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:مالحظة للمشاهدين

هذا الملف وضع ألغراض العرض في المؤتمر، وهو يمثل الجزء المرئي من الكلمة التي أُلقيت في 
2019نوفمبر، /تشرين ثاني29الجلسة العامة األولى يوم 

يفضل مشاهدة العرض باستخدام

SLIDE SHOW MODE
بخالف ذلك، لن تظهر الصور والرسومات بشكلها الصحيح

.  الكلمة مترجمة إلى العربية متاحة من ضمن فيديوهات المؤتمر



عام ١٦تحليالت عبر: مصادر
مازن قمصية -تقاسم أرض كنعان : 2004

فرجينيا تيلي -حل الدولة الواحدة : 2005

علي أبو نعمة-بلد واحد : 2006

تكليف مجلس بحوث العلوم اإلنسانية في جنوب أفريقيا، ب:2009
من حكومة جنوب أفريقيا 

ل في احتالل، استعمار، أبارتايد؟ إعادة تقييم ممارسات إسرائي: 2010
ها فريق اضطلع باألراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي، 

(فرجينيا تيلي، مديرة المشروع)من الباحثين القانونيين 

ي األبارتايد واالستعمار والقانون الدولي ف: ما بعد االحتالل: 2012
(، محررينيا تيليبلوتو للنشر، فرج)األراضي الفلسطينية المحتلة 

مسألة الممارسات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني و: 2017
الجتماعية األبارتايد، بتكليف من لجنة األمم المتحدة االقتصادية وا

ريتشارد فولك وفرجينيا تيلي-(اإلسكوا)لغربي آسيا 

الترجمة الى الفرنسية واإليطالية والعربية 



تغيير البارادايم: آثار أعمق لألبارتايد

داألبارتايبارادايم

بارادايم االحتالل



« بارادايم االحتالل»: النظرة السائده

ه الغربية للضفاسرائيل هي المحتل احتالالا عسكرياا•

(. راضي الفلسطينية المحتلةاأل)وقطاع غزة 

إلى حرب عام « مشكلة فلسطين»تعود •

1967

.  وتنتهي بانتهاء ذلك االحتالل•

سرائيل من إيجب ان تنسحب : االحتالل مؤقت•

تقوم بذلكسوبالتالي -األراضي الفلسطينية المحتلة 

تلة راضي الفلسطينية المحاألباالحتفاظن إ•

حواذ على االستينتهك الحظر القانوني الدولي 

.االراضي بالقوةعلى

ي الفلسطينيون شعب له حق تقرير المصير ف•

.  فلسطين االنتدابية

ير في اليهود شعب منفصل له الحق في تقرير المص•

.سرائيلإ

.سرائيل دولة يهوديةإستبقى •

«  ينيةفلسط»دولة بإقامةسيسمح انسحاب إسرائيل •
.  ينحل الدولت: في األراضي الفلسطينية المحتلة



يقترح دولتين: بارادايم االحتالل
في األراضي الفلسطينية المحتلة" دولة فلسطين(: "أين؟" )دولة إسرائيل"

"مبدأ التقسيم"تستند إلى : معاييرال➢

الدولة "و " الدولة العربية: "1947لعام 181قرار الجمعية العامة رقم ➢

".اليهودية

".يندولتان لشعب"و " شعبان في أرض واحدة": "ثنائي القومية"نموذج ➢

:القانوني للتقسيم/الدعم الدبلوماسي➢

ضمنية: اتفاقات أوسلو➢

صريحة: خارطة الطريق➢

2334، 1850، 1515قرارات مجلس األمن الدولي ➢

عضاء تسعى السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف الدول األ: سياسي➢

.في األمم المتحدة

(.2019تشرين ثاني / نوفمبر" )دولة فلسطين"دولة اعترفت بـ 137➢



طيني يقبل تفتيت الشعب الفلس: بارادايم االحتالل
"القضية الفلسطينية"و

حملة الجنسية اإلسرائيلية: االولالفضاء

أهالي القدس : المجال الثاني

في األراضي المحتلة: المجال الثالث

الالجئون والمنفيون قسًرا:المجال الرابع

هدف إلى حماية الديمقراطية اليهودية ي➢

(احتالل)دولييعرف الصراع على انه ➢
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قد فشلاالحتاللبارادايم 

إسرائيل ال تنسحب؛ بل هي آخذة في ضم   الضفة الغربية

.مستوطننصف مليون: النمو السريع للمستوطنات في الضفة الغربية: حقائق•

.اختزلت األرضي الفلسطينية إلى كانتونات أو محميات عرقية•

دولة فلسطين ال يسعها البقاء إال بحدود مفتوحة"

