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تعريف ابألكادميية
ومت2010العاميفالالجئنيدراساتأكادمييةأتسست➢

.لندنالربيطانيةالعاصمةيفوترخيصهاتسجيلها
ابلقضيةتأهيلالو توعيةالو تثقيفللهتدفرحبيةغريأكادميية➢

يبوالتدر التعليمنظرايتأحدثخاللمنالفلسطينية
ادمييةأكخرباتذوومتخصصونيقدمها،التقنيةوالوسائل

.ومهنية



برامج األكادميية
األكادمييةالدبلومات : األول



برامج األكادميية
“القصرية”الدبلومات املكثفة : الثاين



برامج األكادميية



إصدارات األكادميية



مبادرات األكادميية



؟داألابرتيماذا يعين مصطلح 



كافحة التجربة النضالية مل
فريقيايف جنوب أاألابرتيد



فريقيايف جنوب أاألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 



:يف جنوب أفريقيااألبراتيد/مراحل تبلور نظام الفصل العنصرية: أولا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 

:ريقيايف جنوب أفاألبراتيد/مراحل تبلور نظام الفصل العنصرية: أولا 
:األصلينيالبالدسكاناإلفريقينيالبانتومعاهلولندينيالغزاةالبويرصراع.1

.الشرعينيالبالدنسكامنالساحقةاألغلبيةأمامغازيةأقليةليحميالعنصرية؛مفهوماخرتاعإىلالصراعأدى
:األبيضللجنسالفوقيةثقافةتعزيزيفالربيطاينالستعمارمسامهة.2

.للبيضالبالديفاحلكمتسليممتافريقياجنوبمنالربيطانينيانسحاببعد
:السياسيمبفهومهالعنصريالفصلنظامتبلور.3

جنوبيفالوطيناحلزبقادةبعضأخذعندما،1948عاممنذالسياسيمبفهومهاألابرتيدمعىنتبلور
ساحقفوزحققواأسفكلوب،العنصرةللتفرقةتطرفاا أكثركإطاراالنتخابيةمحلتهميفاستخدامهاإفريقيا

الربملانومبصادقةيةشرعبطريقةاألابرتيدلنظامومأسسوا(البيضسوىهبايشاركملاليت)ابالنتخاابت
.األبيض



:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا 

:الفصل اجلغرايف بني األعراق: الركيزة األوىل
(.تتسمى البانتوستاان)ومعازل أفريقية مناطق للبيض ➢
من جمموع مساحة جنوب أفريقيا، وال % 13فقط املعازل متثل ➢

.حتتوي هذه املعازل على املوارد االقتصادية املالئمة
م الذهب تضم مناطق البيض مجيع املدن واملوانئ واملطارات ومناج➢

.واألملاس
طرد : رأقام نظام الفصل العنصري هذه املعازل ابلقوة والقه➢

ومصادرة أمالكهم ومزارعهم،ثالثة ماليني شخص أكثر من 
ومنحها إىل مواطنني بيض 



:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا 

:  الفصل الدميغرايف: الركيزة الثانية
ريح مرور، يتوجب على السود دائًما محل تص: نظام العبور➢

اًل يف مناطق حني ميرون بشوارع البيض يثبت أن لديهم عم
.البيض

.ليًما بدائًيا، تلقى أطفال السود وأوالدهم تعمنعزالهتمويف ➢
ومناجم تضم مناطق البيض مجيع املدن واملوانئ واملطارات➢

.الذهب واألملاس
اهلم كعمالة استبعاد السود متاًما عن احلياة العامة، أو استعم➢

.  يدوية رخيصة الثمن



:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا 

 كل الفصل يف: الركيزة الثالثة
:مناحي احلياة

يفالبيضعنالسودفصلمت➢
مواملطاعكاملدارسالعامةاملناطق

العبادةودايرالسينماوقاعات
وحىتواملستشفيات

وبمكتالفتاتوظهرت.املقابر➢
"!فقطللبيض"عليها



:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا 
:السياسيالفصل:الرابعةالركيزة

الفصلوهذا،سياسياا فصالا ليخلقاساساً أقيماالابراتيد➢
حمميات)انتالبانتوستابناءوأساسهركيزتهكانتالسياسي

هافيالسودُمنحابنتوستاانت10أقيمتحيث،(للسود
.دولةإىلللتطورقابالذاتياحكما

هذهيفحكوماتتشكيلاالابرتيدنظامدعم➢
.مستقلةكأقاليمهباواعرتف،البانتوستاانت

وطين،ونشيدوعلماألصليالشعبمنرئيسإقليملكل➢
عناعللدف)أمنيةوأجهزةقضائيجهازتشريعي،جملس

(يضالباملستوطننيوأمن،األابرهتايدحكومةمصاحل



:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:األابرتيدالركائز الرئيسة لنظام : اثنياا 

:السياسيالفصل:الرابعةالركيزة
:أفريقيةجلنوباللجنسيةكبديلالبانتوستيةاجلنسية

.البانتوستيةابجلنسيةالعملبدأ1974العاميف➢
تاانتالبانتوسهذهمنأربعةأناالابرتيددولةأعلنت➢

