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 الفلسطينية مجلس منظمات حقوق اإلنسانصادرة عن  ورقة موقف

 

سحب تقرير اإلسكوا تستر على جريمة: ريما خلف، ريتشارد فولك، وفيرجينيا تالي أسسوا ملرحلة ومنهج جديد 

 نظام السيطرة اإلسرائيليإلنهاء 

 

 مقدمة

إن سحب تقرير يطرح أدلة مفصلة على ارتكاب إسرائيل لجريمة ابارتايد ضد الشعب الفلسطيني من قبل األمين 

، بالرغم من صدوره عن إحدى هيئاتها ومعد من قبل خبراء بمستوى رفيع ، أنطونيو غوتيريسالعام لألمم املتحدة

نظام العالمي لحقوق اإلنسان، والتي تعتبر األمانة وعالمي، هو بمثابة تستر على جريمة، بما يقوض مصداقية ال

العامة لألمم املتحدة أحد أركانه.  يؤكد مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية أن قرار األمين العام لألمم 

املتحدة بسحب التقرير يمثل مساهمة في تحصين إسرائيل من العقاب على جريمة ضد اإلنسانية كشف التقرير عن 

 فة أركانها، وهو ما يجعله بمثابة شريك في معاناة الشعب الفلسطيني تحت نظام االبارتايد اإلسرائيلي. توافر كا

 

من على املوقع االلكتروني الرسمي للجنة األمم املتحدة  2017مارس  17وقد عرض التقرير، والذي تم سحبه بتاريخ 

نشره، حقائق طاملا وثقتها ونشرتها مؤسسات حقوق االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( بعد يومين من 

اإلنسان الفلسطينية والدولية، وتضمنته العديد من األبحاث املوضوعية التي تم تجاهلها، ملجرد إنها تمثل خطوط 

حمراء للدول الكبرى الداعمة لالحتالل اإلسرائيلي.  ويؤكد مجلس املنظمات أن التقرير يستحق االشادة من حيث 

 من سحبه.موضوعه 
ً
 ودقة محتواه، وكان األولى باألمين العام العمل من أجل ضمان تنفيذ توصياته بدال

 

، 1948وقد كشف التقرير حقيقة سياسة االبارتايد اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين والتي بدأت منذ قيامها العام 

وق زية تضمن من خاللها تفوكيف قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربعة أقسام، وأخضعت كل قسم لقوانين تميي

 في األرض املحتلة عام  50العرق اليهودي على الفلسطيني.  وكذلك بين التقرير ما فعلته إسرائيل خالل 
ً
 1967عاما

لتضمن عزل الفلسطينيين عنها وما مارسته ضدهم من اضطهاد لضمان التفوق الديمغرافي واالجتماعي واالقتصادي 

 للعرق اليهودي.

 

ة الدكتورة ريما خلف، األمينة التنفيذية لإلسكوا، في أعقاب قرار األمين العام بسحب التقرير، بمثابة تعتبر استقال

صفعة في وجه الضغوط التي تمارسها عدد من األطراف الدولية على األمم املتحدة لإلبقاء على إسرائيل دولة فوق 
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 جهالقانون ومحصنة من املحاسبة.  
ً
ود معدي التقرير، أصحاب املواقف املوضوعية ويثمن مجلس املنظمات عاليا

امللتزمة بمبادئ حقوق اإلنسان، البروفيسور ريتشارد فولك، املقرر الخاص السابق املعني بحالة حقوق اإلنسان في 

، والبروفيسور فرجينيا تالي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة إلينوي 1967األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام 

ة.  ويرى مجلس املنظمات أن هذا التقرير يؤسس ملرحلة ومنهج جديد في النضال إلنهاء جريمة االبارتهايد الجنوبي

اإلسرائيلية، ويدعو املجتمع الدولي، وخاصة االتحاد األوروبي، واألمم املتحدة وكافة الجهات ذات العالقة لتنفيذ 

 التوصيات الواردة فيه.

