
نظرة عامة

تحدثت تقارير يف األسابيع املايض عن قوائم رسية وضعتها إرسائيل بأسامء مسؤولني 

يف الجيش وجهاز املخابرات الذين قد يتعرضون لالعتقال، إذا سافروا إىل الخارج، يف 

حال قررت املحكمة الجنائية الدولية التحقيَق يف جرائم الحرب املرتكبة يف األرض 

الفلسطينية املحتلة.

فقد قتَل الجيُش اإلرسائييل ما يزيد عىل 700 فلسطيني وَجرَح عرشات اآلالف يف 

األعوام الخمسة التي تلت فتَح املدعيِة العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيَقها 

األويل يف جرائم الحرب املحتملة يف األرض الفلسطينية املحتلة. ومل تكن حاالت القتل 

واإلصابات تلك حوادَث معزولًة، بل جزًءا من سياسٍة عامة تسعى إىل قمع مقاومة 

الفلسطينيني لالستعامر عىل أرضهم. وكنتيجة إلقدام إرسائيل عىل رسقة األرض 

واالستيطان غري القانوين ونقل مواطنيها إىل األرض الفلسطينية املحتلة، انفَض شمُل 

العائالت الفلسطينية، وتعرضت لجملة انتهاكات شملت االعتقال التعسفي، والحصار، 

والحرمان من حرية الحركة. وهكذا، ميكن إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة عىل إرسائيل 

الرتكابها جرائَم ضد اإلنسانية وجرائَم حرب، ولعل هذا يساهم يف تفسري السبب وراء 

عدم رغبتها يف التحقيق أكرث يف الشكاوى وامللفات التي بحوزتها.

تقوم املحكمة الجنائية الدولية عىل مبدأ التكامل القضايئ، أي أنه ال يحق لها أن 

متارَس واليتها القضائية إال عندما تفشل الُنظم القضائية الوطنية يف مامرسة والياتها 

القضائية وفًقا للمعايري الدولية. والجدير باملالحظة أن هذا يشمل الحاالت التي تزعم 

فيها تلك الُنظم مامرسَة والياتها القضائية ولكنها تكون فعاًل غرَي راغبٍة و/أو غرَي قادرة 

عىل اتخاذ إجراءات قانونية حقيقية. ولهذا فإن عدم رغبة إرسائيل يف اتخاذ إجراءات 

قضائية عىل املستوى الوطني بحق األشخاص املزعوم ارتكابُهم جرائَم حرٍب وجرائم 

ضد اإلنسانية يف فلسطني يفتح املجال بقوة أمام تدخل املحكمة الجنائية الدولية.

يف الورقة السياساتية هذه، يرُبز املحلالن السياسيان يف الشبكة دانا فرّاج وعاصم 

خليل عدًدا من املؤرشات التي ينبغي أن تقود مكتب املدعية العامة إىل الخروج بهذا 

االستنتاج. وعىل وجه الخصوص، يُركز هذا املوجز عىل ثالثة مؤرشات ثابتة مستنبَطة 

1. ال بد من اإلشارة إىل أن مكتب املدعية العامة ميلك مؤرشات أخرى لتحديد مبدأ التكامل القضايئ، وهذه الورقة السياساتية تُركز عىل الجوانب املتصلة بالُحجج التي يطرحها الكاتبان.

2. يف كانون األول/ديسمرب 2017، رفعت مؤسسة الحق واملركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومنظمتان حقوقيتان فلسطينيتان أخريان ملًفا للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يلفت نظرها إىل 369 شكوى جنائية مرفوعة ملكتب 

النائب العسكري العام اإلرسائييل عىل خلفية عدوان العام 2014. وأشارت املنظامت إىل أن الغالبية العظمى من تلك الشكاوى مل تجد َمن يحقق فيها، ومل يصدر فيها وال الئحة اتهام واحدة. ↩