رفضلدويلااجملتمعلكن  مستقلة؛دولإىلللتحولجاهزة
.البانتوستناتهبذهاالعرتاف

اانتالبانتوستهذهيفالذايتاحلكممظاهراتسمت➢
.اخلادعةابملظاهر



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

:النزاعحللاحلوارمنهجاختاذ1.
1912يناير/الثاينكانون8يف:األفريقيالوطيناملؤمترأتسيس➢
الشعبنعنيابةكثرياالكالميفيتمثلواجبهمأناحلزبمدراءرأى➢

.الشعبإىلكثرياالكالممنبدال
يفاألفريقيالوطيناملؤمترفضل؛1948وعام1912عاموبني➢

املؤمترةقيادآمنتحيثاحلوار،منهجالعنصريةالسلطةمعتعامله
عادلةتسويةإىلالوصولميكنوأن هأفريقيا،جنوبيفالبيضإبنسانية

اإلقناعطريقعن



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

:قاحلقو لسرتدادكحلالشعبيةاملقاومةمنهجظهور.2
1944عاميفاألفريقيالوطيناملؤمترعنشبابرابطةانبثقت➢
منلميةوالسالشعبيةاملقاومةمناملزيدوجودبضرورةطالبوا➢

ضراابتإبالقيامطريقعناألفريقي،الوطيناملؤمترجانب
دضاملدينالعصيانأواحلكومة،مؤسساتومقاطعةسلمية
.ودالسواخضاعقهرإىلهتدفاليتالتشريعاتمجيع
1949عاماملؤمترقبلمنالنهجهذاتبىنومت➢



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

نظامملقاومةالتحديمحلةانطالق.3
:1952:األابرهتايد

نظمةوأقواننيكسرإىلاحلملةتلكعمدت➢
.العنصريالفصل

زيداملعلىهذهالتحديمحلةجناحشجع➢
.ريالعنصالفصلقواننيضداحلمالتمن
هوالعنصريالفصلحكومةفعلردة➢

لهأن  هلايثبتَمنكلومالحقةاضطهاد
.احلمالتهبذهيد



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

انطالقشرارةكانت"شارفيل"جمزرة.4
1960مارس21:املسلحالكفاح
االحتجاجبغيةسلميةمظاهراتقامت➢

جالتسمحل-علىاإلفريقينيإجبارعلى
.ابملروراخلاصةمرجعية

الضحاايجمموعوبلغابلقوة؛املظاهرةقمعمت➢
منالعديدفيهمجرحيا180وقتيال69

.واألطفالالرجال



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

اليتلميالساالحتجاجلطريقةهنايةاجملزرةوضعت➢
كماريقياألفالوطيناملؤمترحظرمتحيثاستمرت؛

.النشطاءمناآلالفاعتقالمت
اجلناحأتسسعناإلعالنمت،1961عاميف➢

وكان،"مةاألرمح"األفريقيالوطينللمؤمتراملسلح
وليس،الضطهادرموزمهامجةالرئيسهدفه

عدةذبتنفيقامتاليتاملدنيني،الناسمهامجة
املنشآتضدوإبحكامبدقةهلاخططهجمات،
.العنصرياحلكمرموزمنوغريهااحلكومية



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

فسهانجتداألمم،منأمةأماموقتأييت":ماندياليقول
وقدسالمالستأوالكفاح:هلمااثلثلطرقينيأمامفيه

تسلمنسوحننإفريقيا،جنوبإىلاآلنالوقتهذاجاء
تاحيمابكلنضربأنسوىأخرىفرصةأمامناوليست

قبلنامستأجلمنشعبناحقوقعنلندافعقوة،منلنا
."وحريتنا



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

:وحدةاملالدميقراطيةاجلبهةمظلةحتتالشعبيةالتشكيالتخاللمنالنضال.5
.السياسيةوالتشكيالتالنشاطاتالعنصريالفصلنظامحظر➢
تالتشكيالمجيعوتوحيدجتميعمتحيث:1983عامUDFاملوحدةالدميقراطيةاجلبهةأتسيس➢

منظماتطالبية،ماتمنظجتارية،واحتاداتعماليةنقاابتفيهامبامظلتها؛حتتلألابرهتايداملناهضة
اجلبهةمتضحيث.اخل...أكادمييةتشكيالتمدين،جمتمعمكوانتحكومية،غريمنظماتنسوية،

.عضومليون2,5منأكثرمتثلسياسيةحركة656مظلتهاحتت
:بينهامنانوك،األابرهتايدنظامضداملنظمةاحلمالتمنالعديداملوحدةاجلبهةقادت➢

املناداةاملصانع،يفالعمالإضراابتوالثقافية،الرايضةواملقاطعةالتجاريةاحملالتمقاطعة
والدوليةاحملليةاالقتصاديةابملقاطعة



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

:احلقبةههذأهنيالذيالفاتكالسالحكانالدويلوالتضامنالابرتيدنظاممقاطعة.6
جنوبأنصارقبلمن1950عاميفاالابرتيدلنظامالدوليةاملقاطعةحركةانطلقت:"الكوجنرسحركة"➢