 

قليمية لغرب آسيا هي إحدى اللجان الخمس التي شكلتها األمم املتحدة لتحقيق ومن الجدير بالذكر أن اللجنة اإل

نشئت بتاريخ 
ُ
، بموجب قرار املجلس 1973األهداف االقتصادية واالجتماعية التي حددها ميثاق األمم املتحدة، وقد أ

لدان األعضاء وتشجيع (، وتضطلع بمهمة تعزيز التعاون والتكامل بين الب55)د 1818االقتصادي واالجتماعي رقم 

 التنمية املستدامة. 

 

املحور األول  :فيما يلي تبيان ملوقف مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية من التقرير وسحبه، في أربعة محاور 

يتناول أهمية التقرير، أما املحور الثاني فيبرز الدالالت الخطيرة لسحبه، أما املحور الثالث فيستعرض محتوى 

 تقدم هذه الورقة توصيات لصناع القرار. التقرير ب
ً
 اختصار.  وأخيرا

 

 

: أهمية تقرير اإلسكوا
ً
 أوال

تكمن أهمية التقرير في موضوعه وجهة إصداره ومكانة ومصداقية من قاموا بإعداده، حيث يعتبر التقرير األول من 

نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات األمم املتحدة، بعد تجاهل طويل لهذه الجريمة القائمة ضد الشعب الفلسطيني 

م االبارتايد الذي أقامته إسرائيل للسيطرة على الشعب منذ عقود.  ويمثل ما جاء في التقرير منحى جديد في فهم نظا

الفلسطيني، والذي من خالله أسست للسيطرة الدائمة للعرق اليهودي، حيث شمل التقرير الفلسطينيين في كافة 

 .1967مناطق فلسطين التاريخية بحدودها االنتدابية والشتات، وليس فقط األرض املحتلة عام منذ 

 

 في توقيته، حيث يأتي في ظل تصاعد سياسة االستيطان اإلسرائيلي والتصريحات املعلنة وتبرز أهمية التقري
ً
ر أيضا

للقادة اإلسرائيليين والتي تشير إلى نية السلطات اإلسرائيلية ضم الضفة الغربية املحتلة، وهو ما تمت ترجمته من 

ؤر متلكات الفلسطينية الخاصة ويشرعن البخالل سن ما يعرف بـ "قانون التسوية" والذي يشرعن االستيالء على امل

االستيطانية القائمة على أراض ي الفلسطينيين في الضفة الغربية ويسمح بمصادرة أراٍض جديدة.  وهذا القانون كان 

.  كما 1967بمثابة اللمسة األخيرة من الصورة التي اكتمل بها نظام االبارتايد اإلسرائيلي في املناطق املحتلة منذ عام 
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، والقاض ي بإدانة االستيطان اإلسرائيلي، 2016( لعام 2334تي التقرير بعد شهور قليلة من قرار مجلس األمن رقم )يأ

واعتباره غير قانوني، ومطالبة دول العالم بالتعامل على هذا األساس.  وبذلك، فقد جاء هذا التقرير ليضع النقاط 

لسابقة، ليضع املجتمع الدولي بكل مكوناته أمام على الحروف ويكشف ما أسست له إسرائيل في العقود ا

الذي يجمع ما بين االستعمار  مسؤولياتهم، ويكشف الوجه القبيح لداعمي استمرار نظام السيطرة اإلسرائيلي

 حاللي واالبارتهايد.اإل 

 

الوثائق ة بكما ويمثل التقرير أهمية خاصة ملا يتمتع به من مصداقية عالية من حيث اعتماده على معلومات مثبت

ومقرة من الجميع، حيث أعاد عرضها بتراتبية شديدة الدقة لتتضح معها صورة نظام االبارتايد بشكل جلي.  كما إن 

عد من قبل أثنين من القامات الرفيعة املعروفة واملشهود لها بالكفاءة واملوضوعية في مجال حقوق اإلنسان 
ُ
التقرير أ

و البروفيسور ريتشارد فولك، منصب مقرر األمم املتحدة السابق املعني والبحث العلمي.  وقد شغل أحدهما، وه

