يهودي من النهر إلى البحر :إنّه أبارتهايد
تفوق
نظام ّ
ّ
يقيم في األراضي الممتدّة بين النهر والبحر أكثر من  14مليون إنسان  -تقريبا نصفهم يهود ونصفهم فلسطينيّون .االعتقاد السّائد
ي  -في هذه األراضي نظامان متوازيان يفصل
ي وفي ميدان السياسة وفي الخطاب اإلعالم ّ
 في المجالين العمومي والقضائ ّبينهما الخ ّ
ي وثابت يقيم تحت كنفه نحو تسعة ماليين إنسان
ديمقراط
وهو
ّة
ي
السياد
إسرائيل
حدود
داخل
األول يعمل
ط األخضرّ :
ّ
جميعهم مواطنون إسرائيليّون؛ والثاني يعمل في المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام  1967ويُفترض أن تحدّد مكانتها
ي موقّت.
ي تحت احتالل عسكر ّ
النهائيّة في مفاوضات مستقبليّة بين الطرفين .يقيم في هذه المناطق نحو خمسة ماليين فلسطين ّ
بصلة بمرور السنين .إنّه تعريف يتجاهل حقيقة ّ
ّ
أن هذا الوضع يسود منذ أكثر من
لكن هذا التعريف قد أصبح ال يمتّ للواقع ِ
خمسين عاما  -معظم سنوات وجود دولة إسرائيل؛ وهو ال يأخذ بالحسبان مئات آالف المستوطنين اليهود المقيمين في بلدات
ثابتة شرق الخ ّ
ي القدس
يغض
ط األخضر ويديرون حياتهم وكأنّهم يقيمون غربه؛ كما أنّه
ْ
ّ
ي لشرق ّ
الطرف عن الض ّم الرسم ّ
ّ
ولكن األه ّم من هذا كله هو ّ
ّ
أن هذا التمييز يطمس حقيقة وجود مبدأ ناظم واحد يت ّم تطبيقه في
ي للضفة الغربيّة؛
والض ّم الفعل ّ
تفوق مجموعة من البشر  -اليهود  -على مجموعة أخرى -
وإدامة
تعزيز
:
والبحر
النهر
بين
ّة
د
الممت
األراضي
جميع
ّ
الفلسطينيّون .كل هذا يفضي إلى النتيجة بأن هذين ليسا نظامين متوازيين يعمالن وفق المبدأ نفسه تصادفا ،وإنّما هو نظام
واحد يدير األراضي كلّها  ،يسيطر على جميع البشر المقيمين فيها ويعمل وفق المبدأ الناظم المذكور.
ي القدس)
لدى تأسيسها في العام  1989حدّدت بتسيلم التفويض الذي حدّدته لعملها اقتصر على الضفة الغربيّة (وبضمنها شرق ّ
وقطاع ّ
غزة ،إذ لم تنظر بتسيلم إلى وضع حقوق اإلنسان داخل الحدود التي قامت ضمنها دولة إسرائيل في العام  1948كما لم
تلق نظرة شاملة على الواقع السّائد في كافّة األراضي الممتدّة بين النهر والبحر .مع ذلك وعلى ضوء الحقائق المذكورة أعاله
وإزاء تزايُد علنيّة هذا المبدأ الناظم خالل السّنوات األخيرة  -يُنظر على سبيل المثال قانون القوميّة ونوايا الض ّم المعلنة  -ال
يمكن أن نفهم اليوم ما يجري في المناطق المحتلّة بمعزل ع ّما يجري في جميع األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل .لذلك ّ
فإن
المصطلحات التي نستخدمها في السّنوات األخيرة لوصف الواقع  -مثال "احتالل مستديم" أو "واقع الدّولة الواحدة"  -لم تعد
ي تفحّص طبيعة عمل النظام الواحد
مناسبة .إلى جانب ذلك ألجل مواصلة مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان بفاعليّة من الضرور ّ
السّائد في كافّة المناطق.
ي سعيا إلى أهدافه في كافّة األراضي الواقعة
ها ُكم الغاية من هذه الوثيقة :إنّها تصف الطريقة التي يعمل بها النظام اإلسرائيل ّ
ي الحركة القوميّة اليهوديّة أو الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة.
تحت سيطرته .ال تقدّم الوثيقة عرضا تاريخيّا وال تحاكم بأثر رجع ّ
ّ
إنّها مسائل مه ّمة بالطبع لكنّها ليست مسائل تستطيع أن تحسم في شأنها منظمة حقوق إنسان وال يُنتظر منها ذلك .عوضا عن
ّ
المشتق من
ذلك تعرض هذه الوثيقة المبادئ التي توجّه النظام وتقدّم أمثلة على تطبيق هذه المبادئ ،كما تشير إلى االستنتاج
ذلك بخصوص تعريف هذا النظام وبخصوص حقوق اإلنسان.
سد
فرق واعزل ت ُ
ّ
ي في كا ّفة األراضي الممتدّة بين النهر والبحر قوانين وإجراءات وعُنفا من ّ
ظما (عنف الدّولة) غايتها
يطبّق النظام اإلسرائيل ّ
تفوق جماعة من البشر أي اليهود على جماعة أخرى هُم الفلسطينيّون .وتش ّكل هندسة الحيّز بطريقة
السّعي إلى تحقيق وإدامة ّ
مغايرة لك ّل من هاتين المجموعتين إحدى األدوات المركزيّة التي يستخدمها النظام لتحقيق هذا الهدف.
المواطنون اليهود المقيمون في االراضي الممتدّة بين النهر والبحر يديرون حياتهم كأنّما هي حيّز واحد (ما عدا قطاع ّ
غزة).
الخ ّ
ط االخضر يكاد ال يعني شيئا بالنسبة إليهم ومسألة إقامتهم غربه ضمن الحدود السياديّة للدولة أو شرقه في المستوطنات
التي لم تض ّمها إسرائيل رسميّا ال عالقة لها بحقوقهم أو مكانتهم.