من وحي اإلطار القانوين والسياسايت الذي صادق عليه مكتب املدعية العامة يف سياسة 

التحقيقات األولية التي أصدرها سنة 2013. وينبغي ملكتب املدعية العامة أن يراعي 

هذه املؤرشات عند النظر يف عدم رغبة إرسائيل يف التحقيق يف الجرائم ومقاضاة 

مرتكبيها.1 املؤرش األول هو عدد الشكاوى وامللفات التي أُغلقت دون تحقيق نزيه 

ومستقل وحقيقي. واملؤرش الثاين يُعنى بالتحقيقات املصطنعة ضد الجنود من الرُتب 

الدنيا بهدف حامية ُصناع القرار من املالحقة القضائية. واملؤرش الثالث هو عدم رغبة 

إرسائيل يف احرتام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان. وفضاًل 

عىل ذلك، تناقش هذه الورقة السياساتية دور مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إزاء 

املحكمة الجنائية الدولية.

غياب االستقاللية أو النزاهة أو النية الصادقة 

إبان العدوان العسكري اإلرسائييل عىل غزة عام 2014، أو عملية الجرف الصامد 

حسب التسمية اإلرسائيلية، وثَّق مراقبون مستقلون عديدون، مبن فيهم لجنة تحقيق 

تابعة لألمم املتحدة ومنظامت حقوقية محلية ودولية، اعتداءات غري مرشوعة عديدة، 

تضمنت جرائم حرب واضحة. واستنكر بعضهم “تقاعَس إرسائيل ورفَضها” محاسبَة 

“املشتبه يف ارتكابهم جرائم بحق املدنيني الفلسطينيني” من خالل التحقيق النزيه يف 

جرائم الحرب املزعومة.2 

لقد تسبب العدوان اإلرسائييل لعام 2014 يف مقتل ما يزيد عىل 1500 مدين فلسطيني 

بحسب التقارير، ويف تدمري مستشفيات وبنى تحتية مدنية فضاًل عىل منازل تؤوي 

أكرث من 100,000 من سكان القطاع. ولعل حجم الدمار الحقيقي لن يُعرَف أبًدا ألن 

إرسائيل منعت محققي املنظامت الحقوقية من دخول قطاع غزة )والضفة الغربية 

وإرسائيل أيًضا(. وبالرغم من كل ذلك، وّجه املحققون العسكريون اإلرسائيليون 

االتهاَم لثالثة جنود فقط يف أعقاب العدوان يف العام 2014. وحتى قبلها، وتحديًدا يف 

2011، استنكرت الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان يف تقريرها عدَم رغبة إرسائيل يف 

فتح تحقيقات نزيهة وفورية وفاعلة ومستقلة يف جرائم الجيش املزعومة يف األرض 

هم يف العدالة عىل  الفلسطينية املحتلة، ووصفت ذاك التقاعس بحرمان الضحايا حقَّ

نحو ممنهج. وبعدها ببضعة أعوام، وجدت منظمة العفو الدولية يف الحاالت التي 
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  إحجام إرسائيل عن مقاضاة مجرمي الحرب املشتبه بهم، أهي فرصة؟

دانا فرّاج، عاصم خليل
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 ال تستطيع املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن تغريِّ املايض، ولكنها تستطيع التأثري يف املستقبل بإيجابية. فإذا فتحت املحكمة الجنائية الدولية تحقيًقا تَتبعه محاكمٌة“

 ملسؤولني إرسائيليني رفيعي املستوى، سوف تبعث رسالًة قوية مفادها بأن الفلسطينيني، كسائر الشعوب األخرى، يستحقون العدالة، وأن جرب الرضر ليس منًَّة، بل حقٌّ يجب

 ”.إعامله دون قيٍد أو رشط

 - ندى كيسوانسون  

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-forms-secret-list-of-hundreds-of-officials-who-may-stand-trial-at-icc-1.8997620
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http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_28-3-2019-land-en.pdf
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https://www.fidh.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%AD%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A8-%C3%98%C2%B9%C3%99%E2%80%A0-%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A1%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%A9
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https://al-shabaka.org/ar/author/asem-khalil/
https://al-shabaka.org/ar/author/dana-farraj/
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20180528/palestine-selfreferral-aims-spur-icc-investigation


زُعم فيها مقتل فلسطينيني عىل يد قوات األمن اإلرسائيلية “بصورة غري مرشوعة” )داخل 

إرسائيل واألرض الفلسطينية املحتلة( أن إرسائيل مل تحقق يف تلك الحاالت أو أغلقت 

التحقيقات الجارية فيها.

