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  األقلياتمحاية و التدخل اإلنساين

  يف إسرائيل األقلية العربية :حالةدراسة 

  03جامعة اجلزائر لوم السياسية و العالقات الدوليةكلية الع مراد فول.د

  :امللخص

مع زوال نظام الثنائية القطبية دخلت األمم املتحدة عهدا جديدا، حيث اجتهت إىل اعتبار التدخل 

 ، بعد االنتهاكات الواسعة حيتاج إىل معاجلة من قبل اتمع الدويل إلغراض إنسانية موضوعا

بعد  ، املفهوم يعرف رواجا على الساحة الدولية بدأوقد  .حلقوق اإلنسان يف العديد من الدول

ويعترب التدخل  .،ضمن القضايا املهددة للسلم واألمن العامليني تصنيف انتهاكات حقوق اإلنسان

  .ويلدأبرز حاالت التدخل االنساين يف القانون ال حلماية األقليات من

التعامل مع ازدواجية يف بعدما كشف عن  ،تساؤالتالأثار التوظيف السياسي للمبدأ الكثري من 

دليال حيا على هذه لية يسرائاحلالة اإل ومتثل  .حاالت متشاة معنية بانتهاك حقوق اإلنسان

  .لتسامح والتعايش بني األمموروح اممارساا تتناىف االزدواجية، حيث 

 .التدخل االنساين، األقليات، حقوق اإلنسان، األقلية العربية يف إسرائيل: الكلمات املفتاحية 

 

Humanitarian  intervention and the minorities protection 
 Case Study : The Arab minority  In Israel  

Abstract: 
With the end of the bipolar system in the international affairs, the United Nations 
has become actively involved in the intervention for humanitarian purposes as an 
issue that needs to be handled by international community. The concept of the 
intervention for humanitarian purposes has started to be known on the 
international scene, after human rights violations has been classified as 
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threatening peace and world security. Intervention for minorities protection 
considered among humanitarian Intervention in International law.  
The political use of this principle raised some important questions relating mainly 
to the result  of the international standards' duplication in dealing with similar 
cases of human rights violations. The case Of Israel is the main proof of this kind 
of duplication, in which Israeli policy is incompatible with the International 
Standards of coexistence and spirit of tolerance among the nations.  

  Key words :  Humanitarian intervention, Minoritie s, Human Rights, Arab 
minority In Israel                                                                                                       

  :مقدمة

إىل اإلقرار حبرية الدولة يف إدارة شؤوا  اية احلرب الباردةما قبل اجته الفقه الدويل يف فترة 

كل الداخلية والدولية، وحبقها يف بسط سيادا املطلقة عل تراا الوطين، و قد تبلور ذلك يف ش

 ،قاعدة ملزمة ترفض التدخل يف شؤون الدول وحترم اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية

واستنادا إىل هذه القاعدة تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة العديد من القرارات صبت يف هذا 

   .االجتاه

باإلمكان تعليق السيادة  صاراألخذ مببدأ السيادة النسبية أو املقيدة، و متبعد اية احلرب الباردة، 

حيث أقر املطلقة إذا ما أخفقت الدولة يف االلتزام مبسئولياا والقيام بواجباا جتاه مواطنيها، 

و أصبح جملس األمن ميارس صالحيات القمع يف مواجهة الدول مبدأ التدخل اإلنساين، تفعيل 

املبدأ ضد حاالت معينة إال أن توظيف هذا . اليت تشهد انتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان 

واستبعاده يف حاالت أخرى أثار الكثري من التساؤالت، فقد ظلت إسرائيل مبنأى عن العقوبات 

للقانون الدويل اإلنساين يف تعاملها األممية رغم ممارساا املنافية للقيم االنسانية وانتهاكها الصارخ 

    )أو ما يعرف بعرب الداخل(  1948داخل األراضي احملتلة سنة  العربيةقلية األ مع
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  :اإلشكالية

ما األقليات؟ و مجيع قوق ية حلعلحقيقية وف؟ وهل يكفل محاية مبدأ التدخل اإلنساينفيما يتمثل 

االنتهاكات اليت التجاوزات وحلماية األقلية العربية يف إسرائيل يف ظل  ة هذا املبدأمدى فعالي

   تتعرض هلا؟ 

(  االنتهاكات اجلسيمة اليت تتعرض هلا األقلية العربيةأن  مفادهامن فرضية  تنطلق هذه الدراسة

مربر كايف لتفعيل مبدأ التدخل اإلنساين حلمايتها من  )1967قبل (  يف إسرائيل )عرب الداخل

  . تعسف هذه األخرية

أدوات حتليل مركبة توظيف مت وتأكيد الفرضية املعتمدة  املطروحة لإلجابة على اإلشكاليةو

  :وفق اخلطة التالية  ،البنيوي و املنهج الوصفي باإلضافة إىل االقتراب القانوينأساسها 

   التدخل اإلنساين  -أوال

  األقليات يف التشريعات الدولية -ثانيا

  )1948داخل حدود (  األقلية العربية يف إسرائيل: حالة  دراسة: ثالثا

  خالصة و استنتاجات

  :مفهوم مبدأ التدخل اإلنساين  -أوال

عد مفهوم التدخل اإلنساين من بيني املفاهيم اليت تعددت حوله التعاريف، و هو كغريه من ي

مفاهيم العلوم االجتماعية ال يوجد بشأنه تعريف واحد متفق عليه، لدرجة أن هذا األمر دفع 

سيتم ذكر أمام هذا األمر و . 1ببعض  املفكرين إىل التشكيك جبدوى حماوالت تقدمي تعريف له

  :قصد إزالة الغموض الذي حيوم حوله هذه التعاريف منالبعض 

يعين تدخل دولة أو منظمة دولية يف شؤون :" يعرف ماريو بيتايت مبدأ التدخل األنساين بأنه - 

           .2"دولة أخرى، وبدون إذن منها
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 جتاهل دولة ما للحقوق األساسية لرعاياها، فيمنح ذلك للدول األخرى احلق:" ويعين كذلك  - 

يف التدخل طبقا ملبادئ القانون الدويل باسم اجلماعة الدولية حىت لو اضطرها ذلك إىل فرض 

        . 3"سيادا على الدولة املتسلطة على اعتبار أن األمر يتعلق بأسباب إنسانية 

مبدأ التدخل اإلنساين حقا وواجبا يف آن واحد، وهو موجه ضد أية دولة متهمة بانتهاك  عتربي - 

اإلنسان سواء ضد مواطنيها أو رعايا دول مقيمني على أرضها بشكل يصدم الضمري  حقوق

  .4اإلنساين

إذا من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن التدخل االنساين هو كل ضغط متارسه دولة أو 

تكون  سياسات  اتباعهيئة دولية ضد دولة متهمة خبرق حقوق االنسان من أجل إجبارها على 

   .و املبادئ االنسانية الدولية للقواننيمطابقة 

                                                                                                               :  نطاق التدخل االنساين  -1

 اختلف الفقهاء حول حتديد نطاق التدخل االنساين يف شؤون الدول املتهمة بانتهاك حقوق

  ،  اجتاهنيمن جراء ذلك إىل  انقسم الفقه الدويل، و قد االنسان

على استخدام القوة حسب أنصار هذا االجتاه  التدخل االنسايننطاق يقتصر : اإلجتاه األول -أ

هم وفقاالنساين فالتدخل يف مواجهة الدول املتهمة بانتهاكها اجلسيم حلقوق اإلنسان،  العسكرية

استخدام القوة  :" هو ذا املعىن يعينو  االجبار، دام أساليب القهر وال بد و أن يقترن باستخ

املسلحة بواسطة دولة أو جمموعة من الدول حلماية مواطين الدولة املستهدفة من وجود انتهاكات 

