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االالجئونن: االوجهھ االمخفي للفصل االعنصريي ااإلسراائيیلي  
حاززمم جمجومم  

٢۲٠۰١۱٢۲ يیونيیو \ حزيیراانن  

 
االناشطيین االفلسطيینيیيین أأنفسهم، االمكانة االمركزيیة لقضيیة  في أأووساططتتجاهل االنقاشاتت االداائرةة حولل جريیمة االفصل االعنصريي ااإلسراائيیليیة، حتى 

يیاقق ااالستعمارريي للفصل االعنصريي في كل من جنوبب إإفريیقيیا ووفلسطيین. ووسبٌب آآخر االالجئيین. وومن أأسبابب هذاا "ااإلغفالل" االفهم االناقص للس
نيیي هو أأنن االكثيیريین، ليیس فقط في ااألووساطط االدبلوماسيیة ووااألمم االمتحدةة، يیعتبروونن تقسيیم أأررضض فلسطيین إإلى ددوولتيین أأمًراا مسلًما به، ووأأنن فلسطيی

يي االتقسيیم هو أأنن قيیاددةة منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة ذذااتها تبنت هذاا االموقف "االشعب االفلسطيیني." وومّما شّجع مؤيیدفقط االدوولة االمرتقبة هم 
هم يیركزوونن على لذلك إإفريیقيیا االمستعَمرةة.  شهدتها" على غراارر تلك االتي للسكانن ااألصليیيین لطٍةمن حركة تحريیريیة إإلى "ُس ووتحولت

يیتطرقونن أأحيیاًنا في تحليیالتهم إإلى فلسطيین االمحتلة في مماررساتت االفصل االعنصريي ااإلسراائيیليیة في االضفة االغربيیة االمحتلة ووقطاعع غزةة، وو
1948.  

من تجليیاته، كما خلصت ما ووما تعجز هذهه االتحليیالتت عن إإددررااكه هو أأنن جريیمة االفصل االعنصريي تنطبق على االنظامم برمته ووليیس على تجلٍّ 
فكتورر قطانن االمباشر من قاعة االمحكمة). ووااألهم من ذذلك هو أأنن  تقريیر(اانظر  2011إإليیه مؤخًراا محكمة ررااسل بشأنن فلسطيین االمنعقدةة سنة 

إإلى هاتيین االنقطتيین، االتهجيیر االقسريي ووررفض عوددةة االالجئيین يیكمن في صميیم االنسخة ااإلسراائيیليیة من االفصل االعنصريي. ووسأتعرضض فيیما يیلي 
.في جنوبب إإفريیقيیاووإإلى االفرووقق بيین االفصل االعنصريي ااإلسراائيیلي وونظيیرهه   

، إإلى حق االعوددةة بعباررااتت صريیحة، 1976ااالتفاقيیة االدووليیة لقمع جريیمة االفصل االعنصريي وواالمعاقبة عليیها، االتي ددخلت حيیز االنفاذذ في تتطرقق 
ب "أأفعاًلا الإإنسانيیة...لغرضض إإقامة ووإإدداامة هيیمنة فئة عنصريیة ما من االبشر علي أأيیة فئة إإذذ تنص االماددةة االثانيیة منها على أأنن أأيي ددوولة ترتك

عنصريیة أأخرىى من االبشر ووااضطهاددها إإيیاها بصوررةة منهجيیة" تكونن مذنبًة باررتكابب جريیمة االفصل االعنصريي. ووتشمل هذهه ااألفعالل 
ع فئة أأوو فئاتت عنصريیة من االمشارركة في االحيیاةة االسيیاسيیة ووااالجتماعيیة االالإإنسانيیة "ااتخاذذ أأيیة تداابيیر، تشريیعيیة ووغيیر تشريیعيیة، يیقصد بها من

 ووااالقتصادديیة وواالثقافيیة للبلد، ووتعمد خلق ظرووفف تحولل ددوونن االنماء االتامم لهذهه االفئة أأوو االفئاتت، ووخاصة بحرمانن أأعضاء فئة أأوو فئاتت عنصريیة
ن وواالعوددةة إإليیه." ووتذكر االماددةة أأيیًضا أأفعاًلا الإإنسانيیًة أأخرىى من حريیاتت ااإلنسانن ووحقوقه ااألساسيیة، بما في ذذلك...االحق في مغاددررةة االوط

