
يف األعوام الخمسة التي تلت رشوَع املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يف تحقيقها األويل يف جرائم الحرب املحتملة يف األرض الفلسطينية املحتلة، قتَل الجيُش 

هم يف حرية الحركة، باإلضافة إىل  ع املستوطنات غري القانونية، واستمر يف حرمان الفلسطينيني حقَّ اإلرسائييل ما يزيد عىل 700 فلسطيني، وَجرَح عرشات اآلالف اآلخرين، ووسَّ

انتهاكات أخرى عديدة. وبالرغم من االنتهاكات املستمرة، تُعدُّ املحكمة الجنائية الدولية الهيئَة القضائية املستقلة الوحيدة القادرة عىل إنهاء اإلفالت من العقاب عن الجرائم 

السابقة، ومنع وقوع جرائم مستقبلية.

تقوم املحكمة الجنائية الدولية عىل مبدأ التكامل القضايئ الذي ال مينحها الحقَّ يف مامرسة واليتها القضائية إال عندما تفشل الُنظم القضائية الوطنية يف مامرسة والياتها 

القضائية وفًقا للمعايري الدولية. والجدير باملالحظة أن هذا يشمل الحاالت التي تَزعم فيها تلك الُنظم مامرسَة والياتها القضائية ولكنها تكون فعاًل غري راغبة أو غري قادرة عىل 

اتخاذ إجراءات قانونية حقيقية.

هناك عىل األقل ثالثة عوامل تثبت عدم رغبة إرسائيل يف اتخاذ إجراءات قضائية وطنية بحق األشخاِص املزعوِم ارتكابُهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف فلسطني. 

العامل األول هو عدُد الشكاوى املرتفع من انتهاكات الجيش اإلرسائييل يف السنوات األخرية والتي أُغلقت ملفاتها دون تحقيٍق نزيه ومستقل وحقيقي. وهذه هي النتيجة 

املتوقعة عندما يكون املسؤولون الذين يساهمون يف صياغة التعليامت واللوائح وإقرارها هم أيًضا َمن يقرر البدء يف التحقيق واملقاضاة، إذ ميارُس النائُب العسكري العام يف 

إرسائيل سلطات رئيسية ثالث: سلطة ترشيعية )تحديد قواعد السلوك يف الجيش(، وسلطة تنفيذية )تقديم املشورة القانونية “اآلنية” أثناء العمليات العسكرية( وسلطة شبه 

قضائية )إصدار القرار بشأن التحقيقات واملالحقات القضائية(.

ثانيًا، حينام تَصدر فعاًل لوائح اتهام عىل خلفية انتهاكات الجيش، ال يُحاسُب إال الجنود ذوو الرُتب الدنيا، وال تكون عقوبُتهم متناسبًة وجسامة انتهاكاتهم عىل اإلطالق. 

وبذلك تستطيع إرسائيل أن تُلقي اللوم عىل “األفراد السيئني” وليس عىل سياساتها، وتتهرب من اإلقرار بطابع العنف املنظم الذي ترتكبه بحق الفلسطينيني، ومن التحقيق يف 

ن املسؤولني العسكريني واملدنيني رفيعي املستوى من تحمل املسؤولية عن أي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. القرارات عىل مستوى السياسات، وتُحصِّ

ثالثًا، ال تلتزم إرسائيل بالقانون الدويل اإلنساين وال بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف الضفة الغربية، حيث متيض يف تشييد املستوطنات ومصادرة األرايض وتهجري 

الفلسطينيني، وتُنكر أن أنشطتها االستيطانية يف الضفة الغربية مُتثل جرميَة حرب، بالرغم من أن تلك األنشطَة محظورٌة رصاحًة مبوجب نظام روما األسايس. ويؤكد رئيس 

الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أن إرسائيَل سوف تظل تترصف كام تراه مناسبًا بالرغم من أن ترصفاتها تنتهك اتفاقيَة جنيف الرابعة لعام 1949 )التي تُعّد إرسائيل طرفًا 

فيها( ونظاَم روما األسايس الذي وقَّعت عليه إرسائيل.

ر  تُبني هذه العوامل الثالثة أن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية لن تجد طريقها إىل املحاكم الوطنية يف إرسائيل. ومع ذلك، تستطيع املحكمة الجنائية الدولية أن تُسخِّ

هذا اإلحجام، الذي ما انفك يصب يف مصلحة إرسائيل، وتحوِّله إىل فرصٍة للرشوع يف إجراءات قضائية ومحاكامت. وينبغي للمحكمة، عند تقييم مبدأ التكامل القضايئ، أن 

تأخَذ يف الحسبان عدم صدور أي اتهام بارتكاب جرائم حرب، وأن تنظر أيًضا يف عدد حاالت القتل يف صفوف املدنيني التي ال تزال تنتظر التحقيق. غري أن املقاضاة أمام 

املحكمة الجنائية الدولية قد تواجه تعقيدات بسبب دور مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. ففي حني تستطيع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية أن تحثَّ املحكمة 

عىل فتح تحقيق، تنص املادة 16 من نظام روما األسايس عىل أن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يستطيع إرجاء البدِء يف تحقيق أو مقاضاة ملدة اثني عرش شهرًا قابلٍة 

للتجديد. ومع أن مجلس األمن مل يستخدم صالحية اإلرجاء حتى هذه اللحظة، إال أن احتفاظه بها يُشكِّل خطرًا عىل املحاسبة واملساءلة، والسيام إذا ما نظرنا إىل موقف 

الواليات املتحدة من قضية فلسطني.

غري أن هذا ال يعني أن تحقيق املحكمة الجنائية الدولية الحايل قضيٌة خارسة. فبالنظر إىل إفالت إرسائيل من العقاب عن انتهاكاتها الكثرية واملوثقة للقانون الدويل اإلنساين، 

ينبغي للمدعية العامة للمحكمة أن تواصل تحقيَقها وإقامَة الدليل عىل ارتكاب الجرائم وتحديَد األفراد بغرض محاكمتهم ضمن محاكامت فاعلة وذات مصداقية، ومن أجل 

منع الجرائم املستقبلية. وتجدر اإلشارة إىل أن “األنشطة االستيطانية ال تخضع ألي تحقيق جنايئ قضايئ ]يف إرسائيل[”، وأن القرار بشأن التحقيق يف هذا النوع من الجرائم، 

مقارنًة بالجرائم األخرى الواردة، ينطوي عىل تحديات أقل بكثري بالنسبة إىل املدعية العامة للمحكمة. وينبغي ملنظمة التحرير الفلسطينية واملجتمع املدين الفلسطيني أن 

ينرشوا هذه الحقيقة عىل نطاق واسع، وأن يُطلقوا نداءات من أجل التحرك بهذا االتجاه.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

  إحجام إرسائيل عن مقاضاة مجرمي الحرب املشتبه بهم، أهي فرصة؟

دانا فرّاج، عاصم خليل
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