ال تقترص ملفات التحقيق التي أغلقتها إرسائيل عىل حاالت القتل وإمنا تشمل طائفًة 

واسعة من القضايا واالنتهاكات ومتتد عىل فرتة زمنية طويلة. ويف إحدى تلك القضايا عىل 

وجه الخصوص، قرَّر املحققون العسكريون اإلرسائيليون يف آب/أغسطس 2018 إغالَق 

تحقيقاتهم يف أحداث “الجمعة السوداء” التي راح ضحيتها ما يزيد عىل 200 مدين 

فلسطيني يف رفح عىل مدار أربعة أيام إبان العدوان اإلرسائييل عىل غزة عام 2014. 

ويف الفرتة ما بني 2001 و2008، أُحيلت إىل املفتش املعني بالشكاوى يف جهاز األمن 

اإلرسائييل أكرث من 600 شكوى من سوء املعاملة ولكن أيًا منها مل يُؤد إىل فتح تحقيق 

جنايئ. واستناًدا إىل املالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة 

فإن “من بني التحقيقات البالغ عددها 550 تحقيًقا التي بدأها مفتش جهاز األمن العام 

بشأن ادعاءات تتعلق بالتعرض إىل التعذيب فيام بني عامي 2002 و2007، مل يؤد سوى 

4 تحقيقات إىل اتخاذ تدابري تأديبية، ومل يؤد أي من تلك التحقيقات إىل املحاكمة.”

ويف شباط/فرباير 2019، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة لجنَة تحقيٍق 

مكلفة بالتحقيق يف مالبسات ما حصل يف تظاهرات العام 2018 إلحياء ذكرى النكبة 

يف قطاع غزة.3 وبعد أن انتقدت اللجنة عدم رغبة إرسائيل يف اتخاذ إجراءات قضائية، 

استنكرت الحكومة اإلرسائيلية وجوَد اللجنة من أصله، واّدعت أنها دليٌل آخر عىل تحيز 

مجلس حقوق اإلنسان ضد إرسائيل. ومن ثم منعت أعضاء اللجنة املكونة من ثالثة 

أشخاص من زيارة إرسائيل أو القطاع.

تعكس األمثلة أعاله نوَع االستجابة املتوقعة حينام يكون املسؤولون الذين ساهموا يف 

صياغة التعليامت واللوائح وأقّروها هم أيًضا َمن يقرر إذا ما كان ينبغي أن يخضعوا 

للتحقيق أو املحاكمة، وهذا ما أشارت إليه ورقة سياسة التحقيقات األولية التي وضعها 

مكتب املدعي العام يف 2013. 

تتحدث الخبريتان يف القانون الدويل فالينتينا أزاروفا وشارون وايل عن “الصالت بني 

الجناة املشتبه بهم وبني السلطات املختصة املسؤولة عن التحقيق و/أو املالحقة 

القضائية و/أو الفصل يف القضايا.” وتشريان إىل أن النائب العسكري العام يف إرسائيل 

“ميارس السلطات الثالث جميعها: السلطة الترشيعية )تحديد قواعد السلوك يف الجيش(، 

والسلطة التنفيذية )تقديم املشورة القانونية “اآلنية” أثناء العمليات العسكرية( 

والسلطة شبه القضائية )إصدار القرار بشأن التحقيقات واملالحقات القضائية(.” وهذا 

فعليًا يقي ُصناع القرار املحاسبة واملساءلة، ويدرء خطر التحقيقات أو املالحقات 

القضائية التي تقوم بها املحكمة الجنائية الدولية. وتُعد املحاكم اإلرسائيلية، يف الحقيقية، 

“خرَي مثال للنظام القانوين “غري الراغب أو غري القادر” عىل التحقيق يف جرائم الحرب 

املرتبكة ضمن اختصاصه القضايئ الوطني ومحاكمة مرتكبيها.”

