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2011 نوفمبر 7 النتائج ، تاون: موجز كيبدورة 

"على أمل أن تمنع هذه المحكمة جريمة الصمت"
ل، لندن،                                   1966 نوفمبر، 13برتراند راس�

 محكم��ة راس��ل ح��ول فلس��طين ه��ي محكم��ة دولي��ة ش��عبية أنش��ئت اس��تجابة لمط��الب المجتم��ع الم��دني (المنظم��ات غي��ر
الحكومية والجمعيات الخيرية، والنقابات، والمنظمات الدينية) لعلم وتعبئة الرأي العام والضغط على صناع القرار.

 بن�اء إس�رائيل ج�دارابشأن العدل الدولية   عن محكمة2004 يوليو 9 الرأي الستشاري الصادر في عدم تنفيذ في ضوء
 ، وال��تيرأي محكم��ة الع��دل الدولي��ة يؤك��د ال��ذي ES-10/15 تنفي��ذ الق��رار، والفش��ل ف��ي المحتل��ة الرض الفلس��طينيةفي 

،2004تموز  20في  العامة للمم المتحدة الجمعيةاعتمدتها   ،2009  -- ك��انون الث��اني2008 ديس��مبرأح�داث غ�زة و  
الفلسطيني. حقوق الشعب دعم المواطن في مبادرةدعم لتعزيز و في مختلف البلدان تشكيل لجان بناء عليه فقد تم

 وتحم��ل محكم��ة راس�ل نف�س ال��روح، وتتبن��ى نف�س القواع��د الص�ارمة ال��تي أنش��ئت م��ن قب�ل علم�اء ب�ارزين والفيلس�وف
)، والثاني عن محكمة راسل أمريكا اللتيني��ة (1967-1966برتراند راسل مثل تلك الموروثة من المحكمة في فيتنام (

) ، الذي نظمته مؤسسة ليليو باسو الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها. 1976 -1974

هذه المحكمة ليس لديها أي وضع قانوني، وهي تعمل كمحكمة شعبية.

 لقد دعيت الحكومة السرائيلية لعرض موقفها  أمام المحكمة ولكنها اختارت عدم ممارسة هذا الحق ولم تقدم أي إجاب��ة
على المراسلت الموجهة إليها من قبل محكمة راسل.

 وبعد جلسات ومداولت هيئة المحلفين ، تم ايجاز نتائج الدورة الثالثة لمحكمة راسل حول فلسطين، الذي عقد ف��ي كي��ب
، على النحو التالي:2011 نوفمبر 6-5تاون في 

:أول – الفصل العنصري

 خلصت المحكمة إلى أن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج ومؤسساتي إلى هيمنتها، لتصل إلى مستوى
 الفص��ل العنص��ري عل��ى النح��و المتع��ارف علي��ه دولي��ا بم��وجب الق��انون ال��دولي. ه��ذا النظ��ام التميي��زي يظه��ر ف��ي كثاف��ة
 متفاوت�ة وأش�كال مختلف�ة ض�د فئات م�ن الفلس��طينيين اعتم�ادا عل�ى مواق�ع تواج�دهم. فالفلس��طينيين ال��ذين يعيش�ون تح�ت
 س��لطة الحك��م العس��كري الس��تعماري ف��ي الراض��ي الفلس��طينية المحتل��ة يخض��عون لش��كل متف��اقم م��ن سياس��ة الفص��ل
 العنصري. أما المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، في حين يحق لهم التصويت ، فهم  ليسوا جزءا م��ن الم��ة اليهودي��ة
 على النحو الذي حدده القانون السرائيلي وبالتالي يتم استبعادهم وحرمانهم من مكتسبات الجنسية اليهودية ويخض��عون
 لتمييز منهجي عبر أشكال واسعة من انتهاكات حقوق النسان المعترف بها. إل أنه بغض النظر ع��ن تل��ك الختلف��ات،
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 فإن المحكمة تخلص إلى أن الحكم السرائيلي للشعب الفلسطيني ، أينما كانوا يقيمون، يخضعون لنظام فصل غنصري
واحد ومتكامل.

