نحو مالحقة وتجريم قوانني الفصل العنرصي
اإلرسائيلية ضد األقلية العربية يف إرسائيل
د .كامل قبعة
تتناول هذه الدراسة طبيعة وأبعاد الترشيعات اإلرسائيلية التي رشعتها الكنيست اإلرسائيلية تجاه
األقلية الفلسطينية يف إرسائيل ،وذلك بغية إظهار األبعاد املوغلة بالتمييز والعنرصية التي تتضمنها
وتنطوي عليها ،وملحاولة تبيان األهداف واملرامي التي تتقصدها ،ومواقف املنظامت الدولية ذات
اإلختصاص يف هذا الشأن تجاه تلك الترشيعات والنظام الذي يرعاها؛ كل ذلك بهدف إستنباط
وإسترشاف بعض آليات مالحقة وتجريم تلك القوانني والكنيست والنظام القانوين والسيايس الذي
يشكل بيئتها وحاضنتها .
رشعت أكرث من ( )40قانوناً عنرصياً ،وهناك
والحقيقة أن املتابعة املتأنية تكشف بأن الكنيست قد ّ
 24مرشوع قانون آخر عىل جدول أعاملها تنتظر إستكامل مراحل ترشيعها .ورشعت الكنيست
املاضية وحدها أكرث من عرشين قانوناً عنرصياً .وباتت العنرصية يف إرسائيل تحظى بتعاطف جزء
كبري من اإلرسائيليني ،حتى أصبحت العنرصية مقلقة جدا ً عليهم ولديهم ،وكذلك لدى الجهات
الرسمية التي ال تعمل عىل إخامدها والقضاء عليها .
وبعد اإلطباق عىل أرايض العرب الفلسطينيني ،وإخضاعهم لنحو أكرث من سبع وثالثني قانوناً وترشيعاً
كانت مبثابة األداة ل "تهويد " األرايض الفلسطينية ،وفرض عديد الترشيعات التي تحد وتنتقص من
حقوقهم وحرياتهم عىل إختالف أنواعها؛ يقوم التحالف اإلرسائييل الحاكم يف إرسائيل مبحاوالت
حثيثة من أجل اإلنتقال ل "تهويد" الرتاث والهوية ومحو الرواية والذاكرة الفلسطينية ،عرب إعداد
ومترير ترشيعات عنرصية قهرية مجحفة  .وقد وصف عاموس شوكان حملة حكومة نتنياهو
بأنها تستهدف ركائز الدميقراطية اإلرسائيلية ،والتي ترجمت بسلسلة مشاريع قوانني إستهدفت
الصحافة والقضاء ومنظامت حقوق اإلنسان ،والتي وصفها بأنها محاولة إلزالة العقبات األخرية
التي تعرتض طريق نظام األبرتهايد .ويؤكد عاموس شوكان بأن" الترشيعات األخرية ،محاولة لقمع
املعارضة والنقد ضد نظام األبرتهايد وقوننته ،حتى لو تم ذلك بطريقة غري قانونية وغري رشعية،
إذ أن املطلوب هو تحويل العمليات غري القانونية إىل عمليات قانونية ،إذا كان ذلك بتغيري القوانني
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أو تغيري تفسري القوانني ،ويف هذا السياق تندرج حملة الترشيعات التي تستهدف وترتافق بهجوم
منقطع النظري عىل املحكمة العليا وعىل منظامت حقوق اإلنسان وعىل الصحافة ،باعتبار هذه
الركائز معوقات أمام إنشاء نظام األبرتهايد".
وتتزايد النقمة واإلستياء عىل السياسة الترشيعية للحكومة والكنيست ،حتى أن الوزير السابق دان
مريدور ،هاجم بشدة رشكائه سابقاً يف حزب الليكود ،عىل خلفية قيامهم مبحاولة دفع قوانني متيز
ضد العرب يف إرسائيل وضد الالجئني ،واتهمهم مبحاولة سن قوانني أبرتهايد عىل شاكلة قوانني نظام
األبرتهايد السابق يف جنوب إفريقيا .وقال مريدور أن "األمر الوحيد الذي يهمهم هو ضم األرايض.
