الكيان الصهيوين أابرتيد
جدي ــد
إسالم شحدة خليــل العالول

محاور المحاضرة
تعريف ابألكادميية
التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا
الفصل العنصري يف القانون الدويل
الكيان الصهيوين وجرمية الفصل العنصري يف القانون الدويل
األابرهتايد الصهيوين

تعريف

ابألكادميية

تعريف ابألكادميية
➢ أتسست أكادميية دراسات الالجئني يف العام  2010ومت
تسجيلها وترخيصها يف العاصمة الربيطانية لندن.
➢ أكادميية غري رحبية هتدف للتثقيف والتوعية والتأهيل ابلقضية
الفلسطينية من خالل أحدث نظرايت التعليم والتدريب
والوسائل التقنية ،يقدمها متخصصون ذوو خربات أكادميية
ومهنية.

برامج األكادميية
األول :الدبلومات األكادميية

برامج األكادميية
الثاين :الدبلومات املكثفة ”القصرية“

برامج األكادميية

إصدارات األكادميية

مبادرات األكادميية

ماذا يعين مصطلح األابرتيد؟

التجربة النضالية ملكافحة
األابرتيد يف جنوب أفريقيا

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /أولا :مراحل تبلور نظام الفصل العنصرية/األبراتيد يف جنوب أفريقيا:

أولا :مراحل تبلور نظام الفصل العنصرية/األبراتيد يف جنوب أفريقيا:

.1صراع البوير الغزاة اهلولنديني مع البانتو اإلفريقيني سكان البالد األصليني:
أدى الصراع إىل اخرتاع مفهوم العنصرية؛ ليحمي أقلية غازية أمام األغلبية الساحقة من سكان البالد الشرعيني.
 .2مسامهة الستعمار الربيطاين يف تعزيز ثقافة الفوقية للجنس األبيض:
بعد انسحاب الربيطانيني من جنوب افريقيا مت تسليم احلكم يف البالد للبيض.
.3تبلور نظام الفصل العنصري مبفهومه السياسي:
تبلور معىن األابرتيد مبفهومه السياسي منذ عام  ،1948عندما أخذ بعض قادة احلزب الوطين يف جنوب
إفريقيا استخدامها يف محلتهم االنتخابية كإطار أكثر تطرفا للتفرقة العنصرة ،وبكل أسف حققوا فوز ساحق
ابالنتخاابت (اليت مل يشارك هبا سوى البيض) ومأسسوا لنظام األابرتيد بطريقة شرعية ومبصادقة الربملان
األبيض.

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:
الركيزة األوىل :الفصل اجلغرايف بني األعراق:

➢
➢
➢
➢

مناطق للبيض ومعازل أفريقية (تسمى البانتوستاانت).
متثل املعازل فقط  %13من جمموع مساحة جنوب أفريقيا ،وال
حتتوي هذه املعازل على املوارد االقتصادية املالئمة.
تضم مناطق البيض مجيع املدن واملوانئ واملطارات ومناجم الذهب
واألملاس.
أقام نظام الفصل العنصري هذه املعازل ابلقوة والقهر :طرد
أكثر من ثالثة ماليني شخص ومصادرة أمالكهم ومزارعهم،
ومنحها إىل مواطنني بيض

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

الركيزة الثانية :الفصل الدميغرايف:

➢
➢
➢
➢

دائما محل تصريح مرور،
نظام العبور :يتوجب على السود ً
حني ميرون بشوارع البيض يثبت أن لديهم عم ًال يف مناطق
البيض.
ليما بدائيًا.
ويف منعزالهتم ،تلقى أطفال السود وأوالدهم تع ً
تضم مناطق البيض مجيع املدن واملوانئ واملطارات ومناجم
الذهب واألملاس.
متاما عن احلياة العامة ،أو استعماهلم كعمالة
استبعاد السود ً
يدوية رخيصة الثمن.

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

الركيزة الثالثة :الفصل يف كل
مناحي احلياة:

➢ مت فصل السود عن البيض يف
املناطق العامة كاملدارس واملطاعم
وقاعات السينما وداير العبادة
واملستشفيات وحىت
➢ املقابر .وظهرت الفتات مكتوب
عليها "للبيض فقط"!

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

الركيزة الرابعة :الفصل السياسي:

➢ االابراتيد أقيم اساساً ليخلق فصالا سياسيا ،وهذا الفصل
السياسي كانت ركيزته وأساسه بناء البانتوستاانت (حمميات
للسود) ،حيث أقيمت  10ابنتوستاانت ُمنح السود فيها
حكما ذاتيا قابال للتطور إىل دولة.
➢ دعم نظام االابرتيد تشكيل حكومات يف هذه
البانتوستاانت ،واعرتف هبا كأقاليم مستقلة.
➢ لكل إقليم رئيس من الشعب األصلي وعلم ونشيد وطين،
جملس تشريعي ،جهاز قضائي وأجهزة أمنية (للدفاع عن
مصاحل حكومة األابرهتايد ،وأمن املستوطنني البيض)

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

اثنيا  :الركائز الرئيسة لنظام األابرتيد:

الركيزة الرابعة :الفصل السياسي:
اجلنسية البانتوستية كبديل للجنسية اجلنوب أفريقية:

➢ يف العام  1974بدأ العمل ابجلنسية البانتوستية.
➢ أعلنت دولة االابرتيد أن أربعة من هذه البانتوستاانت
جاهزة للتحول إىل دول مستقلة؛ لكن اجملتمع الدويل رفض
االعرتاف هبذه البانتوستنات.
➢ اتسمت مظاهر احلكم الذايت يف هذه البانتوستاانت
ابملظاهر اخلادعة.