مباشرةة. كالحرمانن من االحق في حمل االجنسيیة، وواالحق في حريیة االتنقل ووااإلقامة، ووهما حقانن يیمسانن االالجئيین بصوررةٍة  
ميین على كامل أأررضض فلسطيین ووبعباررةة أأخرىى، حتى لو أأررااددتت إإسراائيیل االتخلي عن االفصل االعنصريي االذيي تماررسه على االفلسطيینيیيین االمقيی

االتارريیخيیة، فإنها ستظل مرتكبًة لجريیمة االفصل االعنصريي بحق االالجئيین االفلسطيینيیيین إإنْن ااستمرتت في حرمانهم من حقهم في االعوددةة.  
زيید على قواانيینها ووسيیاساتها وومماررساتها. فقد منعت إإسراائيیل بالقوةة ما يیب باالستدالللإإنن من االسهولة بمكانن إإثباتت االحجة على إإسراائيیل 

. ووكتب ووززيیر االدفاعع آآنذااكك موشيیه دداايیانن في مذكرااته: "نطلق االنارر على 1948وو 1947ي ُهجِّروواا في عامبعد أأنن الجئ من االعوددةة  700,000
أأخالقيًیا؟ يیقطع االعربب  مقبوًلا سيیكونن ذذلكهل  –بعض االعربب [االفلسطيینيیيین] االجوعى االمائتي أألف االذيین يیجتاززوونن االخط [لرعي موااشيیهم] 

، ال يیمكن قبوله...[وولعل هذاا] ساقٍق أأوو ذذررااععيیعوددوواا بال هم، فااأللغامم في طريیق فنزررعع ،في االقرىى االمهجوررةة خلفوهالجمع االحبوبب االتي االخط 
1وولكني ال أأعرفف أأيي ووسيیلة أأخرىى لحرااسة االحدوودد."  

من االقانونن لكي  3تشترطط االماددةة  لألبد، حيیث االالجئيین إإغالقق ملف، أأصدررتت إإسراائيیل قانونن االموااطنة لغايیة ووااضحة هي 1952ووفي االعامم 
بالموااطنة في إإسراائيیل أأنن يیكونن متوااجًداا "في إإسراائيیل أأوو في منطقة أأصبحت أأررًضا إإسراائيیليیة بعد تأسيیس االدوولة اابتدااًء من تارريیخ  االمرءيیتمتع 

ر بالذكر أأنن االكنيیست كانن قد أأقّر ]." وومن االجديی1952] وولغايیة تارريیخ ددخولل االقانونن حيیز االنفاذذ [نيیسانن/إإبريیل 1948قيیامم االدوولة [أأيیارر/مايیو 

                                                
ااالقتباسس منقولل باللغة ااإلنجليیزيیة عن 1  
 Benny Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict 1881-1999 (New York: Knopf, 1999).  
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قبل ذذلك بسنتيین قانونن االعوددةة االذيي يیمنح االيیهودد كافة، ووال أأحد سوىى االيیهودد، االحق في ددخولل االدوولة االوليیدةة ووحمل جنسيیتها.  

اانتهاء  فلسطيیني إإلى االمنفى. ووُقبيیل 400,000، وواالتي شرددتت إإسراائيیل فيیها ما يیزيید على 1967ووااُتخذتت تداابيیر مماثلة في أأعقابب حربب 
ذلك االحربب، أأجرتت االسلطاتت االعسكريیة ااإلسراائيیليیة تعداادًداا للفلسطيینيیيین في ااألررااضي االمحتلة؛ وومن لم يیسجله االتعداادد لم يُیسمح له باإلقامة ووب

ةة على من إإقاماتهم. ووعالوو 90,000نن في االخاررجج إإبانن ااالحتاللل وواالبالغ عدددهم وونن االمسافرواالفلسطيینيی ُجرِّددُحرمم من حقه في االعوددةة. كما 
ذذلك، كانن االفلسطيینيیونن االمشمولونن في االتعداادد يیفقدوونن إإقامتهم إإذذاا تجاووزز سفرهم في االخاررجج فترةًة ززمنيیًة محدددةة.  