3. وقعت أحداث النكبة يف عامي 1948-1947 حيث قامت القوات الصهيونية بتهجري ما يربو عىل 700,000 فلسطيني من ديارهم، وإقامة دولة إرسائيل.

4. كلمة “غري العادية” توحي ضمًنا بأن العملية العسكرية كانت “عادية” يف جميع جوانبها األخرى )أي متامشية مع املعايري واملتطلبات املنصوص عليها(. والغرض الجيل من ذلك هو استباق التحقيقات الدولية املستقلة.

.,S-21/1 §§ 640-41 5. انظر تقرير االستنتاجات املفصلة للجنة التحقيق املستقلة املنشأة مبوجب قرار مجلس حقوق اإلنسان

6. شكَّلت إرسائيل هذه اللجنة يف 2010 للتحقيق يف الغارة التي استهدفت أسطول الحرية املتوجه إىل غزة.

التحقيقات املصطنعة مع الرُتب الدنيا وحامية ُصناع القرار

حني تقع االنتهاكات يف األرض الفلسطينية املحتلة، يُحاسب دوًما الجنود من الرُتب 

الدنيا، وال تتجاوز محاسبتهم التوبيخ الناعم. وعىل سبيل املثال، أُدين الجندي اإلرسائييل 

الذي صورته عدسة الكامريا وهو يُعِدُم فلسطينيًا مصابًا يف الخليل بتهمة القتل غري 

العمد يف العام 2018، وُحكم عليه بالسجن ملدة 18 شهرًا. ومع أن محكمة االستئناف 

أيدت الحكم، إال أن رئيس األركان اإلرسائييل خفَّضه إىل 14 شهرًا. وباإلضافة إىل لني 

العقوبة، فإن هذا الحكم ال يعرتف بالطابع الهيكيل أو املنهجي للعنف الذي متارسه 

إرسائيل عىل الفلسطينيني. ويف هذا الصدد، يقول توماس أويب هانسني عند مناقشة 

املقاربة اإلجاملية التي يتبعها مكتب املدعي العام:

يف بعض الحاالت، الحظ مكتب املدعي العام أن من غري الكايف محاكمُة عدٍد محدود 

من املسؤولني املبارشين عن االنتهاكات بينام تشري األدلة إىل جرائم منهجية، وعىل هذا 

األساس طلَب املكتب تفويًضا من املحكمة إلجراء تحقيق.

وحتى حني أجرى النائب العام العسكري تحقيًقا يف العدوان العسكري للعام 2014، فإنه 

ركَّز تحديًدا عىل “الحوادث غري العادية” - بحسب وصفه املراوغ - والتي نجم عنها نحو 

100 شكوى.4 وعىل الرغم من فتح 19 تحقيًقا جنائيًا يف وقت الحق ضد جنود اشتُبه 

يف انتهاكهم قوانني الحرب، فإن نطاق التحقيقات كان محدوًدا وبدت وكأنها تركز حرًصا 

عىل الجناة من الرُتب الدنيا. 

ويف هذا الصدد، أشارت ممثلة مؤسسة الحق، ندى كيسوانسون، إىل أن: “العقوبَة 

الصادرة بحق الجنود اإلرسائيليني ذوي الرُتب الدنيا يف املرات القليلة جًدا التي خضعوا 

فيها إىل التحقيق واملالحقة القضائية مل تكن متناسبًة مع جسامة سلوكهم اإلجرامي”. 