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:
 .1اختاذ منهج احلوار حلل النزاع:
➢ أتسيس املؤمتر الوطين األفريقي :يف  8كانون الثاين  /يناير 1912
➢ رأى مدراء احلزب أن واجبهم يتمثل يف الكالم كثريا نيابة عن الشعب
بدال من الكالم كثريا إىل الشعب.
➢ وبني عام  1912وعام 1948؛ فضل املؤمتر الوطين األفريقي يف
تعامله مع السلطة العنصرية منهج احلوار ،حيث آمنت قيادة املؤمتر
إبنسانية البيض يف جنوب أفريقيا ،وأنه ميكن الوصول إىل تسوية عادلة
عن طريق اإلقناع

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:
 .2ظهور منهج املقاومة الشعبية كحل لسرتداد احلقوق:
➢ انبثقت رابطة شباب عن املؤمتر الوطين األفريقي يف عام 1944
➢ طالبوا بضرورة وجود املزيد من املقاومة الشعبية والسلمية من
جانب املؤمتر الوطين األفريقي ،عن طريق القيام إبضراابت
سلمية ومقاطعة مؤسسات احلكومة ،أو العصيان املدين ضد
مجيع التشريعات اليت هتدف إىل قهر واخضاع السود.
➢ ومت تبىن هذا النهج من قبل املؤمتر عام 1949

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

 .3انطالق محلة التحدي ملقاومة نظام
األابرهتايد:1952 :
➢ عمدت تلك احلملة إىل كسر قوانني وأنظمة
الفصل العنصري.
➢ شجع جناح محلة التحدي هذه على املزيد
من احلمالت ضد قوانني الفصل العنصري.
➢ ردة فعل حكومة الفصل العنصري هو
اضطهاد ومالحقة كل َمن يثبت هلا أن له
يد هبذه احلمالت.

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

 .4جمزرة "شارفيل" كانت شرارة انطالق
الكفاح املسلح 21 :مارس 1960
➢ قامت مظاهرات سلمية بغية االحتجاج
على إجبار اإلفريقيني على -محل سجالت
مرجعية اخلاصة ابملرور.
➢ مت قمع املظاهرة ابلقوة؛ وبلغ جمموع الضحااي
 69قتيال و 180جرحيا فيهم العديد من
الرجال واألطفال.

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

➢ وضعت اجملزرة هناية لطريقة االحتجاج السلمي اليت
استمرت؛ حيث مت حظر املؤمتر الوطين األفريقي كما
مت اعتقال اآلالف من النشطاء.
➢ يف عام  ،1961مت اإلعالن عن أتسس اجلناح
املسلح للمؤمتر الوطين األفريقي "رمح األمة" ،وكان
هدفه الرئيس مهامجة رموز الضطهاد ،وليس
مهامجة الناس املدنيني ،اليت قامت بتنفيذ عدة
هجمات ،خطط هلا بدقة وإبحكام ضد املنشآت
احلكومية وغريها من رموز احلكم العنصري.

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

يقول مانديال " :أييت وقت أمام أمة من األمم ،جتد نفسها
فيه أمام طرقيني ل اثلث هلما :الكفاح أو الستسالم وقد
جاء هذا الوقت اآلن إىل جنوب إفريقيا ،وحنن نستسلم
وليست أمامنا فرصة أخرى سوى أن نضرب بكل ما يتاح
لنا من قوة ،لندافع عن حقوق شعبنا من أجل مستقبلنا
وحريتنا".

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

 .5النضال من خالل التشكيالت الشعبية حتت مظلة اجلبهة الدميقراطية املوحدة:

➢ حظر نظام الفصل العنصري النشاطات والتشكيالت السياسية.
➢ أتسيس اجلبهة الدميقراطية املوحدة UDFعام  :1983حيث مت جتميع وتوحيد مجيع التشكيالت
املناهضة لألابرهتايد حتت مظلتها؛ مبا فيها نقاابت عمالية واحتادات جتارية ،منظمات طالبية ،منظمات
نسوية ،منظمات غري حكومية ،مكوانت جمتمع مدين ،تشكيالت أكادميية ...اخل .حيث ضمت اجلبهة
حتت مظلتها  656حركة سياسية متثل أكثر من  2,5مليون عضو.

