
دت انتفاضة الوحدة التي انطلقت يف أيار/مايو 2021 عىل الدور املحوري للتعبئة الشعبية الفلسطينية يف النضال ضد نظام الفصل العنرصي االستعامري االستيطاين  شدَّ

اإلرسائييل. وال بّد من أن تظل النقاشات حول حركة مناهضة الفصل العنرصي يف فلسطني وفيًة النتفاضة الوحدة ومامرستها من أجل إنهاء االستعامر واملتمثلة يف 

“التصدي لالستعامر الصهيوين االستيطاين العنرصي عىل أرض فلسطني كلها” وتحدي الجهود اإلرسائيلية لتجزئة الشعب الفلسطيني كوسيلة لبسط سيطرتها وهيمنتها 

عليه.

م توصيات بشأن الُسبل  تبحث هذه املذكرة السياساتية يف إنهاء االستعامر ضمن سياق القانون الدويل، وزيادة االعرتافات الدولية بالفصل العنرصي اإلرسائييل. وتقدِّ

املتاحة للفلسطينيني وحلفائهم لوضع إسرتاتيجية لحركة فاعلة مناهضة للفصل العنرصي بالوسائل القانونية، وتفرتض أن حركة مناهضة الفصل العنرصي يف فلسطني 

املستعمرة ويف املنفى ميكن أن تساعد الفلسطينيني يف استعادة قدرتهم عىل الفعل السيايس وتأكيد وحدتهم من جديد.

إسرتاتيجية مناهضة الفصل العنرصي من خالل القانون الدويل 

إّن أيَّ حركٍة فعالة مناِهضة للفصل العنرصي يف فلسطني يجب أن تقوم عىل أساس الرفض 

الفلسطيني املعهود للصهيونية باعتبارها مرشوًعا عنرصيًا واستيطانيًا استعامريًا، حيث دأب 

الفلسطينيون منذ عقود عىل إنزال مسألة إنهاء االستعامر مكانًة مركزيًة يف نضالهم من أجل 

ر الباحثون من أّن النضال ضد الفصل العنرصي املفتقد إىل رؤية إلنهاء االستعامر  التحرير. وقد حذَّ

لن يُحقِّق، يف أحسن أحواله، سوى “إعادة هيكلة” للنظام بدالً من تفكيكه.

ومع ذلك، فإن تقارير حقوق اإلنسان األخرية الصادرة عن منظامت دولية وإرسائيلية تتجاهل إرث النضال الفلسطيني ضد االستعامر إىل حد كبري، وتروِّج مفاهيم 

املساواة الليربالية عىل حساب وضع إسرتاتيجية إلنهاء االستعامر بالسبل القانونية. ويف حني أن القانون الدويل يحظر الفصل العنرصي باعتباره متييزًا عنرصيًا، وجرميًة 

ضد اإلنسانية، وانتهاكًا خطريًا يستوجب مسؤولية الدول الثالثة، إال أنه ال يجرم االستعامر يف حد ذاته.

بالرغم من أن القانون الدويل محدوٌد يف مواجهته االستعامر، إال أنه يظل أداًة قيِّمة ال ينبغي إغفالها. فهو يحظر العنارص األساسية التي يقوم عليها املرشوع 

االستعامري االستيطاين الصهيوين، مبا يف ذلك نقل السكان، والفصل العنرصي، والضم، واالستيالء عىل األرايض بالقوة؛ وينص عىل حق الشعب الفلسطيني يف تقرير 

املصري وحق عودة الالجئني الفلسطينيني لذا يجب عىل الحركة الفلسطينية املناهضة للفصل العنرصي أن توظِّف هذه املعايري القانونية توظيًفا اسرتاتيجيًا ملواجهة 

إجرام الدولة الذي ترتكبه إرسائيل وانتهاكاتها للقانون الدويل.

أحرزت حمالت املجتمع املدين الفلسطيني اعرتافات متزايدة بالفصل العنرصي اإلرسائييل داخل منظومة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك لدى الدول 

األعضاء يف مجلس حقوق اإلنسان. وعالوًة عىل ذلك، خلصت لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي إىل أن السياسات اإلرسائيلية التي تستهدف الفلسطينيني يف فلسطني 

املستعمرة قاطبًة تنتهك الحظر املفروض عىل الفصل العنرصي، بحسب اإلفادات التي رفعها للجنة ائتالف منظامت أهلية ذو قيادة فلسطينية.

يف 27 أيار/مايو 2021، وعىل خلفية انتفاضة الوحدة، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان أول لجنة تحقيق يف تاريخه للبحث يف “جميع األسباب الجذرية الكامنة” وراء 

اضطهاد الفلسطينيني وما يتعرضون له من “التمييز والقمع املنهجيني عىل أساس الهوية القومية أو اإلثنية أو العرقية أو الدينية.” وتُعد لجنُة التحقيق تلك غري 

مسبوقة من حيث واليتها ونطاقها ألنها تشمل فلسطني املستعمرة بأكملها، وتشكِّل واحدًة من أهم الُسبل املتاحة لتنفيذ الحمالت وجهود الدعوة واملنارصة ضد نظام 

الفصل العنرصي االستعامري االستيطاين اإلرسائييل. ومن املتوقع أن ترفَع لجنُة التحقيق تقريرَها األول إىل مجلس حقوق اإلنسان يف حزيران/يونيو 2022، وتعكف يف 

الوقت الحايل عىل استقبال املعلومات واإلفادات املرفوعة لها حول األسباب الجذرية للتمييز املنهجي املامرس يف جميع أنحاء فلسطني التاريخية.