 إن حكومة إس�رائيل ملزم��ة قانوني�ا ب�احترام عج�م ممارس�ة سياس�ة الفص�ل العنص�ري المتف�ق عليه�ا دولي�ا، ع��دا ع�ن أن
 سياسة الفصل العنصري ممنوعة دوليا فه��ي تعت��بر جريم��ة ض��د النس�انية. وق��د اعت��برت محكم��ة راس��ل، وعل��ى ض�وء
 التعريف القانوني لسياسة التمييز العنصري، أن إسرائيل تمارس هذا التمييز في حكمها للشعب الفلسطيني. إن ممارسة

سياسة التمييز العنصري محظور في القانون الدولي بسبب التجربة الفريدة من نوعها في جنوب أفريقيا.

 إن التعريف القانوني للتمييز العنصري ينطب��ق عل��ى أي موق��ف وأي مك��ان ف��ي الع��الم عن��دما تت��وفر العناص��ر الساس��ية
الثلث:

عندما يتم التعرف على مجموعتين اثنيتين محتلفتين..1
عندما يتم اضطهاد المجموعة الثنية الضعف..2
عندما يتم ممارسة الضطهاد بشكل منظم وسياسة قائمة على هيمنة مجموعة اثنية على مجموعة أخرى..3

: المجموعات العرقية

 إن وجود المجموعات العرقية أمر أساسي في مسألة الفصل العنصري. وبناء على شهادة الخبراء التي استمع اليهم من
 قبل محكمة راسل، فقد استنتجت هيئة المحلفين أن القانون يعطي مصطلحا وتعريفا واسعا لمفهوم العنصرية بن��اء عل��ى

المحتوى القومي والصلي. وبالتالي، فان مصطلح المجموعة العرقية هو مصطلح اجتماعي أكثر منه بيولوجي.

 بن��اء علي��ه، ف��ان التص��ورات (الذاتي��ة والخارحي��ة) للهوي��ة اليهودي��ة الس��رائيلية والهوي��ة الفلس��طينية يمك��ن تلخيص��هما
 وتعريفهم��ا ب�أن اليه��ود الس��رائيليين والفلس��طينيين الع�رب هم�ا جماعت�ان عرقيت��ان مختلفت��ان، وذل��ك لغ�راض الق�انون

الدولي.

 ومن الدلة المستقاة، فقد كان واضحا من الناحية العملية لهيئة المحلفين أن مجموعتين متميزتي��ن معرف��تين متواج��دتين،
 وب��أن التعري��ف الق��انوني للمجموع��ات العرقي��ة ينطب��ق ف��ي جمي��ع الح��الت والظ��روف حيثم��ا وأينم��ا تم��ارس الس��لطات

السرائيلية حكمها على الفلسطينيين.

  :  العمال الغير انسانية للتمييز العنصري

 يعرف القانون الدولي بأن العمال اللانسانية الفردية التي ترتكب في سياق هذا النظ��ام، بأنه��ا ج��رائم فص��ل عنص��ري.
 وق��د اس��تمعت هيئة المحلفي��ن ف��ي محكم��ة راس��ل إل��ى أدل��ة وفي��رة ع��ن الممارس��ات والفع��ال الل انس��انية ال��تي ترتكبه��ا

إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل:

 حرم�ان الفلس��طينيين م��ن الحي��اة، وعل�ى نط�اق واس�ع، م�ن خلل العملي�ات العس�كرية والغ�ارات والغتي�الت•
وسياسة القتل المقصود، واستخدام القوة المفركة والمميتة ضد التظاهرات.

 سياسة التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين، وحرمانهم بشكل واس��ع م��ن حريته��م م��ن خلل سياس��ات العتق��ال•
 التعسفي والعتقال الداريدزن تهمة. وعليه، فان هيئة المحلفين تجد أن مثل هذه الممارسات تأخذ أش��كال أبع��د مم��ا ه��و

معقول وأبعد مما هو مبرر لناحية المخاوف المنية ، لتأخذ شكل من أشكال الهيمنة على الفلسطينيين كمجموعة.