➢ قادت اجلبهة املوحدة العديد من احلمالت املنظمة ضد نظام األابرهتايد ،وكان من بينها:
مقاطعة احملالت التجارية واملقاطعة الرايضة والثقافية ،إضراابت العمال يف املصانع ،املناداة
ابملقاطعة االقتصادية احمللية والدولية

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

 .6مقاطعة نظام الابرتيد والتضامن الدويل كان السالح الفاتك الذي أهني هذه احلقبة:

➢ "حركة الكوجنرس" :انطلقت حركة املقاطعة الدولية لنظام االابرتيد يف عام  1950من قبل أنصار جنوب
افريقيا يف املنفى ،وتنامت احلملة الدولية فيما بعد لتشمل شبكة من املنظمات واألفراد اليت تناضل ضد
العنصرية يف العامل.
➢ بفضل حركة املقاطعة الدولية أضحى النداء من أجل ضغط دويل عرب املقاطعة ،وفرض العقوابت
وسحب الستثمارات ركيزة هامة يف كفاح السود من أجل الدميقراطية.

➢ ففي عام  1969قامت إدارة القروض الئتمانية لبنوك أمريكية إبلغاء قروض بقيمة 40
مليون دولر أمريكي

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

➢
➢
➢
➢

إجنازات حركة املقاطعة الدولية لنظام الابرتيد:

يف عام  1969قامت إدارة القروض االئتمانية لبنوك أمريكية إبلغاء قروض بقيمة  40مليون دوالر أمريكي.
يف السبعينات سامهت سلسلة إضراابت العمال يف املصانع واحتجاجهم على الوضع االقتصادي السيئ
وقوانني نظام الفصل العنصري يف جنوب إفريقيا بلفت انتباه العامل ،فبدأت العديد من الشركات بسحب
استثماراهتا من جنوب افريقيا.
يف عام  1973مت إلغاء قروض بقيمة حوايل  70مليون دوالر من احتاد /جمموعة من البنوك األمريكية
واألوروبية .وقد استمر هذا الجتاه حىت أعلنت جنوب أفريقيا دولة جممدة الديون يف عام  1985بسبب
هروب رؤوس األموال.
أدت اآلاثر املرتاكمة جراء العقوابت الدولية والصدامات الداخلية ،إىل عواقب كارثية على اقتصاد جنوب
إفريقيا ،واخنفضت قيمة عملة " راند".

التجربة النضالية ملكافحة األابرتيد يف جنوب أفريقيا /اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

اثلثا :مسرية كفاح السود يف جنوب أفريقيا إلسقاط نظام األابرتيد:

وبعد ضغوطات دولية وخارجية ألغى نظام األبراثيد سنة  1990م،
وفتح الباب أمام انتخاابت تشمل كل الشعب؛ ليصبح نيلسون
مانديال أول رئيس أسود جلنوب إفريقيا سنة 1994

هل كان للمقاطعة الدولية حلكومة
جنوب أفريقيا أثر على السود فيها؟

مقارنة نظام الفصل العنصري
يف جنوب أفريقيا بنظام
الفصل العنصري يف فلسطني

أوجه التشابه
البعد الستعماري
الدعاء أهنا دولة دميقراطية

الفكر اليدلوجي العنصري
تشريع نظام الفصل العنصري

أوجه الختالف

األابرتيد
الصهيوين أكثر
وحشية

الفصل العنصري يف
القانون الدويل

الفصل العنصري يف القانون الدويل
التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز
العنصري ICERD
➢ هي أول معاهدة متعددة األطراف حلقوق اإلنسان
تتناول بوضوح حظر التمييز العنصري.
➢ مت تبنيها من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ
 21كانون األول ،عام .1965
➢ دخلت حيز النفاذ لحقا يف عام .1969
➢ تشري املادة ( )3من التفاقية بكل وضوح إىل حظر
التمييز العنصري.

الفصل العنصري يف القانون الدويل
التفاقية الدولية حول حظر جرمية الفصل العنصري
واملعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري):
➢ صنفت االتفاقية نظام الفصل العنصري رمسياً
كجرمية ضد اإلنسانية مبوجب القانون الدويل.
➢ مت اعتماد التفاقية من قبل اجلمعية العامة لألمم
املتحدة بتاريخ  30تشرين الثاين عام .1973
➢ دخلت املعاهدة حيز التنفيذ بتاريخ  18متوز عام
1976

الفصل العنصري يف القانون الدويل
تعريف جرمية الفصل العنصري مبوجب ميثاق روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية:
➢ يصنف ميثاق روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية ("نظام روما األساسي") جرمية الفصل
العنصري كشكل حمدد من أشكال اجلرائم ضد
اإلنسانية.
➢ دخل نظام روما حيز النفاذ يف  1متوز .2002

الفصل العنصري يف القانون الدويل
يفرتض الربوفيسور جون دوجارد :هو خبري قانوين
جنوب إفريقي ،وهو املقرر اخلاص السابق جمللس
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية
احملتلة :أن:
مصطلح «الفصل العنصري» قد اكتسب تطبي ًقا عامليًّا
يف القانون الدويل ،وابلتايل فهو ال يقتصر على حالة
جنوب أفريقيا فحسب.