في المقابل نجد ّ
ي األراضي الممتدّة بين النهر
أن مكان اإلقامة مسألة مصيريّة بالنسبة للفلسطينيّين .لقد قسّم النظام اإلسرائيل ّ
والبحر إلى وحدات مختلفة تتميّز عن بعضها البعض في طريقة سيطرته عليها وتعريفه لحقوق س ّكانها الفلسطينيّين .هذا التقسيم
صلة بالفلسطينيّين فقط وهكذا ّ
ي المتواصل بالنسبة لليهود هو بالنسبة إلى الفلسطينيّين حيّز فسيفسائي
ذو ِ
فإن الحيّز الجغراف ّ
مشظى يتشكل من قطع مختلفة:

-

-

-

-

ص ّنفت في العام  1948ضمن األراضي السياديّة إلسرائيل ("عرب
الفلسطينيّون المقيمون في المناطق التي ُ
إسرائيل") ويش ّكلون  %17من مجمل المواطنين في هذه األراضي ،هُم مواطنون إسرائيليّون ،ومن هنا هُم يتمتّعون
صل الحقا – ال يتمتّعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها المواطنون
بحقوق كثيرة متّصلة بهذه المكانة لكنّهم  -كما سنف ّ
ي كما في ممارسات السّلطات اإلسرائيليّة .
اليهود وهو تمييز قائم في القانون اإلسرائيل ّ
ي القدس التي تشمل نحو  70ألف دونم ض ّمتها إسرائيل إلى حدودها في العام  1967خالفا ألحكام القانون
في شرق ّ
عرفتهم إسرائيل "مقيمين دائمين" .بموجب هذه المكانة يمكنهم السّكن
فلسطين
ألف
350
يقارب
ما
يقيم
ي
ي ّ
ّ
الدول ّ
ي والتأمين الصحّي وكذلك
والعمل في إسرائيل دون الحاجة إلى تصاريح خا ّ
صة ويحق لهم الضمان االجتماع ّ
المشاركة في االنتخابات البلديّة .ولكن خالفا لمكانة "مواطن" يستطيع وزير الدّاخليّة سحب مكانة "المقيم الدائم" من
ي شخص استنادا إلى اعتباراته وحدها .هذا إضافة إلى ّ
أن هذه المكانة يمكن أن تُلغى تلقائيّا في ظروف معيّنة.
أ ّ
تتصرف فيها وكأنّما هي ضمن حدودها .يقيم
بقيّة أراضي الضفة الغربيّة لم تض ّمها إسرائيل رسميّا ولكنّها مع ذلك
ّ
الرعايا الفلسطينيّين في عشرات الجيوب المعزولة عن بعضها البعض (فيما
في هذه األراضي نحو  2.6ماليين من ّ
ي صارم دون أيّة حقوق سياسيّة .في نحو  %40من هذه األراضي نقلت إسرائيل
يلي :المعازل) تحت نظام ُحكم عسكر ّ
صالحيّات المدنيّة للسّلطة الفلسطينيّة ّ -
صالحيّات المحدودة ال
لكن هذه السّلطة تخضع إلسرائيل وحتى هذه ال ّ
ال ّ
ّ
تستطيع ممارستها إال بموافقة من إسرائيل.
مجردون من الحقوق السياسيّة .في العام  2005سحبت
ي وهؤالء أيضا
ّ
في قطاع غزة يقيم نحو  2مليون فلسطين ّ
ّ
ّ
قواتها من القطاع وأخلت جميع المستوطنات التي أقامتها ومن ث ّم تخلت عن أيّة مسؤولية عن مصير سكان
إسرائيل ّ
القطاع .في العام  2007سيطرت حماس على القطاع وفرضت إسرائيل عليها الحصار وال تزال .ولكن حتى اآلن ال
تزال إسرائيل تتح ّكم من الخارج بس ّكان القطاع على نحو يطال تقريبا ك ّل تفاصيل حياتهم.

صصة لس ّكان الوحدات
صص إسرائيل للس ّكان في ك ّل من هذه الوحدات المعزولة رزمة من الحقوق تختلف عن تلك المخ ّ
تخ ّ
التفوق
األخرى  -وجميعُها حقوق منقوصة مقارنة برزمة الحقوق الممنوحة للمواطنين اليهود .نتيجة لهذا التقسيم يت ّم تطبيق مبدأ ّ
ي
الفلسطين
ي بطريقة مختلفة في ك ّل وحدة م ّما يُنتج شكال مختلفا من الظلم الواقع على الفلسطينيّين المقيمين فيها :واقع حياة
اليهود ّ
ّ
ي ذي مكانة المقيم الدائم في القدس أو
ي في الضفة ،وهذا يختلف عن واقع حياة فلسطين ّ
في غزة يختلف عن واقع حياة الفلسطين ّ
ي داخل الخ ّ
ّ
ّ
ي وحقوق المنقوصة مقارنة
الفلسطين
مكانة
ي
ن
لتد
المختلفة
ه
ج
األو
هي
الفروق
هذه
لكن
ط األخضر.
ُ
ّ
مواطن فلسطين ّ
باليهود المقيمين في المنطقة نفسها.
ي .اثنتان منها تطبّقان
ي من خاللها إلى تحقيق ّ
التفوق اليهود ّ
أدناه نقدّم تفصيال ألربع وسائل رئيسيّة يسعى النظام اإلسرائيل ّ
بشكل مشابه في كافّة المناطق :تقييد الهجرة لغير اليهود واالستيالء على األراضي الفلسطينيّة ألجل بناء بلدات لليهود فقط
األخص في
وفي موازاة ذلك ألجل إنشاء معازل فلسطينيّة على مساحات ضيّقة .الوسيلتان األخيرتان يجري تطبيقهما على
ّ
حرية حركة وتنقّل الفلسطينيّين من غير المواطنين وتجريد ماليين الفلسطينيّين من الحقوق
المناطق المحتلّة :قيود مشدّدة على ّ
ّ
تقرر وتدير في ك ّل
صة بهذين األمرين كلها بالمطلق في يد إسرائيل إذ إنّها السّلطة الوحيدة التي ّ
صالحيّات الخا ّ
السياسيّة .ال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مكان بين النهر والبحر سِجل السكان ونظام األراضي وحق التنقل أو منعه وحق الدّخول والخروج وسِجل الناخبين.
