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 الفلسطينية للحقوقاالنتصار نحو
 الدولي للقانون وفقا  

 إرشادي كّراس
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 نحو االنتصار للحقوق الفلسطينية وفقا للقانون الدولي

 كّراس إرشادي

للشعِب الفلسطيني" الذي ُعقد في معهد  نتيجًة لمؤتمر "الخيارات واإلستراتيجيات التي ُيتيحها القانون الدولي الكّراسيأتي هذا 

ة األشخاص من غير القانونيين في فهم مساعدإلى  حيث يهدُف هذا الكّراس 3102.1جامعة بيرزيت في شهر أيار  –الحقوق

سواء ؛ ي االضطهادي المفروض على الشعب الفلسطيني بأسره، أي بمكوناته الثالثسرائيلعلى النظام اإل وتطبيقه القانون الدولي

فلسطينيون ال)الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة(، و 0691الفلسطينية المحتلة عام األراضي  ن فيالفلسطينيون الموجودو

 اآلتية:. ويجيب هذا الكراس ـ بإيجاز ـ عن األسئلة 0621ن منذ عام الالجئون الفلسطينيوو ،إسرائيل دولة ن فيالمواطنو

  ؟ياً ليس كاف وحده "االحتالل "لماذا الحديث عن  (0

 صري )األبارتهايد(،الفصل العن التهجير القسري للسكان وي واالستعمار االستيطانعن  أيضاً  لماذا يتعين علينا الحديث (3

 ؟باإلضافة لالحتالل 

 وفق ا للقانون الدولي؟ذلك بنقوم كيف  (2

 والتهجير القسري للسكان ياالستيطان ستعماراال استعمال االطر القانونية الدولية مثل يفيد الخطابالمبني علىبماذا  (2

إجراءات ضد  اتخاذ نحو ،الثالث  الطرففي بناء ضغوط على ستخدم يُ  يمكن ان وكيف ؟(األبارتهايدوالفصل العنصري )

 ي االضطهادي ؟سرائيلالنظام اإل

 

المفروض على الشعب  يسراييللفهم نظام االضطهاد اإل ا  " وحده ليس كافيحتالل لماذا الحديث عن "اال: أوال  

 ؟ةالفلسطيني بمكوناته الثالث

 

   الذي هو بدوره مجموعة  الدولي العام القانون من اً ء"القانون في الحرب"( جز اً أيض اإلنساني )ويسمى الدولي القانون دُيع

 وأعراف مقبولة كقانون. ،خر مستمد من ممارسات عامة، بعضها مكتوب واآلالدول القواعد التي تحكم العالقات بين

   ف القانون الدولي  ،عين آخرنشئ للحفاظ على النظام العام في أراضي إقليم م" بأنه نظام مؤقت أُ حتالل اال" اإلنسانييعرِّ

 سيادة الدولة األصل.إلى األراضي  حتى يتم إعادة تلك اً قائم حتاللاالنزاع مسلح. ويبقى  ت السيطرة عليه في خضمّ تمّ 

 ( 0626ية جنيف الرابعة لعام اّتفاق؛ 0611الهاي لعام  قواعدقواعد القانون الدولي اإلنساني ) التي تقوم الدولة تقّيد

األراضي  السكان المدنيين في لحماية ةتوفر قواعد قانونيالمؤقت، كما  حتاللاالت نظام لسلطا اً وتضع حدود حتالل،باال

 المحتلة. 

المفروض على الشعب  يسرائيلاإللفهم نظام االضطهاد  " وحده غير كاف  حتاللاال، يكون الحديث عن "وفي حالة فلسطين وشعبها

 اآلتية:لألسباب  وذلك الفلسطيني

 "أي الضفة الغربية 0691الفلسطينية المحتلة عام األراضي  موجود فقط في اإلنسانيون الدولي " بموجب القانحتاللاال ،

ات الحقوق انتهاكنوحي بأن فإننا  حتالل"،االبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة؛ وعند الحديث بشكل حصري عن "

 فقط. 7691لمحتلة عام الفلسطينية ااألراضي  الفلسطينية بموجب القانون الدولي العام منحصرة في

 ال يوفر قواعد إلنهاء  وحده القانون الدولي اإلنساني في حين ُيكافح الفلسطينيون من أجل حقهم في تقرير المصير، فإن

 ويلتزم الصمت حيال الحق في تقرير المصير. حتالل،اال

  ُية، مؤقتة( على حقوق اإلنسان للسكان معينة )نسب قيودحتلة أن تفرض ِبموجب القانون الدولي اإلنساني، يجوز للسلطة الم

  بناء على "الضرورات العسكرية" ومتطلبات "األمن".حتالل، االالواقعين تحت 

                                                           
1
لالطالع على التقرير الكامل عن المؤتمر باللغة اإلنجليزية، انظر:  

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/conEdu/legal_encounters/2013/621_3.pdf 
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  الفلسطينية األراضي  سنة في 29عليه  ي الذي مرّ سرائيل" ببساطة على نظام السيطرة اإلحتالل االإطالق تسمية "إن

وتنتهكه بغرض  ،تعيد تأويل القانون الدولي اإلنساني إسراييلقيقة أن فهي تتجاهل ح، اً لة تمامالمحتلة، هي تسمية مضلّ 

الفلسطينية المحتلة ربما األراضي  ي فيسرائيلبأن النظام اإل اً أيض بل توحيالسيطرة الدايمة على األرض الفلسطينية؛ 

 .ا  مشروعيكون 

  ة في يسرائيلاإلات نتهاكد الحديث عن االعن ،مرجعية قانونية القانون الدولي اإلنساني ضرورة استخدامنرى ومن هنا

 .وحدهعلى أن ال يقتصر الحديث عنه  ،الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة

 

االستطياني والتهجير القسري للسكان والفصل العنصري  ستعماريجب الحديث عن اال : لماذاثانيا  

 )األبارتهايد(؟ عشرة أسباب وجيهة

 

  ي والتهجير القسري للسكان والفصل العنصري  يعني:ستيطانستعمار االالحديث عن اال

وفلسطينيو  0691 واألرض المحتلة ،)الالجئون ةترابط التجربة التاريخية للشعب الفلسطيني بمكوناته الثالث (0)

ّكن0621 واألراضي الفلسطينية المحتلة والالجئين في  إسرائيلنا هذا الربط من أن نتجاوز الفصل بين "(، إذ يم 

 داخل والمنافي"، أي ترابط في وحدة المصير لمكونات الشعب الفلسطيني.ال

 ات الصهيونية اليومية، فهذه األطر القانونية ٌتبقي العيون مفتوحة علىنتهاكمنع وتجنب االنغماس فقط في فظائع اال (3)

 التي يجب التصدي لها وحلها.  األسباب الجذرية للصراع وعلى القضايا الجوهرية

صداء سلبية في جميع ي والتهجير القسري للسكان والفصل العنصري( أستعمار االستيطانالقانونية )اال ولهذه األطر (2)

كّ  أنحاء العالم؛  كافة تحميل الدولإلى  تعبية الرأي العام وتجنيد الدعم السياسي، ويؤدي ن مناألمر الذي يم 

ية جنيف الرابعة"، وغيرها من اّتفاقجب "ما يترتب عليها من التزامات بموإلى  ، إضافةمسؤولياتها القانونية

، وسحب إسرائيلالمعاهدات الدولية. وعلى نفس النحو، فإنها تعزز مبادرات المساءلة، مثل "حملة مقاطعة 

("، كما تعزز الجهود الساعية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب BDSاالستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها )

وأمريكا  إفريقيا، في كل من سابق ستعماراعد في كسب دعم الشعوب التي خضعت لالكما يمكنها أن تسالجرائم، 

ة حاجة ملّحة للدعم السياسي من جانب تلك الدول، على سبيل المثال، في "الجمعية ثمّ فالجنوبية وأماكن أخرى، 

ومن أجل رفع قضية العامة لألمم المتحدة"، ولدعم فتوى "محكمة العدل الدولية" بخصوص جدار الفصل العنصري، 

 أمام "المحكمة الجنائية الدولية".