 إن سياسة انتهاك حقوق النسان الممنهجة تمنع الفلسطينيين من التقدم، كما أنها تمنعهم كمجموعة بش�رية م�ن•
 المشاركة ف�ي مج�الت الحي��اة السياس��ية والقتص��ادية والجتماعي��ة والثقافي��ة. كم��ا أن اللحئي��ن الفلس��طينيين ه�م ض�حايا
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 سياسات الفصل العنصري بحكم حرمانهم من حقهم في العودة إلى وطنه��م، فض��ل ع��ن الق��وانين العنص��رية ال��تي تعم��ل
على ازالة ممتلكاتهم وحقهم في المواطنة. 

إن سياسات النقل القسري (الترانسفير) للسكان ل تزال واسعة النتشار ول سيما في الراضي الفلسطينية المحتلة.

 لق��د تراجع��ت الحي��اة المدني��ة والسياس��ية للفلس��طينيين بم��ا ف��ي ذل��ك ح��ق القام��ة والتنق��ل وح��ري ال��رأي•
 وتكوين الجمعيات. كما تضررت الحقوق الجتماعية والقتصادية للفلسطينيين في مجالت التعلي��م والص��حة والس��كان

بسبب السياسا السرائيلية.

  سياس��ة مرك��زة م��ن الس��تعمار والس��تيلء عل��ى الراض��ي الفلس��طينية. ومارس��ت1948انتهج��ت إس��رائيل من��ذ الع��ام 
 إسرائيل من خلل قوانينها سياسة تقسيم السكان الس��رائيليين م��ن يه��ود وفلس��طينيين، وخصص�ت له�م مس�احات بنيوي��ة
 مختلف��ة  ومتفاوت��ة ف��ي نوعي��ة الخ��دمات والحص��ول عل��ى الم��وارد والبني��ة التحتي��ة. والنتيج��ة النهائي��ة لتل��ك السياس��ات
 العنص��رية ك��انت تغيي��ر ج��ذري ف��ي المن��اطق وسلس��لة م��ن الجي��وب المنفص��لة للفلس��طينيين، م��ع فص��ل ك��بير وواض��ح

لمجموعتين من البشر.
 لقد استمعت المحكمة وهيئة المحلفين إلى أدلة واضحة ب�أن ه�ذه السياس�ة توص�ف رس�ميا ف�ي اس�رائيل باس�م "ه�افرادا"

والتي تعني سياسة الفصل.

  :  نظام منهجي ومؤسساتي

 إن الفعال اللإنسانية المذكورة ليست حالت عشوائية أو معزولة. وهي متكامل�ة وتم�ارس  عل�ى نط�اق واس�ع وليمك��ن
وصفها بأنها سياسة منهجية. كما أنها متجذرة بما فيه الكفاية في القانون والسياسة العامة والمؤسسات الرسمية لتكون

كما هو موضح جزءا أساسيا من النظام والمؤسسة السياسية السرائيلية.

 يمن��ح النظ��ام الق��انوني الس��رائيلي وض��عية تفض��يلية لليه��ود عل��ى غي��ر اليه��ود م��ن خلل الق��وانين المتعلق��ة بالجنس��ية
 والمواطنة اليهودية ، والخيرة خلقت مجموعة مميزة في معظم مجالت الحياة العامة، بما في ذلك إقامة حقوق وملكية
 الراض�ي والتخطي�ط الحض��ري، والحص�ول عل�ى الخ�دمات والحق�وق الجتماعي��ة والقتص��ادية والثقافي�ة (انظ�ر قائم��ة

التشريعات والقوانين المقترحة في الملحق المرفق). 
 لقد اس��تمعت المحكم��ة بالتفص��يل إل�ى ش��هادة الخ�براء ح�ول العلق��ة بي��ن دول��ة إس��رائيل ودول�ة المؤسس�ات ش��به القومي��ة
 اليهودية (الوكالة اليهودية ، المنظمة الصهيونية العالمية، والصندوق القومي اليهودي) وال��تي تض��من وتض��في  الط��ابع

الرسمي على العديد من المتيازات المادية الممنوحة حصرا لليهود السرائيليين.