أ .الهجرة  -لليهود فقط:
ّ
ي وقت والحصول
جميع يهود العالم وأوالدهم وأحفادهم  -وكذلك أزواجهم وزوجاتهم -
يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل في أ ّ
على المواطنة اإلسرائيليّة وجميع الحقوق المترتّبة عليها أو الناجمة عنها .وتُعطى لهم مكانة مواطن حتى إذا اختاروا اإلقامة
في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربيّة رغم أنّها رسميّا ليست ضمن الحدود السياديّة لدولة إسرائيل.
ّ
يحق لهم الحصول على مكانة قانونية في األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل  -إمكان ذلك منوط فقط
أ ّما غير اليهود فال
ّ
باعتبارات المسؤولين المعنيّين :وزير الدّاخليّة (داخل الحدود السياديّة إلسرائيل) أو الحاكم العسكري (في المناطق المحتلة).
ورغم ّ
أن هذين المنصبين منفصلين فالمبدأ الموجّه مماثل :الفلسطينيّون المقيمون في دول أخرى ال يمكنهم الهجرة إلى هذه
األراضي الممتدّة بين النهر والبحر حتى إذا كانوا هم أنفسهم أو جدّهم أو جدّتهم قد ُولدوا وأقاموا في الماضي في هذه األراضي.
بالنسبة إلى الفلسطينيّين سبيل الهجرة الوحيد إلى األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل هو ّ
الزواج من سكانها سواء من
المواطنين أو المقيمين أو الرعايا وذلك يترتب على سلسلة من الشروط وموافقة إسرائيل.
تص ّعب إسرائيل ليس فقط هجرة الفلسطينيّين من دول أخرى إلى األراضي التي تسيطر عليها وإ ّنما تص ّعب أيضا انتقال
تصور النظام .على سبيل المثال يمكن
الفلسطينيّين بين المعازل المختلفة إذا ما كان هذا االنتقال يؤدّي إلى تحسين مكانتهم وفق
ّ
ي القدس أن ينتقل للسّكن في الضفة الغربيّة دون صعوبة (لكنّه بذلك
ي يحمل الجنسية اإلسرائيلية أو مقيم في شرق ّ
لفلسطين ّ
ّ
للرعايا الفلسطينيّين س ّكان المناطق المحتلة الحصول على
يخاطر بحقوقه ومكانته القانونية كمقيم دائم) .في المقابل ال يمكن ّ
2

مواطنة إسرائيليّة واالنتقال للسّكن داخل الحدود السياديّة إلسرائيل ّإال في حاالت استثنائيّة جدّا ووفقا العتبارات الجهات
اإلسرائيليّة.
هذا المبدأ تجسّده سياسة إسرائيل فيما يتعلّق بل ّم شمل العائالت :تضع منذ سنين عراقيل كثيرة أمام ل ّم شمل العائالت حين يكون
أحد ّ
مر السّنين صعّبت هذه القيود بل
الزوجين من وحدة واآلخر من وحدة أخرى من الوحدات الواقعة تحت سيطرتها .على ّ
المتزوجين من فلسطينيّين مقيمين في وحدة أخرى من الحصول على مكانة فيها .نتيجة هذه السياسة
ّين
ي
الفلسطين
منعت
وأحيانا
ّ
الزوجين من س ّكان قطاع ّ
سريّة مشتركة .ولكن إذا كان أحد ّ
غزة ّ
فإن
حرمت عشرات آالف العائالت من العيش سويّة في حياة ا َ
إسرائيل تم ّكن الزوجين من العيش سويّة في القطاع فقط وإذا كان شريك الزوجيّة من الضفّة الغربيّة عليه أن يتع ّهد باالنتقال
إلى القطاع إلى غير رجعة .إضافة إلى ذلك فقد سنّت إسرائيل في العام  2003قانونا مؤقتا  -ال يزال ساريا حتى اآلن  -يحظر
منح مكانة مقيم دائم أو مواطن في إسرائيل للفلسطينيّين س ّكان المناطق المحتلّة الذين تزوجوا من إسرائيليين ،على عكس
حاملي الجنسيات األخرى فعندما يتزوجون من إسرائيليين بإمكانهم الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل .في حاالت
استثنائيّة جدّا وفقط بموافقة وزير الدّاخليّة يمكن لس ّكان الضفة الغربيّة الحصول في إسرائيل على مكانة لكنها مؤقتة فقط وال
ي.
يترتّب عليها الحصول على حقوق الضمان االجتماع ّ
تصعّب إسرائيل على الفلسطينيّين ليس فقط الحصول على مكانة في األراضي الواقعة تحت سيطرتها وإنّما هي أيضا تضع
موضع الشكّ ّ
ي القدس التي ض ّمتها إلى حدودها  -في مواصلة اإلقامة في
حق س ّكان المناطق المحتلّة  -وبضمنهم س ّكان شرق ّ
ي من الضفة الغربيّة (يشمل
المنطقة التي ُولدوا ونشأوا فيها :منذ العام  1967سحبت إسرائيل مكانة نحو ُربع مليون فلسطين ّ
ي القدس) وقطاع ّ
غزة بذرائع مختلفة من بينها مكوثهم خارج المناطق طوال أكثر من ثالث سنوات .من بين هؤالء عشرات
شرق ّ
آالف المقدسيّين الذين انتقلوا للسّكن في أراضي الضفة الغربيّة التي لم تض ّمها إسرائيل في أماكن تبعد فقط بضعة كيلومترات
شرقا عن منازلهم .هؤالء جميعا صودر حقّهم في العودة إلى منازلهم وعائالتهم واألماكن التي ُولدوا ونشأوا فيها.