الكيان الصهيوين وجرمية الفصل العنصري يف القانون الدويل
يف تقرير صادر عن جلنة األمم املتحدة القتصادية والجتماعية لغرب
آسيا _ اإلسكوا عام :2017
وضع التقرير من نتائجه أن:
• "إسرائيل" أسست نظام أابراتيد يهيمن على الشعب الفلسطيين
أبمجعه ،من خالل تقسيم الشعب الفلسطيين على مناطق جغرافية
خمتلفة تدار مبجموعات خمتلفة من القوانني.
• "إسرائيل" مدانة ابرتكاب جرمية الفصل العنصري األابراتيد.
• ال ميكن إكساب هذه النتيجة أي سلطة إال بصدور هذا احلكم عن
حمكمة دولية.

الكيان الصهيوين وجرمية الفصل العنصري يف القانون الدويل
يعترب هذا التقرير حظر الفصل العنصري قاعدة آمرة يف القانون الدويل
العريف وعليه:
 .1تقع على مجيع الدول مسؤوليات فردية ومجاعية:
• أبن ال تعرتف بشرعية أي نظام أابراتيد.
• وأال تساعد أو تعني دولة ما يف احلفاظ على نظام أابراتيد.
• أن تتعاون مع األمم املتحدة والدول األخرى يف القضاء على أنظمة
األابراتيد.
 .2يقع على كاهل األمم املتحدة وهيئاهتا والدول االعضاء التزام قانوين
ملنع حاالت األابراتيد اليت يُلفت انتباههم إليها من ابب املسؤولية امللزمة.

األابرهتايد الصهيوين

األابرهتايد الصهيوين
✓ من اخلطأ حماولة إثبات عنصرية الكيان الصهيوين ،من خالل عقد مقارانت بني
ممارساته وممارسات نظام الفصل العنصري يف جنوب إفريقيا.
✓ وصف الكيان الصهيوين "كدولة" أابرهتايد ،ليس بديالً وال يقلل من واقع الكيان
كاستعمار إحاليل واحتالل عسكري؛ حيث ال توجد جرمية أكرب من جرمية
ين على اجملازر واإلرهاب والتطهري العرقي.
االحتالل االستيطاين اإلحاليل الذي بُ ي
✓ إن نضالنا ضد نظام الابرتيد هو شكل من أشكال املقاومة السلمية اهلادفة
لتحشيد الرأي العام الدويل ضد الكيان الصهيوين ،وهذا الشكل يتكاثف مع ابقي
أشكال النضال يف سبيل حترير فلسطني.

األابراتيد من خالل التجزئة
فلسطيين فلسطيين
الضفة وغزة
48
فلسطيين
الشتات

فلسطيين
القدس

األابرهتايد الصهيوين /أولا :مظاهر الابرتيد ضد فلسطيين الشتات "الفلسطينيون املبعدون قسرا":

أولا :مظاهر الابرتيد ضد فلسطيين الشتات "الفلسطينيون املبعدون قسرا":

➢ أقبح أشكال األابرهتايد اللصهيونيةي هو طرد
املواطنني الفلسطينيني من أراضيهم وتشريدهم عام
.1948
➢ عدم العرتاف حبقهم يف العودة ،رغم صدور قرار
دويل بذلك عام ( 1948القرار )194

ملاذا يرفض الصهاينة عودة الالجئني رفضا قاطعا؟
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املصدر :مركز اإلحصاء الفلسطيين 2018

أرض فلسطني

اليهود
نسبة السكان يف فلسطني

قارة آسيا وأسرتاليا

%0.1

قارة أمريكا الشمالية
%2

قارة أورواب
%2

قارة أمريكا اجلنوبية

%5

الدول العربية األخرى

%9

على أرض فلسطني
%46

الدول اجملاورة لفلسطني

%36

أعداد الفلسطينيني إحصائية عام 2019

اجملموع الكلي ألعداد الفلسطينيني15,377,265 :
املصدر مركز اإلحصاء الفلسطيين

قارة أمريكا اجلنوبية

الدول العربية األخرى
قارة آسيا وأسرتاليا

الدول اجملاورة لفلسطني
قارة أمريكا الشمالية

على أرض فلسطني
قارة أورواب

األابرهتايد الصهيوين /أولا :مظاهر الابرتيد ضد فلسطيين الشتات "الفلسطينيون املبعدون قسرا":

أولا :مظاهر الابرتيد ضد فلسطيين الشتات "الفلسطينيون املبعدون قسرا":
.1قانون العودة اليهودي:
➢ سن عام  ،1950أعطى لكل
يهودي احلق يف “العودة” إىل
"إسرائيل"
➢ حرم الفلسطينيني من العودة إىل
وطنهم؛ وفرض عليهم التشتت
يف العامل

األابرهتايد الصهيوين /أولا :مظاهر الابرتيد ضد فلسطيين الشتات "الفلسطينيون املبعدون قسرا":

أولا :مظاهر الابرتيد ضد فلسطيين الشتات "الفلسطينيون املبعدون قسرا":
.2قانون "اجلنسية اإلسرائيلية":
سن القانون  ،1952صدر لغاية واضحة وهي إغالق ملف
الالجئني لألبد من خالل نزع اجلنسية الفلسطينية منهم.