أما حقوق اإلنسان والدميوقراطية واملساواة فليست واردة يف تفكريهم" .
ويرى باحثون إرسائيليون بأن نظام اإلحتالل بدأ ب"تعزيز مبدئه األسايس ،أال وهو الحكم التفاضيل
عىل مجموعتني سكانيتني لهام مكانة مختلفة ،كام بارش بتطوير التفاصيل الدقيقة التي تندرج
ضمن هذا األمر" .و"الحكم التفاضيل" معناه الرئييس الحكم عىل أساس الفصل العنرصي بنسخته
الصهيونية ،إذ "يتمثل الفصل بني هذين النظامني ويدوم بوساطة وسائل قانونية ،عسكرية،
أيديولوجية ،وبريوقراطية خالصة عرب مصفوفة من ثالثة مبادئ فصل :فصل قومي ثنايئ بني اليهود
والعرب ،وفصل مدين ثنايئ بني مواطنني وغري مواطنني ،وفصل إقليمي" .
وبفعل مصفوفة الفصل املنهجي هذه "بدأ يتأمسس شكل جديد من السيطرة ،أساسه تقطيع
الحيز املكاين الفلسطيني ورفع مستوى قابليته لإلخرتاق ،وتعزيز التحكم بالحركة داخله .وبوساطة
نظام حركة جديد وشبكة من الشوارع اإللتفافية ،نشأ تواصل بني جميع املناطق اليهودية يف حني
تحول املزيد من املناطق الفلسطينية إىل جيوب معزولة"  .وسياسة إصطناع "الجيوب املعزولة"
والتي تتشابه متاماً مع سياسة "البنتوستات" يف نظام اإلبرتهايد الجنوب إفريقي البائد ،جاءت عرب
قوانني عسكرية موغلة يف الظلم واإلجحاف بحق املواطنني الفلسطينيني ،إذ "متثل جل تأثري الترشيع
اإلحتاليل يف إنتاج قناع من القانونية ملامرسات القمع املأمسسة" ،و "فرض نظام إحتالل يقوم عىل
الفصل واالستيطان اإلستعامري من الجهة األوىل ،وعىل إستباحة حياة السكان الفلسطينيني من
الجهة األخرى" .وميكن تسمية ذلك ب"منظومة سيطرة [ ]..تنتج يف الوقت نفسه ودون توقف،
رشوط إنعزال الواحدة عن األخرى ،وعالقات التبعية بينهام" .
والعزل من جهة والتبعية من جهة أخرى ،هام وجها عملة الفصل العنرصي واألبرتهايد اإلرسائييل،
إذ أنهام يشكالن "نظام فصل من نوع يهودي" ،مالمحه الرئيسية تتكون من "شوارع فصل ،وحواجز
وجدران ،وتصاريح عبور وتصاريح عمل . "..ولعل كاتبي هذا اإلستنتاج يصيبان كبد الحقيقة التي
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لطاملا تم تزويرها وطمسها ،بإعتبارهام للفصل العنرصي واإلثني والطائفي يف إرسائيل "نظام فصل
من نوع يهودي" يتشابه يف الكثري من تطبيقاته مع نظام األبرتهايد البائد يف جنوب إفريقيا؛ إال أن
كليهام شكل من أشكال الفصل العنرصي ،أي أن كال األيديولوجيتني والسياستني الرسميتني املتمثلتني
باألبرتهايد الجنوب إفريقي من جهة والصهيونية من جهة أخرى ،هام شكالن لجرمية الفصل
العنرصي التي يتوجب العقاب عليها .ويؤكد املقرر الخاص ملجلس حقوق اإلنسان املعني بحالة
حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام  ،1967ريتشارد فولك  ،أن الغاية اإلرسائيلية
تستهدف "امليض ألجل غري مسمى يف فرض إحتالل غاشم ينطوي عىل عنارص عقابية عديدة تتمثل
يف حمل السكان عىل مغادرة فلسطني ،وهو ما يتامىش مع األهداف التوسعية اإلستعامرية الرامية
إىل التطهري العرقي التي تتوخاها إرسائيل بشكل ظاهر" ،ويؤكد أن "فلسطينيي القدس الرشقية
يخضعون لعملية تطهري إثني تدريجية" .وبذلك فإن الفصل العنرصي يف إرسائيل أشد إجرامية من
األبرتهايد الجنوب إفريقي ،كونه يتضمن و" يتامىش مع األهداف التوسعية اإلستعامرية الرامية إىل
التطهري العرقي التي تتوخاها إرسائيل بشكل ظاهر"؛ أي أن العنرصية يف إرسائيل ترتكب جرمية
دولية مزدوجة ومركبة من الفصل العنرصي والتطهري العرقي.