ب .االستيالء على األراضي ألجل اليهود ودحر الفلسطينيّين إلى معازل ضيّقة ومكت ّ
ظة:
تصور يعتبر األرض موردا
تطبّق إسرائيل في كافّة األراضي الممتدّة بين النهر والبحر سياسة تهويد المكان التي يوجّهها
ّ
التصور تت ّم إدارة موارد األرض بهدف تطوير وتوسيع
ي .وفقا لهذا
مخ ّ
ّ
ي بشكل شبه حصر ّ
صصا لخدمة الجمهور اليهود ّ
البلدات اليهوديّة وإقامة بلدات جديدة لليهود ،وفي الوقت نفسه تجريد الفلسطينيّين من األراضي ودحرهم إلى معازل ضيّقة
ومكت ّ
ظة .منذ العام  1948طبّقت هذه السياسة على األراضي الواقعة داخل الحدود السياديّة إلسرائيل وتطبّق منذ العام 1967
ّ
ي
في المناطق المحتلة أيضا .وفي العام  2018جرى تكريس هذا المبدأ في قانون أساس :إسرائيل  -الدولة القوميّة للشعب اليهود ّ
ينص على ّ
ي قيمة قوميّة ،وسوف تعمل ألجل تشجيع وتعزيز االستيطان
والذي
ّ
أن "الدولة تعتبر تطوير االستيطان اليهود ّ
وترسيخه".
داخل حدودها السياديّة سنّت الدولة قوانين تمييزية وعلى رأسها قانون أمالك الغائبين الذي م ّكنها من االستيالء على مساحات
شاسعة كانت في أيدي الفلسطينيّين ،وبضمنها ماليين الدونمات من أراضي البلدات المهجّرة التي ُ
طرد س ّكانها من منازلهم أو
ي إلى ح ّد كبير مساحة أراضي المعيشة
ّ
فروا منها في العام  1948ومنعت إسرائيل عودتهم إليها .كذلك قلّص النظام اإلسرائيل ّ
ّ
والتطوير التي في حوزة البلدات والسّلطات المحليّة الفلسطينيّة بحيث لم ّ
يتبق لهم اليوم سوى مساحات ضئيلة تشكل أق ّل من
 %3من مساحة الدولة ومعظمها مناطق عمرانيّة .نتيجة لهذه اإلجراءات أصبح أكثر من  % 90من األراضي داخل حدود
إسرائيل السياديّة في يد الدولة.
ما استولت عليه إسرائيل من األراضي الفلسطينيّة داخل حدودها أقامت فوقه مئات البلدات للس ّكان اليهود ولم تُقم حتى بلدة
واحدة للمواطنين الفلسطينيّين سوى عدّة قرى وبلدات أقامتها إسرائيل لتركيز الس ّكان البدو الذين ُج ّردوا من معظم حقوق الملكيّة
التي كانوا يحوزونها :معظم األراضي التي كان يعيش فيها البدو صودرت وجرى تسجيلها كأراضي دولة وهناك بلدات بدويّة
صنّفت "غير معترف بها" واعتُبر س ّكانها " ُ
غزاة" .أقامت الدولة على أراضي البدو التاريخيّة بلدات لليهود فقط .
كثيرة ُ
ي تطوير وبناء في األراضي القليلة التي تبقّت للبلدات الفلسطينيّة داخل الخ ّ
ط
ي قيودًا
ّ
متطرفة على أ ّ
يفرض النظام اإلسرائيل ّ
ي يُبقى مس ّ
ّ
ّ
طحات نفوذها دون
ان
ك
الس
التزايد
ورغم
ان،
ك
الس
احتياجات
تعكس
ّة
ي
هيكل
خرائط
من
البلدات
األخضر ويحرم هذه
ّ
ّ
ّ
ي
تغيير تقريبا .نتيجة لذلك أصبحت هذه البلدات معازل صغيرة ومكتظة
ّ
ويضطر سكانها إلى البناء دون ترخيص في غياب أ ّ
خيار آخر.

3

لم تكتف الدّولة بعدم إقامة بلدات جديدة للمواطنين الفلسطينيّين بل سنّت قانونا ً
ينص على ّ
أن لجان القبول في مئات البلدات
ّ
ي" ليصبح بذلك الفلسطينيّون ممنوعين من السّكن
األهليّة من حقّها رفض متقدّمين للسّكن فيها على قاعدة "عدم التوافُق الثقاف ّ
أن السّكن في الم ُدن في إسرائيل ُمتاح رسميّا لجميع مواطني الدّولة ّإال ّ
صصة لليهود .صحيح ّ
أن نسبة المواطنين
في بلدات مخ ّ
الفلسطينيّين المقيمين في ال ُمدن ال تتعدّى  %10منهم  -وحتى في هذه الحالة نجدهم في أحياء منفردة معزولين عن بقيّة أجزاء
جراء التمييز في بيع
المدينة إ ّما لنقص الخدمات المالئمة ل ُهم فيها  -التعليميّة والدينيّة مثال  -أو الرتفاع أسعار المنازل أو ّ
األراضي والمنازل.
ض ّمت رسميّا
ي وفق المبدأ الناظم نفسه في الضفة الغربيّة (بما في ذلك األراضي التي ُ
بعد العام  1967سلك النظام اإلسرائيل ّ
لمس ّ
الرعايا الفلسطينيّين
طح نفوذ بلديّة القدس) :أكثر من مليوني دونم وبضمنها مراع وأراضي زراعيّة نهبتها إسرائيل من ّ
ّ
بشتّى الذرائع وسخرتها ألغراض عديدة وبضمنها إقامة وتوسيع مستوطنات  -إضافة مساحات عمرانيّة وأراضي زراعيّة
ومناطق صناعيّة .جميع المستوطنات مناطق عسكريّة مغلقة يُحظر على الفلسطينيّين دخولها دون تصريح .هنالك اليوم أكثر
ي .كذلك نهبت
ي القدس) يقيم فيها ما يزيد عن  600ألف مواطن يهود ّ
من  280مستوطنة في أنحاء الضفة الغربيّة (يشمل شرق ّ
الدولة من الفلسطينيّين أراضي أخرى ألجل ّ
صصة للمستوطنين.