في  أنظمة عنصرية محظورة بمجملها بشكل مطلق،ي والفصل العنصري معّرفان بوصفهما االستيطان ستعمارواال (2)

يمكن أن  حتاللبموجب القانون الدولي اإلنساني، وأن نظام اال اً ذاته مشروع العسكري يعتبر بحدّ  حتاللالمقابل، اال

 تشكل جرائم حرب.أو  سياسات وممارسات معينة غير قانونية، حتالل، حتى لو وجدت لسلطة االمشروعاً  يبقى

ر وحق تقرير أن القضية الفلسطينية هي قضية تحرّ  اً ي كإطار قانوني يؤكد مجدداالستيطان ستعماراستخدام اال (5)

 المصير.

 ودوافعه يسرائيلي اإلاالستيطاني ستعمارالمشروع اال ُيوّضح أهداف اً قانونيّ  اً إطار ياالستيطان ستعماراستخدام اال (9)

، ولكنها "عادية" احتاللليست سلطة  إسراييل، كما تكشف حقيقة أن 1967الفلسطينية المحتلة عاماألراضي  في

والسيطرة الدائمة عليها  ،0691بغرض استغالل األرض الفلسطينية المحتلة عام  ،تنتهك القانون الدولي اإلنساني

 واردها.وعلى م

الفلسطينية المحتلة األراضي  ، ينطبق فقط علىاً " تمامحتالل مثل "اال، ياالستيطان ستعماروعلى الرغم من أن اال (1)

ستيطاني، نكشف العناصر اال ستعماراالدولة إسرائيل تاريخ تأسيس إلى  بموجب القانون الدولي، بالعودة 0691عام 
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 ألي دولة أخرى ، وهي ثوابت مشتركة0621ى ثوابتها منذ عام التي ظلت علسرائيلي، "المنهجية" للنظام اإل

 .والفصل العنصري التهجير القسري للسكان ية؛ بعبارة أخرى،االستيطانية ستعمارتأسست على يد الحركات اال

السكان القسري والفصل العنصري )األبارتهايد( ينطبقان من ناحية قانونية على النظام  هجير األطر القانونية لت (1)

 .وما بعده 7691ما قبل عام إلى  جانبي "الخط األخضر"، كما تعود بناية على سرائيلالممارسات اإلو

وينتج عنهما  ،يعتبران جرائم ترحيل السكان القسري والفصل العنصري )األبارتهايد( ، فإنحسب القانون الدولي (6)

 .أعاله( 2: رقم انظرلألشخاص المتورطين في هذه الجرائم ) مسؤولية فردية

ف رّ ، كما أنه معيسرائيلاإلي االستيطان ستعمارالفلسطينيين هو عنصر منهجي لال التهجير القسري للسكان (01)

يتم تسليط الضوء على الحقوق والمطالب  ،وبالحديث عن التهجير القسري للسكان كعمل الإنساني لنظام األبارتهايد.

الفلسطينيون مواطنو دولة و 0691الفلسطينية المحتلة  األراضي لمن هم في –القانونية لجميع الضحايا الفلسطينيين 

 ،عادة التسكين واستعادة الممتلكات، وإالديارإلى  وهي الحق في العودة ،الستعادة حقوقهم –والالجئون  إسرائيل

)ضمانات بعدم تكرار الجريمة و المالحقة القضائية لمرتكبي الجرائم( والجبر والحق في التعويض واإلنصاف 

 2التأهيل. وإعادة

 

وفقا  لفصل العنصريللسكان وا ى اني والتهجير القسرطاالستي ستعمارالل نطّبق األطر القانونية : كيفثالثا  

 ؟للقانون الدولي

 

 ي االستيطان ستعماراال

 

 خلفية عامة

ليين لصالح مجتمع صمن السكان األالذي يتخلص  ستعماري اال)أي االستيطان ستعمارومن ضمنه اال اً حالي ستعمارااليعتبر 

في الوقت الذي تأسست  ،بشكل صريح بموجب القانون الدولي ظوراً . ومع ذلك، لم يكن االستعمار محتماما   ا  محظورالمستوطنين( 

نتيجة لنهوض حركات التحرر  ،، فقد بدأ التحول الجوهري في هذا المجال فقط في خمسينيات القرن الماضيإسرائيلفيه دولة 

صراحًة في الستينيات من القرن الماضي، وذلك عندما اعتمدت  اً محظور ستعمار. ثم أصبح االستعمارلقوى اال الوطني المكافحة

األمم المتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة. وبما أن هذا الحظر ال ُيطّبق بأثر رجعي، باتت العمليات 

المحصنة بحكم باعتبارها الدولة القومية  ،ية بتأسيس نفسهااالستيطانية ستعماراالية السابقة، التي قامت خاللها القوى ستعماراال

التي قادتها األمم المتحدة. وكنتيجة لذلك،  ستعماراالإنهاء  جراءات عمليةء الصفة الطبيعية عليها من جانب إضفااألمر الواقع، وتم إ

حدود الدول القائمة، حتى تلك الدول التي تأسست عن  ال ينطبق داخل رستعمافإن الرأي القانوني السائد هو أن اإلطار القانوني لال

 .إسرائيلاإلبادة الجماعية، مثل الواليات المتحدة وأستراليا وأو  والتهجير القسري للسكان ستعمارطريق العدوان واال

 التعريف القانوني

نصوص قرارات لألمم هي  ستعمارلدولي التي تتناول االة للقانون ائيسالصكوك الر، فستعمارال توجد معاهدات دولية تعّرف اال

لعام  0502)قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم اإلعالن بشأن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة  المتحدة، والسّيما

                                                           
2
نتهاكات في اإلنصاف والتعويض لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ولالانظر كمثال: دليل األمم المتحدة: مبادئ أساسية وإرشادية بشأن الحق  

 (: 3115الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني )
eferer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r60_ehttp://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147&r

n.shtml&Lang=A 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r60_en.shtml&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r60_en.shtml&Lang=A
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أشكاله ومظاهره".  بجميع ستعمارويؤكد هذا اإلعالن على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، كما يدين "اال 3(.0691

 هذا اإلعالن، فإن:إلى  واستناداً 

إلى  بحرية وتسعى ،السياسي مركزها بحرية تحدد نأ الحق هذا بمقتضى ولها مصيرها؛ تقرير في الحق الشعوب لجميع 

 .والثقافي واالجتماعي االقتصادي إنمائها تحقيق

لحقوق اإلنسان األساسية، وبما  اً ]والتي[ تشكل إنكار سيطرة أجنبية،إخضاع الشعوب الستعباد واستغالل وهو  ستعماراال

 ل عائقا أمام تعزيز السالم العالمي والتعاون الدولي.يتناقض مع ميثاق األمم المتحدة، ويشكّ 

)الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع  7691الفلسطينية المحتلة عام األراضي  ي فيسراييلعندما تقدم حجتك بأن النظام اإل

 استيطاني، عليك أن تثبت أن: استعمارهو غزة( 

وأكثر األعمال صلة  .استعمارأعمال الفلسطينية المحتلة، بأنها األراضي  في إسرائيلات القانون الدولي التي ترتكبها انتهاك (0
 4هي ستعمارباال

 القوة، إضافةب يراضاألى عل إسرائيلالسالمة اإلقليمية لألراضي الفلسطينية المحتلة، على سبيل المثال: استيالء  انتهاك 
 وأعمال البنية التحتية من طرق وأنفاق  ،من خالل إقامة المستوطنات وتجزئتها الفلسطينية المحتلةاألراضي  تفتيتإلى 
وضم القدس الشرقية وإغالقها أمام الفلسطينيين؛ وحصار قطاع غزة والتعامل معه  ،لتسهيل نقل المستوطنين دار الجو

 ككيان منفصل.