إدانة الصهيونية كشكل من أشكال الفصل العنرصي
تنبع العنرصية من صميم الفكر الصهيوين وهي مك ِّون طبيعي وبنيوي من مكوناته؛ وبالتايل فإن
هناك عالقة عنرصية وبنيوية بني الصهيونية والعنرصية ،وهو ما أشارت إليه األمم املتحدة يف القرار
رقم " 3379باعتبار الصهيونية شكالً من أشكال العنرصية والتمييز العنرصي" بتاريخ ،1975/10/10
والذي جرى شطبه من سجالت األمم املتحدة بتآمر وضغط غري مسبوق من قبل أطراف متنفذة
يف منظومة العالقات الدولية يف عام .1991
وعىل الرغم من محاولة اإلدعاء بعدم عنرصية األيديولوجيا والسياسة الصهونية ،وبعد نحو ما يزيد
عىل عقدين من الزمن من التآمر وشطب القرار رقم  3379لعام  ،1975نرشت لجنة األمم املتحدة
املعنية بالقضاء عىل التمييز العنرصي ،إستنتاجاتها النهائية يف ما يتعلق بإرسائيل ،وذلك يف أعقاب
االجتامع يف جنيف يف الفرتة ما بني  14و  16شباط/فرباير  ،2012الذي بحثت فيه اللجنة مدى
تطبيق إرسائيل اللتزاماتها تجاه امليثاق الدويل للقضاء عىل التمييز العنرصي .وتتابع لجنة األمم
املتحدة للقضاء التمييز العنرصي امتثال الدول املوقّعة عىل امليثاق لبنوده ،علامً أن إرسائيل أقرت
هذا امليثاق عام  1979ولذلك فهي ملزمة بتنفيذ أحكامه .ويف االستنتاجات املركزية لتقريرها تدعو
اللجنة إرسائيل إىل إتخاذ تدابري ترشيعية وتنفيذية وإجرائية عديدة لعل أبرزها ما ييل:
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كل الجهود إلزالة جميع أشكال الفصل بني الجامعات اليهودية وغري اليهودية" .وقد انتقدت
 "بذل ّاللجنة بش ّدة وبشكل خاص قانون لجان القبول الذي أق ّرته الكنيست يف شهر آذار /مارس 2011
(االستنتاج رقم .)11
 "إلغاء جميع القوانني املم ّيزة ومشاريع القوانني املم ّيزة ،وذلك يك تضمن للسكان غري اليهودالحصول املتكافئ عىل العمل والتحسينات االجتامعية ،وكذلك الحق يف املشاركة السياسية".
(االستنتاج رقم .)16
 س ّد الفجوات يف مجال التعليم ،واإلنجازات والدخل بني البلدات اليهودية والبلدات غري اليهودية،"وضامن متتّع األقليات غري اليهودية بحقوق اقتصادية واجتامعية متساوية"" .ومضاعفة الجهود من
أجل الحصول املتساوي للنساء عىل جميع الحقوق املنصوص عليها يف امليثاق"( .االستنتاج رقم .)19
 وأعربت اللجنة ،وألول م ّرة ،عن قلقها الشديد من وجود أنظمة قانونية منفصلة وأجهزةمؤسسات منفصلة ،للفلسطينيني واملستوطنني اليهود الذي يسكنون يف مستوطنات غري قانونية يف
الضفة الغربية املحتلة ،والتي تتلخّص مبا أسمته اللجنة "الفصل كأمر واقع".