القانون الدويل والحركة الفلسطينية ملناهضة الفصل العنرصي
رانية محارب
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مذكرة سياساتية من الشبكة

»النضال ضد الفصل العنرصي املفتقد 
إىل رؤية إلنهاء االستعامر لن يُحقِّق، يف 
أحسن أحواله، سوى »إعادة هيكلة« 

للنظام بدالً من تفكيكه.«

https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://mondoweiss.net/2021/05/the-manifesto-of-dignity-and-hope/
https://twailr.com/we-charge-apartheid-palestine-and-the-international-criminal-court/
https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
http://www.freedomarchives.org/Documents/Finder/DOC12_scans/12.zionist.colonialism.palestine.1965.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%85/
https://www.middleeasteye.net/opinion/why-calling-israel-apartheid-state-not-enough
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Apartheid.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.middleeasteye.net/opinion/why-calling-israel-apartheid-state-not-enough
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Apartheid.pdf
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%b3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/
https://al-shabaka.org/op-eds/annexation-as-a-symptom-of-israeli-apartheid/
https://www.jstor.org/stable/3992567
https://www.jstor.org/stable/10.13169/statecrime.5.issue-1
https://www.badil.org/publications/al-majdal/issues/71.html
https://www.alhaq.org/advocacy/17012.html
https://www.alhaq.org/advocacy/16183.html
https://www.alhaq.org/advocacy/16324.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIOPT-Israel/Pages/Index.aspx
https://al-shabaka.org/ar/author/rania-muhareb/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
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وباإلضافة إىل ذلك، متلك املحكمة الجنائية الدولية سلطًة قضائية للنظر يف جرمية الفصل العنرصي كجزء من تحقيقها املستمر يف الوضع يف فلسطني. ومل يسبق قط أن 

ُعرضت جرمية الفصل العنرصي عىل القضاء الدويل أو املحيل. وبالرغم من أن اختصاَص املحكمة الجنائية الدولية يف فلسطني محدوٌد جغرافيًا وزمنيًا، إال أن هناك قيمًة 

اسرتاتيجية تكمن يف السعي إىل املساءلة عىل جرمية الفصل العنرصي اإلرسائيلية أماَمها.

بالرغم من أن التعبئَة الشعبية التي يقوم بها الفلسطينيون يف فلسطني املستعمرة واملنفى ستكون مفتاح التحرير الفلسطيني يف نهاية املطاف، إال أّن بوسع القانون 

الدويل أن يساعَد يف النهوض بهذا الجهد من خالل مامرسة ضغٍط خارجي وفرض عواقب ملموسة عىل جرائم إرسائيل املستمرة.

 

يوفر إطار الفصل العنرصي وسيلًة للمساءلة ومُيّكن الفلسطينيني من تحدي جهود التجزئة اإلرسائيلية وبناء نضال موحد. 

توصيات

من أجل وضع اسرتاتيجية لحركة فلسطينية مناِهضة للفصل العنرصي ومحاسبة الجناة اإلرسائيليني عىل جرمية الفصل العنرصي ضد الشعب الفلسطيني، فإنه ينبغي 

للفلسطينيني وحلفائهم:

دعم حمالت املجتمع املدين الداعية إىل اتخاذ تدابري فعالة ملواجهة نظام الفصل العنرصي االستعامري االستيطاين اإلرسائييل وتوسيع نطاقها، مبا يف ذلك من خالل 	 

سحب االستثامرات وفرض العقوبات.

حّث الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل إحياء آليات مناهضة الفصل العنرصي، وال سيام اللجنة الخاصة ملناهضة الفصل العنرصي، من أجل التصدي لجرمية 	 

الفصل العنرصي اإلرسائيلية.

توسيع والية املقرر الخاص لألمم املتحدة بشأن فلسطني لتشمل الشعب الفلسطيني بأكمله، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان عىل جانبي الخط األخرض 	 

واملرتكبة ضد الفلسطينيني يف املنفى.

مالحقة الجناة اإلرسائيليني من خالل املحكمة الجنائية الدولية ملحاسبتهم عىل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، مبا فيها جرميتي الفصل العنرصي ونقل 	 

السكان.

دعوة الدول الثالثة إىل تفعيل آليات الوالية القضائية العاملية ملقاضاة مرتكبي جرمية الفصل العنرصي يف محاكمها. 	 

مطالبة لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة باالعرتاف بالفصل العنرصي اإلرسائييل واالستعامر االستيطاين الصهيوين بوصفه السبب الجذري لالضطهاد الذي يتعرض 	 

له الفلسطينيون.

mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine
http://opiniojuris.org/2021/04/02/putting-the-international-criminal-courts-palestine-investigation-into-context/
https://www.palestine-studies.org/en/node/1651584
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/ESCWA%202017%20(Richard%20Falk),%20Apartheid.pdf
https://www.alhaq.org/advocacy/17305.html
https://brill.com/view/journals/yimo/11/1/article-p33_4.xml?language=en
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رانية محارب هي باحثة حاصلة عىل منحة املجلس األيرلندي لألبحاث وطالبة 

دكتوراه من ضمن برنامج هاردميان يف املركز اآليرلندي لحقوق اإلنسان بجامعة 

آيرلندا الوطنية يف غالواي. يتناول بحثها ألطروحة الدكتوراه مدى أهميَة إطار 

الفصل العنرصي يف النضال الفلسطيني من أجل إنهاء االستعامر. عملت يف 

الفرتة ما بني 2017 و2020 كباحثة قانونية ومسؤولًة منارصة لدى منظمة 

الحق الفلسطينية لحقوق اإلنسان. حازت عىل درجة ماجستري يف القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين من جامعة فيادرينا األوروبية يف 

فرانكفورت )أودر(، وعىل درجة البكالوريوس من معهد الدراسات السياسية 

بباريس، فرع منتون.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.
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