 واستغاللها لألرض والمياه. إسرائيلالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، على سبيل المثال، مصادرة  كانتها 

 ية فيما يتعلق بالضرائب سرائيلي، كمثال، اإلجراءات اإلسرائيلالفلسطينية المحتلة باالقتصاد اإلاألراضي  إلحاق اقتصاد
للبضائع  اقتصاد تابع، ومستهلك رئيسإلى  حولت االقتصاد الفلسطينيالتي ..إلخ، والقيود على االستيراد والتصدير .

 ية.سرائيلاإل

  ثقافتهم وممارستها، على سبيل المثال: إعادة تسمية مواقع ومعالم رأيهم وحرمان الفلسطينيين من حق التعبير بحرية عن
وقمع حرية  إغالقها،أو  ثقافيةالمؤسسات لالمواقع وا تدميرالفلسطينية المحتلة باللغة العبرية، واألراضي  فلسطينية في

 التعبير.

 ،راٍض ي على أسرائيلفرض القانون المدني اإل حرمان الفلسطينيين من القدرة على حكم أنفسهم، على سبيل المثال
ري تغييرات دائمة في المؤسسات والقوانين والنظام اإلدا ليوالذي يؤدي إ فلسطينية محتلة )المستوطنين والقدس الشرقية(

تضطهد الفلسطينيين وتعطي امتيازات للمستوطنين وإغالق  ،قوانين أوامر عسكرية/إلى  باإلضافةاألراضي،  في هذه
 .لخالفلسطينية في القدس الشرقية،...إوإغالق المؤسسات  وفصلهما، قطاع غزة والقدس الشرقية

 -الفلسطينية المحتلة األراضي  ية فيستعمارألفعال االاليوم في تنفيذ هذه ا إسرائيلالذي تستخدمه الممنهج والمتعمد  سلوباأل (3
 تكوينها: وكجزء من تاريخ ،0691قد استخدمته ضد الفلسطينيين قبل العام  الذي التي كانت سلوبهو ذات األو

 0621ي الذي فرض على الفلسطينيين داخل "الخط األخضر" بين سنوات )سرائيلالحكم العسكري اإلإلى  اإلشارة-
 0692.5في عام  مسبقاً  ية لألراضي الفلسطينية المحتلةإسرائيليس حكومة عسكرية ( وتأس0699

 والوثائق التاريخية التي  ،يةسرائيلية والبيانات السياسية الرسمية والمؤسسات الصهيونية/اإلسرائيلالقوانين اإلإلى  اإلشارة
شرقية(؛ وإدماج مطالب الصهيونية بالسيادة مثل ما يسمى بـ"توحيد القدس" )ضم القدس ال ،ستعمارتكشف عن مقاصد اال

ية سرائيلي؛ والبيانات والتصريحات الرسمية التي توضح النية اإلسرائيلعلى كامل أرض فلسطين االنتدابية في القانون اإل
 رستعماية )الوكالة اليهودية الاستعمارية"؛ والتعريف الذاتي للحركة الصهيونية بوصفها قوة االستيطانلضم الـ"كتل 

االدعاء الصهيوني بالسيادة على كامل أرض  على يسرائيللقانون اإلواحتواء ا  (PJCA ،0632-0651 فلسطين/
)الصهيونية( التي تنكر حق شعب فلسطين ية الرسمية سراييلاأليديولوجيا العنصرية اإلإلى  إضافة 6،فلسطين االنتدابية
 األصلي في وطنه.
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 (، ملخص تنفيذي على الرابط:3116انظر: مجلس بحوث العلوم اإلنسانية في جنوب إفريقيا، "احتالل، استعمار، أبارتهايد؟" ) 

http://www.alhaq.org/arabic/images/stories/PDF-AR/south-africa.pdf 
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 المصدر متوفر باإلنجليزية.. 251، ص Metropolitan Books ،3111: "إسرائيل، الحرب والسنة التي حولت الشرق األوسط" 0691توم سيغف،  
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لى الرابط: ، متوفر باإلنجليزية ع1245-5075من  22انظر: مناطق الوالية القضائية وسلطات التقدير، رقم  

http://israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/areajurisdictionpowersord.htm وهذا القانون ال يزال ساريا، بالرغم من ،
ب من القانون وإدارة سلطة التقدير( وأعطى الحكومة  00)القسم  0691حزيران  31ر تم سنه من قبل البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( بتاريخ وجود تعديالت لقانون آخ

 ضمن الدولة أم ال. 0691اإلسرائيلية الخيار في أن تقرر إدماج المناطق المحتلة عام 
 

file://psf/Home/Downloads/:%20http:/www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtm
http://www.alhaq.org/arabic/images/stories/PDF-AR/south-africa.pdf
http://israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/areajurisdictionpowersord.htm
http://israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/areajurisdictionpowersord.htm


0 

 

 لعرقي"التهجير القسري للسكان "التطهير ا
 

  خلفية عامة

ما تمت التوصية به كوسيلة لحل الصراعات والتوترات  في القانون الدولي، وغالباً  ترحيل السكان مقبوالً ، كان تهجير وتاريخياً 

يمكن المحاججة بأنه في العرقّية عندما تكون أقليات قومية متورطة فيها، بما في ذلك في أعقاب الحربين العالميتين. ومع ذلك، 

تهجير السكان باعتباره إلى  ، كانت الدول تنظر فعليا  7691لتهجير السكان في العام  لعمليتها الواسعة األولى إسراييلقت تنفيذ و

( ذكر 0625نوريمبيرغ العسكرية الدولية ) وذلك ألن ميثاق لمحكمة ؛وجريمة بموجب القانون الدولي العرفي ا  جسيم اانتهاك

 يمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية، وتمت محاكمة بعض المجرمين النازيين على هذا األساس. وفيما بعدتهجير المدنيين باعتباره جر

وميثاق روما لمحكمة  ،(0626بموجب معاهدة جنيف الرابعة )لعام ة واألعمال المشابه وتجريمهم وتهجيرهم، تم حظر السكان

لدولية ليوغوسالفيا السابقة بمحاكمة مرتكبي جريمة التهجير وكما قامت المحكمة الجنائية ا ،(3113الجنايات الدولية )لعام 

 القسري.

 التعريف القانوني 

متوفر في تقرير "تهجير السكان" الجسيم والجريمة المتمثلة في  نتهاكلتحديد اال واألوسع استخداماً  التعريف القانوني األكثر شموالً 

 :0662األمم المتحدة لعام 

بغرض تغيير التركيبة السكانية )الديموغرافية( أو  بهدفخارج منطقة ما أو  داخلإلى  للسكان قسري وممنهج ومتعمد "نقل هو

األيديولوجيا تؤكد على أو  أيديولوجيا سائدة، وبشكل خاص، عندما تكون تلك السياسةأو  سياسةإلقليم معين وذلك وفقا ألهداف 

بغرض الغزو أو  السيطرة عليها،أو  على حيازة أراض اً يهيمنة جماعة معينة على أخرى. ويكون هدف تهجير السكان منطو

 7مواردهم."أو  استغالل السكان األصليينأو  العسكري

ف ولم تجّرم أعمال اّتفاقوعلى الرغم من أن المعاهدات الدولية ) ية جنيف الرابعة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية( لم تعرِّ

نظر أدناه(. بوصفها جرائم دولية )امحددة من عمليات تهجير السكان  أفعاال  إال أنها تعّرف تهجير السكان بهذه الصيغة الشاملة، 

 على للداللةأو  ،والشامل الواسع بمعناها السكان تهجير عمليات على للداللة العرقي" التطهير" مصطلح استعمال الممكن ومن

 التطهير"لـ يوجد ال ولكن 8،المذكورة أعاله المعاهدات في تعريفها تم التي للسكان" القسري بالتهجير" تتعلق معينة إجرامية أعمال

 الدولي، القانون بموجب بذاتها قايمة العرقي التطهير جريمة من يجعل منفصل تعريف له وليس واضح، قانوني تعريف "العرقي

  .متنوعة بصور صطالحاال هذا ستخدما فقد

في حالة وجود  جرايم حربكمة الجنائية الدولية، فإن األفعال التالية معرفة بوصفها ية جنيف الرابعة وميثاق روما للمحاّتفاقبموجب 