المخ
ّة
ي
االلتفاف
الشوارع
من
الكيلومترات
شق مئات
ّ
للرعايا الفلسطينيّين جهاز تخطيط منفصل غايته األساسيّة منع البناء والتطوير وذلك بواسطة تعريف مساحات
أقامت إسرائيل ّ
عبر إعالنها "أراضي دولة" أو "مناطق إطالق نار" أو "محميّات طبيعيّة" أو "حدائق
البناء
فيها
ُحظر
شاسعة كأراض ي
َ
وطنيّة" أو بواسطة االمتناع عن إعداد خرائط هيكليّة مناسبة للبلدات الفلسطينيّة بحيث تلبّي احتياجات س ّكانها الحاليّة وتعكس
احتياجاتهم المستقبليّة في المساحات القليلة المتبقّية لهم .عوضا عن ذلك ّ
فإن ج ّل أعمال هذا الجهاز تنحصر بهدم المباني التي
يقيمها الفلسطينيّون دون ترخيص وهنا أيضا ألنّهم ال يملكون خيارا آخر .نتيجة لذلك بقي معظم الفلسطينيّين محبوسين في
عشرات المعازل المكت ّ
ي بما في ذلك إقامة شبكات البُنى التحتيّة والمباني
ظة إذ يُحظر البناء الجديد خارجها حظرا شبه قطع ّ
العا ّمة .ד
حرية حركة وتنقّل الفلسطين ّيين
ج .تقييد ّ
حرية التنقّل بين المناطق المختلفة التي تسيطر عليها باستثناء
تتيح إسرائيل لمواطنيها والمقيمين فيها  -اليهود والفلسطينيّين ّ -
قطاع ّ
عرفته "كيانا معاديا" .غير أنّها تمنع دخول مواطنيها إلى المناطق التي نُقلت إدارتها شكليّا إلى السّلطة
غزة الذي ّ
الفلسطينيّة ("مناطق  .)"Aفي حاالت استثنائيّة يحصل الفلسطينيّون المواطنون والمقيمون في إسرائيل على تصاريح دخول
إلى قطاع غزة.
إضافة إلى ذلك ّ
ي القدس ال
ي مغادرة الدّولة والعودة إليها متى شاء .وفي المقابل ال يملك س ّكان شرق ّ
يحق لك ّل مواطن إسرائيل ّ
يعرضهم المكوث لمدّة طويلة خارج الدّولة إلى فقدان مكانة "المقيم الدائم".
جوازات سفر إسرائيليّة وقد ّ
كممارسة روتينيّة يقيّد النظام اإلسرائيلي حركة الفلسطينيّين س ّكان المناطق المحتلّة ويمنعهم عموما من العبور بين وحدات
ي القدس أو قطاع ّ
غزة يُطلب
المناطق الواقعة تحت سيطرته .س ّكان الضفة الغربيّة الذين يريدون دخول إسرائيل أو شرق ّ
منهم تقديم طلب تصريح إلى السّلطات اإلسرائيليّة .أ ّما قطاع ّ
غزة فقد فرضت إسرائيل عليه حصارا منذ العام  2007وحبست
ي خروج منه أو دخول إليه  -سوى في حاالت قليلة ،حاالت "إنسانيّة" وفقا لتعريف إسرائيل .س ّكان
س ّكانه داخله بعد أن منعت أ ّ
قطاع ّ
غزة الذين يريدون مغادرة القطاع والفلسطينيّون س ّكان المعازل األخرى الذين يريدون دخول القطاع عليهم تقديم طلب
ّ
ذكره ّ
أن إسرائيل مقلة جدّا في إصدار هذه التصاريح والحصول عليها يخضع لنظام
خاص للحصول على تصريح .الجدير ُ
ّ
ي حسنة
لفلسطين
تصدره
تصريح
ل
ك
إسرائيل
تعتبر
هكذا
الواضحة
والقواعد
تصاريح صارم وتعسّفي يفتقر للشفافيّة
ّ
تتفضّل بها عليه ال حقّا مكفوال له.
داخل أراضي الضفة الغربيّة تسيطر إسرائيل على جميع الشوارع الموصلة بين المعازل الفلسطينيّة .هذه السيطرة تتيح
للجيش أن ينصب الحواجز الفجائيّة متى شاء وأن يس ّد مداخل القرى وأن يغلق الشوارع ويمنع الحركة في الحواجز .إضافة
ي الجدار
إلى ذلك أقامت إسرائيل جدار الفصل داخل أراضي الضفة أيضا وإذّاك ّ
عرفت األراضي الفلسطينيّة الواقعة شرق ّ
تماس" وبضمنها أراض زراعيّة ،ث ّم قيّدت دخول الفلسطينيّين إلى هذه األراضي وأخضعته لنظام التصاريح نفسه.
"منطقة
ّ
كذلك يخضع سفر الفلسطينيّين س ّكان المناطق المحتلّة إلى دول أخرى لموافقة إسرائيل وهي عموما تمنعهم من المغادرة
جوا فقط عبر مطار ع ّمان
جوا ُ عبر مطار بن جوريون الواقع ضمن حدودها السياديّة .س ّكان الضفة الغربيّة يمكنهم السّفر ّ
ّ
في األردن لكنّهم ال يستطيعون ذلك ّإال إذا سمحت لهم إسرائيل بالخروج من الضفة الغربيّة إلى األردن .في ك ّل سنة تمنع
ي منهم .أ ّما س ّكان قطاع ّ
فيضطرون
غزة
ّ
إسرائيل آالفا من س ّكان الضفة الغربيّة من مغادرة الحدود دون أن تقدّم تفسيرا أل ّ
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إلى السّفر عبر معبر رفح  -الذي يديره المصريّون .هذا السّفر يلزمه أن يكون المعبر مفتوحا وموافقة السّلطات المصريّة
والممض داخل أراضي مصر .فقط في حاالت استثنائيّة تسمح إسرائيل لس ّكان القطاع أن
على العبور  -ث ّم السّفر الطويل
ّ
يسافروا إلى الخارج عبر األردن مرورا بأراضيها وأراضي الضفة الغربيّة وفي هذه الحالة يجتاز المسافر هذه األراضي
بمرافقة أمنيّة.