ضدتناضلاليتفرادواألاملنظماتمنشبكةلتشملبعدفيماالدوليةاحلملةوتنامتاملنفى،يفافريقيا
.العامليفالعنصرية

عقوابتالوفرضاملقاطعة،عربدويلضغطأجلمنالنداءأضحىالدوليةاملقاطعةحركةبفضل➢
.الدميقراطيةأجلمنالسودكفاحيفهامةركيزةالستثماراتوسحب

40قيمةبقروضإبلغاءأمريكيةلبنوكالئتمانيةالقروضإدارةقامت1969عامففي➢
أمريكيدولرمليون



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

:الابرتيدلنظامالدوليةاملقاطعةحركةإجنازات
.أمريكيدوالرمليون40بقيمةقروضإبلغاءأمريكيةلبنوكاالئتمانيةالقروضإدارةقامت1969عاميف➢
السيئصادياالقتالوضععلىواحتجاجهماملصانعيفالعمالإضراابتسلسلةسامهتالسبعيناتيف➢

بسحبالشركاتمندالعديفبدأتالعامل،انتباهبلفتإفريقياجنوبيفالعنصريالفصلنظاموقوانني
.افريقياجنوبمناستثماراهتا

األمريكيةالبنوكمنجمموعة/احتادمندوالرمليون70حوايلبقيمةقروضإلغاءمت1973عاميف➢
بسبب1985امعيفالديونجممدةدولةأفريقياجنوبأعلنتحىتالجتاههذااستمروقد.واألوروبية

.األموالرؤوسهروب
جنوبتصاداقعلىكارثيةعواقبإىلالداخلية،والصداماتالدوليةالعقوابتجراءاملرتاكمةاآلاثرأدت➢

."راند"عملةقيمةواخنفضتإفريقيا،



:األابرتيداط نظام مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسق: اثلثاا /يف جنوب أفريقيااألابرتيدالتجربة النضالية ملكافحة 
:تيداألابر مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام : اثلثاا 

م،1990سنةاألبراثيدنظامألغىوخارجيةدوليةضغوطاتوبعد
يلسوننليصبحالشعب؛كلتشملانتخاابتأمامالبابوفتح

1994سنةإفريقياجلنوبأسودرئيسأولمانديال



هل كان للمقاطعة الدولية حلكومة 
يها؟جنوب أفريقيا أثر على السود ف



صري مقارنة نظام الفصل العن
ام يف جنوب أفريقيا بنظ

لسطنيالفصل العنصري يف ف



أوجه التشابه

البعد الستعماري 

ةالدعاء أهنا دولة دميقراطي

ريالعنصاليدلوجيالفكر 

نصري تشريع نظام الفصل الع



أوجه الختالف
األابرتيد

الصهيوين أكثر 
وحشية



الفصل العنصري يف
القانون الدويل



الفصل العنصري يف القانون الدويل
مييزالتأشكالمجيععلىللقضاءالدوليةالتفاقية
ICERDالعنصري

اإلنسانحلقوقاألطرافمتعددةمعاهدةأولهي➢
.العنصريالتمييزحظربوضوحتتناول

بتاريخحدةاملتلألممالعامةاجلمعيةقبلمنتبنيهامت➢
.1965عاماألول،كانون21
.1969عاميفلحقاا النفاذحيزدخلت➢
حظرإىلوضوحبكلالتفاقيةمن(3)املادةتشري➢

.العنصريالتمييز



الفصل العنصري يف القانون الدويل

لعنصرياالفصلجرميةحظرحولالدوليةالتفاقية
:(يالعنصر الفصلاتفاقية)عليهاواملعاقبة
مسياً ر العنصريالفصلنظاماالتفاقيةصنفت➢

.الدويلالقانونمبوجباإلنسانيةضدكجرمية
لألممامةالعاجلمعيةقبلمنالتفاقيةاعتمادمت➢

.1973عامالثاينتشرين30بتاريخاملتحدة
عاممتوز18بتاريخالتنفيذحيزاملعاهدةدخلت➢

1976



الفصل العنصري يف القانون الدويل

روماثاقميمبوجبالعنصريالفصلجرميةتعريف
:الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسي

يةاجلنائللمحكمةاألساسيروماميثاقيصنف➢
الفصلجرمية"(األساسيرومانظام)"الدولية

ضداجلرائمأشكالمنحمددكشكلالعنصري
.اإلنسانية

.2002متوز1يفالنفاذحيزرومانظامدخل➢



الفصل العنصري يف القانون الدويل

قانوينخبريهو:دوجاردجونالربوفيسوريفرتض
لسجملالسابقاخلاصاملقرروهوإفريقي،جنوب
لسطينيةالفاألرضيفاإلنسانحلقوقاملتحدةاألمم
:أن  :احملتلة

عامليًّايًقاتطباكتسبقد«العنصريالفصل»مصطلح
حالةعلىصريقتالفهووابلتايلالدويل ،القانونيف

.فحسبأفريقياجنوب



يلالكيان الصهيوين وجرمية الفصل العنصري يف القانون الدو 

لغربماعيةوالجتالقتصاديةاملتحدةاألممجلنةعنصادرتقريريف
:2017عاماإلسكوا_آسيا
:أن  نتائجهمنالتقريروضع