 :)الفلسطينية المحتلةاألراضي  كما الحال(صراع دولي مسلح 

 إقليم دولة إلى  الجماعي، وكذلك إبعاد األشخاص المحميين من اإلقليم المحتلأو  الترحيل القسري الفرديأو  النقل

لضرورات عسكرية أو  اضي أي دولة أخرى، باستثناء حاالت اإلخالء المؤقت ألغراض السالمةأرإلى أو  حتاللاال

االحتجاز غير القانوني )ميثاق روما، أو  التهجيرأو  اإلبعادإلى  ((، إضافة0)26ية جنيف الرابعة، المادة اّتفاقملحة )

 .)أ()سابعا((3-1المادة 

 ية جنيف اّتفاقالمحتلة، أي إحالل المستوطنين )األراضي  إلى حتاللمة باالنقل السكان المدنيين من إقليم السلطة القائ

 )ب()ثامنا(.3-1روما، المادة ميثاق  (،9)26الرابعة، المادة 
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هم، بما فيها زراعة المستوطنين: التقرير التمهيدي الذي تم تحضيره من قبل السيد عون الخصاونة والسيد ريبوت  أبعاد حقوق اإلنسان في عمليات نقل السكان أو ترحيل 
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8
 :Max Planck Encyclopedia of Public International Lawأكثر منها قانونية، انظر: للمزيد من التفاصيل حول "التطهير العرقي" بوصفه فكرة سياسية  
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 ( وجرائم الحرب التي يمكن أن ينجم عنها تهجير 021ية جنيف الرابعة )المادة، ّتفاقات الجسيمة النتهاكعدد كبير من اال

ميثاق روما مسلح )مثال: التدمير/ والمصادرة غير القانونية للممتلكات( والتي يِرد ذكرها في  قسري أثناء صراع دولي

 3.9-1للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 

(، فإن األفعال التالية معّرفة على 0691ما قبل حرب عام  إسرائيل)بمعنى آخر، ال يكون فيها صراع دولي مسلح وفي الحالة التي 

 :د اإلنسانيةجرايم ضأنها 

 بصفة فيها يوجدون التي المنطقة من اً قسر المعنيين األشخاص نقل " التهجير القسري للسكان، وهذا يعنيأو  اإلبعاد 

-1)د( و 0 -1)ميثاق روما، المادة  .الدولي القانون بها يسمح اتمسّوغ دون ،آخر قسري فعل بأيأو  بالطرد ،ةمشروع

المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالتهجير القسري في  ،تحدد المسموح به والمحظور)د((. ويوجد تلخيص للقواعد التي 3

 10(.6-5)المبادئ  التشرد الداخلي بشأن

 1عن عمليات التهجير القسري يحددها ميثاق روما، المواد  اً أيض هناك قائمة إضافية لجرائم ضد اإلنسانية يمكن أن تنتج-

 .3-1و 0

 إسرائيلالتطبيق على 

ت أعمال تهجير السكان/التطهير العرقي في عملية طرد وتهجير قسري تجلّ  ،يسرائيلي اإلاالستيطان ستعمارق التاريخي لالفي السيا

وجرى ية. ستعماراألمر الذي يّسر العملية اال ؛وإحالل مستوطنين يهود مكانهم ،للبالد نالسكان األصليووهم  ،للفلسطينيين

على وجه الخصوص  وما بعده 7691ية وجرايم تهجير السكان التي حدثت ما قبل العام ييلسراات اإلنتهاكباال ا  االعتراف دوليّ 

 . وعي هذه الحقيقة محدودا   ومع ذلك ظلّ  (،7: جدول رقم انظر)

 

تقوم بعمليات تهجير  -ياالستيطاني ستعمارية الحالية  ومع تاريخها االستعماربأعمالها اال -إسراييلعندما تقدم حجتك بأن 

 طهيرعرقي، عليك أن تثبت:سكان/ت

 
 لـ)مناطق معينة( من البالد على كال جانبي "الخط األخضر". بتغيير الوضع والتركيبة السكانيةتقوم  إسرائيلبأن  (0

 
 عبر: 0691الفلسطينية المحتلة عام األراضي  في

  (؛ ميثاق 9)26ف الرابعة، المادة ية جنياّتفاقالفلسطينية المحتلة )األراضي  داخلإلى  يين )مستوطنين(إسرائيلنقل مدنيين
 .()ب()سابعاً 3-1روما، المادة 

  ( أ(  3-1(؛ )ميثاق روما، المادة 0)26ية جنيف الرابعة، المادة اّتفاقتهجير/طرد/ احتجاز غير مشروع للفلسطينيين(
الء، مصادرة/حرمان ية الشائعة من )هدم البيوت/عمليات اإلخسرائيل(. وهذا يتطلب أن نظهر بأن الممارسات اإل)سابعاً 

مفرط/عشوائي  الفلسطينيين من الوصول لألراضي والمياه، الحرمان من حرية الحركة/اإلقامة/ وحدة األسرة، استخدام
التهجير إلى  وتؤدي ،قانون حقوق اإلنسانتهك القانون الدولي اإلنساني ولخ( هي ممارسات تمييزية تنللقوة المسلحة، ...إ

 ناطق محددة )لصالح المستوطنين اليهود(.م للفلسطينيين منالقسري 
 في داخل "الخط األخضر" عبر:

  :د(، وهذا يتطلب أن نبين أن  3-1طرد/ ترحيل قسري غير قانوني للمواطنين الفلسطينيين )ميثاق روما، المادة(
جمعات سكانية دون المستوى، مصادرة أراض، هدم البيوت، عدم االعتراف بت ية الشائعة )خدماتسرائيلالممارسات اإل
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ا دايما عندما، التهجير القسري هو  : )أ( يكون مبنّيًا على سياسات فصل عنصري، تطهير عرقي أو سياسات مماثلة تهدف إلى/ أو ينتج عنها عمل تعسفي ويكون محظور 

ات المسلحة، إال إذا تطلبت ذلك سالمة المدنيين، أو ضرورة عسكرية ملحة. تبديل/تغيير التركيبة السكانية المتأثرة من ناحية عرقية، دينية أو عنصرية. )ب( في حاالت النزاع
سالمة المتأثرين وصحتهم )ج( في حاالت المشاريع التنموية الضخمة، والتي ال تسّوغها مصلحة عامة إجبارية وبصورة قطعية. )د( في حاالت الكوارث، إال إذا تطلبت 

 http://www.internal-. :(3-6)المبدأ  إخالءهم. )هـ( عندما تستخدم كعقوبة جماعية
D2D60780257099004FCAA3/$file/guiding_principles_displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/0C3CD9D815

on_idp_arabic.pdf 

http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/0C3CD9D815D2D60780257099004FCAA3/$file/guiding_principles_on_idp_arabic.pdf
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http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/0C3CD9D815D2D60780257099004FCAA3/$file/guiding_principles_on_idp_arabic.pdf
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 تهجير قسريإلى  وتؤديلخ( هي ممارسات تمييزية وتنتهك حقوق اإلنسان ائمة، إعادة التوطين القسري، ...إق
 11للفلسطينيين )لصالح السكان اليهود(.