.كلها وجدت أن التقسيم مستحيل: لجان االنتداب البريطاني•

".تحاد اقتصادياخطة التقسيم مع : "181القرار •

مغلقةاالدولة اليهودية تتطلب حدود

يموغرافي تتطلب الفصل الد: ساس العرقأتقوم السيطرة اليهودية القومية على •

.الصارم

رائيل، سيطرة تتطلب دولة فلسطينية تبقى معتمدة اقتصادياا وسياسياا على إس•

.إسرائيلية كاملة على الحدود

(.دتصويت غير اليهو" )التهديد الديموغرافي"االحتالل يحمي إسرائيل من •

.وستانًابانتالفلسطينية « الدولة»بالنسبة إلسرائيل، يجب أن تبقى 



القانون الدولي: تعريف األبارتايد

(:1973)االتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري األبارتايد 

ات ن تتضمن سياسات وممارسأالتي يجب و،"جريمة األبارتايد"مصطلح : المادة الثانية... 
ينطبق على مماثلة للفصل والتمييز العنصريين على نحو ما كان ممارساا في جنوب أفريقيا،

وعة عرقية مجممن طرف الهيمنة تثبيت و استمرارية بغرض التي ترتكب األفعال الالإنسانية 
.وقمعها قمعاا منهجيااعلى أي مجموعة عرقية أخرى واحدة 

المحمية حياءمن قبيل الفصل العنصري واأل، "األفعال الالإنسانية"تليها قائمة بعينات من )
(.والجيتوات؛ والحظرعلى الزواج المختلط ،إلى غير ذلك

* * *

(1998)نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 



:التعريفهذامعإسرائيلممارساتتتفق
نعم-" النظام"

في جميع يين شامل مطبق على الفلسطيننظامتشتمل القوانين اإلسرائيلية على •
.اماكن تواجدهم

: نعم-السيطرة " النوايا" / "الغرض"

:لكتنص القوانين والسياسات  العامة اإلسرائيلية صراحةا على ذ
من تض-" دولة يهودية وديمقراطية"تؤكد القوانين األساسية أن إسرائيل •

(.تتعلق بالهجرة واإلقامة، إلى غير ذلك)أغلبية يهودية 

نعم-للنزاع " العنصري"الطابع 
:(ICERD)االتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري 

العرق أو اللون أو النسب أو األصل "على أساس " التمييز العنصري"•
".القومي أو اإلثني

أصل في تشترك" مجموعة نسب"اليهود، في القانون والفقه اإلسرائيليين، هم •
.قومي واحد/إثني

نعم-" أعمال غير إنسانية"
فاقية اتالمنصوص عليها فينسانية اإلعمال غير جميع األإسرائيل تمارس •

.بارتايداأل



األبارتايد الكبير= حل البانتوستان 

:االستراتيجية نفسها في جنوب أفريقيا وفلسطين

عطاء حقإل" الوطنية"يقوم النظام بتنصيب الحكومات 
"تقرير المصير"

"سلطات بانتو للحكم الذاتي"•
"سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية"•

:أربع وظائف

نقل الجنسية والحقوق إلى حكومة:نزع الجنسية
البانتوستان

جعل حكومة البانتوستان مسؤولة عن قمع : التهدئة
المعارضة

دي ن يبقى النظام االقتصاأضمان : التبعية االقتصادية
طانيللبانتوستان تابعًا و معتمدا على االقتصاد االستي

على جعل حكومة البانتوستان معتمدة: التبعية السياسية

القوة المسيطرة

ه المهام  البقاء في السلطة مشروط بتنفيذ هذ: الحكم باإلنابة

ناتانكوازولو

–الضفة الغربية 
ا،ب،جمناطق 



بارادايم األبارتايد: رؤية جديدة

  أايد يكشف تنموذج االبار 
:ن التقسيم غير قانون 

غرب   استنتاجات لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ل➢
  ' ديمقراطية يهودية'إرسائيل كونها : آسيا

نظام سيا مؤسنها أيعن 
.ايدتبار أ

رات منطقية بخالف➢ استمرار التقسيم إىل دولتي   ال يوجد له مب 
  و تبار نظام األ استمرار الدولة اليهودية، وبالتاىل  

 
.احدة منهماايد ف

:فرضية الدولتي   ➢

ايد؛ تتبقى إرسائيل نظام ابار ➢

ديمقراطية علمانيةتكونالدولة الفلسطينية ➢

اسم بديل لـ -" تنمية منفصلة"يتطلب التعايش ➢
"ايدتبار األ "