 كام لفتت اللجنة نظر إرسائيل إىل توصيتها العا ّمة رقم  19من عام  ،1995بشان منع وتحريمكل أنواع السياسة واملامرسة العملية املوبوءة بالفصل العنرصي واألبارتهايد ،ودعت
وإزالة ّ
إرسائيل إىل اتخاذ التدابري الفوريّة ملنع السياسات واملامرسات العملية من هذا القبيل وإلغائها.
إن التمعن يف توصيات لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز العنرصي لعام 2012
تجاه القوانني والسياسات اإلرسائيلية ،تظهر مبا ال يدع مجاال للشك األهمية البالغة لكافة هذه
اإلستنتاجات والتوصيات من قبل لجنة دولية مختصة بهذا الشأن ،إذ أن كافة تلك التوصيات
تنطوي عىل إدراك املجتمع الدويل ممثالً بتلك اللجنة األممية ،بأن القوانني والسياسات القامئة يف
إرسائيل هي ليست إال "أشكاال وأنواعاً من السياسة واملامرسة العملية املوبوءة بالفصل العنرصي
واألبارتهايد" ،وليست عنرصية الطابع واألهداف فحسب ،بل هي أكرث إجرامية من ذلك بنعتها عىل
أنها فصل عنرصي أو عىل األقل "الفصل كأمر واقع".
ولعل من امللفت أن اللجنة الدولية تعيد تكرار توصية سابقة تقدمت بها إلرسائيل منذ عام ،1995
والتي لفتت فيها نظر إرسائيل إىل أن "كل أنواع السياسة واملامرسة العملية املوبوءة بالفصل
العنرصي واألبرتهايد" التي تتبعها ،تستوجب اإلرساع يف "منع وتحريم وإزالة" تلك السياسة
واملامرسة ،وذلك من خالل "إتخاذ التدابري الفورية" ملنعها وإلغائها .أي أن اللجنة الدولية املعنية
بالقضاء عىل التمييز العنرصي قد أقرت منذ عام  ،1995بأن السياسة واملامرسة اإلرسائيلية هي
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شكل من أشكال الفصل العنرصي واألبرتهايد ،وتعيد التأكيد عىل إستنتاجها هذا عام  2012ألن
إرسائيل ال تزال متارس وتنتهج سياسة الفصل العنرصي ،وتطالبها باإلمتثال لإلتفاقية الدول ّية لقمع
جرمية الفصل العنرصى واملعاقبة عليها يف العام  ،1973علامً أن إرسائيل أقرت هذا امليثاق عام
 1979ولذلك فهي ملزمة بتنفيذ أحكامها .ومتثل توصيات وإستنتاجات اللجنة الدولية املختصة
بالقضاء عىل التمييز العنرصي إدانة رصيحة للنظام والقوانني والسياسات واملامرسات التي تقوم
إرسائيل عىل أسسها ،والتي تتمثل يف "الفصل املكاين(اإلقليمي) ومالءمة (معالجة) مجاالت مختلفة
للتأطري الجيو -إثني"  .ويف ذات السياق يقرر املقرر الخاص ريتشارد فولك بأنه يبدو أمرا ً ال جدال
فيه أن التدابري اإلرسائيلية " تنشئ محميات منفصلة للفلسطينيني وتصادر أراضيهم" .