سطيينالفلالشعبعلىيهيمنأابراتيدنظامأسست"إسرائيل"•
جغرافيةمناطقعلىالفلسطيينالشعبتقسيمخاللمنأبمجعه،
.القواننيمنخمتلفةمبجموعاتتدارخمتلفة

.يداألابراتالعنصريالفصلجرميةابرتكابمدانة"إسرائيل"•
عنماحلكهذابصدورإالسلطةأيالنتيجةهذهإكسابميكنال•

.دوليةحمكمة



يلالكيان الصهيوين وجرمية الفصل العنصري يف القانون الدو 

الدويللقانونايفآمرةقاعدةالعنصريالفصلحظرالتقريرهذايعترب
:وعليهالعريف

:ومجاعيةفرديةمسؤولياتالدولمجيععلىتقع.1
.أابراتيدنظامأيبشرعيةتعرتفالأبن•
.دأابراتينظامعلىاحلفاظيفمادولةتعنيأوتساعدوأال•
أنظمةعلىالقضاءيفاألخرىوالدولاملتحدةاألمممعتتعاونأن•

.األابراتيد
قانوينزامالتاالعضاءوالدولوهيئاهتااملتحدةاألممكاهلعلىيقع.2

.امللزمةاملسؤوليةاببمنإليهاانتباههميُلفتاليتاألابراتيدحاالتملنع



وينالصهياألابرهتايد



الصهيويناألابرهتايد

بنيارانتمقعقدخاللمنالصهيوين،الكيانعنصريةإثباتحماولةاخلطأمن✓
.إفريقياجنوبيفالعنصريالفصلنظاموممارساتممارساته

الكيانواقعمنليقلوالبديالً ليس،أابرهتايد"كدولة"الصهيوينالكيانوصف✓
ةجرميمنأكربجرميةتوجدالحيثعسكري؛واحتاللإحاليلكاستعمار
.العرقيالتطهريو واإلرهاباجملازرعلىُبيني الذياإلحاليلاالستيطايناالحتالل

ادفةاهلالسلميةاملقاومةأشكالمنشكلهوالابرتيدنظامضدنضالناإن  ✓
ابقيمعثفيتكاالشكلوهذاالصهيوين،الكيانضدالدويلالعامالرأيلتحشيد
.فلسطنيحتريرسبيليفالنضالأشكال



من خالل التجزئةاألابراتيد

فلسطيين
48

فلسطيين
الشتات

فلسطيين
القدس

فلسطيين
زةالضفة وغ



":الفلسطينيون املبعدون قسراا "ضد فلسطيين الشتات الابرتيدمظاهر : أولا /الصهيويناألابرهتايد
":ون قسراا الفلسطينيون املبعد"الشتات ضد فلسطيين الابرتيدمظاهر : أولا 
ردطهواللصهيونيةياألابرهتايدأشكالأقبح➢

عامدهموتشريأراضيهممنالفلسطينينياملواطنني
1948.

رارقصدوررغمالعودة،يفحبقهمالعرتافعدم➢
(194القرار)1948عامبذلكدويل

قاطعاا؟رفضاا الالجئنيعودةالصهاينةيرفضملاذا
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نسبة السكان يف فلسطني أرض فلسطني
2018مركز اإلحصاء الفلسطيين : ملصدرا



على أرض فلسطني
46%

الدول اجملاورة لفلسطني
36%

الدول العربية األخرى
9%

قارة أمريكا اجلنوبية
5%

قارة أورواب
2%

قارة أمريكا الشمالية
2% قارة آسيا وأسرتاليا

0.1%

2019أعداد الفلسطينيني إحصائية عام 
15,377,265: اجملموع الكلي ألعداد الفلسطينيني

املصدر مركز اإلحصاء الفلسطيين

على أرض فلسطني الدول اجملاورة لفلسطني الدول العربية األخرى قارة أمريكا اجلنوبية
قارة أورواب قارة أمريكا الشمالية قارة آسيا وأسرتاليا



":الفلسطينيون املبعدون قسراا "ضد فلسطيين الشتات الابرتيدمظاهر : أولا /الصهيويناألابرهتايد
":راا الفلسطينيون املبعدون قس"ضد فلسطيين الشتات الابرتيدمظاهر : أولا 

:اليهوديالعودةقانون.1
لكلأعطى،1950عامسن➢

إىل”العودة“يفاحلقيهودي
"إسرائيل"
إىلدةالعو منالفلسطينينيحرم➢

تتالتشعليهموفرضوطنهم؛
العامليف



":الفلسطينيون املبعدون قسراا "ضد فلسطيين الشتات الابرتيدمظاهر : أولا /الصهيويناألابرهتايد
":ون قسراا الفلسطينيون املبعد"ضد فلسطيين الشتات الابرتيدمظاهر : أولا 

:"اإلسرائيليةاجلنسية"قانون.2
ملفإغالقوهيواضحةلغايةصدر،1952القانونسن

.هممنالفلسطينيةاجلنسيةنزعخاللمنلألبدالالجئني

:الالإنسانيةعالاألفخاللمنالشتاتفلسطيينضدالعنصريالفصلجرميةالصهيوينالكيانيرتكب
أخرىعلىيةصهيونفئة  فيههتيمننظامإدامةأجلمنوطنهم؛إىلالعودةيفحقَّهممناحلرمان➢