وذهَب تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة إىل أبعد من ذلك، إذا أشار إىل أن 

محدودية نطاق تلك التحقيقات الفردية أو عدم كفايتها مل يكن القضية الرئيسية، وإمنا 

“السياسة نفسها التي قد تنتهك قوانني الحرب”.5 

إن الرتكيز عىل الجناة من الرُتب الدنيا يربهن عىل أن إرسائيل ليست راغبًة يف االعرتاف 

بهذه الفرضية، ناهيك عن التصدي لها. ومن املفهوم ضمًنا أن تلك املامرسات القضائية 

تكفل أال يخضَع األشخاُص املزعوُم ارتكابُهم جرائَم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

لتحقيقات وطنية حقيقة، وتكفل حصانَتهم من املسؤولية كذلك. تسرتسل مؤسسُة 

الحق يف توضيح هذه النقطة حيث تشري إىل أن اقتصار التحقيقيات عىل “الحوادث 

االستثنائية” يحول دون التحقيق يف القرارات عىل مستوى السياسات، ومينع اتخاَذ 

التدابري بحق املسؤولني العسكريني واملدنيني رفيعي املستوى الذين تُسفر أفعالهم أو 

امتناعهم عن الفعل عن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وعىل سبيل املثال، خلصت 

لجنة توركيل يف تقريريها األول والثاين لعامي 2011 و2013 إىل أن آليات التحقيق 

املستخدمة لدى قوات األمن اإلرسائيلية بدت غري كافية، ولكن ذلك مل يؤِد إىل أي 

تغيريات جوهرية، وال يوجد ما يشري إىل أن توصيات التقريرين سيتم تنفيذها.6 
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“تُعّد املحاكم اإلرسائيلية خريَ مثاٍل للنظام 
القانوين ›غري الراغب أو غري القادر‹ عىل التحقيق 

يف جرائم الحرب املرتكبة ومحاكمة مرتكبيها.”

“يؤكد نتنياهو أن إرسائيَل سوف تظل تترصف 
كام تراه مناسًبا بالرغم من أن ترصفاتها تنتهك 

اتفاقيَة جنيف الرابعة لعام 1949.”

http://www.alhaq.org/advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1299--qq-
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1299--qq-
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/cobs/CAT.C.ISR.CO.4.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIOPT/A_HRC_40_74.pdf
https://www.nytimes.com/2019/02/28/world/middleeast/
https://www.nytimes.com/2019/02/28/world/middleeast/
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-ENG.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2297656
https://www.972mag.com/israels-high-court-just-made-an-icc-investigation-more-likely/135789/
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-ENG.pdf
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=ndjicl
https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/israel-absolves-colonel-who-shelled-clinic-honor-soldier
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20180528/palestine-selfreferral-aims-spur-icc-investigation
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1164-four-palestinian-human-rights-organizations-submit-file-to-the-icc-prosecutor-
https://www.btselem.org/publications/summaries/201308_position_paper_on_turkel_report
https://www.btselem.org/publications/summaries/201308_position_paper_on_turkel_report


موجز سياساتي

عدم الرغبة يف احرتام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان

دأبت إرسائيل عىل تعطيل تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف الضفة الغربية، حتى 

أنها ال تصفها باألرض املحتلة، وتواصل مرشوعها االستيطاين وانتهاكاتها لحقوق 

اإلنسان الفلسطيني فيها. وقد أصدرت وكاالٌت تابعة لألمم املتحدة ومنظامت أخرى 

تقارير تبني كيف أن إرسائيل ال تحرتم القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان الذيْن يرسيان عىل حاالت االحتالل. وكان الرأي االستشاري الذي 

أصدرته املحكمة الجنائية الدولية يف 2004 ُمدنيًا بوجه خاص.

