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نداء حقوقي مشترك لالعتراف وإدانة الفصل العنصري اإلسرائیلي المسّلط بحق الشعب الفلسطیني ككل

الشعببحقالمرتكبةللجرائمالجذریةاألسبابمعالجةبضرورةاإلنسانحقوقمجلسأقّر،2021مایوفي
الھویةعلىالمؤسساتيوالقمع«التمییزفيللتحقیقلجنةشّكلوالذي،S-30/1القرارخاللمنالفلسطیني

القومیة أو اإلثنیة أو العرقیة أو الدینیة» على جانبي الخط األخضر.
منلعقودحدوضعسبیلفيملموسةإجراءاتالتخاذاألعضاءوالدولالمتحدةلألممأولىخطوةالقرارھذاویعد

االستعمارفیھابمااألساسیة،الجذریةاألسبابمعالجةخاللمنالفلسطیني،الشعببحقالمرتكبةالجرائم
منذاإلسرائیلیةوالممارساتالسیاسةأساسحجرشكلتوالتيالعنصري؛والفصلالسكان،وتھجیراالستیطاني،

1948.
االستیطاني،االستعمارمبدأالصھیونیةالحركةتبنتفلسطین،فيیھودیةدولةإلنشاءسعیھاإطاروفي

ھذهأصبحتبعد،وفیماأساسیة.كمتطلباتالفلسطینیینالسكانوتشتیتوترحیلالمتأصلة،العنصریةبأیدیولوجیتھ
السیاسات، القوة الدافعة وراء نظام الفصل العنصري اإلسرائیلي.

إسرائیلدولةمنح(والذيالمتحدة،لألممالعامةالجمعیةعنالصادرالتقسیمقرارأعقابوفي،1947نوفمبرفي
الوقت)،ذلكفياألرضمن٪7منأقلیمتلكونالیھودالسكانكانبینمافلسطین،مساحةمن٪56المستقبلیة

والكاملالمنھجيالطردإلىودعتواضحةعملیاتیةأوامرقدمتالتيدالت،خطةالصھیونیةالحركةنفذت 2

المأوىوطالبيومالجئھمالفلسطینیینمنازلالستھدافاإلسرائیلیةالعسكریةالعقیدةجانبإلىللفلسطینیین،
حًیا11وفلسطینیة،قریة531الصھیونیةالمیلیشیاتدمرتالتوجیھاتھذهوبموجبالیوم.حتىالساریة
الفلسطینيالشعبمن%80أضحىبموجبھا،والتي،1948عامنكبةإلىأدىماسكانھا،وطردتحضرًیا
ونقطةقریة100منأكثرإسرائیلھدمت،1953و1951بینالفترةمداروعلىداخلًیا.ومھجرینالجئین

قرویة فلسطینیة أخرى في جنوب النقب، مع تركیز السكان المتبقیین داخل منطقة مطوقة تعرف باسم السیاج.
تثبیتفياالنتدابیة-فلسطینمن٪77-علىحدیًثاالمنشأةإسرائیلدولةقیادةشرعتمباشرًة،النكبةأعقابفي

نظام قانوني إلضفاء الشرعیة والمشروعیة على رفض عودة الفلسطینیین وسلب الشعب الفلسطیني.
فيیھوديلكلالحصريالحقیمنحوالذي،1950لعامالعودةقانونإلسرائیل،التأسیسیةالقوانینضمنمن

لدیارھمالعودةحقمنقاطعبشكلالفلسطینیونوالمھّجرونالالجئونُیحرمالمقابل،فيبینماإسرائیل؛دخول
منالقانون،فيالمؤسسیةإسرائیلعنصریة1952لعامالمواطنةقانونیرسخذلك،إلىباإلضافةوممتلكاتھم.

).1988(خریف1948فلسطینالخاص:العدد،1العدد،18المجلد.الفلسطینیة،الدراساتمجلةفلسطین»،لفتحرئیسیةخطةدالت:«خطةخالدي،ولید2
.2006واحد،عالمفلسطین،فيالعرقيالتطھیربابیھ،إیالنأیًضا،

مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، مركز المیزان لحقوق اإلنسان، مؤسسة الحق- القانون في خدمة اإلنسان، االئتالف الدولي للموئل، المبادرة الفلسطینیة1
لتعزیز الحوار العالمي والدیمقراطیة (مفتاح)، مركز المرأة للمساعدة القانونیة. واإلرشاد، االئتالف األھلي من أجل حق الفلسطینیین في القدس، منظمة حقوق

اإلنسان الفلسطینیة ، مركز العمل المجتمعي / جامعة القدس ، الضمیر لدعم األسیر.