.فلسطينية
.واإلقامةالتنقلحريةيفواحلقاجلنسية،محليفاحلقمناحلرمان➢



:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيد: اثنياا /الصهيويناألابرهتايد
:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيدمظاهر : اثنياا 
:احلاضرونالغائبون.1
:التاليةالتدابريالصهيوينالكياناختذ
.الصهيوينالكيانخرائطمناملهجرةالقرىأمساءإزالة➢
.إليهاالعودةحلمحتقيقاستحالةللفلسطينينيتؤكدحىتالقرىهذههدم➢
سنةصيفيفلكناخلدمات؛48فلسطيينمنالالجئنياىلتقدماالونرواكانت1952سنةحىت➢

.الالجئنيمسؤوليةحتملالصهيونيةاحلكومةقررت،1952
أجراهااليتةالسكانياإلحصاءاتويفاألونروا،أجرتهالذيالالجئنياحصاءمنالداخلالجئياستثناء➢

.صليةاألقراهمحبسبالإليها،جلأوااليتالقرىحبسبتسجيلهممت  الصهيوينالكيان
يفأمالكهمعناتتعويضوإعطائهمبديلة،أماكنيفإسكاهنمعلىاشتملتاليت:التعويضاتتدابري➢

.أبراضيهمتتعلقلدولةامنمطالبايةلديهمليستأنهفيهيصر حونمستندتوقيعمقابلاألصلية،قراهم



:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيد: اثنياا /الصهيويناألابرهتايد
:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيدمظاهر : اثنياا 
:"اإلسرائيليةاجلنسية"قانون.2
،(إسرائيل)ىلإاهلجرةيفرغبتهعنيعربالذيأواملهاجر،اليهودييكتسب➢

.إجراءاتأيةاختاذوبدونوتلقائياً فوراً "اإلسرائيليةاجلنسية"
يفالقانونحددهااليتالشائكةالتجنسإجراءاتابتباعوحدهالفلسطيينيلزم➢

وأنالصهيونية،السلطاتإىلبطلبيتقدمأنالفلسطيينوعلى.الثالثةاملادة
تلكيفاءاستفإنذلكومع.القانونحددهااليتللشروطمستوفياً يكون

أيضاً عليهإذ،حكماً "اإلسرائيليةاجلنسية"ابكتساباحلقيعطيهالالشروط
قرارهفإن،الطلبرفضالوزيرقرروإذا.الداخليةوزيرموافقةعلىحيصلأن

.للطعنقابلوغريقطعي
.جنسيةأيحيملونال48فلسطيينبعض➢



:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيد: اثنياا /الصهيويناألابرهتايد
:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيدمظاهر : اثنياا 

:دلليهو واجلنسيةللفلسطينينياملواطنةبنيالفرق.3
.الدويلالقانونمبوجباملعىننفسواجلنسيةاملواطنة

بكافةويتمتعدولةاليفكامالً مواطناً الفردفيهايصبحاليتاحلالةهي:اجلنسية
.فقطليهودابخاصةوهيلألفرادالدولةمتنحهااليتوالسياسيةاملدنيةاحلقوق
الولكنالدولة،نسيةجبظلهايفالفرديتمتعاجلنسية،منمرتبةأقلفهي:املواطنة

.مثالالسياسيةكاحلقوقاحلقوق،بكامليتمتع
القواننيههذ.اليهوديةابجلنسيةإليعرتفل"الصهيوينالقانون"أنأي

علىالثانيةرجةالدمنمواطنةيفرضممنهجعنصريةتفرقةنظامتتضمنوغريها
.الصهيوينالكيانيفالفلسطينينياملدنيني



:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيد: اثنياا /الصهيويناألابرهتايد
:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيدمظاهر : اثنياا 

:اليهوديةةللهيمنالفلسطينيةاملعارضةالصهيوينالقانونحظر.4
حزبأيعلى،1958الكنيست:األساسيالقانونمنأ7املادةحتظر

الصريحليهودياالطابعتتحدىمنصةتبينالصهيوينالكيانيفسياسي
نتخاابتايفمرشحنيقائمةتشرتكل":علىالقانونوينصللدولة

كانتإذاتالكنيسانتخاابتيفمرشحااالشخصيكونولالكنيست
اتهتصرحيذلكيفمباالشخصأفعالأوالقائمةأفعالأوأهداف
ولةدقيامإنكار:التاليةاألمورأحدعلىضمنااأوصراحةتنطوي

"دميقراطيةيهوديةكدولةإسرائيل
التصويتيفمحقهمبمارسةللعبيديسمحبنظام  ذلكتشبيهميكن➢

.العبوديةضدالتصويتابستثناءشيء،كلعلى



:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيد: اثنياا /الصهيويناألابرهتايد
:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيدمظاهر : اثنياا 

:القوميةقانون.5
بلرايً دستو دعًماالفلسطينينيضدالعنصريةاملمارساتاكتسب،2018متوزيفالقوميةقانونإقراربعد