وهكذا يتبني بأن "تسونامي ترشيعات" الفصل العنرصي اإلرسائيلية ،بات رصيحاً وواضحاً ،األمر
الذي يفرض متابعة وفضح وكشف وتعميم املعرفة بشأن ترشيعات الفصل العنرصي اإلرسائيلية،
بإعتبارها تغ ُوالً غري مسبوق يف قوننة وترشيع العنرصية والتطهري العرقي والفصل والتمييز
العنرصي ،بل إنها تشكل شكالً من أشكال اإلبادة الثقافية املرتافقة مع جرمية إخضاع األقلية العربية
الفلسطينية األصلية يف البالد ،لظروف تستهدف القضاء عليهم وعىل هويتهم وذاكرتهم وتاريخهم
ومقدراتهم املادية وغري املادية .ويتوجب العمل عىل إخضاع إرسائيل للمساءلة واملسؤولية الدولية
من قبل كافة املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية؛ فالعنرصية املنطوية عىل أبشع أشكال
اإلستعامر اإلستيطاين اإلجاليئ اإلستئصايل للفلسطينيني واإلحاليل لليهود مكانهم ،باتت مفضوحة
ومكشوفة ومل يعد بقدرة إرسائيل تزييف وقائعها وأبعادها اإلجرامية ،خاصة وإنها تنبع من
أيديولوجية عدوانية بطبيعتها وأهدافها ،ويجري ترشيعها من أعىل الهرم التنفيذي والترشيعي
بغطاء قضايئ من محكمة "العدل" العليا اإلرسائيلية؛ فهي إذا ً رسمية ومنهجية وواعية لألبعاد
املرتتبة عليها ،األمر الذي يسترصخ الرشعية واملسؤولية الدولية.

يف إستحقاقات إنضامم دولة فلسطني لالتفاقيات واملعاهدات الدولية
هناك جملة من اإلستحقاقات املرتتبة عىل إنضامم دولة فلسطني لالتفاقيات واملعاهدات الدولية،
والتي يتوجب السعي الدؤوب لتحقيقها وإنجازها عىل الصعيد القانوين الدويل ويف املنظامت
الدولية ذات اإلختصاص بتلك اإلتفاقيات واملعاهدات ،بعدما وقع الرئيس محمود عباس يف األول
من نيسان/ابريل  ،2014عىل قامئة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية الهامة ،وأبرز تلك اإلتفاقيات
واملعاهدات ذات العالقة بالبحث هذا ،تتمثل يف:
• االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها لعام  ،1973والتي ستدخل حيز
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التنفيذ بالنسبة لفلسطني يف الثاين من أيار/مايو؛ وذلك ألن االتفاقية تنص عىل أن العضوية تدخل
حيز التنفيذ بعد مرور  30يوماً عىل تقديم الطلب.
• االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي لعام  ،1965والتي ستدخل أيضاً حيز
التنفيذ بالنسبة لفلسطني يف الثاين من أيار/مايو؛ وذلك ألن االتفاقية تنص عىل أن العضوية تدخل
حيز التنفيذ بعد مرور  30يوماً عىل تقديم الطلب.
• اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها لعام 1949والتي ستدخل حيز التنفيذ يف دولة
فلسطني يف األول من متوز /يوليو؛ ألن قواعد وأحكامها الختامية تنص عىل أن العضوية تدخل حيز
التنفيذ بعد  90يوماً من تقديم الطلب.
ولعل من األهمية مبكان ،الرتكيز عىل أن تطبيق هذه اإلتفاقيات التي باتت بحكم امللزمة لدولة
فلسطني ،يشكل أداة فعالة بل ومطرقة ثقيلة ملطاردة ومالحقة األبرتهايد اإلرسائييل يف املنظامت
الدولية ولجانها املتخصصة بذلك ،مبا يف ذلك ما تنص عليه املادة الثالثة من اإلتفاقيّة الدوليّة لقمع
جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها لعام  ،1973عن املسؤولية الجنائية الدولية عىل األفراد
وأعضاء املنظامت واملؤسسات وممثيل الدولة ،سواء باإلشرتاك أو التحريض أو التواطؤ أو بالتشجيع
عىل ارتكاب جرمية الفصل العنرصي أو آزروا مبارشة يف ارتكابها .ويتم إيقاع املسؤولية الجنائية
الدولية عىل مرتكبي جرمية الفصل العنرصي "سواء أكانوا مقيمني يف إقليم الدولة التي ترتكب
فيها األعامل أو يف إقليم دولة أخرى"  -وفقاً للامدة الثالثة .-وعىل الدول األطراف"إتخاذ تدابري
ترشيعية وقضائية وإدارية للقيام ،وفقا لواليتها القضائية مبالحقة ومحاكمة ومعاقبة األشخاص
املسؤولني عن ارتكاب األفعال املعرفة يف املادة الثانية من هذه االتفاقية أو املتهمني بارتكابها،
سواء أكان هؤالء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا بال جنسية" -وفقاً للامدة
الرابعة ،التي ت ُخضع جرمية الفصل العنرصي للوالية القضائية الدولية لكافة أطراف اإلتفاقية.
