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 بعنوان املشرتك أصدران تقرير مؤسسة احلق اجلديد، 2022تشرين الثاين/نوفمرب  29يف 

 اإلسرائيلي: "األابرهتيد" العنصري الفصل
 أداة لالستعمار االستيطاين الصهيوين 

 الكامل ملزيد من التفاصيلميكنكم/ن إجياد القصة أدانه واالطالع على التقرير 

 

ظر - األابرهتيد ابعتباره  "األابرهتيدالفصل العنصري " حمظور حظرًا مطلقًا مبوجب القانون الدويل. ُيح

، 1976لعام  االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها مبوجب جرمية ضد اإلنسانية
، ونظام روما األساسي للمحكمة 1996لعام  املخلة بسلم اإلنسانية وأمنهامشروع مدونة اجلرائم ومبوجب 

املسؤولية اجلنائية الفردية ملرتكيب ئ شوين . كما جيّرم القانون اجلنائي الدويل األابرهتيد1998لعام اجلنائية الدولية 
 .هذه اجلرمية

 

من احلق يف احلياة واحلرية، فضاًل عن تعمد فرض  عرقية مجاعة من فردحرمان  -األابرهتيدجرمية  أركان
، مبا يف ذلك حرمان أفراد مجاعة أو مجاعات عرقية من حقوق اجلماعة ذههل إهالك فعليتتسبب يف  ظروف

 تقسيم سكان البلد على أسس عرقية.اإلنسان واحلرايت األساسية، وفرض تدابري هتدف إىل 

يف إطار نظام نسانية املرتكبة غري اإلاليت تشكل جرمية الفصل العنصري األفعال الالإنسانية أو  كاناألر دد حت
مجاعة أو مجاعات  ةأي إزاءمجاعة عرقية  قبلمن  والسيطرة بصورة منهجيةاهليمنة على القمع و مؤسسي قائم 
. وعالوة على ذلك، ُيظر الفصل العنصري كشكل من النظام وترتكب بنية اإلبقاء على ذلكعرقية أخرى 

 القانون الدويل العام والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. مبوجبأشكال التمييز العنصري 

 اإلقراريستلزم  املفروض على الشعب الفلسطيين ككل اإلسرائيلي "األابرهتيد" الفصل العنصري إن فهم نظام 
 . االستعمارية االستيطانية الصهيونية أبسسه



يهوديي اإلمربايلية األوروبية الوسطى يف القرن التاسع عشر، اعتربت احلركة الصهيونية األشخاص  عن اانبثاقً 
، وهي أيديولوجية أتسيسية كرستها بعد ذلك املؤسسات الصهيونية مثل املنظمة الصهيونية متميزاً  عرقاً  الداينة

إىل يومنا هذا،  .(1901عام  سالذي أتس( والصندوق القومي اليهودي )1897العاملية )اليت أتسست عام 
 . لتقوم هباوظائف عامة  هلذه املؤسساتحتيل  إسرائيلتزال ال 

قسراً  يف أعقاهبا ات/نيونرد الفلسطيلنكبة، اليت طً اب ما عرف امليليشيات الصهيونية نّفذت، 1948يف عام 
ثلثي الشعب الفلسطيين، الذين حرموا بعد ذلك من حقهم يف العودة إىل دايرهم.  مت تشريد، و ن/من أرضهم

واحتالل األرض ، الفلسطيينعلى الشعب  الصهيونية ّهد ذلك للهيمنة االستعمارية االستيطانيةوقد م
 . الفصل العنصري اإلسرائيلينظام أسس  أرسى، مما 1967منذ عام  وشرذمتهاالفلسطينية 

، وحرمان وشرذمته تفعيل املؤسسات والقوانني والسياسات واملمارسات الصهيونية لتشريد الشعب الفلسطيينمت 
كل جانب يف   ات/من حقهم يف العودة إىل أراضيهم، والتمييز ضد الفلسطينيني ات/الفلسطينيني ات/الالجئني

 من جوانب احلياة تقريباً. 

ترسيخ نظام شامل من القوانني والسياسات اليت متيز بني احلقوق يف نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي  يستمر
اليت غري اليهود، وتوفر معاملة تفضيلية ومحاية مشددة للمجموعة العرقية تلك لاملمنوحة لألشخاص اليهود و 

قانونية  فئاتوانقسموا إىل أربع  هضعلى ترك أر  ينالشعب الفلسطياليهود. ويف الوقت نفسه، أحجرب  ينتمي هلا
 على األقل:

 الفلسطينيون/ات محلة اجلنسية اإلسرائيلية الذين ُيكمهم القانون املدين اإلسرائيلي؛ •
 القدس احملتلة؛مدينة الفلسطينيون/ات محلة اإلقامات الدائمة يف  •
 قوانني وأوامر عسكرية؛الفلسطينيون/ات يف بقية مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، من يعيشون يف ظل  •
 من حقهم يف العودة.  الالجئون/ات الفلسطينيون/ات واملنفيون/ات خارج الوطن، احملرومون/اتو  •

أن االستعمار االستيطاين الصهيوين هو مشروع عنصري بطبيعته،  ات/الفلسطينيون ات/الباحثونفهم  لطاملا
الفصل نظام ، استمر عاماً  74بعد مرور و . 1965يف عام  وحصف ألول مرة أبنه أقرب إىل الفصل العنصري

والسيطرة عليهم، هبدف  وشرذمتهم ات/الفلسطينينياالستيطاين الصهيوين يف جتريد  االستعمارو العنصري 
  .ضهمن أر  يناألصال الفلسطيين الشعب وحمو وجودحتقيق أغلبية دميوغرافية يهودية 

 ستوطننيلصاحل امل ضياألر ل قانويناالستيالء الال وتسهيل األصالين الشعب الفلسطيين تشريد شرعنة خالل من
 إىل الوصول من حمروم ،ممنهج بشكليعاين من الشرذمة  الفلسطيينالشعب  زال ما الصهاينة، املستعمرين

 .املصري تقرير يفوحقه  الطبيعية، موارده



 من خالل جمموعة من األعمال  ات/على نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني اإلبقاءيتم 
 ، على النحو اآليت:األساسيالالإنسانية كما مت تعريفها يف اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما 

إىل وحرماهنم من الوصول  القتل التعسفي والالقانوينمن خالل  من حقهم يف احلياة ات/الفلسطينيون حيرم •
 املنقذة للحياة. اخلدمات الطبية 

 فرض قيود خمتلفة منها تقييد حرية احلركة واإلقامةمن خالل  احلريةمن حقهم يف  ات/الفلسطينيون حيرم •
عاماً على قطاع  15احلصار الالقانوين املفروض منذ اإلغالق و وحرية التجمع السلمي، وعلى رأس هذه القيود 

 غزة. 
مصادرة ، وتشمل ات/الفلسطينيني السكان إهالكيف  تتسببحياتية صعبة  ظروفا   ات/الفلسطينيون يواجه •

 واحلرمان من عيش حياة أسرية ومن ملّ مشل العائالت. والنقل القسري  األراضي واملمتلكات

 قبلمن والسيطرة على كل جانب من جوانب الوجود الفلسطيين بغرض إرساء اهليمنة والقمع  إسرائيلتسيطر 
مجاعة أو مجاعات عرقية أخرى واحلفاظ عليهما، مما يشكل جرمية الفصل  ةمجاعة عرقية واحدة على أي

 العنصري.

لنظام األابرهتيد األسباب اجلذرية اخلطاب الدويل خبصوص فلسطني  جتاهلوات طويلة، على مدار سن
 بداًل من كونه ، وواصفاً الوضع أبنه "نزاع" بني طرفني،لالحتالل اإلسرائيلي تدرجيياً  نتاجاً  ابعتباره اإلسرائيلي

نتيجة لأليديولوجية األساسية العنصرية بطبيعتها واملرتسخة يف املشروع االستعماري االستيطاين الصهيوين يف 
نظام استعماري استيطاين العسكري يتم تنفيذه يف إطار  ّن االحتالل اإلسرائيليأإذ . 1897 منذ عام فلسطني

 وأابرهتيد إسرائيلي. 

اإلسرائيلي املتمثل يف اهليمنة والقمع  األابرهتيدنظام  ويديناجملتمع الدويل  يعرتفلقد حان الوقت لكي 
الشعب الفلسطيين ككل ويتخذ مجيع اخلطوات الالزمة إلهنائه، مبا يف  املفروضني علىالعنصريني املنهجيني 

. عالوة ترسخ هذا النظامالتمييزية اليت  والسياسات واملمارسات اإلسرائيليةقوانني الذلك من خالل تفكيك 
 داألابرهتيعلى نظام  اليت حتافظ املباشرة أو غري املباشرة اتعلى ذلك، جيب على الدول وقف كل املساعد

إىل  إسرائيلمع والتجارية العالقات الدبلوماسية والثقافية من خالل قطع  وذلك اإلسرائيلي والتعاون إلهنائه،
 أن متتثل للقانون الدويل. 

 ال ميكن حتقيق مستقبل من الكرامة والعدالة واحلرية وتقرير املصري للشعب الفلسطيين دون تفكيك نظام 
 جذرية وكاملة. بصورة  الصهيوينواالستعمار االستيطاين اإلسرائيلي األابرهتيد 


