتنسيق ألامني مع دولة  واالدول املحبة للسالم  ندعو السلطة الفلسطينية .5

 للشعب الفلسطيني. التي تقمع الاحتالل 

على  الاستثمارات وفرض العقوباتإلى دعم مبادرات املقاطعة وسحب  للمجتمع الدوليدعوة   .6

 سرائيلي.الا  الفصل العنصري إلى إسقاط نظام  مما يهدفوغيرها الاحتالل، 

 

 