كل عمل يقوم على استخدام القوة :" كما يعرف بأنه . 5"على نطاق واسع حلقوق اإلنسان ا

باستخدامها من قبل دولة أو جمموعة من الدول أو مبعرفة هيئة دولية ، املسلحة، أو التهديد 

بغرض محاية حقوق اإلنسان من االنتهاكات الصارخة اليت تقوم ا دولة ما ضد مواطنيها بطريقة 

التهديد : "بأنهموريف .شني د يف حني عرفه .6"فيها إنكار حلقوقهم بشكل يصدم اإلنسانية

لفعلي للقوة بواسطة دولة أو جمموعة من الدول أو منظمة دولية بصفة باستخدام أو االستخدام ا
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أساسية، بغرض محاية مواطين الدولة املستهدفة من احلرمان الواسع حلقوق اإلنسان املعرفة 

  .7"دوليا

و بالتايل يكون التدخل اإلنساين وفق هذا املفهوم مقتصرا على استخدام القوة املسلحة ضد 

انتهاكها الفاضح حلقوق رعاياها و دفعها إىل احترام االتفاقيات اليت نص عليها  الدولة املتورطة يف

لفعاليته كسبيل من أجل  جتاه، و غالبا ما يتمسك املدافعون عن هذا االالقانون الدويل اإلنساين

  .محاية حقوق االنسان 

فواعل الدولية و إال أن األخذ ذا النوع من التدخل يلقى معارضة شديدة من قبل العديد من ال

مبادئ نظرا لتعارضه مع  يف التعاطي مع الدول املتهمة بانتهاك حقوق االنسان لأصبح غري مقبو

تتطلع إىل تعزيز التعاون بني الدول اليت األمم املتحدة  مقاصدالسلم و التعاون الدوليني و كذا 

   .يف العالقات الدوليةالعسكرية القوة استعمال  ذنبو

باستخدام كل الوسائل الكفيلة  حسب أنصار هذا االجتاهالتدخل  يكون: اين االجتاه الث -ب

بإخضاع دولة ما لإلرادة الدولية، سواء باستخدام الوسائل العسكرية أو الوسائل املدنية على 

بيار " و" أوليفيه كورتن" وقد حدد كل من . غرار الوسائل السياسية ،الدبلوماسية أو اقتصادية

تنظيم احلمالت الصحفية، وتوقيع اجلزاءات االقتصادية، :" الوسائل كمايلي  أبرز هذه "كالين

وفرض القيود على بيع األسلحة، والتدخل املسلح من طرف واحد، واللجوء إىل تدابري القمع اليت 

  .8"ميثاق األمم املتحدةجملس األمن طبقا للفصل السابع من ينفذها 

أ التدخل اإلنساين يعين تدخل أشخاص القانون الدويل القول أن مبد إذا وفق هذا املفهوم ميكن

خرى على غرار القهر أو وسائل الضغط األوسائل سواء بصورة فردية أو مجاعية وباستعمال 

ضد دولة ما متهمة بانتهاك حقوق االنسان بأنواعها الضغوط الدبلوماسية،السياسية واالقتصادية 

يعين بالضرورة استعمال القوة  ال ، وهوالدولية على أراضيها بصورة تتناقض متاما واملواثيق

       .املسلحة 
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اجتاه  اطبيعة العالقات الدولية الراهنة املتسمة بالتفاعالت الكبرية بني خمتلف الدول و التزاما إن

ومن الصعب   مية جيعلها عرضة للتأثري والتأثرة و اإلقليبعضها البعض أو اجتاه املنظمات الدولي

، وعليه فإن الدول املتهمة مهما كان حجمها أو قوا العيش يف عزلة عن العامل على أي دولة

يف حالة ما إذا فرض عليها أي نوع داخليا و خارجيا حرج  خبرق حقوق االنسان تكون يف وضع

ونظرا لفعاليته وعدم تعارضه مع ميثاق  .من الضغوط من قبل اتمع الدويل أو أي دولة فاعلة

أصبح التدخل االنساين مبعناه الواسع مقبوال يف وال ميس بالسلم واألمن الدوليني األمم املتحدة 

  .القانون الدويل، و يلقى تأييدا من قبل فواعل اتمع الدويل 

 حلماية األقليات من أبرز حاالت التدخل يف القانون الدويل املعاصربنوعيه يعترب التدخل االنساين 

فمع التغريات اليت عرفتها العالقات  .ترة ما بعد احلرب الباردة السيما يف فالعرقية والدينية 

، اهتمام اتمع الدويلبالتدخل اإلنساين  حظيالقرن املاضي، من الدولية يف بداية تسعينيات 

وذلك من خالل الكثري من املؤمترات واالتفاقيات الدولية، على غرار مؤمتر باريس لألمن 

، مؤمتر برلني لألمن والتعاون األورويب املنعقد يف 21/11/1990يف والتعاون يف أوروبا املنعقد 

، لفسح اال لتفعيل هذا املبدأ و تطبيقه على عكس ماكان سائدا من 10/06/1991- 09

  .قبل 

ورغم أن هذه املؤمترات خصت أوروبا، إال أا مهدت لعاملية الفكرة، حيث كان جملس األمن  

الناحية العملية، فقد اعترب كل انتهاك حلقوق اإلنسان من شأنه أن  سباقا العتماد هذا املبدأ من

ومتاشيا . يهدد السلم واألمن الدوليني من واجب اتمع الدويل أن يتصدى للدولة صاحبة الفعل

مع هذا االجتاه قام بإصدار عدة قرارات أثناء معاجلته لبعض القضايا اليت عرضت عليه، على غرار 

اخلاص بالتدخل يف البوسنة  787/1992اخلاص بالعراق، القرار  688/1991القرار رقم 

  .إخل...1999وقرار التدخل اخلاص حبماية ألبان كوسوفو سنة واهلرسك ، 

وبناء على ذلك تتحدد شرعية التدخل االنساين حلماية األقليات باالستناد إىل االتفاقيات و 

وفق إال يتم هذا التدخل ال األقليات ، و الصكوك الدولية اليت وردت فيها اإلشارة إىل حقوق 
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، كما أنه يتم يف إطار احلماية العامة حلقوق و الصكوك  االتفاقياتاآلليات اليت حددا تلك 

  .االنسان

  األقليات -ثانيا

  :تعريف األقلية -1

  : من الناحية اللغوية - أ

االعالم إمنا هي ضد واللغة  املنجد يفحسب األقلية من الناحية اللغوية هي من القلة ، و القلة 

 .10القاموس اجلديد للطالب بأا خالف األكثرية يعرفهاو . 9 الكثرة

  : من الناحية االصطالحية - ب

يعد مفهوم األقليات من املسائل اليت خاض فيها الكثري من الباحثني و املختصني والكتاب،  إال 

إىل طبيعة الظاهرة نفسها، فهي متغرية و وذلك يعود . أم مل يستقرو على مفهوم جامع و ثابت 

  .غري ثابتة و هلا أبعاد عدة، قانونية، و سياسية، و اجتماعية

وقد ورد بشأن هذا املفهوم العديد من التعاريف ، سيتم ذكر البعض منها على سبيل املثال ال 

  .احلصر بغية الوصول إىل تعريف جامع و شامل

مجاعات هلا وضع اجتماعي داخل اتمع أقل من :" بأايات املوسوعة األمريكية األقل تعرف  -

وضع اجلماعات املسيطرة يف اتمع نفسه ، و متتلك قدرا أقل من القوة و النفوذ و متارس عددا 

أقل من احلقوق مقارنة باجلماعات املسيطرة يف اتمع، وغالبا ما حيرم أفراد األقليات من 

 .11" واطين الدرجة األوىلاالستمتاع الكايف بامتيازات م

أي جمموعة يف حالة أقلية عددية مقارنة : " ويعرف املفكر فرانشيسكو كابوتوريت األقلية بأا   -

مع باقي السكان و تعيش حالة الالهيمنة السياسية مع أن أعضاءها مواطنوا الدولة، إال أم هلم 

