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 التاريخ السياسي الفلسطيني.  | الفصل العنصري | 1948نكبة  | االنتداب البريطاني | الثورة العربية الكبرى

 

الزعيم الفلسطيني جمال الحسيني معنى حقوق اإلنسان ألعضاء لجنة بيل الملكية  فّسر، 1936عام الفي 

لسيطرة ضد افي فلسطين في األيام األولى للثورة الكبرى  تجاء ةتحقيق حكومي ي لجنةالبريطانية، وه

طينيين من ون الفلسالبريطانيين يحرم ن  االستعمارية البريطانية والصهيونية. قال الحسيني في شهادته إ

اقتصادي محض". وشدد على الثقل اإلنساني واألخالقي لمفهوم  همحقوق "ليست مجرد ذه الحقوقهم، وه

…. خبزنا وزبدنافقط ب انالحقوق بما يتجاوز أهميتها السياسية والبراغماتية، وتابع: "حقوقنا وموقفنا ال يتعلق

الحسيني  ذكرهاإلنسان الذي  إن  . (Nafi 1998: 201)ذلك  وستكون ردات فعلنا بناء علىبشر  في النهايةفنحن 

 لتأمين ظروف العيش الكريم والتحرر الجمعي. الذي يناضلو ،هو الذي يعرف معنى وتجربة الظلم

بريالية مع اآلذان الصماء لإلم لقاءاتهمالمبادئ العالمية على بالقوميين الفلسطينيين  مطالباتلم تقتصر 

ة" والكرامة الوطني ،واالستقالل ،والحقوق ،الصحف أيًضا على أهمية "الحرية كتاب أكدقد ف ،البريطانية

بالكرامة هي التي حركت  بةالحقوق العالمية والمطالالمتعلقة بقيم هذه الكانت وكدوافع وأهداف للثورة. 

 .في فلسطين الثورة الكبرى

شائعًا  كنلم ي رغم أنه ،في هذه الفترةكان استحضار الفلسطينيين لحقوق اإلنسان ومناشداتهم لقيم أخرى 

اق هذه الحكومة نفل اجزًءا من محاولة أوسع لتقديم نقد ليبرالي لليبرالية البريطانية، وكشفً  ،كما أصبح الحقًا

يًضا جزًءا أهذا االستحضار  كانولتحقيق أهداف استعمارية.  تسعى الكنهو ةديمقراطيال عيتد  الغربية التي 

منذ ذلك وكائنات سياسية وأخالقية. الفلسطينيين  معين على اعتباراإلجبار المحققين والقمن محاولة أوسع 

 سياسات حقوق اإلنسان عادةً نفس النوع من المنطق. اتبعتالحين، 

كت ر واالستقالل منذ أوائل القرن العشرين، رّ من أجل التح ةالفلسطيني المساعيفكرة حقوق اإلنسان  حر 

ن من ذين يقاتلولل ةمفيد تكونمن هذا التاريخ قد  أن هناك دروًساية للنضال. أعتقد تزال ركيزة أساس ماو

ة والقيم األخالقية والمبادئ السياسي ،اليوم. الدرس األول هو أن لغة حقوق اإلنسانأجل التحّرر الفلسطيني 

 لغة ونظام حقوق الدرس الثاني هو أنومن غيرها. أكثر الجماهير  قد تقنع بعض ،األخالقية التي تشملها

 واألشكال األخرى لتمثيل معاناة ضحايا ،وقرارات األمم المتحدة ،والتقارير ،بما في ذلك التوثيق، اإلنسان

ول إلى لوصاال يمكن أن تكون فعالة في  ،هذه التمثيالت تستخدموأنماط المناصرة التي  ،انتهاكات الحقوق

 همهافكتيكات. حقوق اإلنسان لغة سياسية ال يمكن أوسع ومجموعة من الت حراكبمعزل عن  تغيير سياسي

 في مكانها المفاصل المثبتةمفتاح ربط يعمل فقط مع أنواع معينة من  هي مجموعة أدوات؛إال كجزء من 