.القانونسيادةمبادئمنومبدأالصهيوين،القانوينالنظامأركانأحدالتمييزالقانونوجيعل
:الفلسطينينيضدالعنصريةلرتسيخالقوميةقانونحمددات
.ياليهودللشعبقوميةكدولةالصهيوينالكيانهويةمرة،ألولدستوراًي،القانونيرسخ➢
.يهوديةكدولةاخلالصالديين-العرقيالصهيوينالكيانطابعالقانونيكرس➢
املواطننيضدتمييزالترسيخسيتمابملقابلاليهود،املواطنونبهيتمتعالذياالمتيازالقانونيرسخ➢

.الفلسطينيني
اليهودعتباروا"إسرائيل"دولة/أرضيفاليهوديللشعبحصريةحقوقأساسعلىالقانونصياغةمت➢

.الفلسطينينيمنالنقيضعلىواجلماعية،القوميةاحلقوقيستحقوحيداً شعباً 



:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيد: اثنياا /الصهيويناألابرهتايد
:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيدمظاهر : اثنياا 
اليهودية،املدنوأتسيساليهوديالبناءليعززالقانونجاء➢

يفينينيالفلسطسكنضدالتمييزحتويليعينماوهو
منجزءاً نهكو مناليهودي،طابعهاعلىُُيشىاليتاملدن

دولة"ةسياسمنجزءإىلوعنصرية،مقبولةغريسياسة
يمهاقوتطبيقواإلعمارالتطويرإىلتسعى"شرعية
.القومية

بالنقيفعربيةقرىهدمليشرعالقانونهذاجاء➢
وديةاليهاملستوطناتتوسيعأجلمنأراض  ومصادرة
.الفلسطينينيحلقوقااللتفاتدونوتعزيزها



:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيد: اثنياا /الصهيويناألابرهتايد
:1948يف املناطق احملتلة عام الابرتيدمظاهر : اثنياا 
:لفلسطييناللشعباملصريتقريرحقوالغاءالقوميةقانون
أهنا"إسرائيلأرض"اعتبارهوالقانونيفماأخطرإن➢

.اليهوديللشعبالتارُييالوطن
رضاألهذهداخلينحصراملصريتقريرحقأنوحيدد➢

هذهحدودإىلاإلشارةدوناليهودي،للشعبفقط
.الدولة

عبالشكلأماممناملصريتقريرحقالقانونيسحب➢
.ةمعروفغريالدولةهذهحدودأنطاملاالفلسطيين



:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيد: اثلثاا /الصهيويناألابرهتايد
:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيدمظاهر : اثلثاا 

:رحيلالإىللدفعهمالفلسطينينيحقوقحماصرة.1
عدةاالتجميفالشرقيةالقدسيفمتييزيةممارسات➢

وحقوقواإلقامة،والعمل،الصحية،والرعايةكالتعليم،
.والسفرواحلركةالبناء

معوافقابلتاملستمرمنازهلموهدمبيوهتم،منالطرد➢
.الكربىللقدسالعرقيةاهلندسةمشروع

للسكانالطبيعيالنموعلىاخلناقتضييق➢
.الفلسطينيني

.األمنقواتأيديعلىالقاسيةاملعاملة➢



:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيد: اثلثاا /الصهيويناألابرهتايد
:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيدمظاهر : اثلثاا 

:مةدائإقامةالشرقيةالقدسيفالفلسطينينيمنح.2
فيهاولدواليتاالبلديفإقامتهمتعدحيثأجانباملقدسينياعتبار➢

.لغاءلإلعرضةاإلقامةهذهكونعنفضاً حًقا،وليسامتيازًا
.اإلقامةسحبوهورقاهبمعلىمسلطسالحمناملقدسينييعاين➢
منعهمملنمصممةمنفصلةفئةضمناملقدسينياالحتالليدرج➢

داخلفلسطينينيللواالنتخايبوالسياسي،الدميغرايف،الوزنإىلالزايدة
إضعافذلكوراءمن"إسرائيل"هتدفالصهيوين؛الكيان

خمتلفةبطرقالدميوغرايفثقلهمواحتواءسياسيًّاالفلسطينيني



:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيد: اثلثاا /الصهيويناألابرهتايد
:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيدمظاهر : اثلثاا 

:الكربىالقدسومشروعاليهوديالقوميةقانون.3
لتجزئةةرئيسخططًاالبلديةأعدتاملاضيالقرنمثانينياتمنذ➢

.يهوديةأبحياءواستبداهلاالفلسطينيةاألحياء
الستكمالاً متهيدأبحياء،ابلقدساليهوديةاملستوطناتوصفمت➢

.الكربىالقدسمشروع
."رائيلإلس"وموحدةأبديةعاصمةالقدسليعلنالقوميةقانونجاء➢
تشجيعهبجيقومية،قيمةاليهودياالستيطانأنالقوميةقانونيعلن➢

.معينةمساحةيفحيددهأندونوتطويره،

41%
59%

ود يف عدد السكان الفلسطينيني واليه
2017القدس عام 

املستوطنني عدد الفلسطينيني



:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيد: اثلثاا /الصهيويناألابرهتايد
:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيدمظاهر : اثلثاا 