السكان ، هلم درجة من التضامن حىت لو خصائص عرقية ، دينية ، أو لغوية خيتلفون ا عن باقي 

  .12"ضمنيا من أجل احلفاظ على ثقافتهم، عادام، دينهم، أو لغتهم

مجاعات قومية أو لغوية ثقافية ، أو دينية، أو مذهبية تنتظم : " ويعرفها سعد الدين إبراهيم بأا -

ت حيددها مستوى تطور يف بىن وتشكيالت ، ويقوم داخلها و فيما بينها و بني األكثرية عالقا

  .13"اتمع املعين و درجة اندماجه القومي و االجتماعي
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، مصطلح األقلية  1949- 12- 27كما ورد يف مذكرة األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ  -

و يغلب عليها الطابع القومي ، ... جمموعات هلا نفس اخلصائص االثنية ، اللغوية ،الدينية :" بأا

اء األقلية أيضا بامتالكهم لشعور بأم يشكلون جمموعة ، أو جمموعة حتت وطنية و يعرف أعض

  .14"ختتلف عن العنصر املسيطر 

يف التعريف الذي قدمته اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات التابعة لألمم املتحدة جاء  و -

يشكلون أقلية عددية و يكونون  مجاعة من املواطنني يف دولة ما: "هي  ، أن األقلية1985سنة 

يف وضع غري مسيطر يف هذه الدولة و هلم خصائص عرقية أو دينية أو لغوية ختتلف عن خصائص 

أغلبية السكان و يكون لديهم شعور بالتضامن فيما بينهم يشجعه وجود إرادة مجاعية يف البقاء 

   .15"و يف القانونكجماعة متميزة و هدفهم حتقيق املساواة مع األغلبية يف الواقع 

إن جل التعريفات اليت مت ذكرها سابقا تلتقي عند عامل مشترك، هو فكرة التميز أو التعارض بني 

وعليه سيتم تناول األقلية باعتبارها جمموعة من األفراد تقيم يف دولة ما وتتمتع . األقلية و األغلبية

العرق، القومية، اللغة، : ملقومات التالية جبنسيتها إال أا تتميز عن األغلبية املسيطرة يف إحدى ا

  .الدين، املذهب

                       .حقوق األقليات يف التشريعات الدولية -2

يوفر القانون الدويل احلماية الكاملة ألبناء األقليات، حيث يبيح هلم التمتع مبجموعة من احلقوق  

   :    و ميكن التمييز بني نوعني من احلقوقاملسيطرة ،  و اليت تكفل محايتهم من تعسف األغلبية

هذا النوع من احلقوق يهدف اىل احلفاظ على وجود وهوية األقلية وصفاا  :حقوق خاصة -أ

  . اجلماعية

 من 1966 عام يف اعتماده متّ الذي والسياسية، املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد يعتربو

 تقر حيث.األقليات حبقوق الصلة ذات االتفاقيات برزأ من املتحدة لألمم العامة اجلمعية طرف

 بأن األطراف الدول على تفرض كما بنفسها، مصريها بتقرير الشعوب مجيع حبق منه األوىل املادة

 أما ".املتحدة األمم ميثاق ألحكام وفقا احلق، هذا حتترم وأن املصري تقرير حق حتقيق على تعمل"

 القانوين بالوجود املباشر اعترافها حيث من الدويل لقانونا يف سابقة فتعد منه 27 املادة
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ال جيوز يف الدول اليت توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو : "نصت على ما يلي حيث لألقليات،

لغوية أن حيرم أفرادها من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة وااهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام 

 .16"لغتهم اخلاصة م

 سنة إقراره ومت صدر الذي و والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد أما

 حيث ،االنسان حقوق احترام و العنصري التمييز لنبذ عديدة بنود فيه وردت فقد ،1966

 املنصوص احلقوق ممارسة جعل" بضمان األطراف الدول مجيع تعهد منه الثانية املادة تضمنت

 التربية يف شخص كل حق "على 13 املادة نصتو ".متييز أي من بريئة العهد هذا يف عليها

 التفاهم أواصر توثيق" و ،"األساسية واحلريات اإلنسان حقوق احترام توطيد يكفل مبا والتعليم

 فبمجرد .17"الدينية أو األثنية أو الساللية الفئات وخمتلف األمم مجيع بني والصداقة والتسامح

 يف املذكورة احلقوق بكل التمتع يف احلق األقلية ألبناء أن يعين ذلك فإن ، املواطنة عنصر توفر

  .املسيطرة األغلبية أبناء مع متساو بشكل العهد

 دينية أقليات وإىل إثنية أو قومية أقليات إىل املنتمني األشخاص حقوق بشأن اإلعالن ويعترب

 يف الصادر 47/135 رقم بقرارها ملتحدةا لألمم العامة اجلمعية تبنته اليت ولغوية

 حقوق ةحصري بصفة يتناول لذي الدويل املستوى على الوحيد التشريع 18/12/1992

 الدويل العهد من 27 املادة إىل أساسي بشكل صياغته يف اإلعالن هذا استند وقد .األقليات

 بفرضه وميتاز .سابقا إليها واملشار األقليات حبقوق واملتعلقة والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص

 اجلمعية باهلوية واالعتراف األقليات، حقوق احترام ضمان أجل من الدول عاتق على التزامات

نص  جاء يف وذلك حسب ما .إليها املنتمني لألشخاص الفردية باحلقوق فقط وليس لألقليات

 :حيث أكدت منه 18املادة األوىل

قليات وهويتها القومية أو اإلثنية وهويتها الثقافية والدينية على الدول أن تقوم حبماية وجود األ.  أ

 .واللغوية

 .تعتمد الدول التدابري التشريعية والتدابري األخرى املالئمة لتحقيق تلك الغايات.  ب

 :  علىمنه املادة الثانية  كما نصت

و لغوية احلق يف التمتع يكون لألشخاص املنتمني اىل أقليات قومية أو أثنية واىل أقليات دينية أ.  أ

 .بثقافتهم اخلاصة، وإعالن وممارسة دينهم اخلاص، واستخدام لغتهم اخلاصة حبرية تامة
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لألشخاص املنتمني اىل أقليات احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية .  ب

 .واالقتصادية واحلياة العامة مشاركة فعلية

 اىل أقليات احلق يف املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين،وكذلك ألشخاص املنتمنيليكون . جـ

على الصعيد اإلقليمي حيثما كان ذلك مالئما، يف القرارات اخلاصة باألقلية اليت ينتمون اليها أو 

يف املناطق اليت يعيشون فيها، على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع 

 .الوطين

ص املنتمني اىل أقليات احلق يف انشاء الرابطات اخلاصة م واحلفاظ على يكون لألشخا. د

 .استمرارها

جيب على الدول أن تتخذ التدابري الالزمة اليت تكفل لألشخاص املنتمني اىل أقليات أن . ه

 .يشاركوا مشاركة كاملة يف التقدم االقتصادي والتنمية يف بلدهم

الالزمة لتأمني حصول األشخاص املنتمني اىل أقليات على جيب على الدول أن تتخذ التدابري . و

  .فرص كافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقي دروس ا

واعترب انتصارا اإلنسان ، دفعا قويا حلقوق 1993جوان  25يف وقد أعطى إعالن فيينا الصادر 

  :  منها، 19حلقوق األقليات ، حيث تضمن جمموعة من املبادئ 

 القيام بواجباا يف جمال التشجيع على احترام حقوق اإلنسان واحلريات مسؤولية الدول يف -  

  .          األساسية للجميع ، دون التمييز بني عرق أو جنس أو لغة أو دين 

من واجب الدول على اختالف أنظمتها السياسية واالقتصادية و الثقافية تشجيع ومحاية  - 

غفال اخلصوصيات الوطنية و اإلقليمية واخللفيات حقوق اإلنسان واحلريات، وهذا ال يعين إ