 .الصحيح
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 الحقوق والتضامن في الثورة العربية

 1939-1936 األعوام كانت األدوات األخرى التي استخدمها الفلسطينيون وأنصارهم العرب خالل ثورة

ترة فلحقوق خالل باالفلسطينية  المطالباتجاءت فمحدودة. هذه النجاحات مهما كانت  ،ضرورية لنجاحاتها

 طالباتت هذه المكانو ،الستعمارامناهضة باسع النطاق بشكل و هاسياقلحظة اتسم االنتداب البريطاني في 

تضامن، لبا تهتم تخصيص وظائف حكوميةن ة تضم  المنطقة العربي اك انتشر في جميع أنحاءجزًءا من حر

وحمالت التبرع لدعم المقاتلين الفلسطينيين وضحايا العنف البريطاني والصهيوني، والضغط السياسي في 

ي النساء والطالب، بما في ذلك تنظيم فعاليات "يوم فلسطين" ف وفاعلي ة بريطانيا والواليات المتحدة، ونشاط

هجمات  اً منمزيجبالفعل  همما أزعج كان ؛أن إمبراطوريتهم مهددةعندها طانيون . شعر البريالجامعات

 .فلسطينفي عرب النيابة عن الواسع لتضامن اعالوة على ، اإلضرابات والمظاهراتو ،الثوار

عن ثين العديد من القادة السياسيين والمتحد دافع، في البداية الفلسطيني للتعامل مع لجنة بيل الرفض ورغم

، للمعتاد(. ووفقًا Allen 2020: 71-101من إجراء تحقيق بريطاني آخر )، قلقًا اللجنة الملكية أمامقضيتهم 

 ؛قدمت هذه اللجنة إعادة صياغة أخرى للشروط التي أنتجها االنتداب البريطاني، مقترحة حالً غير عادل

بتقسيم  العظمى في فلسطين وأوصى تقرير لجنة بيل بالموقف الذي ال يمكن الدفاع عنه لبريطانياعترف أف

 تضمنت الخطة أيًضا الترحيلو ،يتم إعطاء القسم األكبر واألكثر خصوبة للدولة اليهوديةبحيث الدولة 

 يهوديًا( لخلق أغلبية يهودية في الدولة اليهودية المقترحة. 1250عربي )و ثالثمئة ألفالقسري لنحو  الداخلي

لبريطانيين. امن قبل المسلحة قوة التم سحقها ب عندما 1939عام التى استؤنفت الثورة الكبرى واستمرت ح

وشمل ذلك العديد من أشكال العنف التي يمكن اعتبارها اليوم انتهاكات لحقوق اإلنسان، إن لم تكن جرائم 

 بما في ذلك هدم المنازل، واالعتداء الجنسي على النساء الفلسطينيات، واإلعدام دون مراعاة األصول ؛حرب

 القانونية. لم تكن اللغة الليبرالية للحقوق كافية لثني البريطانيين عن عنفهم االستعماري.

عندما و، خرىاأل نضاالت الشعوبمنسجمة مع في اللحظات التي كانت فيها أقوى  كانت قضية فلسطين

 كثيرين.ال غضبتبلورت وأصبحت تدافع عن قيم وآمال و

 ،الحقوق سياسات طغت علىالضطراب السياسي للفلسطينيين ظروفًا ، خلق التشتت وا1948عام البعد نكبة 

تم إنشاء وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ف ؛الحل السياسيمحل اإلغاثة اإلنسانية  وحلت

الفلسطينيين )األونروا( كهيئة غير سياسية، وتم تكليفها بتوفير بعض الضروريات المادية لعدد كبير من 

 حتى في هذا السياق، أصر الفلسطينيون على حقوقهم السياسية، وقاموا بتسييس ،الفلسطينيين. لكنالالجئين 

م (، "فه  389: 2012كما وثقت عالمة األنثروبولوجيا إيالنا فيلدمان )والنزعة اإلنسانية لألمم المتحدة. 