وأجازت املادة الخامسة "أن يحاكم املتهمون بإرتكاب األفعال املعددة يف املادة الثانية من هذه
االتفاقية ،من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف يف االتفاقية ميكن أن تكون لها والية
عىل هؤالء املتهمني ،أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات والية قضائية فيام يتعلق بتلك
الدول األعضاء التي قبلت واليتها" ،كمحكمة الجزاء الدويل التي تشكلت مبوجب ميثاق روما
لعام  .1998وجاءت املادة الحادية عرشة لتزيل أي ذرائع تحول دون تسليم مقرتيف جرمية الفصل
العنرصي ملعاقبتهم بنصها "ال تعترب األفعال املعددة يف املادة الثانية من هذه االتفاقية جرائم
سياسية لغرض تسليم املجرمني"  .و"تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية بالقيام ،يف الحاالت
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املذكورة ،بتسليم املجرمني طبقا لترشيعاتها وللمعاهدات السارية املفعول" .وخ ٌولت املادة الثامنة
" أية دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تطلب إىل أي هيئة مختصة من هيئات األمم املتحدة أن
تعمد ،مبقتىض ميثاق األمم املتحدة ،إىل إتخاذ إجراءات تراها صالحة ملنع ارتكاب جرمية الفصل
العنرصي وقمعها".

آليات باتت ممكنة
يظهر مام تقدم من آليات باتت ممكنة وقابلة للمتابعة واملالحقة لتنفيذها وفرضها عىل إرسائيل،
من قبل الدول املتعاقدة السامية يف االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة
عليها لعام 1973واملنظامت الدولية ذات الشأن بها .وتفرض هذه القواعد واألحكام عىل الطرف
الفلسطيني ،جملة من املهام العاجلة ،وأبرزها:
أوالً :بذل أقىص الجهود للحصول عىل قرار دويل من الجمعية العامة لألمم املتحدة ،يصف إرسائيل
بأنها دولة فصل عنرصي ،وحث جميع الدول واملؤسسات التابعة لألمم املتحدة عىل تطبيق
اإلتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها ،وتطبيق ذلك عىل إرسائيل ،من
خالل مقاطعتها سياسياً وإقتصادياً وأكادميياً وتربوياً ورياضياُ ،وسحب اإلستثامرات منها ،وفرض
العقوبات عليها ،إىل أن تلغي رزمة قوانينها العنرصية ،وتلتزم مببادئ وقواعد القانون الدويل
وخاصة اإلنساين منه وقرارات الرشعية الدولية ،والتوقف عن إعتبار نفسها فوق القانون واملجتمع
الدويل  .وسيشكل ذلك رد إعتبار وإعادة الروح للقرار رقم  3379لعام  1975بإعتبار الصهيونية
شكالً من أشكال العنرصية والتمييز العنرصي ،بل وسريتقي به بإعتبار إرسائيل دولة فصل عنرصي
تستحق املالحقة والتجريم واملعاقبة بكافة أشكالها وأنواعها.
ولعل ما يدفع بهذه اإلمكانية العملية ،وإنتقال التحرك الفلسطيني والصديق املؤازر عىل املستويني
اإلقليمي والدويل ،من مرحلة القول إىل مرحلة التطبيق واملتابعة العملية ،بدمغ السياسة واملامرسة
اإلرسائيلية بأنها شكل من أشكال الفصل العنرصي ،توفر ثالثة تقارير دولية يف غاية األهمية
وهي :ما يقرره املقرر الخاص فولك من أن اإلنتهاكات اإلرسائيلية " قد تشكل [أفعاالً الإنسانية]
ألغراض اإلتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها أو نظام روما األسايس"  .ويف
اإلستخالصات يؤكد أن إرسائيل "تبدو جلياً يف مامرساتها وسياساتها أنها تشكل عزالً وفصالً عنرصياً"
 .وتقرير البعثة املستقلة لتقيص الحقائق بشأن املستوطنات لعام  2013التي توثق " مسائل تفتيت
األرض الفلسطينية وإنشاء محميات منفصلة ومناطق معزولة"  .وكذلك إستخالصات وتوصيات
لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي يف عام  ،2012التي تؤكد فيها أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء
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السياسات واملامرسات التي تشكل عزالً بحكم األمر الواقع ،وأنه قد هالها بشكل خاص الفصل
املحكم بني مجموعتني" .