:العنصريالفصلجدار.4
عنمعزولةمقاطعثالثةإىلالقدسحمافظةتقسيمعلىاجلدارعمل➢

الغربيةالضفةوحمافظاتمدنابقيوعنجهة،منالبعضبعضها
أخرىجهةمن
توسيعططخموفقاألصليني،أهلهامناملدينةلتفريغاجلداريهدف➢

.األراضيمصادرةواستمراراحمليطة،املستوطنات



:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيد: اثلثاا /الصهيويناألابرهتايد
:ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقيةالابرتيدمظاهر : اثلثاا 

العنصريالفصلجدار.4



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا 

ا ،أابراتيدنظاممنضالفلسطينينيحتكملدولتهمأبنالصهاينةاملدعونيستدلمادائما
:دولتهاإىل67عاماحملتلةاألراضيبضمتقمملألهنا
مواطننياحملتلةلسطينيةالفاألراضيفلسطينيويعد  فال.األوىلللوهلةمقنعااالنهجهذايبدو

أنهلمينبغيل،(الرابعةجنيفاتفاقيةيفكما)احلربقواننيومبوجب،"إسرائيليني"
يفاملواطننيوغرياملواطننيبنيالتفضيلية"إسرائيل"معاملةتبدوقدوهبذا.كذلكيكونوا

!!!!.صلةذاتليستاألقلعلىأومقبولة،احملتلةالفلسطينيةاألراضي



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:يف الضفة الغربيةالابرتيد

ةصهيوني



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 

:الزاحفالستيطان.1
األرضعلىوالسيطرةاملستوطناتبناءعمليةبدأت➢

علىالعسكرياحلكمبدايةمعاألراضيومصادرة
.الغربيةالضفة

بذلكأحقيةأييعطهامل242رقماألمنجملسوقرار➢
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2017-1986عدد المستعمرين في المستعمرات في الضفة الغربية حسب السنة والمنطقة، 



18%

82%

عدد المستعمرين في المستعمرات وعدد السكان 
2017الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ، 

عدد 
المستعمرين

عدد  السكان
الفلسطينيين



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 

:البانتوستات.2
عملواليتة،الغربيالضفةيفالفلسطينيةاملعازلأوالتجمعات➢

أراضيهميفاألفقيالتمددمنومنعهمهباحصرهمعلىاالحتالل
.الفارغةاألراضيكلومصادرة

جزرجمموعةإىلالغربيةالضفةتفتيتمواصلةالصهيونيةتتعمد➢
.فلسطينيةسيادةأيإلضعاف

يفاملتداخلةاليهوديالشعبأراضيإدارةيفسلطتهاعلىحتافظ➢
البانتوستناتهذه



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 

استخدامها،مننالفلسطينيو مينعاليت:الستيطانيةالطرقشبكة3.
.التفافيةطرقشبكةالستخدامويضطرون

حلكمينينيالفلسطاملدنينياخضاع:العسكريالصهيويناحلكم4.
القانونحلكمداليهو املستوطنونُيضعحنييفالعسكري،القانون
."الصهيوين"املدين

اليتيشالتفتونقاطاحلواجزخاللمن:الغالقاتسياسةممارسة5.
."البانتوستات"بنيتنتشر

عمالالوحركةالناسحركةأصبحت:التصاريحسياسةفرض6.
.يونيةالصهاحلكومةمنصادرإبذنحمكومةكلهاالعائالتوحركة



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 

لصهاينةاسرقةخاللمن:املياهمصادريفالصهيوينالتحكم7.
.علىأبسعرهلماملياهوبيعالفلسطينيةالعذبةاملياه

.الوقوداويةالكهرابئسواء:الطاقةمصادريفالصهيوينالتحكم8.

.الصهيويننابلكيااقتصادايا مرتبطنيالفلسطينينيجعل9.
ستثماروالالتنميةمشاريعإنشاءمنالفلسطينينيحرمان10.

.مستقلاقتصادلبناءالذايت
ساسأعلىالعمراينوالتطويرالتنميةالصهاينةاتباع11.

ساسياألالعمراينالتخطيطمنالفلسطينينيحرمان:العرق
."ج"املناطقيفوالعملالبناءوتراخيص



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 

:العنصريالفصلجدار
67يسكنونفلسطيين210,000منأكثرحياةعلىاجلدارأثر

سكانياجتمعا13مناجلداروجعلبلمنه،قريبةومدينةقرية
اخلطبنياماملنطقةيفابلسجون،أشبهفلسطيين12,000يسكنها
العازلواجلداراألخضر
املستوطناتمنللكثرياجلدارسيتيح:الابرهتادجغرافياتكريس
منارهاجو عناملنفصلالتطويرمساريفقدماً املضياليهودية

يفالدميقراطيةهمبو التشبثمواصلةوابلتايلالفلسطينية،التجمعات
.االابرهتادجغرافياتكريسظل



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 

:العنصريالفصلجدار.12
يسكنونفلسطيين210,000منأكثرحياةعلىاجلدارأثر➢

جتمعا13مناجلداروجعلبلمنه،قريبةومدينةقرية67
ملنطقةايفابلسجون،أشبهفلسطيين12,000يسكنهاسكانيا

