منظمة التحرير الفلسطينية

شباط  -فرباير ٢٠٢٢

دائرة الرتبية والتعليم العايل
اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم

ورقة حقائق
(التمييز العنرصي اإلرسائييل يف امليدان الرتبوي والثقايف والعلمي :القدس نموذجاً)
حقائق وأرقام:
ضمــت «إرسائيــل» القــدس الرشقيــة عــام  ،1967وطبقــت «قانــون الدخــول إىل إرسائيــل» لعــام  1952عــى الفلســطينيني الذيــن كانــوا
* ّ
يعيشــون هنــاك وصنّفتهــم كـــ «مقيمــن دائمــن» ال كمواطنــن ،وهــو نفــس الوضــع الــذي ُيمنــح ألي أجنبــي غــر هيــودي ينتقــل إىل
«إرسائيــل».
*سـ ّن الكنيســت اإلرسائيــي يف العــام  2018قانــون «القوم ّيــة اليهوديــة»  ،الــذي ُيكـ ّـرس حــق الشــعب اليهــودي يف تقريــر املصــر مــع اســتبعاد
اآلخريــن ،وينــص عــى أن التمييــز بــن اليهــود يف «إرسائيــل» (ويف مجيــع أنحــاء العــامل) مــن غــر اليهــود أمــر أســايس ورشعــي.
*بــن بدايــة احتــال «إرسائيــل» للقــدس الرشقيــة يف  1967وهنايــة  ،2019ألغــت «إرسائيــل» اإلقامــة الدائمــة ملــا ال يقــل عــن  114ألــف
حجــة عــدم إثبــات وجــود «مركــز حيــاة» يف القــدس ،مســتهدفة مــن قالــت إهنــم كانــوا يعيشــون يف
فلســطيني مــن القــدس الرشقيــة ،حتــت ّ
أجــزاء أخــرى مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة خــارج احلــدود البلديــة للقــدس الرشقيــة ،أو الذيــن كانــوا يدرســون ،أو يعيشــون يف اخلــارج
لفــرات مطولــة .كــا فقــد آخــرون إقامتهــم بعــد أن حصلــوا عــى إقامــة دائمــة أو جنســية يف بلــد آخــر.
*شـ ّيدت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي يف العــام  2002حتــت حجــج أمنيــة ،جــزء ًا مــن جــدار الفصــل العنــري يف منطقــة القــدس بطــول
أكثــر مــن  200كيلومــر ،ويبلــغ طــول مســار جــدار الفصــل العنــري حــوايل  700كيلومــر حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الورقــة.
*الفلســطينيون يف مدينــة القــدس املحتلــة :ال ُيســمح هلــم بالتظاهــر؛ تــم حظــر العديــد مــن اجلمعيــات ؛ وتقريبــ َا أي بيــان ســيايس يعتــر
حتريضـ ًا ،كــا و تعمــل ســلطات االحتــال اإلرسائيــي عــى منــع أي نشــاط اجتامعــي أو ثقــايف أو ســيايس مرتبــط بــأي شــكل مــن األشــكال
بالســلطة الفلســطينية.
* 72٪من العائالت الفلسطينية تعيش حتت خط الفقر  ،مقابل  26٪من العائالت اليهودية.
*للحكومــة اإلرسائيليــة ســتة مكاتــب رعايــة اجتامعيــة يف األحيــاء الفلســطينية ،التــي تقــوم بتقديــم معلومــات للســكان الذيــن يتطلعــون إىل
تلقــي مســاعدات حكوميــة أو خدمــات أخــرى ،يف مقابــل  19مكتب ـ ًا يف األحيــاء ذات الغالبيــة اليهوديــة.
* % 32من الطالب الفلسطينيني يف القدس الرشقية ال ُيكملون  16سنة من التعليم  ،مقابل  % 1.5من الطالب اليهود يف القدس.
* ُيقــدّ ر النقــص يف الغــرف الدراســية الــذي يواجهــه فلســطينيو القــدس الرشقيــة بـــ  3800غرفــة .بينــا يوجد نقــص بســيط يف الغرف الدراســية
يف التجمعــات الســكانية اليهوديــة أيض ًا.
* 44%فقط من فلسطينيي القدس الرشقية متصلون بشبكة املياه «بطريقة منظمة وقانونية».
1.1إن قــرارات االحتــال بإلغــاء اإلقامــة الدائمــة ذي تأثــر
واســع عــى الفلســطينيني ،ألن الذيــن يفقــدون اإلقامــة كثــر ًا
مــا يصطحبــون عائالهتــم معهــم عنــد مغــادرة املدينــة ،بينــا
يضطــر البقيــة إىل التأقلــم للحفــاظ عــى وضعهــم غــر املســتقر.
ـوف الفلســطينيون مــن فقــدان اإلقامــة ملــا لذلــك مــن تأثــر
ويتخـ ّ
مبــارش عــى حياهتــم اليوميــة ،حيــث حيــدّ د مــكان إقامــة العائلــة
ويمنعهــم مــن متابعــة الفــرص التعليميــة واملهنيــة يف اخلــارج،
وعليــه يمكــن القــول أن قــرارات اإللغــاء هــذه التــي تدفــع

الفلســطينيني إىل مغــادرة مدينتهــم األصليــة ،ترقــى إىل جريمــة
النقــل القــري التــي تعــدّ أحــد أشــكال الفصــل العنــري.
2.2تتبــع ســلطات االحتــال اإلرسائيــي سياســة التمييــز العنــري
منــذ احتالهلــا فلســطني عــام  ،1948إال أن قانــون «القوميــة
اليهوديــة» جيعــل التمييــز العنــري مبــد ًأ دســتوري ًا ملزمـ ًا جلميــع
مؤسســات الكيــان اإلرسائيــي ،التــي جيــب عليهــا بموجــب هــذا
القانــون العمــل عــى تعزيــز التفــوق اليهــودي يف كامــل املنطقــة
اخلاضعــة للســيطرة اإلرسائيليــة.