يرتكب الكيان الصهيوين جرمية الفصل العنصري ضد فلسطيين الشتات من خالل األفعال الالإنسانية:
➢ احلرمان من َّ
حقهم يف العودة إىل وطنهم؛ من أجل إدامة نظام هتيمن فيه فئة صهيونية على أخرى
فلسطينية.
➢ احلرمان من احلق يف محل اجلنسية ،واحلق يف حرية التنقل واإلقامة.

األابرهتايد الصهيوين /اثنيا :الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

اثنيا :مظاهر الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948
.1الغائبون احلاضرون:

اختذ الكيان الصهيوين التدابري التالية:
➢ إزالة أمساء القرى املهجرة من خرائط الكيان الصهيوين.
➢ هدم هذه القرى حىت تؤكد للفلسطينيني استحالة حتقيق حلم العودة إليها.
➢ حىت سنة  1952كانت االونروا تقدم اىل الالجئني من فلسطيين  48اخلدمات؛ لكن يف صيف سنة
 ،1952قررت احلكومة الصهيونية حتمل مسؤولية الالجئني.
➢ استثناء الجئي الداخل من احصاء الالجئني الذي أجرته األونروا ،ويف اإلحصاءات السكانية اليت أجراها
الكيان الصهيوين مت تسجيلهم حبسب القرى اليت جلأوا إليها ،ال حبسب قراهم األصلية.
➢ تدابري التعويضات :اليت اشتملت على إسكاهنم يف أماكن بديلة ،وإعطائهم تعويضات عن أمالكهم يف
قراهم األصلية ،مقابل توقيع مستند يصرحون فيه أنه ليست لديهم اية مطالب من الدولة تتعلق أبراضيهم.

األابرهتايد الصهيوين /اثنيا :الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

اثنيا :مظاهر الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948
.2قانون "اجلنسية اإلسرائيلية":

➢ يكتسب اليهودي املهاجر ،أو الذي يعرب عن رغبته يف اهلجرة إىل (إسرائيل)،
"اجلنسية اإلسرائيلية" فوراً وتلقائياً وبدون اختاذ أية إجراءات.
➢ يلزم الفلسطيين وحده ابتباع إجراءات التجنس الشائكة اليت حددها القانون يف
املادة الثالثة .وعلى الفلسطيين أن يتقدم بطلب إىل السلطات الصهيونية ،وأن
يكون مستوفياً للشروط اليت حددها القانون .ومع ذلك فإن استيفاء تلك
الشروط ال يعطيه احلق ابكتساب "اجلنسية اإلسرائيلية" حكماً ،إذ عليه أيضاً
أن حيصل على موافقة وزير الداخلية .وإذا قرر الوزير رفض الطلب ،فإن قراره
قطعي وغري قابل للطعن.
➢ بعض فلسطيين  48ال حيملون أي جنسية.

األابرهتايد الصهيوين /اثنيا :الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

اثنيا :مظاهر الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

.3الفرق بني املواطنة للفلسطينيني واجلنسية لليهود:

املواطنة واجلنسية نفس املعىن مبوجب القانون الدويل.
اجلنسية :هي احلالة اليت يصبح فيها الفرد مواطناً كامالً يف الدولة ويتمتع بكافة
احلقوق املدنية والسياسية اليت متنحها الدولة لألفراد وهي خاصة ابليهود فقط.
املواطنة :فهي أقل مرتبة من اجلنسية ،يتمتع الفرد يف ظلها جبنسية الدولة ،ولكن ال
يتمتع بكامل احلقوق ،كاحلقوق السياسية مثال.
أي أن "القانون الصهيوين" ل يعرتف إل ابجلنسية اليهودية .هذه القوانني
وغريها تتضمن نظام تفرقة عنصرية ممنهج يفرض مواطنة من الدرجة الثانية على
املدنيني الفلسطينيني يف الكيان الصهيوين.

األابرهتايد الصهيوين /اثنيا :الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

اثنيا :مظاهر الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

.4حظر القانون الصهيوين املعارضة الفلسطينية للهيمنة اليهودية:
حتظر املادة  7أ من القانون األساسي :الكنيست  ،1958على أي حزب
سياسي يف الكيان الصهيوين تبين منصة تتحدى الطابع اليهودي الصريح
للدولة وينص القانون على" :ل تشرتك قائمة مرشحني يف انتخاابت
مرشحا يف انتخاابت الكنيست إذا كانت
الكنيست ول يكون الشخص
ا
أهداف أو أفعال القائمة أو أفعال الشخص مبا يف ذلك تصرحياته
تنطوي صراحة أو ضمناا على أحد األمور التالية :إنكار قيام دولة
إسرائيل كدولة يهودية دميقراطية"
➢ ميكن تشبيه ذلك بنظام يسمح للعبيد مبمارسة حقهم يف التصويت
على كل شيء ،ابستثناء التصويت ضد العبودية.