 فيما يتعلق بالضفة الغربية، فان محكمة راسل تسلط الضوء عل�ى الفص�ل والتميي��ز المؤسس�اتي لس��رائيل وتكش�ف ع�ن
 وجود نظامين قانونيين منفصلين تماما : فالفلسطينيون يخضعون للقانون العسكري القسري من قبل المح��اكم العس��كرية
 التي ل ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ؛ بينما يخضع اليهود الس��رائيليين ال��ذين يعيش��ون ف��ي المس��توطنات
 غير الشرعية للقانون المدني السرائيلي ونظام المحاكم المدنية. والنتيجة هي إجراءات مختلفة إلى حد ك��بير وعقوب��ات

مختلفة عن الجريمة نفسها إذا ما ارتكبت على يد يهودي اسرائيلي او فلسطيني. 
 إن جهاز الرقابة الدارية والبيروقراطية تؤثر سلبا على الفلسطينيين بشكل واس��ع ف��ي نختل��ف أنح��اء الراض��ي الواقع��ة

تحت السيطرة السرائيلية.

 وعلى نقيض القوانين والتش�ريعات العنص��رية ف�ي جن��وب أفريقي��ا، ف��ان مجكم��ة راس��ل تلف�ت النتب��اه إل�ى الغم��وض ف��ي
العديد من القوانين، والوامر العسكرية، والجراءات التي تدعم سيطرة إسرائيل.

3



:ثانيا – الضطهاد بوصفه جريمة ضد النسانية

 الكثير م�ن الدل��ة ال�تي اس��نمعت إليه��ا المحكم��ة والمتعلق��ة بقض��ية الفص�ل العنص�ري وثيق�ة الص��لة، وفق�ا لمب��دأ تراكمي��ة
التهامات،  بممارسة الضطهاد والذي هو شكل من أشكال الجريمة ضد النسانية.

 ينطوي الضطهاد على الحرم�ان المتعم��د والش��ديد م�ن الحق�وق الساس��ية للف�راد م�ن جماع�ة مح��ددة ف�ي س�ياق هج�وم
 واسع النطاق ومنهج�ي ض��د الس�كان الم��دنيين. وق��د خلص�ت المحكم��ة ب�أن الدل��ة المقدم��ة إليه��ا ت��دعم العث�ور عل�ى أدل��ة

الضطهاد فيما يتعلق بالممارسات التالية:

الحصار المفروض على غزة يشكل شكل من أشكال العقاب الجماعي للسكان المدنيين.•
استهداف المدنيين على نطاق واسع أثناء العمليات العسكرية.•
تدمير منازل المدنيين دون وجود مبرر لضرورات عسكرية.•
 الثار السلبية التي يخلفها جدار الفصل العنصري والنظام القائم عليه في الضفة الغربية بما فيها الق��دس•

الشرفية على المدنيين وحياتهم.
 الحمل��ة المنس��قة والمرك��زة للجلء القس��ري وه��دم الق��رى البدوي��ة الغي��ر مع��ترف به��ا ف��ي منطق��ة النق��ب•

جنوب إسرائيل.

:ثالثا – العواقب القانونية

 إن سياس��ة الفص��ل العنص��ري والض��طهاد والممارس��ات الس��رائيلية يس��تتبعها مس��ؤولية قانوني��ة دولي��ة. ويج��ب عل��ى
 إسرائيل وقف أعمال التمييز العنصري والضطهاد في سياساتها وتقديم التأكيدات والضمانات الملئم��ة بع��دم التك��رار.
 بالضافة إلى ذلك، فان على اسرائيل القيام بالتعويض الكامل ع��ن الض��رار ال��تي ق��امت به��ا م��ن خلل أعم��ال محرم��ة

دوليا، سواء كانت تلك الضرار مادية او معنوية.

 فيما يتعلق بالضرار، فان على اسرائيل تعويض الفلسطينيين عن الضرار التي تسببت بها، بما فيها تعويضات فق��دان
الرواح والممتلكات، وأي خسائر أخرى تسبب بها ماليا.