 بالتعاطف".ارتباطها الفلسطينيون أن وضع الالجئ وخدمات الالجئين مرتبطة بالحقوق بقدر 

 محاولة نزع الطابع السياسي عنكان على ممثلي ومناصري التحرر الفلسطيني أن يناضلوا طوياًل ضد و

ية األساستحويل "مشكلة فلسطين" إلى مشكلة تأمين االحتياجات المادية والفلسطينيين ومطالبهم، 

في  ن ليلى خالدية لتحرير فلسطيأوضحت الناشطة في الجبهة الشعبف ؛على قيد الحياة همائإلبقللفلسطينيين 

 :1970عام أجرتها في المقابلة 

كان التعامل معنا طوال الوقت على أننا الجئون يحتاجون المساعدة اإلنسانية فقط، وهذا غير 

عادل. لم يسمع أحد صرخاتنا ومعاناتنا. كان كل ما حصلنا عليه من العالم هو المزيد من 

، اضطررنا إلى أن نشرح للعالم أن للفلسطينيين 1967عام الخيام والمالبس القديمة. بعد ال

 (.BBC 2001قضية )

ما ندع والسياسي الطابع الفلسطيني تمييع وإخفاء عدة دول شرق أوسطية في األمم المتحدةممثلو  كافح

 ممثل سوريا لدى األمم استنكرف؛ إلشارة إليه على أنه "الوضع في الشرق األوسط"ااألمم المتحدة  قررت

ين". سمى "مساعدة الجئي فلسطت يةإنسان كقضيةتصنيفه والسياسي الجانب  اختزاللمتحدة جورج طعمة ا

 Allenإلعادة إدراج "قضية فلسطين" في أجندة األمم المتحدة ) 1970عام الأدى ذلك إلى تشكيل لجنة في 

2020: 324 n.24 ،Tomeh 1974: 28ة.سياسيقضية الحقوق (. في هذه السياقات الدولية، كانت المطالبة ب 
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 االعتراف بالفصل العنصري الصهيوني 

من المؤكد أن معنى وآليات سياسات حقوق اإلنسان قد تغيرت بشكل ملحوظ عبر هذا التاريخ الطويل من 

 ةالمطالبب اءابتد ؛المتغيرة على قدم وساق واألدواتالنضال، واستمر االنخراط الفلسطيني مع تلك التعابير 

الفصل  المطالبات بالحق في التحرر منوحتى بالحق في االستقالل الوطني قبل وأثناء االنتداب البريطاني، 

 .من القرن الماضي ذات أهمية قصوى في السبعينياتالتي أصبحت العنصري 

، 1973 ي العامف جريمة الفصل العنصري في االتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري ُعّرفت

سي من س  م ومؤظ  هيمنة وقمع من اعلى أنه ،1998عام لوفي نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ل

السجن و ،: "االعتقال التعسفيهاغير إنسانية". ومن بين أفعال" باستخدامقبل مجموعة عرقية على أخرى 

ة ة لتقسيم السكان على أسس عرقيتدابير "مصممإضافة إلى "؛ معينة غير القانوني ألعضاء جماعة عرقية

" ؛النقل القسريومن خالل إنشاء محميات وغيتوهات منفصلة ألعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية؛" "

" وإنكار "الحق في المغادرة والعودة إلى بلدهم، ]و[ الحق في الجنسية". ي؛ضامصادرة ملكية األرو"

 طاني اإلسرائيلي في فلسطين.هذه العناصر جزء ال يتجزأ من المشروع االستي جميعو

الفصل العنصري على مفهوم وطالب نشطاء  ،وقانونيون دوليون ،دبلوماسيون من األمم المتحدةطبق 

، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم 1975عام الفي خريف  ؛إسرائيل بتأثيرات متفاوتة

على الرغم من عدم تعريف إسرائيل كدولة و، الذي أعلن الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية. 3379

بشأن "القضاء على  3379 رقم اعتمد القرارو. الربط صريًحافصل عنصري، إال أن القرار جعل هذه 