 
، واسع النطاق للممارسات المذكورة أعالهال، أي االستخدام في تهجير السكان إسراييلالطبيعة الممنهجة والجسيمة لسياسة  (3

واسع النطاق للتركيبة السكانية المتأثرة، والعدد الكبير الفي الماضي والحاضر، وعلى جانبي "الخط األخضر" والتغيير 
 ومن ضمنهم الالجئون. ،للضحايا الفلسطينيين

 
معلنة ية والخطط الرسمية والسياسات السرائيلعلى سبيل المثال القوانين اإل وسبق اإلصرار،)القصد( وجود عنصر العمد   (2

وحتى اليوم(، وذلك لتحقيق الغرض المعلن المتمثل بطرد الفلسطينيين من ديارهم، ومنع  0621والمعتمدة )منذ ما قبل عام 
على أسس  (؛ وهندسة التركيبة السكانية0691و 0621، والجئو رون داخلياً منهم )بمن فيهم األشخاص المهجّ  رينعودة المهجّ 

دية )كمثال: القدس الشرقية المحتلة، الجليل والنقب(؛ و األيديولوجيا والسياسة العنصرية عنصرية لضمان غالبية سكانية يهو
 واألراضي الفلسطينية المحتلة(. إسرائيل" )إسرائيلاليهودية فيما يسمى بـ "أرض  ية الرسمية المتمثلة في الهيمنةسرائيلاإل

 

 الفصل العنصري )األبارتهايد( 
 

 خلفية عامة 

 ستعمارللتمييز والهيمنة على أساس العرق، وعادًة ما ينشأ في سياق اال ؤّسسيّ ي )األبارتهايد( هو نظام مالفصل العنصر

غير حكومية، فإن الفصل العنصري هو أو  الذي يمكن أن تقوم به جهات حكوميةالقسري للسكان،  للتهجير وخالفاً  .ياالستيطان

من أشد صيغ التمييز العنصري، فقد تم حظره بموجب القانون  األبارتهايد. وألن الدول فقط تمارسهنظام للتمييز )العنصري( 

صراحًة  ثم أصبح "التقسيم/العزل والفصل العنصري" محظوراً . على األقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،الدولي العرفي

 –بوصفه جريمة ضد اإلنسانية  –لعنصري (، وتم تجريم الفصل ا2، المادة 0695ية القضاء على التمييز العنصري )اّتفاقبموجب 

وبموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية  ،(0612)ية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ّتفاقاالوذلك بموجب 

ظام في ناميبيا، فإنه يمكن تطبيق ن إفريقيا(. وكما اتضح من مثال نظام الفصل العنصري الذي طبقته جنوب 3113الدولية )

. 0691واألراضي الفلسطينية المحتلة عام  إسرائيلفي  مثلما يحدث مثالً  السيادّية للدولة،األراضي  في داخل وخارجاألبارتهايد 

ليس بالضرورة أن ينتهي نظام الفصل العنصري بـ "حل الدولة الواحدة" في كامل اإلقليم الذي كان يخضع وعالوًة على ذلك، 

حه مثال ناميبيا، التي مارس شعبها حق تقرير المصير عبر االستقالل الوطني، وذلك يوضّ  اً أيض ذا. وهلنظام الفصل العنصري

الحل للفصل أفريقي، الذي كان يسيطر ويستعمر بلدهم. ولذلك، فإن يا ضد نظام الفصل العنصري الجنوب نتيجة لكفاح شعب ناميب

َهدة  كافة ل السماح بممارسة حقوق اإلنسانمن أج ي؛سسّ المؤالتمييز العنصري إنهاء  العنصري يتمثل في للمجموعة المضّط 

 )بفتح الهاء(، بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 التعريف القانوني

يتطلب وجود نفس الظروف التي  ال إال أن الفصل العنصري، إفريقياعلى الرغم مما يمكن استنتاجه من التجربة الخاصة لجنوب 

فجريمة الفصل تعريف قانوني للفصل العنصري ُمطبق على المستوى العالمي، أصبح هناك  ، فقداإفريقيوجدت في جنوب 

 فة في اثنتين من المعاهدات الدولية بمصطلحات مشابهة، ولكنها غير حصرية:العنصري معرّ 

جريمة الفصل العنصري  ةالمادة الثاني عّرفت ،(7611ية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها )ّتفاقفي االف

 12:بأنها

                                                           
11
 انظر، على سبيل المثال: "مخطط برافر":  

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1-B7%D8%B7http://adalah.org/Articles/1297/%D9%85%D8%AE%D8% 
 

12
ال توجد ترجمة رسمية لالتفاقية باللغة العربية، النص األصلي باإلنجليزية موجود على هذا الرابط:  

English.pdf-14861-I-1015-n.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volumehttp://treaties.u  تعليقات تمهيدية وشرح حول االتفاقية
 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cspca/cspcaa.pdfباللغة العربية توجد على هذا الرابط: 

http://adalah.org/Articles/1297/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://adalah.org/Articles/1297/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cspca/cspcaa.pdf
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سانية ناإل أي تلك األفعال غيرالجنوبية،  إفريقياسياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي ُتمارس في 

 ية.بصورة منهج وتقوم باضطهادها ،على فئة عرقية أخرى من البشر وإدامتها هيمنة فئة عرقية من البشر المرتكبة بغرض إقامة

 :وتشمل األفعال غير اإلنسانية ما يأتي

 عتقال/االحتجاز غير القانوني(.الحرمان من الحق في الحياة والحريات الشخصية )القتل، التعذيب، اال 

 جزئياأو  كليا الجسدي، الهالك إلي تفضي أن منها يقصد معيشية لظروف العمد اإلخضاع. 

 واالجتماعية السياسية الحياة في المشاركة من معينة فئاتأو  فئة منع بها صدقيُ  تشريعية، وغير تشريعية تدابير، أية اتخاذ 

 اإلنسان حريات من و)الحرمان الفئاتأو  الفئة لهذه التام النماء دون تحول ظروف خلق دوتعمّ  للبلد، والثقافية واالقتصادية

 الوطن(. إلى  حق العودة ذلك في بما األساسية، وحقوقه

 الزواج المختلط، مصادرة تقسيم السكان على أسس عرقّية )مثال: محميات، معازل، حظر إلى  دفأية تدابير أخرى ته

 األراضي(.

 د يدي العاملةاستغالل األ  .ة()للفئة المضطه 

 لمعارضتهم نظام الفصل العنصري. ،بحرمانهم من الحريات والحقوق األساسية اضطهاد األشخاص والمنظمات 

 )ح(: 3-1، المادة مة الجنايية الدوليةفي ميثاق روما األساسي للمحك

 المنهجي االضطهاد قوامه مؤسسي نظام سياق في وترتكب 1 الفقرة في إليها المشار األفعال طابعها في تماثل إنسانية ال أفعال

ِ  وترتكب أخرى، عرقية جماعاتأو  جماعة أية إزاء واحدة عرقية جماعة جانب من المنهجية والسيطرة  ذلك لىع اإلبقاء ةنيّ ب

 .النظام

 ي:، ما يأت0، فقرة 1ة في المادة رقم نسانية المذكورومن بين األفعال غير اإل

 ر المشروع، خارج القانون/القضاء(.القتل )القتل غي 

 التهجير القسري للسكان.أو  اإلبعاد 

 األساسية للقانون الدولي.بما ينتهك القواعد  ،الحرمان القاسي من الحرية الجسديةأو  السجن 

 .التعذيب 

 لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية(.نكار المنهجي االضطهاد )اإل 

 بالصحة النفسيةأو  بالجسم ،أذى خطيرأو  ،إنسانية أخرى ذات طبيعة مشابهة، وتتعمد التسبب في معاناة شديدة أفعال غير 

 البدنية.أو 

 إسرائيلالتطبيق على 

يين هم "جماعات عرقية" سراييلالفلسطينيين واليهود اإلألن  ؛إسرائيلينطبق اإلطار القانوني لنظام الفصل العنصري على 

الذي يتضمن عناصر األصل المشترك ، ( الواسع لهذا االصطالح في القانون الدوليالسوسيولوجي وليس البيولوجيبالمعنى )

التصور إلى  جماعة متميزة، إضافة منهما القومي/العرقي، والتاريخ والتجربة المشتركة، والتعريف الذاتي للهوية باعتبار كل  

ظل المجتمع الدولي  14، وحينما قامت األمم المتحدة بإبطال "قرار الصهيونية = العنصرية"،0660ومنذ عام  13الخارجي لها.