أكَّد مجلس األمن يف قراره 2334، الصادر يف 23 كانون األول/ديسمرب 2016، وضَع 

الضفِة الغربية وقطاع غزة كأرض محتلة، وأداَن رصاحًة “بناء املستوطنات وتوسيعها 

ونقل املستوطنني اإلرسائيليني ومصادرة األرايض وهدم املنازل وترشيد املدنيني 

الفلسطينيني.” وأشار إىل أن هذه األعامل “تنتهك القانون اإلنساين الدويل والقرارات 

ذات الصلة.” ويف املقابل، ردَّ رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو باملوافقة عىل 

إنشاء وحدات استيطانية جديدة يف الضفة الغربية والقدس. وهذا التحدي الصارخ 

للقانون الدويل دفَع بعَض املحللني إىل اقرتاح أن تتعامل املدعية العامة مع هذا 

النشاط االستيطاين باعتباره جرمية حرب.

تُنكر إرسائيل أن أنشطتها االستيطانية يف الضفة الغربية مُتثل جرميَة حرب بالرغم 

من أنها محظورٌة رصاحًة مبوجب نظام روما األسايس، مبا يف ذلك “قيام دولة االحتالل 

عىل نحو مبارش أو غري مبارش، بنقل أجزاء من سكانها املدنيني إىل األرض التي 

تحتلها،” )املادة 8 )2()ب()8((، وكذلك “إلحاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات 

واالستيالء عليها دون أن تكون هناك رضورة عسكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون 

وبطريقة عابثة،” )املادة 8 )2()أ()4((.

وقد أوضَح نتنياهو أن إرسائيَل سوف تظل تترصف كام تراه مناسبًا بالرغم من أن 

ترصفاتها تنتهك اتفاقيَة جنيف الرابعة لعام 1949 )والتي تُعّد إرسائيل طرفًا فيها( 

ونظاَم روما األسايس الذي وقَّعت عليه إرسائيل. والتوقيع يفرض عىل إرسائيل حًدا 

أدىن من االلتزام يقيض بعدم تعطيل الغرض والغاية من املعاهدة.

وكمثال لالنتهاكات اإلرسائيلية األخرية للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان، صادرت السلطات اإلرسائيلية، يف الفرتة الواقعة بني آب/أغسطس 

2016 وأيلول/سبتمرب 2017، و/أو هدمت 734 مبنى ميلكه فلسطينيون يف الضفة 

الغربية ورشقي القدس، ما أسفر عن تهجري 1,029 شخص، وواصلت مخططاتها 

يف تهجري املجتمعات الفلسطينية البدوية والرعوية األخرى. وكام ذُكر آنًفا، يندرج 

الرتحيل القرسي، واملصادرة غري املرشوعة للممتلكات، وتدمري امللكيات الخاصة، 

وهدم املنازل تحت بند جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان. وهذه الجرائم جزٌء 

من العقوبة الجامعية املمنهجة املامرَسة عىل الفلسطينيني.

دور مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

تستطيع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية أن تتبنى مواقَف أو تُصدَر تقارير 

تحثُّ املحكمَة الجنائية الدولية عىل فتح تحقيق أو عىل عدم تعليق التحقيقات 

املفتوحة عىل أقل تقدير. غري أن املادة 16 من نظام روما األسايس تنص عىل أن 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يستطيع إرجاء البدِء يف تحقيٍق أو مقاضاٍة ملدة 

اثني عرش شهرًا قابلٍة للتجديد، بناًء عىل قرار صادٍر مبوجب الفصل السابع من ميثاق 

األمم املتحدة بتصويت تسعة أعضاء باإليجاب دون نقض. وهذا مينح مجلس األمن 

وسيلًة ملنع التحقيق يف النزاعات التي تتورط فيها الدول القوية ذات النفوذ وال سيام 

أن قرارات اإلرجاء قابلة للتجديد سنويًا.