، وولضمانن أأنن يیظل االمفاووضض ااإلسراائيیلي ووفيًیا لإلجماعع االصهيیوني، أأصدرر االكنيیست ااإلسرئيیلي قانونن "االتأكيید على اانتفاء 2001ووفي االعامم 
من االقانونن بأنن "االالجئيین لن يُیعاددوواا إإلى أأررضض ددوولة إإسراائيیل إإال بمواافقة أأغلبيیة أأعضاء االكنيیست." ووُتعرِّفف  2حق االعوددةة." ووتنص االماددةة 

االالجئ بأنه االشخص االذيي "خرجج من حدوودد ددوولة إإسراائيیل في ززمن االحربب وولم يیكن موااطًنا في ددوولة إإسراائيیل، بمن فيیهم االمشرددوونن  1االماددةة 
قّررر االقاددةة االسيیاسيیونن ااإلسراائيیليیونن كّف االنظامم االتابعيین له عن اانتهاكك  لوفراادد أأسرهم." أأيي، حتى أأوو أأ 1948وواالالجئونن سنة  1967سنة 

ذذلك. االقانونن االدوولي فيیما يیتعلق بالالجئيین االفلسطيینيیيین، ووهو أأمر مستبعد، فإنه سيیتعيین عليیهم االحصولل على مواافقة ااألغلبيیة االبرلمانيیة لفعل  

يیحرمم االنظامم ااإلسراائيیلي فعليًیا االمشردديین االفلسطيینيیيین من "حقهم في مغاددررةة بلدهم وواالعوددةة إإليیه،" وويیجبر وومن خاللل هذهه االقواانيین وواالسيیاساتت، 
فلسطيینيیيین كثيیريین آآخريین على مغاددررةة فلسطيین من أأجل لّم شمل عائالتهم.  

ولل كسوااحح لفترةة مؤقتة. أأّما االخيیارر قد يُیسمح للفلسطيینيیيین االحامليین لجوااززااتت سفر أأجنبيیة صاددررةة من ددوولل لها عالقاتت وودديیة مع إإسراائيیل االدخ
في وولكن ، ووهي عمليیة معقدةة وومحبطة. ااإلسراائيیليیةاالثاني االوحيید االمتاحح للفلسطيینيیيین االمشردديین هو خوضض غمارر عمليیة لّم االشمل ااألسريي 

 2003ررااضي االمحتلة، ووفي لم يیعد باستطاعة االفلسطيینيیيین االموااطنيین في إإسراائيیل طلب لّم شملهم مع أأززووااجهم االمقيیميین في ااأل 2002االعامم 
ُمنعت عمليیة لّم االشمل بموجب "قانونن االموااطنة وواالدخولل إإلى إإسراائيیل" االذيي ظل يُیجددد سنويًیا منذ ذذلك االحيین. ووبالنسبة للفلسطيینيیيین في 

فلسطيیني  120,000ا أأجبر نحو على نحو مفاجئ، مّم 2000تماًما عمليیة لم شمل ااألسر سنة  لَّقتعاالضفة االغربيیة ووقطاعع غزةة، فإنن إإسراائيیل 
تأشيیرةة بعد حملة  4,000، أأصدررتت إإسراائيیل نحو 2007أأسرهم أأوو االمنفى. ووفي  تشتيیتفي االضفة االغربيیة ووقطاعع غزةة على ااالختيیارر بيین 

 كوااحدةٍة منأأررضهم، ووما اانفكت إإسراائيیل تستخدمم هذهه االتصارريیح منذ ذذلك االحيین إإعالميیة مكثفة قاددها أأوولئك االمحروومونن من حق االعيیش على 
أأددووااتها االعديیدةة االتي تستخدمها لمكافأةة االسلطة االفلسطيینيیة أأوو معاقبتها.  