اري ي المؤسسي ضد الفلسطينيين، كما أن الرأي االستشسرائيلفي معالجة التمييز العنصري/األبارتهايد اإل الرسمي بأكمله متردداً 

ي. ومع ذلك، صدرت في اآلونة األخيرة، نتائج مهمة سرائيل( لم يبحث في التمييز العنصري اإل3112لمحكمة العدل الدولية )عام 

والفصل العنصري على جانبي "الخط األخضر"، وجاءت تلك  رافي للسكان والمناطق(جغالبخصوص التمييز العنصري والعزل )

                                                           
13
سيل حول فلسطين ]المحكمة الشعبية[، نتائج كاملة لجلسة كيبتاون، الفقرات   ، هذا الراط يؤدي إلى اللغة 31-5-01-5، 03-5، 00-5انظر، على سبيل المثال، محكمة ر 

full-%E2%80%94-session-africa-africa/south-http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-اإلنجليزية: 

findings للمحكمة الشعبية باللغة العربية:  وعلى هذا الرابط ملخص-http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south

arabic-ngsfindi-of-summary-session-town-findings/cape-full-%E2%80%94-session-africa-africa/south 
14
 (.0660) 29/19( والذي تم إبطاله بقرار الجمعية العامة رقم 0615) 2216قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings/cape-town-session-summary-of-findings-arabic
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings/cape-town-session-summary-of-findings-arabic
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings/cape-town-session-summary-of-findings-arabic
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ي الحقائق حول المستوطنات لمعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وعن بعثة األمم المتحدة لتقصّ النتائج من لجنة األمم المتحدة ا

 خرى.من بين جهات أ ،يةسرائيلاإل

ية في تهجير سرائيلأعاله: ميثاق روما األساسي(، يمكن إدراج السياسة اإل انظرالتعريف القانوني للفصل العنصري )إلى  واستنادا

تاريخ إلى  بالنظر إنسانية من أفعال الفصل العنصري. وبالتالي،غير  عرقي( ضمن هذا اإلطار، باعتبارها أفعاالً السكان )التطهير ال

أصبحت  ،استيطاني إحاللي استعماري، بوصفه حركة سرائيلر الفصل العنصري )األبارتهايد( اإليمكن تصوّ  ،إسرائيلة نشأ

وأفضل تعريف لنظام الفصل العنصري . إسرائيلفي قوانين ومؤسسات دولة  "، وتم إدماجهاةؤّسسمسياساتها للتطهير العرقي "م

 -حتاللبوصفها سلطة اال -طتهسابو إسراييلسي للتمييز العنصري والهيمنة، حيث تقوم دولة ي المعاصر هو: نظام مؤسّ سراييلاإل

الفلسطينية المحتلة، وذلك بغرض اضي األر وتستعمر ،وتضطهد الشعب الفلسطيني بأسره ،بمنح االمتيازات لليهود بشكل منهجي

ير العرقي للفلسطينيين هو عمل ن التهجير القسري/التطهوإالحفاظ على هذا النظام وتعزيزه في كامل إقليم فلسطين االنتدابية. 

 ي.سراييلمة من ركايز نظام الفصل العنصري اإلل ركيزة مهإنساني من أعمال االضطهاد، ويشكّ غير 

 هي نظام فصل عنصري)األبارتهايد( حتالل، ، بوصفها الدولة القايمة باالإسراييلن عندما تقدم حجتك بأ

 الفلسطينية المحتلة،األراضي  وتضطهد الشعب الفلسطيني بأسره، وتستعمر 

 ي:يجب عليك أن تثبت ما يأت

نه مشّرع في القانون "، أي أؤّسسيّ "م هو نظام والهيمنة عليهم للتمييز العنصري واضطهاد الفلسطينيين إسرائيلنظام  (0
الوكالة اليهودية، المنظمة الصهيونية العالمية وفي والية المنظمات الصهيونية التي تقوم بوظايف عامة ) ،يسراييلاإل

غياب الحق الدستوري في المساواة من نصوص  ي:سرائيلتتعلق بالقانون اإل وتوابعها، مثل الصندوق القومي اليهودي(. أمثلة
لـ"المواطنين والسكان اليهود"؛ قطع  ية التي تعطي منزلة عليا في الحقوق والخدماتسرائيلي؛ القوانين اإللسرائيالقانون اإل

ديارهم؛ تقديم حالة متردية من الخدمات إلى  الصالت القانونية بين الالجئين الفلسطينيين وبين بالدهم، ومنعهم من العودة
لـ"تأميم" أراضي السكان  وقوانين يتم استخدامها واطنون" فحسب؛والحقوق للفلسطينيين الذين يصنفون على أنهم "م

 15.الفلسطينيين األصليين )أي مصادرتها لصالح "المواطنين" اليهود(
لتتطابق مع  ،هاية التي تم سنّ سرائيلوفيما يتعلق باألراضي الفلسطينية المحتلة، يتوجب عليك أن تشرح األوامر العسكرية اإل 

األراضي  ، من خالل تطبيق نظام قانوني تمييزي مزدوج فييسزية؛ وكيف أن هذا التمييز مثبت ومؤسّ هذه القوانين التميي
 ي على المستوطنين اليهود، وفرض الحكم العسكري على الفلسطينيين(.سرائيلالفلسطينية المحتلة )تطبيق القانون المدني اإل

التي يحظرها  إنسانية معينة من أفعال نظام الفصل العنصري رأفعال غيباضطهاد الفلسطينيين من خالل تنفيذ  إسرائيلتقوم  (3
)على نطاق واسع ومتواصل على مّر الزمن، وتؤثر على أعداد كبيرة من  ةيّ بصورة منهجالقانون الدولي، ولكنها تطبقها 

 الفلسطينيين، وتتسبب في أضرار وإصابات خطيرة(، نذكر منها، على سبيل المثال، ال الحصر:

 بما في ذلك اإلبعاد والتهجير القسري/واحتجاز )اعتقال( الفلسطينيين على جانبي "الخط األخضر"، ر السكانأعمال تهجي ،
 .الفلسطينية المحتلةاألراضي  داخلإلى  يين )المستوطنين(سرائيلمثلما يجري نقل السكان المدنيين اإل

  ،االستخدام العشوائي/المتعمد للقوة المسلحة ضد على سبيل المثال من خالل  التعذيب، واالعتقال غير المشروعوالقتل
 لخاالعتقال اإلداري، ..إو الواسعة،واالعتقاالت الجماعية  ،واإلعدام خارج نطاق القضاء ،المدنيين )غزة(

  ،وتفرقة عنصرية، بما فيها حق العودة لالجئين؛ من خالل قوانين تمييزيةالحرمان المنهجي من حقوق اإلنسان األساسية 
األراضي  )فيية استعمارأعمال إلى إضافة  ،)على جانبي "الخط األخضر"(ة/تدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادر

كباقي  اً واحد اً ومنع التنمية والمشاركة السياسية وحق تقرير المصير للفلسطينيين باعتبارهم شعب، الفلسطينية المحتلة،(
 الشعوب.

في كامل أرض فلسطين االنتدابية.  صد الحفاظ على نظامها التمييزي وتعزيزهبقنسانية اإل غيرهذه األفعال  إسرائيلترتكب  (2
 ية التي تؤكد بأن عمال غيرسرائيلالبيانات والتصريحات الرسمية حول الخطط/السياسات اإلإلى  وأنت هنا بحاجة لإلشارة

"حماية أو  لبهم في البالد/المنطقة"،"تقوية الوجود اليهودي/إضعاف الوجود الفلسطيني/ومطا رف )مثال( بهدفقد اقتُ  إنساني
األمثلة حول  اً انظر أيض" منع المطالب/المقاومة الفلسطينية/تكوين أغلبية فلسطينية" )أو  كدولة للشعب اليهودي"، إسرائيل

 (.3-واإلطار 0-)النية( في اإلطار

 

                                                           
15
(، 0651لغائبين )(، قانون أمالك ا0653الوكالة اليهودية ) –(، قانون "مكانة" المنظمة الصهيونية العالمية 0653(، قانون الجنسية اإلسرائيلي )0651قانون العودة ) 

 Database-Law-Discriminatory-http://adalah.org/Israeliوعدد كبير من القوانين الالحقة، انظر: 

http://adalah.org/Israeli-Discriminatory-Law-Database
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االستعمار االستيطاني بماذا يفيد الخطاب المبني على استعمال االطر القانونية الدولية مثل  :رابعا  

 والتهجير القسري للسكان والفصل العنصري )األبارتهايد(؟

وكيف يمكن ان ُيستخدم في بناء ضغوط على الطرف الثالث ، نحو اتخاذ إجراءات ضد النظام  

 اإلسراييلي االضطهادي ؟

 

حكام أل إسرائيلالتزام قانوني لضمان احترام  ية جنيف الرابعةاّتفاق الموقعة على على األطراف، بموجب القانون الدولي اإلنساني

القانونية المتعلقة بكل من  واألطر األدوات مجموعة من كما أن الربط والمزج بين ،الفلسطينية المحتلةاألراضي  ة فييّتفاقالا

 وحجمها ية القانونيةالمسؤول نطاق من يزيد ؛والفصل العنصري ،التطهير العرقي/ سكان هجيرتو ياالستيطان ستعماراالو حتاللاال

 لجميع الدول واألفراد.