3.3تُق ّيــد القوانــن اإلرسائيليــة حقــوق املقدســيني املدنيــة
والسياســية حتــت حجــج أمنيــة واهيــة  ،حيــث ُيمنــع املقدســيون
مــن املشــاركة يف احليــاة السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة ،مــن خــال حرماهنــم مــن احلــق يف حريــة التعبــر
والتجمــع الســلمي وتكويــن اجلمعيــات  ،والتــي ذكــرت
عــى وجــه التحديــد يف االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى مجيــع
أشــكال التمييــز العنــري عــام .1965
ُ 4.4ت ّيــز الســلطات اإلرسائيليــة بشــكل حــاد يف ختصيــص املــوارد
وتوفــر اخلدمــات بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن يف القــدس.
حيــث أن معظــم األحيــاء الفلســطينية لدهيــا بنيــة حتتيــة ســيئة ،
وخدمــات ومرافــق صحيــة وترفيهيــة وتعليميــة غــر مالئمــة
 ،ويف املقابــل فــإن معظــم األحيــاء ذات الغالبيــة اليهوديــة هبــا
طــرق معبــدة جيــد ًا  ،والعديــد مــن احلدائــق واملالعــب  ،ومجــع
النفايــات بشــكل ٍ
كاف  ،وأماكــن كافيــة لألطفــال يف املــدارس.
عــرف امليثــاق الوطنــي الصــادر عــن منظمــة التحريــر
ُ 5.5ي ّ
الفلســطينية ،الفلســطينيني عــى أهنــم «املواطنــون العــرب الذين
كانــوا يقيمــون إقامــة عاديــة يف فلســطني حتــى عــام  »1947مــع
التأكيــد عــى أن اهلويــة «تنتقــل مــن اآلبــاء إىل األبنــاء» ،وأن
«اليهــود الذيــن كانــوا يقيمــون إقامــة عاديــة يف فلســطني حتــى
بــدء الغــزو الصهيــوين هلــا ،يعتــرون فلســطينيني».
6.6إن مــا تقــوم بــه «إرسائيــل» مــن متييــز عنــري يف مدينــة
القــدس ُيم ّثــل انتهــاك ًا فاضحــ ًا للقوانــن واملواثيــق الدوليــة ال
ســ ّيام االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز
العنــري ( ، )ICERDالتــي تُعـ ّـرف «التمييــز العنــري» عــى
أنــه «أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل عــى أســاس
العــرق أو اللــون النســب أو األصــل القومــي أو اإلثنــي الــذي
هيــدف أو يــؤدي إىل إبطــال أو إعاقــة االعــراف بحقــوق اإلنســان
واحلريــات األساســية أو التمتــع هبــا أو ممارســتها  ،عــى قــدم
املســاواة  ،يف املجــاالت السياســية أو االقتصاديــة أو االجتامعيــة
أو الثقافيــة أو أي جمــال آخــر مــن جمــاالت احليــاة العامــة».
ُ 7.7يعـ ّـرف نظــام رومــا األســايس أيضـ ًا جريمــة الفصــل العنرصي
باعتبارهــا أي جرائــم اضطهــاد تُرتكــب يف ســياق نظام مؤســي
قوامــه االضطهــاد املنهجــي والســيطرة املنهجيــة مــن جانــب
مجاعــة عرقيــة واحــدة إزاء أيــة مجاعــة أو مجاعــات عرقيــة
أخــرى ،وترتكــب بن ّيــة اإلبقــاء عــى ذلــك النظــام ،وتشــمل
هــذه اجلرائــم :احلرمــان املتعمــد والشــديد مــن احلقــوق

األساســية بــا يتعــارض مــع القانــون الــدويل بســبب هويــة
اجلامعــة أو املجموعــة (أي مجاعــة أو مجاعــة حمــددة عــى أســاس
ســيايس  ،أو عرقــي  ،أو قومــي  ،أو إثنــي  ،أو ثقــايف  ،أو دينــي ،
أو نــوع اجلنــس  ،أو أي أســس أخــرى .)..
ُ 8.8ت ّثــل ممارســات الفصــل العنــري اإلرسائيليــة انتهــاك ًا واضحـ ًا
ورصحيــ ًا التفاقيــة منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم
والثقافــة «اليونســكو» ملكافحــة التمييــز يف جمــال التعليــم ،التــي
صادقــت عليهــا فلســطني يف العــام  ،2018حيــث ترفــض
االتفاقيــة «أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم عــى
أســاس العــرق أو اللــون أو اجلنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي
الســيايس أو غــر الســيايس أو األصــل القومــي أو االجتامعــي أو
الوضــع االقتصــادي .أو الــوالدة  ،يكــون غرضهــا أو تأثريهــا
إبطــال أو إعاقــة املســاواة يف املعاملــة يف التعليــم» .كــا وتشــر
اتفاقيــة اليونســكو ،إىل أن التمييــز يف التعليــم هــو انتهــاك
حلقــوق اإلنســان املذكــور باإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان.

إعداد :فادي أبوبكر
ق.أ مدير عام اإلدارة العامة للدوائر التخصصية
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