ُیحرمبینماالعودة،قانونبموجبإسرائیلیدخلیھوديشخصأليتلقائیةبصفةاإلسرائیلیةالجنسیةمنحخالل
واضعًةالیھود،لألشخاصأعلىمكانةالمواطنة،قانونخاللمنإسرائیل،ومنحتالحق.ھذامنالفلسطینیون

«الجنسیة» الیھودیة، في مكانة أعلى من المواطنة المسموح بھا لغیر الیھود.
ممتلكاتینظمالذيالرئیسالقانونوھو،1950لعامالغائبینأمالكقانونإسرائیلتبنتنفسھ،الوقتفي

.1947نوفمبر19بعدترحیلھمتمأوالفرار،علىأُجبرواأوممتلكاتھم،عنبعیًداكانواالذینالفلسطینیین
ملكیةلنزعیؤديالذياألمرغائبین»،«أمالكأنھاعلىالمنقولة،وغیرالمنقولةممتلكاتھم،القانونھذاویصنف

التخطیطقانونبینھامنصارمة،حضريتخطیطوقوانینسیاساتإسرائیلتبنتالحًقا،الفلسطینیین.ھؤالء
والتنمیةوالبناءالتخطیطتقییدمعاإلسرائیلیة،الیھودیةالتجمعاتتوسعضمانبھدف،1965لعاموالبناء

الفلسطینیة.
الفصلنظاموفّعلتالعسكري،الحكمإسرائیلفرضت،1967عامالفلسطینیةلألراضياحتاللھاأعقابوفي

والقمعالھیمنةتكرسالتيالمحلیة،قوانینھااستیرادخاللمنالمحتلة،الفلسطینیةاألرضفيالعنصري
الممارساتھذهوأدتالیھودیة.المستوطناتتوسیعلضمانالعسكریةاألوامرتوظیفجانبإلىالعنصریین،
الفلسطینيالشعببحقاإلسرائیليالعنصريالفصلنظامعلىالمؤسسيالطابعإلضفاءوالقوانینوالسیاسات

ككل.
بحقاإلنسانلحقوقالنطاقوواسعةمنھجیةانتھاكاتإسرائیلترتكبالشامل،العنصريالفصلنظامإطاروفي

وھندسةالفلسطینیة،والممتلكاتاألراضيمصادرةھوإلسرائیلالعامالھدفیزالوالالفلسطیني.الشعب
ماوھواألخضر،الخطجانبيعلىالیھودیةالتجمعاتوتوسیعإلنشاءالفلسطینیین؛نقلطریقعنالدیموغرافیا

یتضح بجالء في ممارسات اإلخالء القسري وھدم المنازل وسلب الفلسطینیین في القدس والنقب.
نظامعلىالحفاظوبغایةجریمة.لكونھاألساسیةالعناصرأحدالعنصري،الفصلنظامعلىالحفاظنیةوتمثل
منفصلةوسیاسیةوقانونیةجغرافیةفئاتأربعإلىاستراتیجًیاالفلسطینيالشعبإسرائیلقسمتالعنصري،الفصل

الحاملینوالفلسطینییناالنتدابیة،فلسطینخارجالمقیمینالفلسطینیینالالجئینالتقسیم،ھذاویتضمناألقل.على
غزة،وقطاعالغربیةالضفةفيالعسكرياالحتاللتحتیعیشونالذینوالفلسطینییناإلسرائیلیة،للجنسیة

اإلسرائیلياالستراتیجيالتفتیتویترسخقانوني.غیربشكلضمھاتم-التيالقدسفيیعیشونالذینوالفلسطینیین
إلىغزة،قطاععلىالمفروضینالقانونیینغیروالحصاراإلغالقخاللمنالمحتلة،الفلسطینیةاألرضفي 3

تحدوالتياألخرى،المادیةوالحواجزالتفتیشنقاطمنیتكونالذياإلسرائیليالتصاریحونظامالضمجدارجانب
أومًعاالعیشأوالتجمعأوااللتقاءمنالفلسطینیینعجزإسرائیلتضمنوبذلك،الفلسطینیین.تنقلحریةمنبشدة

المؤسسیةھیمنتھاإسرائیلكرست،2018عاموفيالمصیر.تقریرفيحقھمسیماالجماعیة،حقوقأيممارسة
أنعلىینصوالذيالیھودي»،للشعبقومیة«دولةاألساسيللقانونباعتمادھاالفلسطیني،الشعببحقوقمعھا

«ممارسة حق تقریر المصیر في دولة إسرائیل حصریة للشعب الیھودي».
إسرائیلاستخدمتوترسیخھما،الفلسطینيالشعببحقوقمعھاالعنصریةھیمنتھاعلىالحفاظسبیلفيأیًضا

(اتفاقیةعلیھاوالمعاقبةالعنصريالفصلجریمةلقمعالدولیةاالتفاقیةفيالمحددالنحوعلىالالإنسانیة،األعمال
والسیطرةوترھیبھمالفلسطینیینالمدنیینالسكانإلخضاعإسرائیلتھدفذاتھ،السیاقوفيالعنصري).الفصل
لالعتقالوالممنھجالنطاقواسعاالستخدامذلكفيبماالقمعیة،السیاساتمنواسعةمجموعةباستخدامعلیھم،

التعسفي الجماعي، واالستخدام المفرط للقوة، والتعذیب، والعقاب الجماعي.
معارضتھملمجرداألساسیة؛والحریاتالحقوقمنبحرمانھمواألشخاص؛«المنظماتإسرائیلتضطھدكما