، وهو ما يعطيه 2014 -2008، لست سنوات 1967بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام 

العلوم  ةدراية تفصيلية بالوضع في األرض الفلسطينية.  ويعتبر الباحث الثاني، البروفيسور فرجينيا تالي، أستاذ

السياسية في جامعة إلينوي الجنوبية، أحد أبرز الباحثين في مجال الصراعات العرقية واإلثنية املقارن، والتي شغلت 

-2007منصب باحث رئيس ي وخبيرة في مجلس أبحاث العلوم اإلنسانية في جنوب أفريقيا ألكثر من ثالث سنوات 

 وسط.، حيث كانت تقود مشروع املجلس في الشرق األ 2010

 

: دالالت سحب التقرير
ً
 ثانيا

يمثل سحب التقرير انتكاسة حقيقية ملصداقية األمم املتحدة، حيث أظهرها في دور املتستر على الجريمة والداعم 

 عن رفضها لتلك الحصانة بشكل قاطع، وخاصة ملجرمي 
ً
لحصانة اإلفالت من العقاب، وهي التي طاملا أعلنت مرارا

 في كشف حجم الضغوط التي  الحرب.  وقد كان ملوقف
ً
 مهما

ً
الدكتورة ريما خلف، بإعالن استقالتها ونشرها دورا

تمارس على األمم املتحدة واملؤسسات الدولية بشكل عام للتستر على الجرائم اإلسرائيلية وتحصين قادتها من 

 من الضغوط التي تمارسها الواليات املتحدة وإسرائيل مل
ً
ية من نع املحكمة الجنائية الدولاملساءلة.  وهذا واضح أيضا

 فتح تحقيق في الجرائم اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين.

 

وقد حاول ستيفان دوجاريك، املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة، في أعقاب قبوله استقالة الدكتورة خلف، 

 دم اتباع اإلجراءات الالزمةتبرير سحب األمين العام للتقرير، وقال إن سحبه لم يكن بسبب موضوعه، ولكن لع

، إنها تقدر حجم الضغوط 2017مارس  17لنشره.  وباملقابل، أكدت السيدة خلف في استقالتها، التي قدمتها بتاريخ 

والتهديد والترهيب الذي تعرض له األمين العام لكي يقوم بإصدار أمر بسحب التقرير، ولكنها استطردت تخاطب 

 األمين العام لألمم املتحدة:
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   أجد نفس ي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط.. "
ً
 سويا

ً
، بل بصفتي إنسانا

ً
 دولية

ً
ال بصفتي موظفة

بالقيم واملبادئ اإلنسانية السامية التي طاملا شكلت قوى الخير في  -شأني في ذلك شأنك–فحسب، أؤمن 

سست عليها منظمتنا هذه، األمم املتحدة
ُ

أي العين كيف أن أهل هذه املنطقة لقد رأيَت ر  ...التاريخ، والتي أ

يمرون بمرحلة من املعاناة واأللم غير مسبوقة في تاريخهم الحديث؛ وإن طوفان الكوارث الذي يعمهم اليوم 

لم يكن إال نتيجة لسيل من املظالم، تم التغاض ي عنها، أو التغطية عليها، أو املساهمة املعلنة فيها من قبل 

املنطقة ومن خارجها. إن هذه الحكومات ذاتها هي التي تضغط عليك اليوم  حكومات ذات هيمنة وتجبر، من

 لتكتم صوت الحق والدعوة للعدل املاثلة في هذا التقرير.."

 

وقد أظهر جواب استقالة الدكتورة خلف قبح الصورة ومدى الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، وتورط األمم املتحدة 

 لذلك.  ومحاولة إخفاء تقرير اإلسكوا ليست بشكل مباشر في إخفاء مالمح جرائ
ً
م االحتالل، طاملا وجدت سبيال

  السابقة األولى لألمم املتحدة في حماية إسرائيل، بل سبق ذلك العديد من املواقف السلبية الحامية لالحتالل. 