األابرهتايد الصهيوين /اثنيا :الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

اثنيا :مظاهر الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948
.5قانون القومية:

دعما دستورًاي بل
بعد إقرار قانون القومية يف متوز  ،2018اكتسب املمارسات العنصرية ضد الفلسطينيني ً
وجيعل القانون التمييز أحد أركان النظام القانوين الصهيوين ،ومبدأ من مبادئ سيادة القانون.
حمددات قانون القومية لرتسيخ العنصرية ضد الفلسطينيني:
➢ يرسخ القانون دستورًاي ،ألول مرة ،هوية الكيان الصهيوين كدولة قومية للشعب اليهودي.
➢ يكرس القانون طابع الكيان الصهيوين العرقي  -الديين اخلالص كدولة يهودية.
➢ يرسخ القانون االمتياز الذي يتمتع به املواطنون اليهود ،ابملقابل سيتم ترسيخ التمييز ضد املواطنني
الفلسطينيني.
➢ مت صياغة القانون على أساس حقوق حصرية للشعب اليهودي يف أرض/دولة "إسرائيل" واعتبار اليهود
شعباً وحيداً يستحق احلقوق القومية واجلماعية ،على النقيض من الفلسطينيني.

األابرهتايد الصهيوين /اثنيا :الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

اثنيا :مظاهر الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

➢ جاء القانون ليعزز البناء اليهودي وأتسيس املدن اليهودية،
وهو ما يعين حتويل التمييز ضد سكن الفلسطينيني يف
املدن اليت ُُيشى على طابعها اليهودي ،من كونه جزءاً من
سياسة غري مقبولة وعنصرية ،إىل جزء من سياسة "دولة
شرعية" تسعى إىل التطوير واإلعمار وتطبيق قيمها
القومية.
➢ جاء هذا القانون ليشرع هدم قرى عربية يف النقب
ومصادرة أراض من أجل توسيع املستوطنات اليهودية
وتعزيزها دون االلتفات حلقوق الفلسطينيني.

األابرهتايد الصهيوين /اثنيا :الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

اثنيا :مظاهر الابرتيد يف املناطق احملتلة عام :1948

قانون القومية والغاء حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين:
➢ إن أخطر ما يف القانون هو اعتبار "أرض إسرائيل" أهنا
الوطن التارُيي للشعب اليهودي.
➢ وحيدد أن حق تقرير املصري ينحصر داخل هذه األرض
فقط للشعب اليهودي ،دون اإلشارة إىل حدود هذه
الدولة.
➢ يسحب القانون حق تقرير املصري من أمام كل الشعب
الفلسطيين طاملا أن حدود هذه الدولة غري معروفة.

األابرهتايد الصهيوين /اثلثا :الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

اثلثا :مظاهر الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

.1حماصرة حقوق الفلسطينيني لدفعهم إىل الرحيل:
➢ ممارسات متييزية يف القدس الشرقية يف جماالت عدة
كالتعليم ،والرعاية الصحية ،والعمل ،واإلقامة ،وحقوق
البناء واحلركة والسفر.
➢ الطرد من بيوهتم ،وهدم منازهلم املستمر ابلتوافق مع
مشروع اهلندسة العرقية للقدس الكربى.
➢ تضييق اخلناق على النمو الطبيعي للسكان
الفلسطينيني.
➢ املعاملة القاسية على أيدي قوات األمن.

األابرهتايد الصهيوين /اثلثا :الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

اثلثا :مظاهر الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

 .2منح الفلسطينيني يف القدس الشرقية إقامة دائمة:

➢ اعتبار املقدسيني أجانب حيث تعد إقامتهم يف البلد اليت ولدوا فيها
امتيازا وليس ح ًقا ،فضاً عن كون هذه اإلقامة عرضة لإللغاء.
ً
➢ يعاين املقدسيني من سالح مسلط على رقاهبم وهو سحب اإلقامة.
➢ يدرج االحتالل املقدسيني ضمن فئة منفصلة مصممة ملنعهم من
الزايدة إىل الوزن الدميغرايف ،والسياسي ،واالنتخايب للفلسطينيني داخل
الكيان الصهيوين؛ هتدف "إسرائيل" من وراء ذلك إضعاف
الفلسطينيني سياسيًّا واحتواء ثقلهم الدميوغرايف بطرق خمتلفة

األابرهتايد الصهيوين /اثلثا :الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

اثلثا :مظاهر الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

.3قانون القومية اليهودي ومشروع القدس الكربى:

➢

➢
➢
➢

منذ مثانينيات القرن املاضي أعدت البلدية خططًا رئيسة لتجزئة
األحياء الفلسطينية واستبداهلا أبحياء يهودية.
مت وصف املستوطنات اليهودية ابلقدس أبحياء ،متهيداً الستكمال
مشروع القدس الكربى.
جاء قانون القومية ليعلن القدس عاصمة أبدية وموحدة "إلسرائيل".
يعلن قانون القومية أن االستيطان اليهودي قيمة قومية ،جيب تشجيعه
وتطويره ،دون أن حيدده يف مساحة معينة.