دولي بأسره، هي قواعد ملزمة للمجتمع ال ؛والفصل العنصري ،السكان هجيرتو ،ستعماراالقواعد القانون الدولي التي تحظر ن إ

ي ، الذوةبالقاألراضي  االستيالء على حظرو ،حق تقرير المصيرعلى  نفسه األمر و ينطبق ،الدول جميعاً  ويجب أن تحترمها

 (.0جدول رقم  انظر) 3112في رأيها االستشاري لعام  ،محكمة العدل الدوليةإليه  أشارت

 تنفيذ منها ليس مطلوباً و، هذه القواعد الملزمة عالمياً  انتهاكعن  مسؤولية مباشرة ولةالمسؤهي الدولة  إسراييل 

 :تزاماتها اإلضافية منلقيام بالبل عليها ا، فحسب 16بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة التزاماتها

 .اتنتهاكوقف اال  (0)

 تقديم تعويضات كاملة للضحايا الفلسطينيين.  (3)

 

  إضافة اللتزاماتها  ،واجبين قانونيين ية الخطيرةسرائيلات اإلنتهاكاال اجهالتي توالمنظمات الدولية والدول جميع على إن

 :وهما، خرىأبموجب معاهدات 

 ية الخطيرة.سرائيلات اإلنتهاكهذه االواجب التعاون لوضع نهاية ل  (0)

مساعدة للحفاظ على أو  م أي عون، وأن ال تقدّ إسرائيلأوجدته دولة  وضع غير القانوني الذيعدم االعتراف بشرعية ال  (3)

 17.هذا الوضع

 

 وقانون ،أن تحترم القانون الدولي اإلنساني القطاع الخاص هييات القطاع الخاص، ومن ضمنها شركات يتوجب علىو 

، وعليها مسؤولية هاتقوم بإنهاء أي تورط لها فيأن وات الخطيرة، نتهاكالتوّرط في هذه اال حقوق اإلنسان، وأن تمتنع عن

كبار المديرين التنفيذيين لهذه الشركات(، إذا لم يفعلوا ذلك مثل هم، وممثل لهايتحمّ ) قانونية، بما فيها المسؤولية الجنائية

 18ة.اللتزاماتهم القانوني وفقاً 

 دوليةالمعاهدات الو روما للمحكمة الجنايية الدولية الموقعة على ميثاقاألطراف  السّيما، والدول جميعا   ومن واجب 

 ية الدولية بشأنّتفاقواال 19،ية الدولية لمناهضة التعذيبّتفاق، مثل االتتطلب والية عالمية على الجرايم الدولية التي خرىاأل

مثل جريمة الفصل ية وجرايمها ضد اإلنسانية، سراييلبقمع جرايم الحرب اإلأن تقوم بالفصل العنصري،  القضاء على

 .ين عن هذه الجرايم للعدالةمسؤولتقديم األشخاص الالسكان، كما يجب عليها ضمان  هجيرت وأعمال العنصري

                                                           
16
ق اإلنسان، ولكنها ليست طرًفا متعاقًدا في االتفاقية الدولية للقضاء على الفصل إسرائيل هي طرف متعاقد في اتفاقية جنيف الرابعة، وفي معظم المعاهدات الرئيسية لحقو 

 العنصري، وال في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
17

settler-and-http://www.alhaq.org/advocacy/topics/settlements-للمزيد من التفاصيل، انظر المصدر باللغة اإلنجليزية على هذا الربط:  
-enterprise-settlement-illegal-israels-to-relation-in-responsibility-state-on-memorandum-legal-violence/603 

18
. وللحصول على لمحة حول التزامات شركات القطاع الخاص 001انظر، على سبيل المثال: بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق حول المستوطنات اإلسرائيلية، الفقرة  

http://www.business-مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن شركات األعمال وحقوق اإلنسان:  بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، انظر:
humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/ar 

19
: 0612كانون أول  01إنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم -أو العقوبة القاسية أو الال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/catcidtp/catcidtp_a.pdf ي على مقدمة وشرح. أما نّص االتفاقية باللغة العربية )إلى جانب الصينية الرابط السابق يحتو
I-1465-NTS/Volume%201465/volumehttps://treaties.un.org/doc/Publication/U-24841-وغيرها من اللغات( فهو موجود على هذا الرابط: 

Other.pdf 

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/settlements-and-settler-violence/603-legal-memorandum-on-state-responsibility-in-relation-to-israels-illegal-settlement-enterprise-
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/settlements-and-settler-violence/603-legal-memorandum-on-state-responsibility-in-relation-to-israels-illegal-settlement-enterprise-
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/settlements-and-settler-violence/603-legal-memorandum-on-state-responsibility-in-relation-to-israels-illegal-settlement-enterprise-
http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/ar
http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/ar
http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/ar
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/catcidtp/catcidtp_a.pdf
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/catcidtp/catcidtp_a.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201465/volume-1465-I-24841-Other.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201465/volume-1465-I-24841-Other.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201465/volume-1465-I-24841-Other.pdf
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ومنها على ونية بموجب المعاهدة، قانال تهااأن تتحمل مسؤولي ية قمع جريمة الفصل العنصرياّتفاقعلى الدول التي صادقت  وعلى

  سبيل المثال:

أية سياسات أو  ،منع أي تشجيع لجريمة الفصل العنصريأو  تدابير ضرورية أخرى لقمع أي اتخاذأو  ،سن تشريعاتبالقيام : أوال  

 ،ارتكاب الجريمة ، بصرف النظر عن مكانولينالمسؤتحاكم وتعاقب أولئك و تجليات لها، كما أن عليها أن تحققأو  عزل عنصرية

 الشخص المتورط )المادة الرابعة( جنسيةأو 

نجاز ؛ بهدف إمم المتحدةمختصة من هيئات األ هيئة أيأو  ،ا مجلس األمن الدوليقرارات يتخذهأي في تنفيذ التعاون  :ثانيا   

 ية )المادة السادسة(. ّتفاقأغراض اال

ها إلى ية أن تدعوّتفاقدولة طرف في اال يمكن أليتتخذ مثل هذه اإلجراءات؛ ودعوة الهيئة المختصة في األمم المتحدة لكي  :ثالثا  

 )المادة الثامنة(. أو قمعها جريمة الفصل العنصري لمنع بموجب ميثاق األمم المتحدة، إذا ما رأت ذلك اإلجراء مناسباً  ذلك،

 

 من الناحية الدولية ألوثق المصادر ا  وفق ،ية المعترف بها دولياسراييلات اإلنتهاك: أمثلة على اال7جدول رقم 

 من الناحية الدولية أوثق المصادر نتهاكاال
                انتهاكهاالقاعدة القانونية التي تم 