العازلواجلداراألخضراخلطبنيما
املستوطناتمنللكثرياجلدارسيتيح:الابرهتادجغرافياتكريس➢

منجوارهاعناملنفصلالتطويرمساريفقدماً املضياليهودية
الدميقراطيةوهمبالتشبثمواصلةوابلتايلالفلسطينية،التجمعات

.االابرهتادجغرافياتكريسظليف



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 

رسمهي:اراجلدعلىاملرتتبةاجلغرافيةالنتيجة➢
ساحةمعلىفلسطينيةوجيوبلكانتوانتحدود

.الغربيةالضفةمساحةنصفمنأقل
لاالحتالقواتوضعت:اجلداربواابت/معابر➢

ىالقر يفاجلدارامتدادعلىحديديةبواابت
البواابتذههوتفتحخلفه،يعزهلااليتوالبلدات
املواطننيمعاانةمنيزيدمامعينة،مبواقيت

ضهابععنالبواابتتباعدمعخاصةوعذاهبم،
البعض



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:الزاحف  يف الضفة الغربيةالابرتيدمظاهر 

:الدويلالقانونيفالعنصريالفصلجدار
مملألالعامةاجلمعيةطلبت2003األولكانون8يف➢

حولاستشارايرأايالدوليةالعدلحمكمةمناملتحدة
راضياألداخلللجدارالصهيوينالكيانبناءشرعية
.احملتلة

أنالدوليةالعدلحمكمةقر رت،2004متوز9يف➢
كما.يزالأنجيبوأنهقانونياً،ليسالفصلجدار
عناتتعويضتدفعأنالصهيوينالكيانمنطلبت

.فيهاتسبباليتاالضرار



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:يف قطاع غزةالابرتيدمظاهر 

:الصهيوينالعسكريالقانونحلكمغزةقطاعخضوع.1
:ةغز قطاععلىسارايا الصهيوينالعسكريالقانونيزالل
.القطاعوإىلمنوالتجارةالفلسطينينيحركة➢

الفلسطينينيعلىالصهيونيةالقواتحتظر:"العازلة/األمنيةاملنطقة"➢
300افةملسالقطاعداخلاحلدوديللشريطاحملاذيةاملنطقةدخول

.الزراعيـةاألراضـيمن%30حنـوبذلكمقتطعـةمرت،
.البحريةواملمراتالصيدمناطقإىلالوصول➢
.زةغقطاعحبرساحلعلىللفلسطينينيخاصميناءبناء➢
.غزةقطاعيفاملطاراتبناء➢



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:يف قطاع غزةالابرتيدمظاهر 

:غزةقطاععلىالغاشمالصهيويناحلصار.2
نظاممرةألولةالصهيونيفرضت،1989عامحزيران/يونيوويف➢

.الفلسطينينيالسكانخروجلتقييداملمغنطةالبطاقة
الفلسطينيونكانةاألمريكياتميزنيويوركصحيفةنشرتهلتقريروفقا➢

يفعيشالتشبهأبهناغزةقطاعيفالظروفيصفون1995عام
."كبريسجن"
يودالق"علىلضوءااألوربيةاملفوضيةسلطت،1998عاميف➢

وخروجخولدعلىاألوقاتمجيعيفإسرائيلتفرضهااليتالصارمة
."منهااخلارجةأوغزةإىلاملتوجهةوالبضائعاألفراد

.انيةالثاالنتفاضةخاللكبريبشكلغزةقطاععزلةاشتدت➢



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:يف قطاع غزةالابرتيدمظاهر 

:غزةقطاععلىالغاشمالصهيويناحلصار.2
زةغقطاعمن"إسرائيل"انسحابأعقابيفجديدمناشتدت➢

.2005عامواحدجانبمناالرتباطفكخبطةعرففيما
علىاسمححركةسيطرةبعدغزةقطاععلىفكيهاحلصارأطبق➢

.2007عامغزةقطاعيفاحلكم
:احلصارمظاهر
.يونيةالصهاألهواءحسبهباوالتحكمفتحهاأواملعابراغالق➢
العذرائحسبغزةقطاعسكاناجتاهاجملازرمنالعديدارتكاب➢

.هلاوجود
.للقطاعالتحتيةالبنيةتدمري➢



:1967يف األراضي احملتلة عام الابرتيد: رابعاا /الصهيويناألابرهتايد
:يف قطاع غزةالابرتيدمظاهر 

:ودةالعملسرياتالصهيوينالحتاللقمع.3
العز لاملتظاهرينضداحلي  الرصاصاستخدام➢

عودةالمسريةضمنلغزةالفاصلالسياجعلى
لىعاحتجاجاجاءتواليتاملستمرة،الكربى
.غزةقطاعضدواحلصاراالابرتيدسياسة

معمذهلحدإىلتتشابهالقمععملية➢
نوبجيفاألابراتيداعتمدهااليتاألساليب

ةمذحبخالمنالعاملشهدهاواليتأفريقيا،
يفسويتووانتفاضة،1960العاميفشاربڤيل

.1976العام



نشكر لكم حسن 
االستماع 