ومع أن مجلس األمن مل يستخدم صالحية اإلرجاء حتى هذه اللحظة، إال أن احتفاظه 

بها يُشكِّل خطرًا عىل املحاسبة واملساءلة، وال سيام إذا ما نظرنا إىل موقف الواليات 

املتحدة إزاء قضية فلسطني. ومع ذلك، ميكن أن يضطلع مجلس األمن بدور إيجايب 

يف ظل ظروف مختلفة كام فعل ضد األبرتهايد يف جنوب إفريقيا، حيث اعرتف 

مجلس األمن بتاريخ 4 شباط/فرباير 1972 برشعية النضال املناهض لألبرتهايد، 

وأصدر قراًرا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة بتاريخ 4 ترشين الثاين/

نوفمرب 1977 يدعم فرض حظٍر إلزامي عىل تصدير األسلحة لنظام جنوب إفريقيا. 

وبالرغم من الُحجج التي ساقها باحثون كثريون حول قابلية تطبيق جرمية األبرتهايد 

عىل السياق الفلسطيني، مبا يف ذلك ما ورد يف تقرير األمم املتحدة حول األبرتهايد 

والفصل العنرصي اإلرسائييل ضد الشعب الفلسطيني، فإن هذه الحيثية ال تزال غائبة 

عن أجندة املحكمة الجنائية الدولية فيام يتعلق بفلسطني.

ينبغي النظر إىل صالحية مجلس األمن يف إرجاء التحقيقات يف سياق الضغط 

ح وزير الخارجية األمرييك  األمرييك املتواصل عىل املحكمة الجنائية الدولية. فقد رصَّ

مايكل بومبيو، عىل سبيل املثال، بأن أي عضو يف املحكمة الجنائية الدولية يُشارك 

يف تحقيق جنايئ يستهدف اإلرسائيليني سوف يُحظَر من دخول الواليات املتحدة، 

وميكن أن يواجه عقوبات مالية. وهذا ما حصل بالفعل ملوظفني رسميني يف املحكمة 

الجنائية الدولية عىل خلفية فتح تحقيق يف قضية أفغانستان العام املايض. وعالوًة 

عىل ذلك، أشار جون بولتون، الذي عمَل مستشاًرا لألمن القومي األمرييك حتى 

أيلول/سبتمرب 2019، إىل أن الواليات املتحدة مستعدٌة الستخدام مجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة لتكبيل املحكمة الجنائية الدولية، وللتفاوض عىل إبرام اتفاقات ثنائية 

مع الدول ملنع تسليم املواطنني األمريكيني للمحكمة. إن الجهود األمريكية املستمرة 

لعرقلة املحكمة الجنائية الدولية عن مسارها ونزع الرشعية عنها جزٌء من هجمٍة 

مبارشة عىل استقاللية املدعي العام والقضاء.

الخطوات املقبلة أمام فلسطني واملحكمة الجنائية الدولية

يتبني ماّم سبق أنه من املستبعد متاًما أن تفتح إرسائيل تحقيقاٍت جنائيًة عىل 

املستوى الوطني. وبالرغم من احتالل إرسائيل املطوَّل واستمرارها يف ضم األرايض 

الفلسطينية املحتلة بحكم القانون والضم بحكم األمر الواقع من خالل استمرار 

مرشوعها االستيطاين، وبالرغم من العمليات العسكرية الثالث التي شنتها عىل غزة 

والجرائم واالنتهاكات األخرى الكثرية للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان، ال تزال إرسائيُل غري راغبٍة يف اتخاذ إجراءات قضائية. ومع ذلك، تستطيع 

ر هذا اإلحجام، الذي ظل يصب يف مصلحة  املحكمة الجنائية الدولية أن تُسخِّ

إرسائيل لغاية اآلن، وتحوِّلَه إىل فرصٍة للرشوع يف إجراءات قضائية ومحاكامت. 

فينبغي للمحكمة عند تقييم مبدأ التكامل القضايئ أن تأخذ يف الحسبان عدَم توجيه 

أي اتهام بارتكاب جرائم حرب، وأن تنظر أيًضا يف عدد حاالت القتل يف صفوف 

املدنيني التي ال تزال تنتظر التحقيق. 3
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“األنشطة االستيطانية ال تخضع ألي تحقيق 
جنايئ قضايئ يف إرسائيل، والقرار بشأن التحقيق 
يف هذا النوع من الجرائم ينطوي عىل تحديات 
أقل بكثري بالنسبة إىل املدعية العامة للمحكمة 

الجنائية الدولية.”