  .                                               التارخيية و الثقافية والدينية املختلفة 

       محاية األقليات بكل أنواعها ومنع التمييز ضدها ، وضمان حقوقها يف التمتع بثقافاا اخلاصة  - 

    .غاا دون تدخل أو أي نوع من أنواع التمييزوممارسة شعائرها، واستعمال ل

اإلزالة السريعة لكل أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وكل ما يتعلق  - 

  .            بذلك من عدم تسامح

إن أهم ما تضمن هذا اإلعالن حسب تعبري اخلبري يف القانون الدويل اإلنساين حممد فائق هو 

      .20املية حقوق اإلنسان وترابط هذه األخرية وعدم جواز جتزئتهاالتأكيد على ع
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أول آلية قانونية  1998وتعد اتفاقية محاية حقوق األقليات القومية اليت دخلت حيز التنفيذ سنة 

مجاعية ملزمة حلماية األقليات القومية حتديدا، حيث تدعو مجيع الدول األطراف إىل دعم وتطوير 

لصيانة وتطوير ثقافتهم وحلماية العناصر الضرورية  ،ألفراد األقليات القوميةالشروط الضرورية 

  . هلويتهم، دينهم، لغتهم ، عادام وموروثهم الثقايف

إعالن األمم املتحدة حلقوق  كذامعاهدة سكان الشعوب األصلية و القبلية وكل من  تعترب كما

يف جمال حقوق األقليات ، على ، قيمة مضافة 13/09/2007يف الصادر  ،الشعوب األصلية

ونظرا ملوجات اهلجرات اليت  .اعتبار أن معظم األقليات يف العامل تصنف من الشعوب األصلية

رافقت االكتشافات اجلغرافية يف اهلجرات اليت السيما منها عرفتها البشرية لسبب أو آلخر 

يف القرنني االستيطاين االستعمار تزامنت واليت القرنني السادس عشر و السابع عشر، وتلك 

متكنت األغلبية الوافدة من السيطرة على مقدرات البلدان اليت حلوا والتاسع عشر،  الثامن عشر

حلروب إبادة و  ويف الوقت نفسه تعرضت الشعوب األصلية  ،ا عسكريا، سياسيا واقتصاديا

االعتبار هلذه الفئة من ، فجاء هذا اإلعالن ليعيد والتمييزللتهميش و االقصاء جري مث الحقا 

ويفرض على    يف املطالبة حبقوقها املدنية والسياسية أسوة باألغلبية،  مينحها احلقالشعوب و

    .حقوقهاكامل الدول واحلكومات احترام خصوصياا ومنحها 

 إشارات بآخر أو بشكل الدولية االتفاقيات من الكثري تتضمن ذكره سبق ما إىل باإلضافةو

تفاقية حترمي جرمية إبادة اجلنس البشري، واتفاقية حقوق الطفل، ا مثل من ،لياتاألق حلقوق

التشريعات املتعلقة  باإلضافة إىلواتفاقية اليونسكو حول مناهضة التمييز يف ميدان التعليم ، 

السيما منها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  ،مبكافحة التمييز العنصري

إضافة يف جمموعها عد ت اليتإعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع التمييز العنصري، والعنصري و

للتحرك من أجل التخلص جماال أوسع محاية أكرب وحيث منحتهم  ،األقلياتحقوق قوية يف جمال 

  .من تعسف األغلبية

يت نصت هذا النوع من احلقوق يتمتع ا مجيع البشر، وهي مجيع احلقوق ال: حقوق عامة -ب

عليها املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان على غرار احلق يف احلياة، وحرية التعبري، احلق يف 

  . اخل...تكوين اجلمعيات وتشكيل األحزاب، احلق يف العمل والتعليم والصحة
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إن معظم مواثيق األمم املتحدة تضمن محاية ذات طبيعة غري مباشرة  لألقليات، أي أنه يف كثري 

ن النصوص و التشريعات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان ال تشري إىل األقليات نفسها، مثل م

 إىل أشارت بنوده من فالعديد، 10/12/1948الصادر يف  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

نصت املادة األوىل  فقد ،األقليات حلقوق صرحية بصورة اإلشارة دون عامة بصفة اإلنسان حقوق

أوىل مقاصده هو حتقيق التعاون الدويل فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات منه أن 

  .األساسية جلميع الناس بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

ة كل الناس سواسية أمام القانون وهلم احلق بالتمتع حبماي: "نصت على أنفقد  7املادة  أما

حرية الشخص يف التفكري : "على 18املادة  يف حني نصت ...".متكافئة منه دون أي تفرقة

 .21"والدين واحلق يف التعبري واإلعراب عن عقيدته وديانته بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر

خنلص مما سبق إىل أن األقليات تتمتع جبميع حقوق اإلنسان اليت نصت عليها االتفاقيات 

هدات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، وتتمتع أيضا حبقوق خاصة دف إىل احلفاظ على واملعا

لكن وبالرغم من احلماية الدولية . وجودهم وهويتهم، مبا يضمن هلم ممارسة فعلية حلقوقهم

ال تزال حتت سيطرة األغلبية حمرومة من حقوقها  ذه األقلياته حلقوق األقليات إال أن الكثري من

 .ر األقلية العربية يف إسرائيل على غرا

  األقلية العربية يف إسرائيل: دراسة حالة  -ثالثا

شكل مايزال مطروحا بشدة هذا املإال أن ، من حقوق لألقليات ته التشريعات الدوليةقرما أرغم 

ومن أبرز  حيث تتعرض الكثري من األقليات النتهاكات متكررة ومنظمة حلقوقها، يف عامل اليوم،

، واليت تتطلب وضعيتها تفعيال 22ات اليت تعاين تعسف األكثرية، األقلية العربية يف إسرائيلاألقلي

  .  عاجال ملبدأ التدخل اإلنساين

، أي ما 2015يبلغ عدد عرب إسرائيل مليون وسبع مائة ألف وثالثون نسمة اية سنة  

نصف املليون إسرائيلي، باملائة من جمموع سكان إسرائيل البالغ مثانية ماليني و 20.7يعادل

وإذا كانت إسرائيل متنح . 23باإلضافة إىل ثالث مائة ألف عريب يعيشون يف القدس الشرقية

    .حقوق مجاعية هلؤالء العرب يف جمال الدين واللغة و التعليم فإا ال تعترف م كأقلية قومية
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لعل ما جعل هذا العداء وخ هلا، يف بيئة يطبعها العداء الصار تعيش األقلية العربية داخل إسرائيل

وعدم  )ميالغوي(الغري تدعو إىل معاداة متأصل يف الذهنية اإلسرائيلية العقيدة اليهودية اليت 

على ) 1948بعد قيام دولة إسرائيل سنة  أي( األمر الحقا  قد انعكس هذاو .االختالط م 

تتناقض  هي يف جمموعهاو، هامنذ قيامالرموز والقوانني اليت أصدرا السلطات اإلسرائيلية تباعا 

ملبادئ اليت أنشئت من ا كذلكالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق االنسان ومع متاما 

وهو األمر الذي  ،، مما جعل األقلية العربية تعيش واقعا يتناىف والقيم االنسانيةأجلها األمم املتحدة

نساين الستعادة حقوقها والتخلص من تعسف األغلبية ملبدأ التدخل االعاجال  يتطلب تفعيال 

  : كمايلي عرض هذه النقاطسيتم لتوضيح ذلك أكثر و. اليهودية

   العقيدة اليهودية -1

النسق اليهودي الديين داخله تيارا قوميا متطرفا، يرى من خالله اليهود أنفسهم كيانا دينيا  حيوي

صة مع اإلله الذي حيل فيهم ومينحهم درجة عالية إسرائيل يتمتع بعالقة خا متماسكا يسمى بين

من القداسة، يتوىل قيادم وتوجيه تارخيهم القومي املقدس الفريد الذي بدأ خبروجهم من مصر، 