ق المشاركة السياسيّة
د .تجريد الفلسطينيّين من ح ّ
ّ
ي سعيا لتحقيق أهدافهم وذلك يشمل المشاركة
يحق للفلسطينيّين مواطني إسرائيل كما لمواطنيها اليهود ممارسة النشاط السياس ّ
صة بهم أو االنضمام إلى القوائم الموجودة .وهناك في
خا
ّة
ي
انتخاب
قوائم
تشكيل
وكذلك
ممثليهم،
وانتخاب
الكنيست
انتخابات
في
ّ
ي-
الوقت نفسه
مساعي دؤوبة لنزع الشرعيّة عن منتخَبي الجمهور الفلسطينيّين  -يقودها كبار المسؤولين في الجهاز السياس ّ
َ
للمس بحق المواطنين الفلسطينيّين في المشاركة السياسيّة وتصعيب ممارسة هذا الحقّ.
ومحاوالت
ّ
الفلسطينيّون المقيمون في المناطق المحتلّة والبالغ عددهم نحو خمسة ماليين ال يشاركون في المنظومة السياسية التي تتحكم
ّ
يحق لمعظم هذه المجموعة من الفلسطينيّين أن تشارك في انتخابات السّلطة الفلسطينيّةّ ،
لكن
بحياتهم وتحدّد مستقبلهم .نظريّا
صالحيّات هذه السّلطة محدودة بحيث حتى لو جرت االنتخابات بانتظام (آخر انتخابات للسّلطة جرت في العام  )2006تبقى
ي الذي يُمسك بالمفاصل المركزيّة للسّلطة في المناطق
حياة الس ّكان الفلسطينيّين خاضعة لقرارات ورغبات النظام اإلسرائيل ّ
ّ
المحتلّة ،ومنها الهجرة وسِج ّل الس ّكان وسياسة األراضي والتخطيط وتوزيع موارد المياه وشبكة االتصاالت واالستيراد
والجو والبحر.
والتصدير واأله ّم :السيطرة العسكريّة على األرض
ّ
ّ
يحق لهم المشاركة في
ي :بصفتهم مقيمين دائمين في إسرائيل
ي القدس موجودون في وضع وسط ّ
الفلسطينيّون س ّكان شرق ّ
انتخابات بلديّة القدس وليس في انتخابات الكنيست .أ ّما عن ّ
حق المشاركة في انتخابات السّلطة الفلسطينيّة ّ
فإن إسرائيل تصعبه
عليهم بعراقيل كثيرة.
حق االنتخاب والتر ّ
حق المشاركة السياسيّة ينعكس ليس فقط في التجريد من ّ
الحرمان من ّ
شح وإ ّنما أيضا في سلب حقوق
وحرية التنظيم .هذه الحقوق ُكفلت للناس لتمكينهم من نقد السّلطة
حرية التعبير
ّ
سياسيّة أخرى من الفلسطينيّين وعلى رأسها ّ
واالحتجاج على هذه السياسة أو تلك ،ولكي تتيح لهم تنظيم أنفسهم في أطر يسعون من خاللها لتحقيق األفكار التي يؤمنون بها،
ي.
ي والسياس ّ
وعموما  -لكي يستطيعوا القيام بالتغيير االجتماع ّ
تخص السياسة التي ينتهجها النظام
هناك سلسلة من القوانين س ّنتها الكنيست لتقيّد بها إمكانيّة قيام اإلسرائيليين بنشاطات
ّ
ي إزاء الفلسطينيّين في جميع األراضي الواقعة تحت سيطرته ومنها :قانون المقاطعة وقانون النكبة .الفلسطينيّون
اإلسرائيل ّ
ّ
س ّكان المناطق المحتلة مقيّدون أكثر حتى :هُم ممنوعون من الخروج في مظاهرات وقد حظرت إسرائيل عددا كبيرا من
ي تعتبرها تحريضا .تقوم المحاكم العسكريّة بإنفاذ هذه القيود منهجيّا والي أدّى
التنظيمات وتقريبا ك ّل أشكال التعبير السياس ّ
ي القدس يعمل
حتى اليوم إلى سجن مئات آالف الفلسطينيّين والذي يش ّكل أحد األذرع األساسيّة لحفظ نظام االحتالل .في شرق ّ
سب بهذا الشكل أو ذاك إلى السّلطة الفلسطينيّة.
ي يُن َ
ي على منع أ ّ
ي أو سياس ّ
ي أو ثقاف ّ
ي نشاط اجتماع ّ
النظام اإلسرائيل ّ
ي موحّد ض ّد سياسات النظام
تفتيت الحيّز عبر تقسيمه إلى وحدات معزولة يصعّب بدوره على الفلسطينيّين القيام بنضال سياس ّ
ي .إحالة القوانين واألنظمة المختلفة في ك ّل من هذه المعازل وتخصيص حقوق مختلفة لك ّل مجموعة من الس ّكان
اإلسرائيل ّ
ّ
صارمة على حركتهم وتنقّالتهم تولد جماعات متمايزة بحيث ّ
أن هذا الفصل الذي تفرضه إسرائيل على
الفلسطينيّين والقيود ال ّ
ي والحفاظ عليه ،وأيضا يص ّعب على الفلسطينيّين مقاومته
اليهود
ق
التفو
بخصوص
رؤيتها
تحقيق
الفلسطينيّين يتيح لها
ّ
ّ
واالحتجاج عليه.