 وعلى الدول والمنظمات الدولية أيض�ا تحم�ل مس��ؤوليتها، وعليه�ا واج�ب دول�ي ه�و ىالتع�اون م�ن أج�ل إرغ�ام إس�رائيل
 على إنهاء سياسات الضطهاد من خلل التوقف عن تقديم الدعم والعون والمس��اعدة لدول��ة اس��رائيل، وع��دم الع��تراف

بالوضع الغير قانوني لفعالها واعتداءاتها. 
 على المجتمع الدولي أن يضع حدا لنتهاكات اسرائيل للقانون الجنائي الدولي من خلل ملحقة جرائمه��ا دولي��ا بم��ا ف��ي

ذلك جرائم ممارسة الضطهاد والفصل العنصري.

:رابعا – توصيات

 في ضوء الستنتاجات الواردة أعله، فإن محكمة راسل حول فلسطين تحث بحزم جميع الط�راف ذات الص�لة بالعم�ل
وفقا لللتزامات القانونية.

وبناء عليه تحث محكمة راسل:
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 على دولة اسرائيل العمل وبشكل فوري  على تفكيك نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني ، وإلغاء•
 كافة القوانين والممارسات التمييزية، وعدم تمرير أي تشريع يعطي مزيدا من التميي��ز ، بالض��افة إل��ى الوق��ف الف��وري

للضطهاد الممارس على الفلسطينيين.
 على جميع الدول أن تتعاون من أجل وضع حد للوضع الغير قانوني الناشئ ع��ن ممارس�ات إس��رائيل لسياس��ة•

 الفصل العنصري والضطهاد، مع التزام جميع الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة لسرائيل والنظر في اتخ��اذ ت��دابير
 مناسبة لبذل ما يكف�ي للض�غط عليه��ا ، بم��ا ف�ي ذل��ك ف�رض العقوب��ات، وقط��ع العلق��ات الدبلوماس��ية بش�كل جم�اعي م�ن

خلل المنظمات الدولية، وفي حال عدم وجود توافق في الراء ، يتم قطع العلقات الثنائية بشكل فردي مع اسرائيل.
،2009على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبول طلب السلطات الفلسطينية المقدم في كانون الث��اني •   

 والش��روع ف��ي التحقي��ق "بأس��رع وق��ت ممك��ن" كم��ا دع��ا تقري��ر غولدس��تون، ف��ي الج��رائم الدولي��ة المرتكب��ة ف��ي الرض
 ، بما في ذلك جرائم الفصل العنصري والضطهاد.2002 يوليو عام 1الفلسطينية المحتلة منذ 

السماح لفلسطين بالنضمام إلى نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدولية.•
 تدعو المحكمة المجتمع المدني الع��المي (بم��ا ف�ي ذل��ك جمي��ع الجماع��ات والف��راد ال��ذين يعمل��ون بجدي��ة داخ��ل•

 إسرائيل والراض�ي الفلس��طينية المحتل�ة لمعارض�ة نظ�ام الهيمن��ة العنص�رية) لتك�رار روح التض�امن ال�تي أس��همت ف�ي
 نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، بما في ذلك جعل البرلمانات الوطنية على بينة من نتائج هذه المحكمة،

).BDSودعم حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب الستثمارات وفرض العقوبات عليها (
 على الجمعية العامة للمم المتحدة إع��ادة تش��كيل لجن��ة الم�م المتح��دة الخاص��ة بمناهض�ة الفص�ل العنص�ري ،•

 والدعوة إلى عقد دورة استثنائية للنظر ف��ي مس�ألة التميي��ز العنص��ري ض��د الش��عب الفلس��طيني. وف�ي ه��ذا الص��دد ينبغ��ي
 على هذه اللجن��ة اع��داد قائم�ة ب��الفراد والمنظم�ات والبن��وك والش�ركات والمؤسس�ات والجمعي�ات الخيري��ة، وأي�ة هيئات

أخرى خاصة أو عامة تساعد نظام الفصل العنصري في إسرائيل واتخاذ التدابير المناسبة.
 المقررين ذلك كما دعا إلى العدللدولية محكمة رأي استشاري من طلب العامة للمم المتحدة على الجمعية•

 مجلس بحوث فضل عن المحتلة ، الراضي الفلسطينية النسان في الخاص للمم المتحدة لحقوقالسابق الحالي و
الفصل العنصري.الحتلل و إسرائيل المطولة من طبيعة وممارسات للنظر في في جنوب افريقيا ، العلوم النسانية

 على لجنة المم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري أن تطرح موض��وع الفص��ل العنص��ري ال��ذي•
.2012تمارسه إسرائيل في لقاءها المقبل في فبراير 

 على حكومة جنوب افريقيا، بوصفها الدولة المضيفة للدورة الثالثة لمحكمة راس��ل ح��ول فلس��طين، أن تض��من•
عدم قيام اسرائيل باي اعمال انتقامية من أي نوع ضد الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة.