عام لاجميع أشكال التمييز العنصري" معادلته للصهيونية بالعنصرية على قرارات سابقة، بما في ذلك قرار 

1963: 1904 (XVIII الذي أكد ،) وهي "أي عقيدة تمايز أو تفوق عرقي هي عقيدة خاطئة علميًا،  أنعلى

إسرائيل بـ"األنظمة  3379 رقم القرار ربط". كما يًااجتماع ة وظالمةوخطير ،من الناحية األخالقيةمدانة 

تها اسياس رعب اعضويً ارتباًطا  ببعضها العنصرية في زيمبابوي وجنوب إفريقيا"، والتي كانت "مرتبطة

ألمم المتحدة في هذه الفترة أيًضا بـ ل نقاشات أخرىاعترفت وى قمع كرامة اإلنسان وسالمته". الهادفة إل

 قمر ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، كما هو الحال في القرار ،والصهيونية ،"تواطؤ" إسرائيل

 .1973عام لل 3151

لذي ، وهو السياق ابشكل رئيسيلسياسي بسبب السياق ا المثير للجدل 3379القرار رقم ممكناً تمرير كان 

الجمعية العامة لألمم المتحدة. مقاعد  ، ومألتحصلت فيه دول غير أوروبية على وضع "ما بعد االستعمار"

 لتقىمالجمعية العامة  شّكلتمركز الصدارة.  العابرة للقوميات الرسميةاحتلت مشكلة العنصرية  وبذلك،

تهدفته األمم المتحدة التمييز العنصري واس عّرفتوالستعمار والعنصرية. لممثلي العالم الثالث للتحدث ضد ا

 رقم مؤلف القرارأعرب . 1963عام لفي إعالن األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ل

 ،سس االستعمارية والعنصرية إلسرائيل لفترة طويلةاأل عن احتجاجه تجاه، الفلسطيني فايز صايغ، 3379

كما الحظت الباحثة القانونية نورا و  .(Allen 2019) فيهيتردد صداه ل مكانله اآلن  أصبحلكن هذا القرار 

استخدام "القانون كأداة للمقاومة" و"نجحت منظمة في في هذه الفترة  ، نجح الفلسطينيون(2019عريقات )

انونية الدولية ئق والمؤسسات القالتحرير الفلسطينية في تسجيل الوضع القانوني للفلسطينيين في الوثا

 (."1974 العام في 3237و 3236)قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ي حد ف الكثير بمثابة انتصار، ليس ألنه حقق، بني على زخم اللحظةالذي  3379 رقم القراريمكن اعتبار و

ية ومعاملتها سمية طبيعة إسرائيل الحقيقيمكن استخدامه لتف ؛مثابة قطرة في الدلو السياسيبكان بل ألنه  ،ذاته

ـ "كلمة قذرة، ولم تعد مقنعة كوسي " تعتبراستعمار"فيه كلمة  تأصبح في الوقت الذيللفلسطينيين  التبشير لة ل

 ابدورهم اكثف ولذالواليات المتحدة وإسرائيل بسبب هذا السياق األوسع، ل ادً يتهد شكل ذلكو". بالحضارة

لسياسية، ا التوجهاتمع تغير والعالم الثالث. قبل من  د دتانمهتان ديمقراطيأنهما  تاالدعائية، وأعلن احروبهم

 3379 رقم لغاء القرارالضغط إلفي التي تسعى إلى تحسين العالقات مع إسرائيل،  ،نجحت الواليات المتحدة

 م فعالية نظام حقوق اإلنسان.. وهذا يوضح مدى أهمية عنصر السياق السياسي عند تقيي1991عام الفي 
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 أثبتتف ، إال أن واقع نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي أصبح أكثر رسوًخا.3379 رقم رغم سحب القرارو

 إسرائيل والتعامل معها كدولة فصل تعريفمراًرا وتكراًرا أنه يجب  العديد من المنظمات الحقوقية والدولية

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، وبديل، ومركز لحق، مؤسسة ا، ومن ضمن هذه المؤسسات: عنصري