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-885-lubell.pdf
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-178412/
https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.jpost.com/Israel-News/Four-main-take-aways-from-ICC-report-on-Israel-Palestinians-517006
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/international-crimes-and-accountability-a-beginners-introduction-to-the-duty-to-investigate-prosecute-and-punish.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/international-crimes-and-accountability-a-beginners-introduction-to-the-duty-to-investigate-prosecute-and-punish.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/international-crimes-and-accountability-a-beginners-introduction-to-the-duty-to-investigate-prosecute-and-punish.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2728665
https://www.sahistory.org.za/article/united-nations-and-apartheid-timeline-1946-1994
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://lphr.org.uk/blog/the-uks-response-to-the-alarming-moves-of-the-us-against-the-international-criminal-court/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-certain-persons-associated-international-criminal-court/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/12/375409
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1300--qq-
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/international-criminal-court-icc/1300--qq-


وعالوًة عىل ذلك، وحسب ما أشار هانسني “ال تخضع األنشطة االستيطانية ألي تحقيق 

جنايئ قضايئ ]يف إرسائيل[”، وينطوي القرار بشأن فتح تحقيق يف هذا النوع من 

الجرائم، مقارنًة بالجرائم األخرى الواردة، عىل تحديات أقل بكثري بالنسبة إىل املدعية 

العامة للمحكمة الجنائية الدولية. وينبغي ملنظمة التحرير الفلسطينية واملجتمع املدين 

الفلسطيني أن ينرشوا هذه الحقيقة عىل نطاق واسع، وأن يُطلقوا نداءات للتحرك بهذا 

االتجاه.

تُعّد املحكمة الجنائية الدولية، يف الوقت الحارض، الهيئَة القضائية املستقلة الوحيدة 

القادرة عىل إنهاء اإلفالت من العقاب عن الجرائم السابقة، ومنع وقوع جرائم يف 

املستقبل. وبالنظر إىل إفالت إرسائيل من العقاب عن انتهاكاتها القانون الدويل اإلنساين 

الكثرية واملوثقة، وبالنظر إىل رضورة منع ارتكاب جرائم دولية جسيمة، ينبغي للمدعية 

العامة للمحكمة أن تواصَل تحقيقها وإقامة الدليل عىل ارتكاب الجرائم وتحديد األفراد 

بغرض محاكمتهم ضمن محاكامت فاعلة وذات مصداقية.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي ملنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية واملجتمع 

املدين الفلسطيني أال يدخروا جهًدا من أجل إبراز مسؤولية إرسائيل عن جرمية األبرتهايد 

ووضعها عىل أجندة املحكمة الجنائية الدولية.
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لة يف نقابة املحامني الفلسطينيني  دانا فرّاج باحثة قانونية ومحامية مسجَّ

منذ العام 2019. حصلت عىل درجة املاجستري يف القانون الدويل اإلنساين 

من جامعة إيكس مرسيليا، وعىل درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة 

بريزيت. تشمل اهتامماتها البحثية قانوَن الالجئني وقانون حقوق اإلنسان 

والقانون الجنايئ الدويل.

عاصم خليل أستاذ مشارك يف القانون العام، يشغل كريس الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاين للقانون الدستوري والقانون الدويل يف جامعة بريزيت. شغل 

خليل مناصب نائب الرئيس للشؤون املجتمعية )2020-2016(، عميد كلية 

الحقوق واإلدارة العامة )2015-2012(، ومدير معهد إبراهيم أبو لغد 

للدراسات الدولية )2012-2010( يف جامعة بريزيت. 

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=ndjicl
https://al-shabaka.org/ar/author/dana-farraj/
https://al-shabaka.org/ar/author/asem-khalil/