 

: محتوى التقرير
ً
 ثالثا

يسجل هذا التقرير عالمة فارقة في فهم الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حيث أجمل ما وصل إليه هذا الصراع من 

سيطرة إسرائيلية ونجاحها في إقامة نظام فصل عنصري محكم، عملت على بنائه بالتدريج عبر عقود.  وتناول التقرير 

أن وصف  داهأكد معئيلية الضطهاد الفلسطينيين، والذي كافة جوانب نظام االبارتايد الذي أسسته السلطات اإلسرا

، كأحد صور الجرائم ضد اإلنسانية كما عرفتها املادة )
ً
 قانونيا

ً
 بل وصفا

ً
( 7إسرائيل بأنها دولة ابارتايد ليس سياسيا

ي السياسات يد فمن ميثاق روما املنش ئ للمحكمة الجنائية الدولية.  وقد أثبت التقرير وجود كافة أركان جريمة االبارتا

 اإلسرائيلية املتبعة ضد الفلسطينيين، كما فند الجدل اإلسرائيلي في هذا السياق.

 

وكان أبرز سمات نظام االبارتايد التي كشف عنها التقرير هي: تقسيم الفلسطينيين إلى أربعة اقسام، وإخضاع كل 

التي  سرائيل، وتشجيع الهجرة اليهودية في الوقتقسم منهم إلى نظم وقوانين مختلفة، وحرمانهم من امللكية في داخل إ

يمنع فيه عودة الالجئين الفلسطينيين.  ويضاف إلى ذلك العديد من القوانين التمييزية والتي وضعت لتضمن تفوق 

ايد تمارس فيها إسرائيل سياسات االبارت تأربعة فضاءاوسيطرة العرق اليهودي على الفلسطيني. وقد حدد التقرير 

سطينيين، ويرى التقرير إن مجموعها يشكل نظام ابارتايد واحد وشامل يهدف إلى ضمان سيطرة عرق على ضد الفل

 آخر:
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مليون، والذين عاشوا خالل العشرين سنة األولى  1,7الفضاء األول: الفلسطينيون مواطنو دولة إسرائيل، وعددهم 

نسية اإلسرائيلية عليهم، دون أن تعطى حقوق من قياد دولة إسرائيل تحت الحكم العسكري، وبعدها تم فرض الج

املواطنة كاملة لهم، حيث يشكل كل من قانون العودة اإلسرائيلي وقانون الدخول واملواطنة اللذان وضعا في مطلع 

نيات من القرن املاض ي األساس العنصري للتفرقة بين املواطن )أي شخص يحظى بالجنسية اإلسرائيلية( يالخمس

 هو الشخص اليهودي(.  وقد طورت إسرائيل نظام الفصل العنصري باالستناد إلى واملواطن القومي
ً
/الوطني )حصرا

ة االسرائيلية للتمييز واالضطهاد، من خالل قوانين وممارسات يون حملة الجنسيذلك؛ حيث يتعرض الفلسطين

مى "قوميتها يلة للحفاظ على ما يسعنصرية.  وأشار التقرير إلى حصانة القوانين التمييزية والتي تعتبرها إسرائيل وس

 اليهودية". 

 

الفضاء الثاني: الفلسطينيون أهل القدس، وذكر التقرير إنهم حرموا من حقهم في املواطنة، حيث ال تعترف بهم 

إسرائيل كمواطنين، ويتعرضون للتمييز واالضطهاد واألبعاد والتهجير من املدينة، باإلضافة إلى هدم منازلهم، من 

الحفاظ على التفوق اليهودي في املدينة. ويضاف إلى ذلك العديد من االنتهاكات األخرى املتعلقة بالتدابير أجل 

 التمييزية التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك فيما يتعلق بالحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن.