ال لألبارتهايد :إنّه نضالُنا نحن
ي في هذه المناطق .لكي يح ّقق
ي المسيطر على كافّة المناطق بين النهر والبحر إلى تحقيق ّ
تفوق يهود ّ
يسعى النظام اإلسرائيل ّ
صص للفلسطينيّين في ك ّل وحدة رزمة مختلفة
هذا الهدف قسّم النظام هذه األراضي والس ّكان الفلسطينيّين إلى وحدات شتّى وخ ّ
من الحقوق  -جميعها منقوصة مقارنة بالحقوق الممنوحة للمواطنين اليهود المقيمين في المناطق نفسها التي يسيطر عليها
النظام .في إطار هذه السياسة جرى تجريد الفلسطينيّين من حقوق كثيرة بما في ذلك ّ
حق تقرير المصير.
تقوم هذه السياسة على هندسة أو تشكيل الحيّز بطرق عدّة :الهندسة الدي ُمغرافيّة للحيّز بواسطة قوانين وأوامر تتيح منح مكانة
سرهم وتكاد ال تتيح منحها للفلسطينيّين؛ الهندسة أو التشكيل المادّي للحيّز عبر استيالء
ي لجميع يهود العالم وأ َ
مواطن إسرائيل ّ
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الدولة على ماليين الدونمات وإقامة بلدات ومستوطنات وأحياء لليهود فقط ودحر الفلسطينيّين إلى معازل صغيرة ومكت ّ
ظة؛
هندسة التنقّل في الحيّز كلّه بطريقة تقيّد فقط حركة الرعايا الفلسطينيّين ؛ الهندسة السياسيّة للواقع بطريقة تحرم ماليين
الفلسطينيّين من المشاركة في تقرير مستقبلهم وتُخضع حياتهم لنظام احتالل تديره إسرائيل.
النظام الذي يسعى عبر قوانينه وممارساته وعُنفه المن ّ
تفوق جماعة
ظم في كافّة األراضي التي يسيطر عليها إلى تحقيق وإدامة ّ
من البشر على جماعة أخرى من البشر هو نظام أبارتهايد .لم ينشأ نظام األبارتهايد هذا بين ليلة وضُحاها وال كانت فكرة
األبارتهايد وليدة خطاب واحد .إنّها سيرورة تدريجيّة تمأسس النظام وتبلور من خاللها واتّضحت معالمه بمرور الزمن حيث
جرى خالل السّنوات تفعيل المزيد والمزيد من األجهزة بالقانون وفرض المزيد والمزيد من الوقائع على األرض سعيا إلى
ي في كافّة األراضي الممتدّة بين النهر والبحرّ .
إن ترا ُكم هذه الخطوات وانعكاسها على نطاق واسع في
تحقيق ّ
التفوق اليهود ّ
ي  -ك ّل هذا معا يحتّم اإلقرار ّ
بأن
والقضائ
ي
الجماهير
الصعيدين
على
به
تحظى
الذي
ّعم
د
ال
م
ث
السياسية
والممارسة
القوانين
ّ
ّ
ّ
هذا النظام قد تجاوز العتبة التي تقتضي تعريفه كنظام أبارتهايد.
إذا كنا نتحدث عن نظام يتشكل ويجري تطبيقه منذ سنين طويلة فما الדجديد وما الذي تغيّر اآلن؟ لماذا ننشر ورقة الموقف
ي في السّنوات األخيرة في استعداد وتحفّز ممثّلي النظام وهيئات رسميّة لتكريس
هذه اآلن في العام 2021؟ يكمن التغيير األساس ّ
ّ
ي دستوريّا والتصريح بهذه النوايا علنا وعلى رؤوس األشهاد .لقد تجلت سيرورة إزالة األقنعة في ذروتها
مبدأ ّ
التفوق اليهود ّ
لدى س ّن "قانون أساس :إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي" وعند إعالن نوايا الضم الرسمي (دي يوري  -ب ُحكم
ي (دي فاكتو -ب ُحكم األمر الواقع) ليسقط بذلك القناع الذي
القانون) ألجزاء من الضفة الغربيّة بعد سنين طويلة من الض ّم الفعل ّ
دأبت إسرائيل على التخفّي من ورائه طوال سنين.
س ّن في العام  2018على ّ
ويقرر ّ
أن
ينص قانون األساس الجديد الذي ُ
ّ
ي  -وحده وفقط وحده ّ -
حق تقرير المصير للشعب اليهود ّ
ّ
ي .على هذا األساس فإنّه قانون يُبيح التمييز
وشرع
ي
أساس
تمييز
)
ه
ل
ك
والعالم
إسرائيل
في
(
اليهودي
غير
عن
اليهود
تمييز
ّ
ّ
ملزم في مجاالت إقامة البلدات واإلسكان واألرض والمواطنة واللّغة
الممأ َ
سس لصالح اليهود ض ّد غير اليهود كمبدأ قانوني ِ
ّ
ّ
ّ
ي
اليهود
ق
التفو
تكريس
ولكن
المذكور
القانون
سن
قبل
الماضي
في
المبادئ
هذه
معظم
وفق
عملت
إسرائيل
أن
صحيح
.
والثقافة
ّ
ّ
ي أو ممارسات فعليّة  -يعكس مبادئ دستوريّة ُملزمة .لسنا فقط أمام رسالة لجميع
في ّ
نص قانون أساس  -خالفا لقانون عاد ّ
ّ
ّ
ّ
الرسالة
بل
إسرائيل
عليها
ر
تسيط
التي
األراضي
ة
ف
كا
في
ي
اليهود
ق
التفو
تحقيق
على
العمل
ئق
الال
من
ه
ن
أ
ُها
د
مفا
ّلطة
س
ال
أجهزة
ّ
ّ
ّ
اآلن :أنتم ملزَ مون بذلك.