                                               .24وقد أرسل اإلله التوراة إليهم باعتبارهم شعبه املختار

خر بالكثري من النصوص اليت تقوي نزوع اليهود وإدعائهم بالتميز عن تز 25ة أسفار التوراإن 

:  14/02اآلخرين يف عالقتهم بالرب، ومن أمثلة ذلك ما ورد يف سفـر التثنية، اإلصحاح 

إنك شعب مقدس للـرب إهلك، وقد أختارك الرب لكي تكون شعبا مقدسا، فوق مجيع "

   ."الشعوب اليت على وجه األرض

إبادة األغيار وعدم التعاطي معهم فمثال سفر دعوا إىل جاءت صرحية يف  ألسفاركما أن هذه ا

أما مدن الشعوب اليت يهبها الرب إهلكم لكم مرياثا، فال : "، يشري إىل 20التثنية اإلصحاح 

ويضيف يف ، "كما أمركم الرب إهلكم  ...تستبقوا فيها نسمة واحدة، بل دمروها عن بكرة أبيها

ومىت أدخلكم الرب إهلكم إىل األرض اليت أنتم ماضون إليها لترثوها وطرد " :  نفس اإلصحاح

وأسلمهم الرب إليكم، وهزمتموهم، فإنكم  ...من أمامكم سبع أمم، أكثر وأعظم منكم
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حترموم، ال تقطعون هلم عهدا، وال ترفقوا م وال تصاهروهم، فال تزوجوا بناتكم من أبنائهم، 

وتضيف التوراة يف ". م، إذ يغوون أبناءكم عن عباديت ليعبدوا آهلة أخرىوال أبنائكم من بنا

عندما يكون اليهود أكثر قوة من األغيار فإنه حمرم علينا " ... 33- 23سفر اخلروج اإلصحاح 

أن نترك الوثين وسطنا، حىت لو كان تاجرا متجوال وإقامة مؤقتة، فال يسمح له باملرور عرب أرضنا 

وتضيف التوراة حمذرة ". وانني التوراتية السبع ألا كتبت لن يسكنوا أرضك ما مل يقبل بالق

ولكن إذا رجعتهم : "13- 23/12اليهود من خمالطة األغيار يف سفر يوشع بن نون اإلصحاح 

ولصقتم ببقية هؤالء الشعوب أولئك الباقني معكم وصاهرمتوهم ودخلتم إليهم وهم إليكم، 

م ال يعود بطرد أولئك الشعوب من أمامكم فيكونوا لكم فخا وشركا فأعلموا يقينا أن الرب إهلك

وسوطا على جوانبكم وشوكا يف أعينكم حىت تبيدوا عن تلك األرض الصاحلة اليت أعطاكم إياها 

  ".الرب إهلكم

والذي يعد  ،أحد كتب اليهود املقدسة 26كما تستمد هذه املرتكزات مشروعيتها من التلمود

عقدة من خالل صياغات تؤكد على  ،هودية وجمددا للكفر الديين اليهوديمفسرا للشرائع  الي

 يعتربو  ،و تطهريها من األغيار عودة إىل األرض املقدسةالاملناداة بإلزامية و ،اليهوداالستعالء عند 

حيي  فمن :"خروجا عن إرادة الربو ال يعمل و يضحي من أجلها من ال يؤمن بذلك من اليهود 

  .27"له واملؤمن فيها نيبخارجها ال إله 

وموقفهم منهم، وهي ترقى ) األجانب(نظرة اليهود للغوييم  ،جاء يف كتاب التلمود من أهم ماو

إىل ترتيبها ضمن األدبيات العنصرية  اليت تتناىف و القيم االنسانية ، كما أا تتعارض كلية مع 

                     .28ا الكتاب مايليالواردة يف هذ اإلشارات العنصريةاالتفاقيات الدولية، و من 

إن املخلوقات نوعان، علوي وسفلي والعامل يسكنه سبعون شعبا بسبعني لغة، وشعب  -أ

إسرائيل صفوة املخلوقات، أختاره اهللا لكي تكون له السيادة العليا وأختاره على بين البشر مجيعا، 

                     .                سيادة اإلنسان على احليوان املدجن
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إن مجيع خريات األرض ملك لبين إسرائيل، هم اليهود منحدرون من اهللا كما ينحدر االبن  -ب

من أبيه، وشعوب األرض من األرواح النجسة ومل يعطوا صورة اإلنسانية إال إكراما لبين 

  .إسرائيل

كما أن ربة البيت تعيش من خريات زوجها، هكذا أبناء إسرائيل جيب أن يعيشوا من  -ج

  .خريات أمم األرض دون أن يتحملوا عناء العمل

، واحملبة )األغيار( كل خري يصنعه بنو إسرائيل ومجيع اإلحسانات اليت يوزعوا على الغوييم -د

  .م يعملوها تباهيا وتبجحااليت يستعملوا حنوهم هذه كلها خطايا على اليهود أل

وقد كتب على شعوب األرض حلومكم من حلوم احلمري، وزرعكم من زرع احليوانات،  -هـ

وهلذا السبب فاملباركون أوالد احلق هم اليهود، أرواحهم اليت متخضت على جبل سيناء تبعد 

  .عنهم كل قذارة 

قي البشر و ال يتساوون معهم، يضفي التلمود نوع من القداسة على اليهود ، فهم ليسوا كبا

يبالغ يف تعظيم مرتلتهم من ذلك ومكانتهم عظيمة عند الرب ال يصلها أحد من البشر ، بل أكثر 

                                        .29"أعز على اهللا من مالئكته"فهم عند اخلالق 

الدعوة عن األوىل  أن ورثت الثانية ومن أثار التداخل بني الدين اليهودي واإليديولوجية الصهيونية

األخرى  الشعوب و األجناس، ورفضها االندماج مع إىل العزلة و االبتعاد وعدم االختالط بالغري 

اآلخرين، لذلك جند أن املناداة بضرورة احملافظة على طهارة الساللة اليهودية اليت  حقوق وإنكار

وتستشهد  .30)الغوييم(سي يف التعامل مع األغيار تعترب القاسم املشترك بينهما هي املعيار األسا

السلطات احلاخامية بشأن طرد العرب الفلسطينيني وإجالئهم عن أرض فلسطني وإبادم 

باألسانيد التوراتية اليت تشيد باإلبادة اجلماعية للميديني، وكذا أعمال القتل والتخريب اليت 

وحيظى هذا االستشهاد . فة موسى عليه السالمتعرضت هلا مدينة أرحيا على يد يوشع بن نون خلي

   .بقبول واسع بني اإلسرائيليني مدنيني وعسكريني على حد سواء
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  ائيليةروقوانني الدولة اإلس رموز  – 2

قوانني الدولة اإلسرائيلية كلها وبدون استثناء تنم عن رموز وإذا كانت هذه عقيدة اليهود ف  

 ،، وهي ال تزال سارية املفعول لغاية اليوم قات الدولية احلديثعنصرية ال مثيل هلا يف تاريخ العال

 فقطنفسها بأا دولة الشعب اليهودي، و اهلوية القومية فيها تشمل  تعرفمند قيامها إسرائيل ف

، وحىت تسميتها بدولة إسرائيل هلا داللة دينية يهودية، وال مكانة للغري فيها األكثرية اليهودية

فعال عن هويتها اليهودية، فالعلم اإلسرائيلي يعود يف أصله إىل علم احلركة  ورموزها كذلك تعرب

الصهيونية وألوانه مأخوذة من الوشاح الذي حيمله اليهود على رؤوسهم وأكتافهم أثناء تأدية 

فمأخوذ من أشعار اليهود اليت تتغىن ) هتكفا(    الصالة تتوسطه جنمة داوود، أما النشيد الوطين 

هو اآلخر له بعد ديين يف إشارة إىل بيت ) الشمعدان(صهيون، ورمز الدولة الرمسي بتعلقهم ب