 

ايد غزة، حيث أكد التقرير إن تعريف جريمة االبارتالفضاء الثالث: ويشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 

 على هذه املناطق. وتناول التقرير أبرز اشكال االضطهاد والتنكيل التي تمارسها قوات االحتالل ضد 
ً
ينطبق تماما

الفلسطينيين على أساس عرقي، وحقيقة تطبيقها القانون العسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي 

 القانون املدني اإلسرائيلي على اإلسرائيليين املستعمرين الذين يعيشون في املستوطنات املقامة هناك. تطبق

 

 من جنسيتهم وحرموا من 
ً
الفضاء الرابع: ويشمل الفلسطينيين في الشتات، والذين هجروا ابتداًء، وجردوا تعسفا

ة التي هجروا منها، واستعادتهم ملمتلكاتهم، حقهم في جبر أضرارهم بما يشمل حقهم العودة إلى ديارهم األصلي

وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، في الوقت الذي تقوم فيه بتشجيع الهجرة اليهودية.  وتعلن إسرائيل وبشكل 

"التهديد الديمغرافي" للفلسطينيين.  وهي تقر بذلك، إنها تعمل  أسمتهواضح إن هدف سياستها تلك هو الحماية مما 

 طرة العرق اليهودي على الفلسطينيين. على ضمان سي

 

خضع له الشعب 
ُ
ووضع التقرير توصيات مفصلة تمثل خارطة طريق للعمل على القضاء على نظام االبارتايد الذي ا

الفلسطيني لعقود.  وقد وضع التقرير توصيات للمجتمع الدولي، األمم املتحدة، الشركات العاملية، املجتمع املدني، 

. وكانت التوصيات تنصب على ضرورة العمل على مقاطعة هذا النظام، وسحب االستثمارات منه ولإلسكوا نفسها

سواء من قبل الدول أو الشركات.  كما أوص ى التقرير األمم املتحدة وأجهزتها ذات العالقة ومختلف الجهات الدولية 
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"، باعتبار 1973صري واملعاقبة عليها لسنة بمتابعة مدى التزام إسرائيل بـ"االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العن

تجريم االبارتايد من النصوص الدولية اآلمرة امللزمة للجميع والتي ال يجوز االتفاق على مخالفتها.  كما وطالب الجمعية 

خاص ، ومركز األمم املتحدة ال1962العامة بإعادة إحياء اللجنة الخاصة بمناهضة جريمة االبارتايد املشكلة في العام 

، بهدف متابعة معاناة الفلسطينيين 1991 -1976بمناهضة جريمة االبارتايد والتي كانت قد مارست عملها في الفترة 

 تحت نظام االبارتايد اإلسرائيلي.

 

: توصيات مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية
ً
 رابعا

بالتراجع عن سحب التقرير، واعادة يطالب مجلس منظمات حقوق اإلنسان األمين العام لألمم املتحدة  .1

 نشره، والعمل على تبني التوصيات التي جاءت فيه، والعمل على تنفيذها.

يطالب مجلس حقوق اإلنسان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق الواردة في التقرير وتكييفها  .2

 لعرضها على مجلس األمن والجمعية العامة.
ً
 ورفع النتائج للمجلس، تمهيدا

طالب السلطة الفلسطينية بالتحرك من أجل اعادة نشر التقرير والسعي من خالل الجمعية العامة لتنبي ي .3

 توصياته على نطاق واسع.

يطالب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل جريمة االبارتايد ضد  .4

 الشعب الفلسطيني، وتقديم املسؤولين عنها للمحاكمة.
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مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 

 االنسان

 املدير العام -سحر فرنسيس 

 

 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان

 التنفيذياملدير   -هالة القيشاوي جبر

 

 مؤسسة الحق

  املدير العام -شعوان جبارين 

 

 مركز امليزان لحقوق اإلنسان

  املدير العام -عصام يونس 

 

رع ف -الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 فلسطين

  املدير العام -خالد قزمار 
 

املركز الفلسطيني ملصادر حقوق  -بديل 

 املواطنة والالجئين

  املدير العام -نضال العزة 

  

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 حريات -املدنية 

  املدير العام -حلمي األعرج 

 

 لدراسات حقوق اإلنسانمركز رام هللا 

  املدير العام -صهيب الشريف 

 

مركز القدس للمساعدة القانونية 

 وحقوق اإلنسان

 املدير العام -عصام عاروري 

 

 

 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 املدير العام –راجي الصوراني 
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