مذكرة سياساتية من الشبكة

فلسطين تسجل سابقةً بشكوى قانونية
كتبته زها حسن
ينصب االهتمام على «اإلحالة» التي رفعتها دولةُ فلسطين مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية ،والتي تتهم المسؤولين اإلسرائيليين فيها
بارتكاب جرائ َم حرب وجرائ َم ضد اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني .غير أن هناك شكوى أخرى تقدمت بها دولة فلسطين مؤخرًا ولكنها
باهتمام أقل بكثير رغم أن مخرجاتها ستكون مهمة في بناء األساس القانوني والوقائعي لمقاضاة المسؤولين اإلسرائليين الذين قد
حظيت
ٍ
ُ
يواجهون ته ًما أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها  -ومقاضاة دولة إسرائيل نفسها أيضًا إذا طلب من محكمة العدل الدولية أن تدلي برأيها
االستشاري.

أهمية الشكوى المرفوعة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري
تقدمت فلسطين في نيسان/أبريل الماضي بشكوى قانونية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لألمم المتحدة ،تشتكي فيها من
انتهاكات جسيمة واقعة على حقوق الشعب الفلسطيني .وكما اإلحالة المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،تنطوي الشكوى تحديدًا على
ادعاءات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية .غير أن هناك ثالثة أسباب أخرى تعزز أهمية الشكوى المرفوعة إلى اللجنةً :
أول،
«دولة فلسطين» هي الم َّدعي؛ ثانيًا ،القضية مرفوعة على دولة إسرائيل ،وليس على فرد؛ ثالثًا ،تسمح اإلجراءات ال ُمتبعة لخبرا َء قانونيين
قرار بشأن الممارسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية
دوليين مكلَّفين بالقضاء على العنصرية والفصل العنصري واألبرتهايد بإصدار
ٍ
المحتلة ،وسيكون القرار رسميًا يُحتَجُّ به أمام الهيئات الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
آذنت هذه الشكوى بمرحلة جديدة هي األولى من نوعها .فلم يَستخدم أح ٌد من
قبل هذه اآللية للتظلم من انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها دولة أخرى.
وإذا مضت اللجنة قد ًما في إجراءات الشكوى وطلبت من لجنة خبراء مختصة
األرض
أن تصدر نتائجها ،فإن ذلك سيؤكد كينونة الدولة الفلسطينية وأن
َ
الفلسطينية المحتلة هي أرض السيادة الفلسطينية .وفي وقت ينظر فيه الكنيست
بعضها أو كلها ،وفي وقت تعكف فيه
اإلسرائيلي في ضم الضف ِة الغربية،
ِ
كأرض
وزارة الخارجية األمريكية على محو اإلشارات للضفة الغربية وغزة
ٍ
محتلة في تقاريرها القُطرية ،تؤكد هذه المنظمة القانونية الدولية بأن فلسطين
تملك الصفة القانونية كدولة ،األمر الذي يعزز الموقفَ الفلسطيني ويؤكد عدم
قانونية التصرفات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة.

“لم يَستخدم أح ٌد من قبل
لجنةَ القضاء على التمييز
العنصري التابعة لألمم
المتحدة للتظلم من انتهاكات
حقوق اإلنسان التي ترتكبها
دولة أخرى”.

هذه هي المرة األولى أيضًا التي تقف فيها دولتا فلسطين وإسرائيل كخصمين
في إطار قضي ٍة قانونية مرفوعة أمام هيئ ٍة دولية تبت في مسائل حقوق اإلنسان أو المسؤولية الجنائية الدولية .اآلليات القضائية الدولية
القائمة ليست متاحة لتنظر في شكاوى فلسطين ضد االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان .فمحكمة العدل الدولية ال تملك صالحية النظر
في القضايا المتنا َزع فيها ما لم تقبل كلتا الدولتين بواليتها القضائية .أ ّما المحكمة الجنائية الدولية فال تنظر إال في القضايا المرفوعة ضد
أفراد.