لجنة والتحالف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس، والضمير، ومؤسسة مركز الميزان لحقوق اإلنسان، و

 .وهيومن رايتس ووتش، بتسيلم، واألمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(

سان بشكل هائل، وجلبت عددًا متزايدًا من الناس إلى فلكها. خالل الثمانينيات لقد توسعت سياسات حقوق اإلن

 فوثقت ؛"مشكلة فلسطين" تي تعمل علىغير الحكومية ال والمؤسسات والتسعينيات، انتشرت المنظمات

 ينيينضد الفلسطالذي مورس  التعذيب، والسجن بدون محاكمة، والعقاب الجماعي و ،االنتهاكات اإلسرائيلية

في مجاالت معينة من  تخصصت بعض هذه المنظمات والمؤسساتاألولى والثانية.  تينخالل االنتفاض

متحدثين رئيسيين لألمم المتحدة ومنظمات دولية  هاؤوأصبح نشطا، الحقوق )مثل حقوق األطفال والنساء(

لمساعدات اجهات و ،المنظمات الحقوقية غير الحكومية وغدتأخرى تحقق في األوضاع في فلسطين. 

  محرًكا اقتصاديًا لدعم جزء من الطبقة الوسطى في األراضي الفلسطينية المحتلة. ،الدولية التي تدعمها

واقب الع وأحللحول بعض من هذا التاريخ الحديث،  ابحثً  "صعود وانهيار حقوق اإلنسان"في كتابي أقدم 

إضافة إلى و(. Allen 2013االجتماعية والسياسية لهذا االنفجار في نشاط حقوق اإلنسان في فلسطين )

مجلدات البحث القانوني وتوثيق االنتهاكات التي جمعتها هذه المنظمات غير الحكومية، ومساهماتها في 

هذه  أنأحيانًا لمتحدة، فقد الحظت جهود المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية األخرى مثل األمم ا

 منظور قصير المدى،لغالبًا ما كان اف ؛ها تحاط بدوامة من الشكوكووجدت، تتخرك في دائرة مفرغةالجهود 

ين لتخطيط االستراتيجي طويل األمد بلافتقار وهناك وطريقة العمل منفردة وتنافسية في بعض األحيان، 

كل هذا جعل منشوراتهم هي الهدف النهائي في حد ذاتها. لم يتم  أولئك الذين يكتبون عن حقوق اإلنسان،

على السياسة، وما هي الخطة التي كان من  التي أنتجوها التعبير بوضوح عن كيفية تأثير هذه التقارير

 المفترض أن تؤدي إلى التغيير على أرض الواقع.

ذي لوحظ في الجمعية العامة لألمم عانى مشهد حقوق اإلنسان في فلسطين من نفس النوع من االنعزال ال

، تحدثت أنجي بروكس الرئيسة الليبيرية للجمعية العامة لألمم المتحدة 1969عام الالمتحدة قبل عقود. في 

 بجرأة عن هذه المشكلة في األمم المتحدة: 

 فشلنا في بعض األحيان في إدراك أنه ال الخطابة وال االتفاقات بين الوفود، وال حتى القرارات

أو التوصيات كان لها تأثير كبير على كيفية سير األمور في العالم. ساعد الشعور بالرضا عند 

اتخاذ قرار ما ... على إدامة أسطورة اإلنجاز، بحيث يميل الكثير منا إلى االنتقال بسعادة من 

م تبند إلى آخر في جدول األعمال دون التفكير بجدية في احتمال أن القرارات المعتمدة لن ي

 :Allen 2020تنفيذها. لقد افتقرنا ونفتقر في هذا الصدد إلى اإلحساس بالواقع )مقتبس في 

172.) 