عدد السكان الفلسطينيني واليهود يف
القدس عام 2017

عدد الفلسطينيني

%41

املستوطنني

%59

األابرهتايد الصهيوين /اثلثا :الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

اثلثا :مظاهر الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

.4جدار الفصل العنصري:

➢ عمل اجلدار على تقسيم حمافظة القدس إىل ثالثة مقاطع معزولة عن
بعضها البعض من جهة ،وعن ابقي مدن وحمافظات الضفة الغربية
من جهة أخرى
➢ يهدف اجلدار لتفريغ املدينة من أهلها األصليني ،وفق خمطط توسيع
املستوطنات احمليطة ،واستمرار مصادرة األراضي.

األابرهتايد الصهيوين /اثلثا :الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:

اثلثا :مظاهر الابرتيد ضد الفلسطينيون يف القدس الشرقية:
.4جدار الفصل العنصري

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

دائما ما يستدل املدعون الصهاينة أبن دولتهم ل حتكم الفلسطينيني ضمن نظام أابراتيد،
ا
ألهنا مل تقم بضم األراضي احملتلة عام  67إىل دولتها:
مقنعا للوهلة األوىل .فال يعد فلسطينيو األراضي الفلسطينية احملتلة مواطنني
يبدو هذا النهج ا
"إسرائيليني" ،ومبوجب قوانني احلرب (كما يف اتفاقية جنيف الرابعة) ،ل ينبغي هلم أن
يكونوا كذلك .وهبذا قد تبدو معاملة "إسرائيل" التفضيلية بني املواطنني وغري املواطنني يف
األراضي الفلسطينية احملتلة مقبولة ،أو على األقل ليست ذات صلة!!!!.

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

الابرتيد يف الضفة الغربية:

صهيونية

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

.1الستيطان الزاحف:
➢ بدأت عملية بناء املستوطنات والسيطرة على األرض
ومصادرة األراضي مع بداية احلكم العسكري على
الضفة الغربية.
➢ وقرار جملس األمن رقم  242مل يعطها أي أحقية بذلك

عدد المستعمرين في المستعمرات في الضفة الغربية حسب السنة والمنطقة2017-1986 ،
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عدد المستعمرين في المستعمرات وعدد السكان
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس 2017 ،

%18
عدد
المستعمرين
عدد السكان
الفلسطينيين

%82

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

.2البانتوستات:
➢ التجمعات أو املعازل الفلسطينية يف الضفة الغربية ،واليت عمل
االحتالل على حصرهم هبا ومنعهم من التمدد األفقي يف أراضيهم
ومصادرة كل األراضي الفارغة.
➢ تتعمد الصهيونية مواصلة تفتيت الضفة الغربية إىل جمموعة جزر
إلضعاف أي سيادة فلسطينية.
➢ حتافظ على سلطتها يف إدارة أراضي الشعب اليهودي املتداخلة يف
هذه البانتوستنات

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

.3
.4
.5

.6

شبكة الطرق الستيطانية :اليت مينع الفلسطينيون من استخدامها،
ويضطرون الستخدام شبكة طرق التفافية.
احلكم الصهيوين العسكري :اخضاع املدنيني الفلسطينيني حلكم
القانون العسكري ،يف حني ُيضع املستوطنون اليهود حلكم القانون
املدين "الصهيوين".
ممارسة سياسة الغالقات :من خالل احلواجز ونقاط التفتيش اليت
تنتشر بني "البانتوستات".
فرض سياسة التصاريح :أصبحت حركة الناس وحركة العمال
وحركة العائالت كلها حمكومة إبذن صادر من احلكومة الصهيونية.

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

 .7التحكم الصهيوين يف مصادر املياه :من خالل سرقة الصهاينة
املياه العذبة الفلسطينية وبيع املياه هلم بسعر أعلى.
 .8التحكم الصهيوين يف مصادر الطاقة :سواء الكهرابئية او الوقود.
 .9جعل الفلسطينيني مرتبطني اقتصادايا ابلكيان الصهيوين.
.10حرمان الفلسطينيني من إنشاء مشاريع التنمية والستثمار
الذايت لبناء اقتصاد مستقل.
.11اتباع الصهاينة التنمية والتطوير العمراين على أساس
العرق:حرمان الفلسطينيني من التخطيط العمراين األساسي
وتراخيص البناء والعمل يف املناطق "ج".

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

جدار الفصل العنصري:
أثر اجلدار على حياة أكثر من  210,000فلسطيين يسكنون 67
قرية ومدينة قريبة منه ،بل وجعل اجلدار من  13جتمعا سكانيا
يسكنها  12,000فلسطيين أشبه ابلسجون ،يف املنطقة ما بني اخلط
األخضر واجلدار العازل
تكريس جغرافيا الابرهتاد :سيتيح اجلدار للكثري من املستوطنات
اليهودية املضي قدماً يف مسار التطوير املنفصل عن جوارها من
التجمعات الفلسطينية ،وابلتايل مواصلة التشبث بوهم الدميقراطية يف
ظل تكريس جغرافيا االابرهتاد.