حيمل ) للتوقيع على أي مستند رمسي(املقدس، ختم الدولة الذي يشمل جنمة داوود والشمعدان 

إجبارية قراءة مقاطع من إعالن قيام دولة إسرائيل يف  باإلضافة إىل رموز دينية يهودية خالصة،

و إنكار  داللة واضحة على هذا التوجهواليت تعد فتتاحية لكل عهدة جديدة للكنيست اجللسة اال

، ضف إىل ذلك األعياد الدينية اليت تعتمدها دولة إسرائيل، فهي كلها حتمل لوجود اآلخر

مضامني دينية يهودية، مع إلزامية استخدام التقومي العربي يف كل رسالة رمسية و يف كل إعالن 

  . بالتايل فهي ليست دولة مجيع مواطنيها، وإمنا دولة لليهود فقطو، السرائيليللشعب ارمسي 

كما أن مجيع القوانني اليت قامت بإصدارها السلطة التشريعية منذ قيام الدولة اإلسرائيلية جاءت 

قانون العودة الصادر يف سنة  ذلك، من مثل ،خلدمة اليهود على حساب السكان األصليني

، قانون أمالك الغائبني الصادر )1949(، قوانني األرض املهجورة 1954 ةواملعدل سن 1950

، قانون التعليم 1958واملعدل سنة  1952، قانون اجلنسية الصادر سنة 1950يف مارس 

على قيم التقاليد اليهودية  :"التعليم يف إسرائيل يعتمد  أن الذي ينص على 1953الصادر سنة 

ويعتمد على حب الوطن والتضحية واإلخالص للدولة وللشعب وعلى احترام اإلجناز العلمي، 

يف املدارس االبتدائية كما يف املدارس الثانوية والدراسات العليا  ويهدف التعليم .31..."اليهودي
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تعميق الدين اليهودي بني شبان إسرائيل وعلى ترسيخ  :" إىلكما ورد يف نفس القانون 

راثه وعلى تقوية العالقات األخالقية  اليت تربط بني جذورهم يف ماضي الشعب اليهودي ويف ت

هذه العالقات اليت تنمو يف وعي املصري املشترك ويف االستقرار  ،هؤالء الشباب اليهودي يف العامل

هذا التوجه سعت دعم ول .32"التارخيي الذي يوحد بني يهود العامل مجيعا عرب احلدود واألزمنة

وذلك  ، خيدم فقط القيم اليهودية التحصيل املعريفلتفكري واإسرائيل إىل فرض منط معني من 

مجيع حيث فرضت قوانني صارمة على طبع و استرياد الكتب و  املطبوعات، قانون بإصدار

تعمل حتت إمرة املؤسسة و أوكلت مهمة املراقبة على هذا القطاع للجان        ، املطبوعات 

وبذلك يكون  ،ات حبجة محاية األمن القوميتتمتع حبق منع ما شاءت من مطبوعو العسكرية

اإلنتاج الفكري احمللي والوافد حتت سطوة هذه املؤسسة اليت ال تراعي سوى مدى مطابقة هذا 

يف إنكار تام لألقلية  .33الصهيونية دون سواها-اليهوديةاإلنتاج ملبادئ وأهداف اإليديولوجية 

ويف رده على بعض االنتقادات اليت التارخيية،  العربية اليت تعد من الشعوب األصلية يف فلسطني

رئيس الوزراء ، صرح للدولة طالت إسرائيل بسبب ممارساا العنصرية ومتسكها بالطابع اليهودي

بالنسبة يل تأكيد اهلوية بني إسرائيل "... :مبايلي 2001األسبق أرييل شارون سنة اإلسرائيلي 

يصبح كل اليهود أرثودوكس، لكن هذه الدولة جيب واليهودية تعترب شرطا لبقائنا، ال جيب أن 

   .34"ب أن يكونوا فخورين بأم يهودأوال أن تكون دولة يهودية، واليهود جي

  واقع األقلية العربية يف إسرائيل – 3

و عن مناطقهم  همإبعادجري السكان العرب و على 1948سنة عملت إسرائيل منذ قيامها 

 على بتوزيعهم فقامت ، من تبقى منهم داخل إسرائيل  إضعاف تفريقهم عن بعضهم البعض بغية

باملائة يف منطقة  20باملائة منهم يف اجلليل،  60، حيث يعيش  مناطق معزولة عن بعضها البعض

حيفا ، يافا، الرملة ، ( باملائة يف املدن املختلطة  10باملائة يف منطقة النقب الشمايل، و 10املثلث،

إخضاعهم لظروف معيشية قاسية، ال سيما من يعيش منهم يف منطقة مت كما ، )اللد ، وعكة 

قرية  40ألف مواطن فلسطيين بدوي يف حنو  90- 75يعيش مابني   ،فعلى سبيل املثالالنقب، 
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بدوية ال تعترف ا إسرائيل وليس هلا أي صفة رمسية وال جمالس حملية، حيث تفتقد ملتطلبات 

  .35باء واخلدمات الصحية واملرافق التعليمية وغريهااحلياة الضرورية كاملاء والكهر

حيث قامت بسن ، بعد تزايد حدة الضغوطات عليها ورغم منح إسرائيل حق املواطنة للعرب 

سياسية، إال أن الفجوة الدنية واملقوق احل تشريعات دستورية مسحت هلم مبوجبها التمتع ببعض 

ربية ظلت حتول دون مشاركة عربية حقيقية وفعالة يف القائمة بني األغلبية اليهودية واألقلية الع

الكنيست  ةصادقم بعدبسبب الطابع اليهودي الصهيوين للدولة،  ،احلياة السياسية اإلسرائيلية

على قانون ذو طابع دستوري، مت مبوجبه منع من املشاركة يف  1985جويلية  31اإلسرائيلي يف 

مهما كانت إذا كان ضمن  أهدافها أو أعماهلا نفي  االنتخابات التشريعية ألي قائمة انتخابية

كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي أو دعم دولة عدوة أو أي منظمة إرهابية ضد 

   .دولة إسرائيل

ورغم صدور العديد من املواثيق الدولية اليت تعىن حبقوق األقليات، وتدعو الدول إىل احترام 

على هذا حمافظة إسرائيل  ظلت،  قوق مثلما تتمتع به األغلبيةخصوصياا ومنحها مجيع احل

 2002ماي  15واملعدلة يفأ من القانون املذكور سابقا  7املادة أعلنت متسكها بالنهج، عندما 

ال تشارك قائمة مرشحني يف انتخابات "  :يلي  واليت تنص على ما، من قبل الكنيست اإلسرائيلي

نتخابات الكنيست، إذا ما تضمنت أهداف أو أعمال القائمة الكنيست وال يترشح شخص ما ال

  :36أو أعمال الشخص بشكل صريح أو ضمين أحد األمور اآلتية 

  نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية دميقراطية  -1

  .حتريض على العنصرية  -2

  .تأييد الكفاح املسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل  -3

منعت مبوجبه فلسطينيي الضفة الغربية  قانون املواطنةقامت إسرائيل يف السنة نفسها بإصدار  كما

يف  ،37وقطاع غزة االلتحاق بذويهم وعوائلهم من عرب إسرائيل، مربرة ذلك بأنه لدواعي أمنية

 يف السفر واهلجرةاحلق ألفراد لالتشريعات والقوانني الدولية اليت تضمن عمل عنصري يتناىف و
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إىل القول عزمي بشارة الدكتور  يف مما دفع بأحد أفراد هذه األقلية ممثال  ،والعمل ومل مشل العائلة

فلسطينيي الداخل يعيشون يف دولة إثنية من أسوأ األنواع، دولة تدمج بني الدين والدولة : " بأن 

ية، فشعب إسرائيل واألمة، دولة لليهود وليست جلميع مواطنيها حىت لو محلوا اجلنسية اإلسرائيل