إحداها حقيقة أنه في ظل اقتصاد خانق تحت ؛ أدت إلى إدامة وضع هذه الدائرة المفرغةهناك عوامل متعددة 

ل. سطينيين على األقوفر فرص عمل لبعض الفلتغير الحكومية  والمؤسسات االحتالل، فإن المنظمات

قيادة  في ظل غياب؛ فسياسيةالسباب أللغياب أو باألحرى،  -العوامل المادية، هناك أسباب سياسية  وخلف

ي فالفلسطينية المحتلة، أو بين الفلسطينيين في إسرائيل أو  يضاوطنية متماسكة وموحدة وملهمة في األر

في غياب حركة سياسية أوسع تشارك  ،سياسة. لكنال حل محلالشتات، فإن الدفاع عن حقوق اإلنسان قد 

 القليل من الزخم.سوى تكتسب  هذه الحقوق ال في الدفاع عن حقوق اإلنسان، فإن

 48فلسطين 

من  كأقليةفاتخذ النضال من أجل الحقوق بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل مساًرا مختلفًا نوًعا ما. 

ت في الخطاب السياسي حقيقة أن إسرائيل ليس وبلورتفي دولة كرست في القانون  يعيشونهم  المواطنين،
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وكانوا  ،دولة لجميع مواطنيها ألنها دولة يهودية. هؤالء الفلسطينيون الذين بقوا في إسرائيل بعد قيام الدولة

حكمهم مس، تكانوا محكومين من قبل الجيش اإلسرائيلي كطابور خا ،يشكلون خمسة عشر بالمئة من السكان

، الحقوقمتركزاً على  نضالهم (. لقد كان Robinson  2013لتسهيل استعمار أراضيهم ) ُوضعتقوانين 

حتجاج على تلك الظروف، والدفاع عن لالوأيًضا للحفاظ على مساحة للحديث عن ظروفهم وتاريخهم، و

 هويتهم الوطنية والسياسية.

(، احتجت األقلية الفلسطينية على السياسات 2021لطاني )وكما الحظ الباحث القانوني الفلسطيني نمر س

 ؛والممارسات التمييزية لعقود. واستخدموا أساليب متعددة؛ من شعر المقاومة إلى األحزاب السياسية الرسمية

 Rouhana & Sabbagh-Khouryناضلوا من أجل الحقوق المدنية واالعتراف بهويتهم الثقافية والسياسية )

ذا ضمن نظام قانوني صهيوني "يطرح، ويبرر، ويرسخ بشكل عام مكانة منفصلة وأدنى (، وكان ه2017

(. وكان من ضمن األصوات البارزة في هذه Sultany2017 :191للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل")

 النضاالت مركز عدالة القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل، الذي عمل وما زال يعمل على توثيق

ورفع القضايا في المحاكم ضد سياسات إسرائيل التمييزية، ودعم حقوق الفلسطينيين منذ تأسيسه في العام 

. في نفس الفترة، تحول الخطاب السياسي الفلسطيني نحو دعوات لدولة لجميع المواطنين، واإلصرار 1996

ي انتزاع فوالمستوطنين  ئيلعلى االعتراف بشروط "النكبة المستمرة"، لتسليط الضوء على استمرار إسرا

(. وكجزء من هذا التحول، ازدهرت الجهود بين Sabbagh-Khoury2021الفلسطينيين )أراضي 

 الفلسطينيين في الضفة الغربية وإسرائيل للعمل معًا من أجل التحّرر الجماعي.

حو متزايد، لى نكشف النشطاء الفلسطينيون من داخل إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة والشتات، ع

عن ظروف القمع المشتركة التي يمرون بها كضحايا لالستعمار االستيطاني اإلسرائيلي في جميع أنحاء 

" الذي نشر منهًجا للعدالة الفلسطينية POC Online Classroomفلسطين التاريخية وخارجها. يؤكد موقع "

بالتعبير عن: "أن النضال من أجل العدالة أن المزيد من المجموعات الناشطة تقوم مفاده فهًما مشترًكا 

الفلسطينية مرتبط بالنضاالت ضد االستعمار االستيطاني وعنف الدولة في جميع أنحاء العالم. وأن العسكرة، 

والمراقبة، والعنف ضد الفلسطينيين والمجتمعات الملونة في الواليات المتحدة مترابطة بشدة ")بدون 

 تاريخ(.