ي ترمي نن إإسراائيیل، ووبكل ووضوحح، تحرمم االفلسطيینيیيین حقَّهم في االعوددةة إإلى بالددهم بقوةة االقواانيین وواالسيیاساتت وواالمماررساتت، ووهووباختصارر، فإ
من ووررااء ذذلك إإلى االحفاظظ، بصوررةة غيیر قانونيیة، على يیهودديیة ااألغلبيیة االسكانيیة ووعلى سيیطرةة االيیهودد على ااألررااضي االفلسطيینيیة االمصادَدررةة. 

على أأخرىى، أأيي جريیمة االفصل االعنصريي. أأيي أأنن إإسراائيیل تحرمم االفلسطيینيیيین حقَّهم في االعوددةة من أأجل إإقامة ووإإدداامة نظامم تهيیمن فيیه فئٌة  
مقاررناتت ووااقعيیة وومفيیدةة يینبغي إإجرااؤؤها مع االنظامم االعنصريي في جنوبب إإفريیقيیا فيیما يیتعلق بالالجئيین. فقد شهدتت جنوبب إإفريیقيیا تهجيیًراا  ثمة

االتي ااتبعها نظامم االفصل االعنصريي إإلى تجميیع  "ااألووطانن"قسريًیا للسكانن على نطاقق ووااسع ووكانن ُجلُّه ددااخل حدوودد االبلد، حيیث سعت سيیاسة 
% من عددد االسكانن، في معاززلل (بانتوستوناتت)، ووهي مناطق غيیر 90ليیيین من االسودد االجنوبب إإفريیقيیيین، وواالذيین كانواا يیشكلونن االسكانن ااألص

% من االمساحة االكليیة للبالدد. فقد ااعتقد االنظامم أأنه لو حظي االسودد باعتراافف ددوولي كموااطنيین في ددوولل 13متصلة جغراافيًیا تشكل حواالي 
مليیونن جنوبب إإفريیقي أأسودد  2.5ما يینوفف على  ُشرِّددريي االجنوبب إإفريیقي سيیبدوو دديیمقرااطيًیا. ووبذلك (أأووطانن) أأخرىى، فإنن االفصل االعنص

بإررسالهم إإلى تلك ااألووطانن ووُمنعواا من االعوددةة إإلى مناطق االبيیض على اافترااضض أأنها أأصبحت ددوولة أأخرىى.  
في االعوددةة ووحسب بل ووحقَّهم االطبيیعي في "مغاددررةة  ووللنظامم االعنصريي في جنوبب إإفريیقيیا سمٌة أأساسيیة أأخرىى ووهي أأنه لم يیحرمم االسودد حقَّهم

ُترفض بانتظامم ووكذلك على تلك االتأشيیرةة بلدهم،" حيیث فرضض عليیهم االحصولل على تأشيیر خرووجج من أأجل االمغاددررةة، ووكانت طلباتت االحصولل 
في حاالتت كثيیرةة، من أأنن االمسافريین ها من االسفر. فقد كانن االنظامم متخوًفا، وومحقا في تخوفه يیطلباتت االحصولل على ووثائق سفر تمكِّن حامل

للفصل االعنصريي. االمناهضةمعسكرااتت االتدرريیب االتابعة للمقاوومة االمسلحة  سيیقصدوونن  
يیختلف نظاما االفصل االعنصريي في جنوبب إإفريیقيیا ووإإسراائيیل إإذذ ال غايیة.  وولفهم هذاا ااالختالفف، عليینا أأنن تصورر االفصل االعنصريي كوسيیلٍة

غم االتزاامهما بمشارريیع ااالستعمارر ااالستيیطاني. ففي حالة جنوبب إإفريیقيیا، كانن االهدفف االرئيیس لنظامم االفصل ااختالًفا جذرريًیا من حيیث ااألهداافف رر
االعنصريي ااستغاللل االسودد للعمل في مناجم االبالدد وومصانعها وواالخدمة في االمناززلل. فطردد أأيي شخص أأسودد في هذاا االسيیاقق لم يیكن منطقيًیا ألنن 
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مثل خساررةًة باعتباررهه عامًلا كانن من االممكن ااستغالله. ووعلى هذاا االنحو، كانت حركة مناهضة االبالدد كانن يی يیغاددرركل جنوبب إإفريیقي أأسودد 
الة، ووحمايیة االعمالل، ووااستعاددةة االمواارردد االطبيیعيیة في االبالدد االفصل االعنصريي في جنوبب إإفريیقيیا معنيیًة بالحق في إإنشاء نقاباتت عماليیة فّع