" أور"أكده التقرير الرمسي الذي أصدرته جلنة كان قد وهذا ما  .38"يعىن األمة اليهودية فقط

، ومت نشره يف جريدة هاتسوفيه اإلسرائيلية يف اليوم املوايل، والذي أشار 01/09/2003بتاريخ 

مستخلصا إىل أن الشرطة إىل العالقات املتوترة بني اليهود وأبناء األقليات يف دولة إسرائيل، 

ى الطابع علكذلك مت التأكيد و .39اإلسرائيلية تتعامل مع أبناء هذه األقليات كعنصر معاد

الصادر يف تقريرها جلنة حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمم املتحدة من قبل  العنصري إلسرائيل

مما كان عليه الوضع  إن التمييز العنصري يف إسرائيل أسوأ: "الذي جاء فيه  2004يف أوت 

  .40"جبنوب إفريقيا

تعيش األقلية العربية داخل اخلط األخضر يف ظل ممارسات عنصرية ، فهي ال حتظى بالقبول من 

املمارسات من هذه وقبل األغلبية اليهودية و منبوذة سواء يف األوساط الرمسية أو الشعبية ، 

  41:العنصرية مايلي

 باملائة 60ء املختلطة مع العرب، فقد أشارت اإلحصائيات أن رفض اليهود العيش يف األحيا -أ

منهم يفضلون بشكل قاطع عدم السكن مع العرب واالبتعاد عن أحيائهم، باإلضافة إىل نظرة 

                    .االزدراء اجتاههم وحتميلهم مسؤولية أية عملية ضد اليهود يف أي مكان من العامل

قليص ميزانية البلديات العربية مما ترتب عنه مشاكل عويصة ، منها غياب ت  -ب                   

  .إخل... الصرف الصحي، غياب املاء الشروب لفترات طويلة، انعدام فرص العمل 

غياب نظام تربوي واحد، باإلضافة إىل التمييز يف املعاملة بني املدارس العربية واملدارس  -ج

  .اجلانب املاديالسيما ما تعلق منها ب ،اليهودية
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خاصة اخلدمة يف اجليش اإلسرائيلي وتويل  ،إعفاء العرب الفلسطينيني من واجبات املواطنة -د

  .املناصب احلساسة يف القطاعات املدنية و العسكرية

التمييز بني العرب الفلسطينيني تطبيقا إلستراجتية التفتيت، حيث قسمت العرب املسلمني إىل  - ه

العرب املسيحيني إىل روم كاثوليك، وروم أرثودوكس، مارونيني  مسلمني و دروز، وقسمت

وشركس، واجتهت إىل سن قوانني ختدم طائفة على حساب أخرى دف تعميق الفجوة 

  . وإحداث الفتنة والفرقة بينهم

 ،وتبدو املمارسات العنصرية اإلسرائيلية وحتديها الواضح للمجتمع الدويل و القانون الدويل

 اوضمته 1967سنة  هامن املناطق اليت احتلت يل ممارساا يف مدينة القدس، وهمن خالكذلك، 

واإلدارية  القاضي ببطالن مجيع اإلجراءات التشريعية 478األممي مشلها القرار وها، يضاإىل أر

 هاووضع تهاواليت تغري أو تدعو لتغيري طبيعمنذ احتالهلا للمدينة، واألعمال اليت اختذا إسرائيل 

، 1954و 1907و 1899أحكام اتفاقيات الهاي لعام تدخل ضمن ، على اعتبار أا ملهاومعا

 ،1977املكملة هلا الصادرة عام  اإلضافيةواملالحق ، 1949و أحكام اتفاقيات جنيف لعام 

تعترب األماكن الدينية املقدسة ضمن املمتلكات الثقافية اليت جيب محايتها ملا هلا :" واليت تنص على

ورغم إصدار جملس األمن للقرار  .42"رخيية ودينية لإلنسانية مجعاءة فنية تامن قيم

 الداعي إىل التوقف الفوري للتدابري اليت تتخذها إسرائيل يف املناطق احملتلة سنة ،1435/2002

، واحلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية يف مبا فيها مدينة القدس 1967

ن االستمرار يف بناء املستوطنات أمر يشكل خرقا وانتهاكا ، والذي أشار إىل أ09/06/2004

اجتهت يف حتد صارخ للقانون  دولة إسرائيل واضحا للقانون الدويل و االتفاقيات الدولية، إال أن

يفصل األراضي الفلسطينية عن إسرائيل، وهو  43إقامة جدار عازل ىلإالدويل والشرعية الدولية 

ودية عنصرية استعالئية استيطانية يهدف إىل حتقيق املزيد من يف طبيعته يعرب عن خصوصية يه

مث االستيالء ومصادرة وويد األراضي الفلسطينية بعد إفراغها من سكاا  ، جري للفلسطينيني

األصليني، حيث تزامن ذلك مع وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان كما فرض قيود على 



 2018 جانفي                11العدد                    06: المجلد              3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

44 
 

وهذا باعتراف حمكمة  ،د انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين، وهي ممارسات تعتنقل الفلسطينيني

العدل الدولية يف ردها على اجلمعية العامة بشأن مدى قانونية تشييد إسرائيل جلدار يف األراضي 

عمال غري قانوين وطالبت إسرائيل بالتوقف عن : " اعتربتهوالذي  2004 جويليةالفلسطينية يف 

ورغم اإلدانات املستمرة اليت ما فتئت منظمة األمم . 44"ناؤها منهبنائه وهدم األجزاء اليت مت ب

املسجلة القدس توجهه إلسرائيل بسبب تصرفاا يف مدينة ) اليونيسكو(املتحدة للعلوم و الثقافة 

رمسيا ضمن الئحة التراث العاملي املهدد باخلطر ، كان آخرها القرار الذي صدر يف 

اط لليهود باملسجد األقصى املبارك و حائط الرباق والذي ينفي أي ارتب 18/10/2016

ويعتربمها تراثا إسالميا خالصا، ويدعو إسرائيل إىل احلفاظ على طبيعتها ما قبل احتالهلا عام 

املتضمن  23/12/2016الصادر يف  2334باإلضافة إىل قرار جملس األمن رقم  ،1967

األنشطة االستيطانية يف األراضي توقف فورا وعلى حنو كامل مجيع أن مطالبة إسرائيل ب

إصرار احلكومة اإلسرائيلية على  بدا واضحاإال أنه . الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية

سياسة ويد مدينة القدس، من خالل تكثيف بناء املستوطنات واالعتداءات املتكررة على 

صار واإلغالق واالعتقاالت التعسفية املقدسات اإلسالمية، باإلضافة إىل االستمرار يف سياسة احل

واقتحامات املستوطنني املتكررة للمسجد األقصى بتشجيع من السلطات اإلسرائيلية، لتهيئة 

أكثر بلغت هذه االعتداءات  تشري التقارير أنالظروف إلعادة بناء اهليكل املزعوم، حيث 

  . 45لوحدها 2016سنة  اعتداء 275من

طات اإلسرائيلية تتعمد حتدي القرارات الدولية من خالل رفضها و امللفت لالنتباه أن السل

االنصياع للقانون الدويل، ويف ذلك تصرحيات مسؤوليها على غرار ما جاء على لسان رئيس 

أنه يرفض هذا  : "وزرائها بنيامني نتنياهو يف رده على قرار جملس األمن املذكور آنفا حيث صرح

أشارت وسائل إعالم إسرائيلية  ،ومتاشيا مع هذا التعنت. 46"هو لن متتثل إسرائيل ل...القرار 

مؤخرا أن الدولة اإلسرائيلية تدفع باجتاه خمطط عنصري يتضمن فصل غالبية البلدات الفلسطينية 
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ألف فلسطيين عن املدينة و بناء  200عن القدس، وذلك بإقامة جدار فصل جديد يعزل حوايل 

   .نسبة اليهود على حساب السكان األصليني مستوطنات جديدة يف حميطها لزيادة

و هذا  املمارسات التمييزية ضد األقلية العربيةويبدو أن االجتاه العام يف إسرائيل يسعى وراء تقنني 