 ترحب محكمة راسل بق�رار منظم��ة اليونيس��كو قب��ول فلس��طين كعض�و ف�ي المنظم��ة. كم��ا تأس�ف للج�راء العق�ابي ال��ذي
 اتخذته الوليات المتحدة المريكية تجاه المنظمة ردا على قرارها قبول عضوية فلسطين. كما تدعو محكمة راسل كافة
 الدول والمنظمات الدولية لتقديم الدعم الفعلي والجاد للشعب الفلسطيني ف��ي مطلب��ه بتقري��ر مص��يره. كم��ا تق��در المحكم��ة

الدول التي قدمت التضامن والدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وتحثهم على مواصلة النضال من أجل العدالة.

الترجمة للعربية: د. وليم نصار.
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القوانين المقترحة: التشريعات و المرفق
Acts:
1. Law of Return (1950)
2. Citizenship Law (1952)
3. Citizenship and Entry to Israel Law (2007)
4. Covenant between the Government of Israel and the Zionist Executive (1952)
5. World Zionist Organization-Jewish Agency (Status) Law (1952)
6. Keren Kayemeth le-Israel Law (1953)
7. Covenant with Zionist Executive (1954, 1971)
8. The Chief Rabbinate of Israel Law (1980)
9. The Flag and Emblem Law (1949)
10. The State Education Law (1953) and its 2000 amendment 11.Absentee Property Law (1950) 12.The Land Acquisition Law (1953)
13. Basic Law: Israel Lands [The People’s Lands] (1960) 14.Agricultural Settlement Law (1967)
15. Basic Law: The Knesset (1958), Amendment 9 (1985)
16. The Israel Land Administration (ILA) Law (2009)
17. Amendment (2010) to The Land (Acquisition for Public Purposes) Ordinance (1943)
18. The Admissions Committees Law (2011)
19. The Israel Lands Law (Amendment No. 3) (2011)
20. The Economic Efficiency Law (Legislative Amendments for Implementing the
Economic Plan
21. Absorption of Discharged Soldiers Law (1994) [2008 amendment]
22. Absorption of Discharged Soldiers Law (1994) (Amendment No. 12) (2010)
23. Law (2011) to Amend to the Budgets Foundations Law, Amendment No. 40 (The
“Nakba Law”)
24. The Regional Councils Law (Date of General Elections) (1994) Special Amendment
No. 6 (2009)
25. Duty of Disclosure for Recipients of Support from a Foreign Political Entity Law
(2011) (“NGO Foreign Government Funding Law”)7
Bills:
1. Bill to amend the Citizenship Law (1952) imposing loyalty oath for persons seeking
naturalization in Israel and Israeli citizens seeking first ID cards
2. Bill (2009) to amend the Basic Law: Human Dignity and Liberty and limit the
judicial review powers of the Supreme Court to rule on matters of citizenship .
3. Bill Granting Preference in Civil Service Appointments to Former Soldiers
4. Bill Awarding Preferences in Services to Former Soldiers
5. Bill to Prohibit Imposing a Boycott (2010) (“Ban on BDS Bill”)
6. The Associations (Amutot) Law (Amendment – Exceptions to the Registration and
Activity of an Association) (2010) (“Universal Jurisdiction Bill”)
7. Bill to Protect the Values of the State of Israel (Amendment Legislation) (2009)
(“Jewish and Democratic State Bill”)
8. The new cinema bill – would regulate and condition that any state funds would be
given to film makers only after they have signed a loyalty declaration to Israel and its
institutions as ‘a Jewish state’.
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