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

.12جدار الفصل العنصري:
➢ أثر اجلدار على حياة أكثر من  210,000فلسطيين يسكنون
 67قرية ومدينة قريبة منه ،بل وجعل اجلدار من  13جتمعا
سكانيا يسكنها  12,000فلسطيين أشبه ابلسجون ،يف املنطقة
ما بني اخلط األخضر واجلدار العازل
➢ تكريس جغرافيا الابرهتاد :سيتيح اجلدار للكثري من املستوطنات
اليهودية املضي قدماً يف مسار التطوير املنفصل عن جوارها من
التجمعات الفلسطينية ،وابلتايل مواصلة التشبث بوهم الدميقراطية
يف ظل تكريس جغرافيا االابرهتاد.

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

➢ النتيجة اجلغرافية املرتتبة على اجلدار :هي رسم
حدود لكانتوانت وجيوب فلسطينية على مساحة
أقل من نصف مساحة الضفة الغربية.
➢ معابر/بواابت اجلدار :وضعت قوات االحتالل
بواابت حديدية على امتداد اجلدار يف القرى
والبلدات اليت يعزهلا خلفه ،وتفتح هذه البواابت
مبواقيت معينة ،ما يزيد من معاانة املواطنني
وعذاهبم ،خاصة مع تباعد البواابت عن بعضها
البعض

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد الزاحف يف الضفة الغربية:

جدار الفصل العنصري يف القانون الدويل:
➢ يف  8كانون األول  2003طلبت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة من حمكمة العدل الدولية رأاي استشاراي حول
شرعية بناء الكيان الصهيوين للجدار داخل األراضي
احملتلة.
➢ يف  9متوز  ،2004قررت حمكمة العدل الدولية أن
جدار الفصل ليس قانونياً ،وأنه جيب أن يزال .كما
طلبت من الكيان الصهيوين أن تدفع تعويضات عن
االضرار اليت تسبب فيها.

األابرهتايد الصهيوين /رابعا :الابرتيد يف األراضي احملتلة عام :1967

مظاهر الابرتيد يف قطاع غزة:

.1خضوع قطاع غزة حلكم القانون العسكري الصهيوين:
ساراي على قطاع غزة:
ل يزال القانون العسكري الصهيوين ا
كة الفلسطينيني والتجارة من وإىل القطاع.
➢ حر
➢ "املنطقة األمنية /العازلة" :حتظر القوات الصهيونية على الفلسطينيني
دخول املنطقة احملاذية للشريط احلدودي داخل القطاع ملسافة 300
مرت ،مقتطعـة بذلك حنـو  %30من األراضـي الزراعيـة.
➢ الوصول إىل مناطق الصيد واملمرات البحرية.
➢ بناء ميناء خاص للفلسطينيني على ساحل حبر قطاع غزة.
➢ بناء املطارات يف قطاع غزة.
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مظاهر الابرتيد يف قطاع غزة:

.2احلصار الصهيوين الغاشم على قطاع غزة:
➢ ويف يونيو/حزيران عام  ،1989فرضت الصهيونية ألول مرة نظام
البطاقة املمغنطة لتقييد خروج السكان الفلسطينيني.
➢ وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك اتميز األمريكية كان الفلسطينيون
عام  1995يصفون الظروف يف قطاع غزة أبهنا تشبه العيش يف
"سجن كبري".
➢ يف عام  ،1998سلطت املفوضية األوربية الضوء على "القيود
الصارمة اليت تفرضها إسرائيل يف مجيع األوقات على دخول وخروج
األفراد والبضائع املتوجهة إىل غزة أو اخلارجة منها".
➢ اشتدت عزلة قطاع غزة بشكل كبري خالل االنتفاضة الثانية.
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مظاهر الابرتيد يف قطاع غزة:

 .2احلصار الصهيوين الغاشم على قطاع غزة:
➢ اشتدت من جديد يف أعقاب انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة
فيما عرف خبطة فك االرتباط من جانب واحد عام .2005
➢ أطبق احلصار فكيه على قطاع غزة بعد سيطرة حركة محاس على
احلكم يف قطاع غزة عام .2007
مظاهر احلصار:
➢ اغالق املعابر أو فتحها والتحكم هبا حسب األهواء الصهيونية.
➢ ارتكاب العديد من اجملازر اجتاه سكان قطاع غزة حسب ذرائع ال
وجود هلا.
➢ تدمري البنية التحتية للقطاع.
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مظاهر الابرتيد يف قطاع غزة:

.3قمع الحتالل الصهيوين ملسريات العودة:
➢ استخدام الرصاص احلي ضد املتظاهرين العزل
على السياج الفاصل لغزة ضمن مسرية العودة
الكربى املستمرة ،واليت جاءت احتجاجا على
سياسة االابرتيد واحلصار ضد قطاع غزة.
➢ عملية القمع تتشابه إىل حد مذهل مع
األساليب اليت اعتمدها األابراتيد يف جنوب
أفريقيا ،واليت شهدها العامل من خال مذحبة
شاربڤيل يف العام  ، 1960وانتفاضة سويتو يف
العام .1976

نشكر لكم حسن
االستماع