اليت تقترن حصريا باألغلبية  منح غطاء دستوري لرموز الدولة املذكورة سابقامشروع خالل من 

 ،والعودة ،واملواطنة ،اهلجرة ئلامسامتيازات لليهود يف  منحباإلضافة إىل  ،اليهودية دون غريها

إسرائيل الدولة :" جديد حتت، عنوانقانون أساس مشروع  يف إطار  ،والدخول إىل إسرائيل

يف مسعى لتحديد هوية إسرائيل كدولة يهودية، وهو مشروع ينتهك  ،"القومية للشعب اليهودي

هلا ماحنا حيث ينكر أي حق مجاعي  ،قلية العربيةحقوق االنسان العريب و يعمق التمييز ضد األ

قي على سيبهذا القانون األساس يف حالة اعتماده من قبل الكنيست  .إياها حقوقا فردية ال أكثر 

 هوليكون األصل اليهودي احلالة املتدنية لألقلية العربية مقابل منح مكانة متييزية لألغلبية اليهودية 

ورغم  .واألعراف الدولية  يف تناقض تام مع ما تنص عليه القوانني قاعدة التمتع باالمتيازات 

يف قراءا ) 1998روما (من النظام الداخلي للمحكمة اجلنائية الدولية  07وضوح املادة 

، اليت تنص على 1973لالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري و املعاقبة عليها لسنة 

سياسات و ممارسات الفصل العنصري و التمييز : " نها تقوم علىمعاقبة كل دولة يثبت بأن قواني

مل حترك منها الغربية  الدول الفاعلة يف العامل ال سيماواتمع الدويل عامة إال أن  .47"باملعاملة

، والضغط عليها إلرغامها على  ساكنا لتفعيل مبدأ التدخل اإلنساين ضد الدولة اإلسرائيلية

  .األقلياتلدولية ذات الصلة حبقوق االنسان والقوانني او    احترام التشريعات 

  و االستنتاجات اخلالصة

ورفضها املتكرر التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم بالنظر إىل السلوكات اإلسرائيلية 

قوق انتهاكها حلومتاديها يف  ،املتحدة اليت أنشئت للمراقبة امليدانية ملمارسات حقوق اإلنسان

باإلضافة إىل عدم  ،ا، وممارساا يف مدينة القدس لتغيري طبيعتهألقلية العربية داخل اخلط األخضرا

استجابتها لدعوات منظمة العفو الدولية من أجل السماح بوجود مراقبني دوليني حلقوق اإلنسان 



 2018 جانفي                11العدد                    06: المجلد              3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

46 
 

املكملة  من األطر القانونية ناينطبق عليها جمموعتاألفعال هذه  ميكن القول أن ،أراضيها على

تتحمل وهي  ،نسان والقانون الدويل اإلنساينوهي القانون الدويل حلقوق اإل البعض لبعضها

ومبا أا تتعمد املضي يف مثل  .هذين القانونني مسؤولية تنفيذ االلتزامات املترتبة عليها مبوجب

النصياع هذه املمارسات فمن واجب اتمع الدويل تفعيل التدخل االنساين إلجبارها على ا

   . للقوانني الدولية

كان  وإن التدخل اإلنساين دراسة وضعية األقلية العربية يف إسرائيل، أنما ميكن استنتاجه بعد  نإ

لقوى صاحل ايرتبط مب تفعيله يهدف إىل محاية حقوق اإلنسان داخل الدولة املتهمة خبرقها هلا، فإن

عدم تفعيل هذا وهذا ما يفسر ذلك،  فتوظفه هذه األخرية حيث ترى مصلحة هلا يف ،الكربى

   .و تصرفاا العنصريةالعربية األقلية  انتهاكها حلقوقيف  هامتادياملبدأ ضد الدولة اإلسرائيلية رغم 

والواليات املتحدة  ،ألنه انعكاس لعالقات القوة من املؤكد أن القانون يكون لصاحل األقوى 

تتردد يف تكريس أحاديتها و لن لذلك مل  ،ملالعا العظمى اليت تتزعماألمريكية هي القوة 

األخرى حسب القانون الدويل و مبادئ  اإلنساينمن خالل تطبيق مبدأ التدخل  ،وسيطرا

 يف طبيعة العالقات الدولية على ريوحي بالتغييويبدو أنه الشيء  ، مصاحل حلفائهامصاحلها و 

ى كشف زيف ادعاءات الغرب ذلك البد من العمل علرغم و .األقل على املدى املنظور

الكتساب أسباب القوة، املتغري والسعي انطالقا من هذا  ،بالدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان

تعديل ميثاق األمم املتحدة وإعادة النظر يف تشكيلة جملس األمن وطريقة عمله والعمل من أجل 

لرضوخ ألحكام على ايل إرغام إسرائو على قدم املساواة ، مجيع الدولمبا يتماشى ومصاحل 
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 .29، ص 2000

، أكتوبر 106، العدد 09، السنة خمتارات إسرائيلية. 02/09/2003 هاتسوفيه، "تقرير جلنة أور"-39

  .42، ص 2003

، أكتوبر 158، العدد السياسة الدولية". شهريات السياسة الدولية"، ) إعداد(أبو القاسم إبراهيم  -40

  .289، ص 2004

 14/07/2006، تقرير عن واقع األقلية العربية يف إسرائيل، بتاريخ 33التلفزيون اإلسرائيلي، القناة  -41

  .بتوقيت اجلزائر (10H00)على الساعة العاشرة 

  :، على الرابطجنيف بشأن محاية املمتلكات الثقافية  اتفاقية-42
www.icrc.org/new/ar/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-
convention/ consulted 05/02/18 

من قبل الصـهيوين املتطـرف فالدميـري     04/11/1923مشروع اجلدار العازل طرح ألول مرة يف  -43

جابوتنسكي حتت تسمية السور احلديدي، مث أعيد طرحه من قبل بنحاس سابري وزير املالية اإلسرائيلي آنذاك، 
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، ليتقدم آيف )د الشرطة اإلسرائيلية آنذاكقائ(على يد موشيه شاحاك  1994مث عادت وجتددت الفكرة سنة 

خبطة إلقامة عائق مادي يفصل األراضي الفلسطينية عن ) رئيس جهاز الشاباك آنذاك(2002دخييتر يف فيفري 

، وبدأ 2002رفقة وزير دفاعه بنيامني أليعازر يف أفريل ) رئيس الوزراء آنذاك(إسرائيل، فتبناها أرئيل شارون 

  :جوان من نفس السنة، للمزيد من اإلطالع أنظر 16يف تنفيذ الفكرة يف 

  . 394ص  ، مرجع سابق، إسرائيل الكربى، دراسة يف الفكر الصهيوينأسعد زروق،  -    

 اجلدار األمين الفاصل بني الكيان اإلسرائيلي والضفة الغربية، ) تقرير(مركز دراسات الشرق األوسط  -44

 .23، ص 2002راسات الشرق األوسط ، عمان ، مركز د.1، ط) 12التقرير رقم (

، على 2016مركز املعلومات الوطين الفلسطيين، االعتداءات االسرائيلية على األماكن الفلسطينية  -45

  www.info.wafa.ps/atemplate.aspx§id=9732.  17/01/2017آخر زيارة  :الرابط 

ل بوقف االستيطان ،موسوعة اجلزيرة، على مبطالبة إسرائياألمن أنظر قرار جملس  ،للمزيد عن املوضوع -46

       .   www.aljazeera.net/encyclopedia/events/24/12/2016 20/01/2017آخر زيارة : املوقع 

  ، على الرابط ،جرمية الفصل العنصري و املعاقبة عليها االتفاقية الدولية لقمع:أنظر -47
/wp-content/uploads/fslweqab.pdfNshr.org.sa/inforcenter 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  