إعمالل االحق في االتصويیت.ووإإررجاعها لسكانها ااألصليیيین بقدرر ما كانت معنيیًة ب  

أأما االفصل االعنصريي االصهيیوني في االسيیاقق االفلسطيیني فتقوددهه االحاجة ااأليیديیولوجيیة عند االمستعمر لتفريیغ ااألررضض من ساكنيیها ااألصليیيین 
لنظامم االفصل ووتوطيین االمستوطنيین االيیهودد مكانهم. ووهكذاا فإنن كل فلسطيیني يُیشرَّدد وويُینفى إإلى خاررجج حدوودد فلسطيین االتارريیخيیة يیعتبر نجاًحا 

االعنصريي، ووأأيي نجاحح في عوددةة االفلسطيینيیيین االمشردديین يیشكل تهديیًداا للنظامم برمته. إإنن سيیاسة االتهجيیر االقسريي للسكانن، بما فيیها حرمانن 
االالجئيین حقَّهم في االعوددةة، ليیست تجلِّ من تجليیاتت االفصل االعنصريي ااإلسراائيیلي ووحسب ووإإنما حجر االزااوويیة لمشرووعع االفصل االعنصريي 

مارريي ااإلسراائيیلي بأسرهه. لذاا لن يینتهي االفصل االعنصريي ااإلسراائيیلي أأبًداا، ناهيیك عن إإحاللل االسالمم االداائم، ددوونن إإعمالل حق االالجئيین ااالستع
االفلسطيینيیيین في االعوددةة.  

 

 
 

 
 

وقق االموااطنة االمجدلل االفصليیة االناطقة باللغة ااإلنجليیزيیة االصاددررةة من االمركز االفلسطيیني لمصاددرر حقجمجومم هو ررئيیس تحريیر مجلة حاززمم 
وواالالجئيین (بديیل) في بيیت لحم، ووهو يیدررسس حاليیا في برنامج االدررااساتت االعليیا في جامعة نيیويیورركك يیركز عمله على مقاررباتت ااالقتصادد 

 ب االفلسطيینيیة، وواالتعقيیب على "حلولل" إإددااررةة االصرااعع االقائمة على االتقسيیم، ووغيیرخاالسيیاسي في االتعامل مع ااالستعمارر ااإلسراائيیلي ووتكويین االن
ذذلك من االموااضيیع.  

 
 

 
 

 
 

شبكة االسيیاساتت االفلسطيینيیة" شبكة مستقلة غيیر حزبيیة ووغيیر رربحيیة، مهمتها نشر ووتعزيیز ثقافة االنقاشش االعامم حولل االحقوقق ااالنسانيیة "
في االشبكة للفلسطيینيیيین ووحقهم في تقريیر االمصيیر، ووذذلك ضمن إإطارر االقانونن االدوولي ووحقوقق ااإلنسانن. يیلتزمم ااألعضاء وواالمحللونن االسيیاسيیونن 

االمناقشة االجديیة للقضايیا االمطرووحة.يیمكن ااعاددةة نشر ووتوززيیع هذهه االملخصاتت االسيیاسيیة شرطط اانن يیتم ااالشاررةة بوضوحح االى "االشبكة"، "شبكة 
االسيیاساتت االفلسطيینيیة"، كمصدرر ااساسي لتلك االمواادد.  

orgshabaka-www.al.لمزيید من االمعلوماتت عن "االشبكة"، ززوورروواا االموقع اااللكترووني االتالي:   
  shabaka.org-contact@alااوو ااتصلواا بنا على االبريید اااللكترووني االتالي: 
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