من الجهود  اجزءً تعرض للمد والجزر عبر الزمن، لتضامن العابر للقوميات، والذي كان هذا االهتمام با

، حيث 2021واضًحا في تصاعد العنف في أيار وغدا (، Allen 2018السياسية الفلسطينية على مدى قرن )

 سعت إسرائيل إلى إخماد مقاومة عمليات إخالء المستوطنين للفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وكما غردت الباحثة، والشاعرة، والناشطة في مجال حقوق اإلنسان رفيف زيادة في ذلك الوقت، "تُظهر 

عاًما من  73االحتجاجات في جميع أنحاء فلسطين التاريخية واحتجاجات الالجئين في الخارج أنه رغم 

وق اط الداعم لحقنحن موجودون ونقاوم وسنعود." أصبح النش -محاولة محو وتفتيت الشعب الفلسطيني 

اإلقامة في حي الشيخ جراح بمثابة بارقة أمل وبوتقة للنضال من أجل حقوق الفلسطينيين في جميع أنحاء 

 إسرائيل، واألراضي الفلسطينية المحتلة، والشتات.

 إسرائيل: دولة فصل عنصري 

في محاولة تحقيق تضامن أوسع وإضفاء الشرعية على النضال لتحرر الفلسطينيين، سعت مجموعة متزايدة 

من األصوات إلى إعادة تأطير الخطاب حول "الصراع"؛ وكان تحليل الطرق التي تشبه بها إسرائيل نظام 

ام الماضيين. منذ الع الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أمًرا محوريًا في هذه الجهود على مدى العقدين

، ينظم الطالب النشطاء في الجامعات في جميع أنحاء العالم فعاليات تعليمية خالل "أسبوع الفصل 2005

، تم تنظيم هذه الفعاليات لزيادة الوعي حول كفاح BDSالعنصري اإلسرائيلي". وكجزء من حركة المقاطعة 

ريقيا بين جهود الفلسطينيين والحراك في جنوب إف التحرير الفلسطيني، وتسليط الضوء على أوجه التشابه

 لمناهضة الفصل العنصري.
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إضافة إلى تصاعد الخطاب الذي يصف إسرائيل كدولة فصل عنصري، أثارت التطورات في المحكمة 

الجنائية الدولية، التي تؤكد السلطة القضائية للمحكمة على األراضي الفلسطينية المحتلة، مما يسمح للمدعي 

م بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي وقعت في فلسطين المحتلة، تفاؤاًل حذًرا لدى العا

البعض بأن هذه المؤسسة يمكن أن تحاسب األفراد اإلسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 

 في فلسطين.

 خاتمة 

ف حاولت من خالل هذا المقال تقديم نوع من "التحليل ا لتقاطعي"، كما يسميه ستيوارت هول. وهو ما يُعر 

ببراعة على أنه "تحليل الميول المتقاربة والمتباينة التي تشكل مجمل عالقات القوة داخل مجال اجتماعي 

 Gilbert) .معين خالل فترة زمنية معينة"، ويدعم التحليل التقاطعي تحديد "التهديدات والفرص السياسية"

خالل التركيز على بضع لحظات رئيسية من التاريخ السياسي الفلسطيني والنظر في  ويمكننا من (2019

الظروف التي كانت موجودة في لحظات التضامن النسبي والزخم السياسي، تقييم كيف يمكن لنشاط حقوق 

ات واإلنسان البناء على جهود أوسع والمساهمة فيها. في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي علت أص

أولئك الذين يعرفون حقًا معنى العنصرية االستعمارية في جميع أنحاء العالم الثالث دفاًعا عن حقوق 

الفلسطينيين. لكن تبدد هذا الدفاع إلى عوالم غير كافية من الخطابات في األمم المتحدة. يجب أن تكون 

نضاالتنا النقد، والنقاش، واالعتراف باألولوية في الوقت الحالي وبشكل ثابت الحفاظ على مساحات للتعليم، و

  .المشتركة ضد األعداء المشتركين
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