  األبارتايد ➢
ق تغيب  ال يمكن أن ينته  عن طري. دائًما غب  قانوب 

  منطقة واحدةبحيث يبقيه الحدود 
 
.ف

.حالة خاصة أو استثناءليست إرسائيل ➢

سطي   الحل الوحيد الذي يتسق مع القانون الدوىل  هو توحيد فل➢
.االنتدابية كدولة واحدة غب  عرقية



ن االنتدابية إسرائيل تحكم فلسطي. هي الوهم المتعمدالتجزئة: بارادايم األبارتايد
نظام حكم أبارتايدي واحدتحتكلها 

ةالغربيةفالض
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بارادايمتلخيص تغيير ال

بارادايم االحتالل

(.1967)حرب األيام الستة يعود الى " الصراع"➢

.ُمعطى قانونيهي : دولة إسرائيل➢

فا عليها عوكدولة، : انقضت قانونياافلسطين االنتدابية➢
.الزمن

قرير الكيان اليهودي يعبر عن حق الشعب اليهودي في ت➢
.وهذا شرعي: المصير

في جزء من فلسطينالعسكريالمحتل إسرائيل هي ➢
.يجب ان تنسحب: االنتدابية

.(نموذج الحرب)طراف متساوية أبين تجريالمفاوضات➢

ؤولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي حكومات دول مس➢
.على قدم المساواة وقادرة من الناحية القانونية

بارادايم األبارتايد
(.1917)وعد بلفور يعود الى " الصراع"➢

ر غي، فهو اذاا عنصريالتقسيم هو : دولة اسرائيل➢

:قانوني

هي : اشقيد النقفلسطين االنتدابية تبقى الدولة➢

.المرجعيةأو الدولة البلد 

نية الكيان اليهودي يعبر عن عقيدة الهيمنة اإلث➢

.غير قانوني: المتسقة مع نظام األبارتايد

ب يج:على كل فلسطينلها السيادة وحدهااسرائيل➢

.دمقرطتها

ذج نمو)فاعلين غير متكافئين المفاوضات تشمل ➢

(.  ستيطانياالستعمار اال

ن دولة اسرائيل هي نظام أبارتايد يواجه مقاومة م➢
.السكان األصليين



البارادايمتلخيص تغيير 

بارادايم األبارتايد 

.قومية مدنية-دولة واحدة : الحل➢
. «فلسطين هي ملك كل من يعيش عليها»➢

هودية ي»القانون االسرائيلي المحلي الذي يؤكد ➢
.هو أساس المشكلة« الكيان
.  م العادللتحقيق السالشرطاا مسبقاا إلغاؤه يعتبر ➢

ير ال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المص➢
.  النتدابيةيمكن تحقيقه إال بإعادة توحيد فلسطين ا

ة وتوفر أن تقبل أعباء السياديجب على إسرائيل ➢
.طينالمقيمين في فلسالحقوق المتساوية لكل 

بارادايم االحتالل

:  اثنيةقومية -دولتان : الحل➢

".شعبان في أرض واحدة"➢

يهودية»القانون االسرائيلي المحلي الذي يؤكد ➢
.غير ذي صلة« الكيان

. يقع خارج نطاق محادثات السالم➢

ن يتحقق أحق تقرير المصيرللشعب الفلسطيني  يمكن➢
.ةراضي الفلسطينية المحتلمن خالل دولة في األ

ن تحصل على سيادة داخل أسرائيل ال يمكن إل➢
سحاب يجب عليها االن: المناطق الفلسطينية المحتلة

.  من المناطق الفلسطينية المحتلة



:بارادايم االحتالل جذريةاكثر مضامين

بارتايدحق تقرير المصير في الصراع ضد األ

قافية كل المواطنين لهم كامل الحقوق الث-ملك لكل من يعيش فيها اذا كانت فلسطين 
....  فهذا يشير إلى–واالجتماعية و المدنية المتساوية 

ن يعيش في تعود الى الهوية االصلية متعددة الطوائف التي تقبل كل م" الفلسطينية"ن أ
.راضي فلسطين االنتدابيةأ

المدنية ثنية لها الحقوق الثقافية واالجتماعية وإنها مجموعة أيعاد فهمها على " اليهودية"
.نفسها أسوة بغيرها

«  شعب فلسطين»في فلسطين االنتدابية كجزء من « قوميوطن»المجموعتان لهما 
.الواحد

خطابي رئيس/انتقال أيديولوجي



لكمشكرا

تيليفرجينياةالدكتور

السياسيةالعلومةأستاذ

ةكيرياألمالمتحدةالواليات-كاربونديلفيإلينويجنوبجامعة

 Virginia.tilley@gmail.com:اإللكترونيالبريد