المنظماتأواألفرادسمعةوتشویھإلسكاتومنھجیةالنطاقواسعةحملةخاللمنوذلكالعنصري»،الفصل

،2021أكتوبر29غزة»،قطاعفياإلسرائیليالعنصريالفصلنظامغزة-بانتوستان«تقریر:اإلنسان،لحقوقالمیزان3
http://mezan.org/uploads/files/1638179374997.pdf

http://mezan.org/uploads/files/1638179374997.pdf


الدفاعوزیراستخدم،2021أكتوبر19فيالسیاق،ھذاوفيإسرائیل.جرائمعنللمساءلةتسعىالتيالفلسطینیة
مدنيمجتمعمنظمات6بتصنیفاإلسرائیلي،اإلرھابمكافحةقانونبموجبلھالمخولاالمتیازاإلسرائیلي

4فلسطینیة رائدة على أنھا «منظمات إرھابیة».

فيوكذادولیة،كجریمةالعنصريبالفصلاالعترافتمالعنصريالفصلاتفاقیةاعتمادومع،1973في
السنواتشھدتكماالدولیة.الجنائیةللمحكمةاألساسيرومالنظاموفًقااإلنسانیةضدجریمةاعتبارهتم،1998
معاھداتوھیئاتالمدني،المجتمعجانبمنالعنصريالفصلجریمةإسرائیلبارتكابمتزایًدااعتراًفااألخیرة

أقرت،2019دیسمبروفيالمتحدة.األممفياألعضاءوالدولالمتحدة،لألممالخواصوالمقررونالمتحدة،األمم
3المادةتنتھكالتياإلسرائیلیةوالممارساتالسیاساتباستمرارالعنصريالتمییزعلىللقضاءالمتحدةاألمملجنة
التمییزبمكافحةاألطرافالدولبدورهیلزمماالعنصري،التمییزأشكالجمیععلىللقضاءالدولیةاالتفاقیةمن

األخضر.الخطجانبيعلىالفلسطینیینعلىمتناسبغیربشكلالممارساتھذهلتأثیرنظًراالعنصریین،والفصل
منمشترك،بیانفيالمتحدة،لألممالخواصالمقررینمنالوالیاتأصحابمن47حذر،2020یونیووفي 5

منالفلسطینیینحرمانإلىیؤديوھووالعشرین،الحاديالقرنفيالعنصريللفصل«بلورةسیكونالضمأن
ونامیبیا،إفریقیاجنوببقیادةالمتحدة،األممفياألعضاءالدولمنالعدیداعترفتكماالمصیر».تقریرفيحقھم 6

7وأدانت نظام الفصل العنصري اإلسرائیلي بحق الشعب الفلسطیني.

وفي ضوء االعتراف المتزاید بارتكاب إسرائیل لجریمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطیني، نحثكم على:
49الـالجلسةمن7البندإطارفيالعنصريالفصلمسألةیتناولالذيالخاصالمقررتقریرمعالتفاعل.1

لمجلس حقوق اإلنسان؛

االعتراف وإدانة الفصل العنصري اإلسرائیلي بحق الشعب الفلسطیني ككل؛.2
االلتزامیتعیناالتفاقیة،فياألطرافبالدولیتعلقوفیماالعنصري.الفصلاتفاقیةعلىالمصادقة.3

بتعھداتھا بموجب االتفاقیة؛
دعم لجنة التحقیق المشكلة حدیًثا، والتأكد من امتالكھا موارًدا كافیة لالضطالع بوالیتھا؛.4
الشعببحقالعنصریینوالقمعالھیمنةفيالمتمثلةإسرائیلسیاساتباستمرارالمجلساعترافعلىبناًء.5

األخضرالخطجانبيعلىالفلسطینيالشعبلتشملالخاصالمقرروالیةتوسیعینبغيككل؛الفلسطیني
والالجئین المحرومین من حقھم في العودة؛

وتشمل: إندونیسیا وإیران ولبنان ومالیزیا وموریتانیا ونامیبیا وباكستان وفلسطین وقطر وجنوب إفریقیا وتونس والمجموعة العربیة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي.7

مفوضیة األمم المتحدة: «خبراء من األمم المتحدة یطالبون المجتمع الدولي بمساءلة إسرائیل عن ضّمھا أجزاء من الضفة الغربیة الفلسطینیة النتھاكھا القانون6
،2020یونیو،16الدولي»،

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=A

الختامیة للجنة القضاء على التمییز العنصري بشأن الفصل العنصري (األبارتھاید) على جانبيبیان مشترك: «منظمات حقوق اإلنسان ترحب بالمالحظات5
،2019دیسمبر21األخضر»،الخط

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16324.html

الحق، «ورقة موقف: التصنیفات الخطیرة؛ محاولة استبدادیة من االحتالل اإلسرائیلي لتفكیك المجتمع الفلسطیني، وھجوم صارخ على حقوق اإلنسان وسیادة4
،2021أكتوبر30القانون»،

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19136.html

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=A
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16324.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19136.html