ي ألجزاء إضافيّة من الضفة الغربيّة  -سواء نفّذت إسرائيل ذلك أم ال  -يغلق الفجوة القائمة بين
كذلك إعالن نوايا الض ّم الرسم ّ
للتفاوض حول مستقبل هذه المناطق وبين حقيقة ّ
أن
االستعداد
عن
الخاوية
والتصريحات
المحتلة
المكانة الرسميّة للمناطق
ُ
إسرائيل قد ض ّمت فعليّا ومنذ زمن طويل معظم أراضي الضفة الغربيّة .في نهاية األمر وخالفا للتصريحات والنوايا المعلنة لم
تنفّذ إسرائيل هذه الخطوة بعد ت ّموز ( 2020وبعد ذلك صدر عن جهات رسميّة مختلفة خليط من التصريحات المتعارضة ،مع
ي بصيغة أو
وض ّد) .في جميع األحوال
ّ
وبغض النظر عن السّؤال كيف ومتى سوف تمضي إسرائيل قدُما لتنفيذ الض ّم الرسم ّ
ّ
صرح بها علنا كبار
بأخرى ،لقد ت ّم وانقضى إعالن نوايا الض ّم والسيطرة اإلسرائيليّة الدائمة على كافة األراضي وقد
ّ
المسؤولين.
منطق عمل هذا النظام وطريقة تطبيقه مماثالن لما كان في نظام األبارتهايد الذي اتّبعته جنوب إفريقيا في الماضي ،والذي
تفوق المواطنين البيض في الدولة بوسائل عدّة منها تقسيم الس ّكان إلى جماعات ذات مكانات مختلفة
كانت غايته الحفاظ على ّ
ومنح حقوق مختلفة لك ّل منها .هناك بطبيعة الحال فروق بين النظامين  -منها ّ
أن الفصل في جنوب إفريقيا اعتمد العرق ولون
ي؛ ومنها ّ
ان الفصل هناك تجلّى أيضا في الحيّز العا ّم فصال بين الناس على
ي واإلثن ّ
البشرة بينما اعتمدت إسرائيل األصل القوم ّ
ّ
ي يت ّم إنفاذه وضبطه بعمل الشرطة بينما تتفادى إسرائيل بشكل عا ّم مثل هذه التجليات
ي وعلن ّ
أساس لون البشرة ،فصل رسم ّ
ّ
ّ
ي ال يتطلب وال يفترض التطابُق مع نظام األبارتهايد
البارزة.
ولكن تعريف نظام األبارتهايد في الخطاب العا ّم وفي القانون الدول ّ
الذي ساد في جنوب إفريقيا ّ
تحولت مفردة "أبارتهايد" منذ زمن إلى مفهوم مستق ّل
ألن مثل هذا التطابُق التا ّم لن يحدث أبدا .لقد ّ
تفوق
مكرس ن ّ
( ّ
ي على تحقيق ّ
صا في المواثيق الدوليّة أيضا) جوهره المبدأ الناظم لعمل النظام :النظام الذي يعمل بشكل منهج ّ
التفوق.
هذا
على
والحفاظ
أخرى
جماعة
على
البشر
من
بعينها
جماعة
ّ
يص ّح القول ّ
يصرح علنا عن نفسه كهذا أبدا (بل على العكس  -ممثّلو النظام
ي نظام أبارتهايد رغم أنّه لم
ّ
إن النظام اإلسرائيل ّ
ي) .ذلك ّ
ي ال يلزم لتعريف النظام كنظام أبارتهايد فالعنصر
ّ
أن مثل هذه التصريح العلن ّ
يصرحون صباح مساء أنّه نظام ديمقراط ّ
ّ
صرح عن نفسه
إفريقيا
جنوب
في
النظام
أن
صحيح
.
النظام
ممارسات
أي
:
ي
الوقائع
بل
ي
التصريح
ذاك
ليس
ذلك
في
الحاسم
ّ
ّ
ّ
تتطوع في
أنّه كذلك في العام  1948ولكن بالنظر إلى العبر التاريخيّة ال يُعقل أن نتوقّع من أيّة دولة أن تفعل ذلك في أيّامنا وأن
ّ
اإلعالن عن نفسها كدولة أبارتهايد .األكثر معقوليّة هو ّ
ي من ق َبل معظم دول العالم على نظام األبارتهايد في
أن ر ّد الفعل الدول ّ
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جنوب إفريقيا يمنع دوال أخرى من االعتراف أنّها تطبّق نظاما مشابها ومن الواضح ّ
أن ما كان ممكنا في العالم  1948ليس
ي.
ممكنا اليوم  -ال على الصعيد الجماهير ّ
ي وال القضائ ّ
تصويب النظر نحو الواقع أمر مؤلم ّ
لكن ما يؤلم أكثر هو العيش تحت البسطار .الواقع الذي تصفه هذه الوثيقة جدّي وخطير
ولكنّه واقع مر ّ
شح لمزيد من التدهور والتصعيد عبر تطبيق ممارسات جديدة  -مع تكريسها في قانون أو بدون ذلك .ولكن من
أقاموا هذا النظام هُم بشر وهُم من يستطيعون فرض المزيد من التصعيد  -وهُم أيضا من يستطيعون تغييره .هذا بالضّبط هو
األمل الذي حذا بنا إلى صياغة ورقة الموقف هذه .ألنّه كيف يمكن النضال ض ّد الظلم إذا لم نس ّمه باسمه؟ األبارتهايد هو المبدأ
الراية البيضا ،وإنّما على العكس تماما :إنّه نداء للتغيير.
الناظم  -ولكن توصيفه وتعريفه بما هو ال يعني االستسالم ورفع ّ
لذلك ّ
ي وقت مضى.
إن السّعي بعزم نحو مستقبل يقوم على مبادئ حقوق اإلنسان
ّ
ي اليوم أكثر من أ ّ
والحرية والعدالة  -ضرور ّ
ّ
تقرر هذه
هناك خيارات سياسيّة مختلفة لتحقيق مستقبل يقوم على هذه المبادئ والحسم بينها يجب أن يتواله جميع البشر الذين ّ
ي الحاسم  -ال لألبارتهايد  -فمن واجبنا جميعا اتّخاذه اليوم.
الخيارات مستقبلهم .هذا بالنسبة للمستقبل ،أ ّما القرار األخالق ّ
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