 تلك المصادر( تهاذكر )كما

 الفلسطينيةاألراضي  في حتاللباعتبارها قوة اال إسراييل

 االستيالء على أراض بواسطة القوة

 20مجلس األمن الدولي،

 الجمعية العامة لألمم المتحدة،

 محكمة العدل الدولية

 القانون الدولي العرفي،

 ميثاق األمم المتحدة

 داخلإلى  يينإسرائيلنقل سكان )نقل مدنيين 
وتهجير  الفلسطينية المحتلةاألراضي 

 قسري للفلسطينيين(

مجلس األمن والجمعية العامة لألمم 
 المتحدة، محكمة العدل الدولية،

 حقوق اإلنسان/ بعثة تقصي الحقائقمجلس 
 21حول المستوطنات

 القانون الدولي اإلنساني 

 (:26)معاهدة جنيف الرابعة، المادة رقم 

 جريمة حرب

األراضي إجراء تغييرات دائمة في قوانين 
تحرم ومؤسساتها،  الفلسطينية المحتلة

الفلسطينيين من الحماية التي توفرها معاهدة 
 جنيف الرابعة

ألمن والجمعية العامة لألمم مجلس ا
 المتحدة، محكمة العدل الدولية

 القانون الدولي اإلنساني

 (21)معاهدة جنيف الرابعة، المادة رقم 

 إنكار الحق في تقرير المصير
 الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

 ومحكمة العدل الدولية

 القانون الدولي العرفي، ميثاق األمم المتحدة،

 حقوق المدنية والسياسية العهد الدولي لل

القتل العشوائي/الوحشي للمدنيين: تدمير 
البنى التحتية ومصادرة أمالك المدنيين 

 بدون ضرورات عسكرية

تقرير /الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 "غولدستون" ومحكمة العدل الدولية

 القانون الدولي اإلنساني

، معاهدة جنيف الرابعة، 29)قواعد الهاي رقم 
 (: جرائم حرب52ادة رقم الم

ة على الحقوق المدنية، يّ منهجاعتداءات 
االجتماعية، واالقتصادية والسياسية، و

والثقافية )أمثلة: حرية الحركة، الحق في 

  الجمعية العامة لألمم المتحدة،

 محكمة العدل الدولية،

 :معاهدات حقوق اإلنسان

العهد  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
االجتماعية والثقافية؛ و الدولي للحقوق االقتصادية

                                                           
20
 (.0611) 211(، و 0611) 291(، 0611) 295(، 0616) 253(، 0616) 229(، 0610) 361على سبيل المثال، قرارات مجلس األمن الدولي رقم  

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/107/40/PDF/G1310740.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 
21

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/107/40/PDF/G1310740.pdf?OpenElement
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مجلس حقوق اإلنسان/بعثة األمم المتحدة  مستوى معيشة مناسب(
 مستوطنات -ق لتقصي الحقائ

ية اّتفاقية القضاء على التمييز العنصري؛ اّتفاق
 حقوق الطفل

 :يسسّ ج/مؤمنهتمييزم

عزل مكاني وفصل عنصري )أبارتهايد( 
وجعرافي  الذي يشمل فصل عنصري

 للسكان والمناطق

بعثة تقصي الحقائق /مجلس حقوق اإلنسان
 22حول المستوطنات

لجان األمم المتحدة الخاصة بمعاهدات 
القضاء على التمييز  لجنة حقوق اإلنسان:

–الحقوق االقتصادية لجنة 23العنصري،
 حقوق الطفل، لجنة االجتماعية والثقافية، و

 المقررون الخاصون لألمم المتحدة

 لقانون الدولي اإلنساني،ا

معاهدات حقوق اإلنسان )المعاهدة الدولية للقضاء 
؛ العهد الدولي 2على التمييز العنصري، المادة 

ية اّتفاقاالجتماعية والثقافية، -للحقوق االقتصادية
 حقوق الطفل(

 القانون الدولي العرفي،

 ميثاق األمم المتحدة

 القانون الدولي العرفي، ميثاق األمم المتحدة متحدةالمقررون الخاصون لألمم ال   ستعماراال

 ات حقوق مواطنيها الفلسطينيين والالجيينانتهاكو إسراييل

السياسية  ات منهجية للحقوق المدنية،انتهاك
االجتماعية، االقتصادية والثقافية )كمثال: 
المساواة، العودة، المواطنة، حقوق األسرة 

 (والملكية الخاصة، حرية التعبير

 لجان معاهدات حقوق اإلنسان:

االجتماعية -لجنة الحقوق االقتصادية
والثقافية، لجنة القضاء على التمييز 

 العنصري، لجنة حقوق الطفل.

 معاهدات حقوق اإلنسان

 

 التهجير القسري للفلسطينيين

 لجان معاهدات حقوق اإلنسان:

االجتماعية -لجنة الحقوق االقتصادية
 والثقافية،

 ء على التمييز العنصري.لجنة القضا

معاهدات حقوق اإلنسان )العهد الدولي بشأن 
ية ّتفاقاالجتماعية والثقافية، اال-الحقوق االقتصادية

 الدولية للقضاء على التمييز العنصري(

فصل عنصري ، يسسّ تمييز ممنهج/مؤ
 وأبارتهايد

 لجان معاهدات حقوق اإلنسان:

  24،لجنة القضاء على التمييز العنصري

االجتماعية -نة الحقوق االقتصاديةلج
 25والثقافية

 :معاهدات حقوق اإلنسان

ية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ّتفاقاال
 ؛2المادة رقم 

-العهد الدولي بشأن الحقوق االقتصادية
 االجتماعية والثقافية

 

 

 

                                                           
22
 .015و 012نفس المرجع السابق أعاله، الفقرات  
23
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/107/40/PDF/G1310740.pdf?OpenElement-dsd-http://daccess  
24
 نفس المرجع اعاله. 
25 bodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1%2fAdd.27&Lang=arhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treaty 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/107/40/PDF/G1310740.pdf?OpenElement
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1%2fAdd.27&Lang=ar
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 نصريية الفصل العاّتفاقالبلدان باللون األخضر الغامق هي أطراف متعاقدة في 

 

 

 : للمزيد من المطالعة

ستراتيجي للمجتمع المدني الفلسطيني من أجل مؤتمر ورقة موقف إالكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني،  -حتالل االو ستعماراالمتحدون ضد األبارتهايد، و

 على الرابط: 3111(، BDSوبات عليها )، وسحب االستثمارات منها وفرض العقإسرائيلمراجعة )مؤتمر ديربان(، اللجنة الوطنية لحملة مقاطعة 

Durban_Review4.pdf-BNC_Position_Paper-http://www.bdsmovement.net/files/2011/02/Arabic 

Badil, Haq al Awda #54: 

alawda54-haq-alawda/itemlist/category/237-http://www.badil.org/ar/haq 

 

 ، ملخص تنفيذي على الرابط:3116، إفريقيامجلس بحوث العلوم اإلنسانية في جنوب وفصل عنصري؛  احتالل، استعمار

africa.pdf-AR/south-http://www.alhaq.org/arabic/images/stories/PDF 

 نجليزية(:)باإل

 executive.pdf-apartheid-colonialism-http://www.alhaq.org/attachments/article/232/occupation 

 محكمة روسيل حول فلسطين ]المحكمة الشعبية[، نتايج كاملة لجلسة كيبتاون:

-full-%E2%80%94-session-africa-africa/south-http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south

arabic-findings-of-summary-session-town-findings/cape 

 نين التمييزية:قاعدة معلومات القوا

Database-Law-Discriminatory-http://adalah.org/Israeli 

http://www.bdsmovement.net/files/2011/02/Arabic-BNC_Position_Paper-Durban_Review4.pdf
http://www.bdsmovement.net/files/2011/02/Arabic-BNC_Position_Paper-Durban_Review4.pdf
http://www.badil.org/ar/haq-alawda/itemlist/category/237-haq-alawda54
http://www.badil.org/ar/haq-alawda/itemlist/category/237-haq-alawda54
http://www.alhaq.org/arabic/images/stories/PDF-AR/south-africa.pdf
http://www.alhaq.org/arabic/images/stories/PDF-AR/south-africa.pdf
http://www.alhaq.org/attachments/article/232/occupation-colonialism-apartheid-executive.pdf
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings/cape-town-session-summary-of-findings-arabic
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings/cape-town-session-summary-of-findings-arabic
http://adalah.org/Israeli-Discriminatory-Law-Database
http://adalah.org/Israeli-Discriminatory-Law-Database
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