ثانياًً:إعداد دراسات توثيقية وتحليلية لترشيعات الكنيست العنرصية ،وتزويد الجهات املختصة بها،
مثل :اإلتحاد الربملاين الدويل ،الجمعية الربملانية األورومتوسطية ،الجمعية الربملانية ملنظمة األمن
والتعاون األورويب ،الجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط ،الجمعية الربملانية اآلسيوية ،الربملان
العريب  ..إلخ ،وذلك لكشف القناع عن ما تقوم بها الكنيست من مترير قوانني موغلة بالعنرصية،
ومطاردة عضويتها يف تلك اإلتحادات والجمعيات الربملانية الدولية واإلقليمية.
ثالثاً :تفعيل وتنشيط أعضاء الكنيست الفلسطينيني ،وبناء تحالفات وتنسيق مع األطر اليهودية
الرافضة لعنرصة القوانني أيضاً ،والسياسات اإلرسائيلية ،وخاصة  :مرشوع قانون تقسيم املسجد
األقىص ،ومرشوع قانون إرسائيل كدولة الشعب اليهودي( يهودية الدولة).
رابعاً :متابعة وفضح وكشف وتعميم املعرفة بشأن ترشيعات الفصل العنرصي اإلرسائيلية ،بإعتبارها
تغ ُوالً غري مسبوق يف قوننة وترشيع العنرصية والتطهري العرقي والفصل والتمييز العنرصي ،بل
إنها تشكل شكالً من أشكال اإلبادة الثقافية املرتافقة مع جرمية إخضاع األقلية العربية الفلسطينية
األصلية يف البالد ،لظروف تستهدف القضاء عليهم وعىل هويتهم وذاكرتهم وتاريخهم ومقدراتهم
املادية وغري املادية.
خامساً :تفعيل وتنشيط التصدي الشعبي العارم لتطبيقات قوانني الفصل العنرصي والتطهري العرقي
وإفشالها ،كام حدث مع قانون برافر بشأن تطهري النقب من الفلسطيني ،وكذلك كرس وإفشال
تطبيق قانون النكبة ،وإلعادة بناء قرية العراقيب أكرث من  67مرة ..إلخ.
سادساً :ولكون أن الترشيعات العنرصية اإلرسائيلية يف املرحلة األخرية والقادمة ،تستهدف تزوير
التاريخ وإنتحال الرتاث وطمس الهوية الوطنية وتهويد املمتلكات الثقافية والرتاثية والتنكر ونفي
الهوية التاريخية الحقيقية لفلسطني ،يتوجب اإلرساع باإلنضامم لإلتفاقيات الدولية الرئيسية التالية:
حامية الرتاث الثقايف لعام  ،1972حامية املمتلكات الثقافية وقت الحرب لعام  1954وبروتوكوليها
وخاصة بروتوكول  ،1999حامية الرتاث غري املادي لعام 2003؛وذلك لتشكيل حاضنة وأدوات
حامية قانونية دولية للممتلكات الثقافية الفلسطينية ،بكل ما تضمنته من آليات متابعة ومالحقة
وتنفيذ.
سابعاً :تجديد وتفعيل مقاطعة منتجات وبضائع املستوطنات ،واإلستغناء عن ما ميكن اإلستغناء
عنه من املنتجات والسلع والبضائع اإلرسائيلية ،ومؤازرة حملة املقاطعة الدولية املتصاعدة.
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