وبخالف الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،وكالهما هيئةٌ سياسية تنحصر عضويتها في الدول ،فإن لجنة
القضاء على التمييز العنصري هي هيئةٌ تعاهدية أُنشئت بموجب االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،تضم في
عضويتها خبرا َء قانونيين دوليين في العنصرية والتمييز .وتُع ُّد اتفاقيةُ القضاء على التمييز العنصري التي ُكلِّفت اللجنة بصونها أح َد صكوك
حقوق اإلنسان األساسية .وقد صادقت فلسطين ( )2014وإسرائيل ( )1979على هذه االتفاقية التي تطالبهما باحترام مبدأ المساواة أمام
القانون والقضاء على أوجه التمييز القائم على أساس الجنس أو اللون أو األصل الوطني أو اإلثني ،وسائر ممارسات الفصل العنصري
واألبرتهايد ،بما فيها تلك الواقعة على أي أرض خاضعة لواليتهما.
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مواصلة العمل على صعيد المحكمة الجنائية الدولية ،والتركيز على لجنة القضاء على التمييز العنصري
إن اإلحالة التي رفعتها فلسطين مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية مهمة ،وقد أثارت توقعات بإجراء مساءلة جنائية محتملة لمسؤولين
مدنيين وعسكريين إسرائيليين على خلفية انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة في األرض الفلسطينية المحتلة .وهذه هي المرة األولى التي
طلبت فلسطينُ فيها من المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقًا ،رغم أنها زودت المحكمة في السابق بوثائق في سياق «دراستها األولية»
بشأن األفعال اإلسرائيلية منذ عملية الرصاص المصبوب في  - 2014بيد أن الدراسة تمت بوتيرة بطيئة جدًا ولم تُسفر عن فتح تحقيق
رسمي.

تشمل اإلحالة المرفوعة للمحكمة الجنائية الدولية االنتهاكات المرتكبة “تعتمد المحافل الدولية األخرى
أثناء قمع احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة ،وسياسة
إسرائيل على الوقائع واالستنتاجات
االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،
والعنف المستمر ضد الفلسطينيين خدمةً للتوسع اإلسرائيلي على األرض.
تداعيات جدية على صعيد العالقات القانونية التي تتوصل إليها
ٌ
سوف تتمخض عن اإلحالة الفلسطينية
الفلسطينية اإلسرائيلية المستقبلية وجهود إحالل السالم ،وسوف تتسبب
في صدور قوانين أمريكية تنص على تعليق المساعدات المقدمة للسلطة الهيئات التعاهدية المنبثقة عن
الفلسطينية وإغالق المكتب
واشنطن.التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في األمم المتحدة مثل لجنة القضاء
العاصمة األمريكية
على الفصل العنصري”.
إن الشكوى التي رفعتها فلسطين إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري

تتسم بأهمية بالغة .فالمحافل الدولية األخرى تعتمد في الغالب على النتائج
الواقعية واالستنتاجات القانونية للهيئات التعاهدية المنبثقة عن األمم المتحدة مثل لجنة القضاء على الفصل العنصري .ومن األمثلة الجديرة
بالذكر الرأي االستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن قانونية بناء جدار الفصل اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة .وهكذا،
األساس ألي
إذا أعلنت اللجنة نتائجها بعد البت في الشكوى المرفوعة من فلسطين على إسرائيل ،فمن المحتمل أن يش ِّكل ما توصلت إليه
َ
ً
مستقبل  -ويمكن االحتجاج بتلك النتائج في القضية المرفوعة اآلن أمام المحكمة الجنائية الدولية
رأي استشاري تصدره محكمة العدل الدولية
إلثبات المسؤولية الجنائية للمسؤولين اإلسرائيليين .وهذا يحتم متابعة الشكوى المرفوعة لدى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة
لألمم المتحدة ،وال سيما أن اإلحالة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن ادعا ًء بإقدام إسرائيل على إنشاء نظام فصل عنصري داخل
األرض الفلسطينية المحتلة.
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زها حسن هي محامية عن حقوق إنسان ومنسقة سابقة
ومستشارة قانونية أولى في فريق المفاوضات الفلسطيني أثناء
الحملة الفلسطينية لالنضمام إلى عضوية األمم المتحدة (2010-
 .)2012وهي زميلة ببرنامج الشرق األوسط في مؤسسة
أمريكا الجديدة ،ومديرة لجنة رجال األعمال الفلسطينيين من
أجل السالم واإلصالح.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غير حزبية وغير
ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق
االنسانية للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير ،وذلك ضمن
إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء والمحللون
السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية للقضايا المطروحة.
يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم
االشارة بوضوح الى «الشبكة»« ،شبكة السياسات الفلسطينية»،
كمصدر اساسي لتلك المواد.
لمزيد من المعلومات عن «الشبكة» ،زوروا الموقع االلكتروني
التالي www.al-shabaka.org :او اتصلوا بنا على البريد
االلكتروني التالي contact@al-shabaka.org :األراء
الفردية ألعضاء الشبكة ال تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة
ككل.
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