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قراءة قانونية يف اخليار الفل�ضطيني باالن�ضمام 
للمحكمة اجلنائية الدولية 

اتفاقية  ع�ضرة  ثماين  اإىل  االن�ضمام  طلبات  على   2014/12/31 بتاريخ  عبا�س  حممود  الرئي�س  وقع 
وبروتوكواًل دوليًا من اأبرزها النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية )اتفاقية روما(، و�ضلم رئي�س 
دائرة �ضوؤون املفاو�ضات د. �ضائب عريقات بذات اليوم مبقر الرئا�ضة برام اهلل طلبات االن�ضمام اإىل 
االأمم  لدى  الدائم  فل�ضطني  مندوب  اأودع  فيما  راويل،  جيم�س  املتحدة  للأمم  اخلا�س  املن�ضق  نائب 
املتحدة ال�ضيد ريا�س من�ضور وثائق االن�ضمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة بتاريخ 2015/1/2.

بوثيقة  يتعلق  فيما  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  من   )126( املادة  اإىل  وبالرجوع 
االن�ضمام اخلا�ضة بها، فاإن النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة يبداأ نفاذه على االأر�س الفل�ضطينية يف »اليوم 
االأول من ال�ضهر الذي يعقب اليوم ال�ضتني« من تاريخ اإيداع دولة فل�ضطني وثيقة االن�ضمام لدى االأمني 
العام للأمم املتحدة، ولي�س بعد �ضتني يومًا من تاريخ االإيداع كما ي�ضاع يف و�ضائل االإعلم، وبالتايل 
فاإنه اإذا كان اإيداع وثيقة االن�ضمام لدى االأمني العام قد جرى يف 2015/1/2 ومع احت�ضاب اأن �ضهر 
�ضباط يتكون من ثمانية وع�ضرين يومًا فهذا يعني اأن اليوم االأول من ال�ضهر الذي يعقب اليوم ال�ضتني 

من تاريخ اإيداع طلب االن�ضمام للمحكمة ي�ضادف 2015/4/1 وهو موعد نفاذ االتفاقية.

الفل�ضطيني للمحكمة وتقييم اخليار  الزمني  االخت�ضا�ص 
متتلك القيادة الفل�ضطينية، من حيث املبداأ، خيارات متعددة، فيما يتعلق باالخت�ضا�س الزمني بهدف 
اختارت   وقد  الفل�ضطينية،  االأر�س  على  اخت�ضا�ضاتها  ممار�ضة  من  الدولية  اجلنائية  املحكمة  متكني 
بالفعل واحدًا من تلك اخليارات، واإْن بعد تردد طويل و�ضغط م�ضتمر من املجتمع املدين الفل�ضطيني 
اإىل جانب  العام  االأمني  اأُودعت لدى  التي  االإن�ضمام  وثيقة  واملوؤ�ض�ضات احلقوقية، ترجمته من خلل 
االحتفاظ  مع   2014/6/13 تاريخ  منذ  رجعي  باأثر  اخت�ضا�ضًا  املحكمة  مينح  االأهمية  بالغ  »اإعلن« 

باحلق يف الرجوع باالخت�ضا�س الزمني للمحكمة اإىل تاريخ نفاذ نظامها االأ�ضا�ضي يف 2002/7/1.
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واإذا كانت القيادة الفل�ضطينية قد ربطت م�ضاألة االن�ضمام للمحكمة بف�ضل امل�ضاعي يف جمل�س االأمن 
توقيع طلبات  ينتهي مع  اأن  ينبغي  �ضيا�ضي وقانوين  لتحديد جدول زمني النهاء االحتلل، فهذا خطاأ 
االإن�ضمام واإيداع الوثائق الدولية لدى االأمني العام وم�ضّجل املحكمة، وبا�ضتخل�س الدرو�س والعرب.

للفل�ضطينيني،  حق  هو  الدويل  بالقانون  الكامل  وااللتزام  االحرتام  اأر�ضية  على  االحتلل  فاإنهاء 
واالن�ضمام للنظام االأ�ضا�ضي للمحكمة وملحقة مرتكبي اجلرائم الدولية وو�ضع حد ل�ضيا�ضية االإفلت 
للفل�ضطينيني،  اأي�ضًا  حق  هو  اخلطرية  االنتهاكات  ل�ضحايا  واالإن�ضاف  العدالة  وحتقيق  العقاب  من 
دائمة،  دولية  ق�ضائية  هيئة  باعتبارها  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأن�ضاأت  التي  روما  اتفاقية  وجوهر 
وهو لي�س حمًل للم�ضاومة وخلط االأوراق، والقانون الدويل ُوجد ليطبق ال لي�ضاوم عليه ويتم جتاهله.

ال �ضك اأن االإعلن الذي اأودع اإىل جانب وثيقة االن�ضمام لنظام املحكمة بالغ االأهمية؛ الأن من �ضاأنه 
اأن مينحها اخت�ضا�ضًا على اجلرائم الدولية التي ارتكبت خلل الهجوم الع�ضكري االأخري على قطاع 
غزة والذي اأطلقت عليه �ضلطات االحتلل االإ�ضرائيلي ت�ضمية »عملية اجلرف ال�ضامد«. وهذا يقودنا 
وبعجالة ال�ضتعرا�س اخليارات التي كانت متاحة للفل�ضطينيني بهدف متكني املحكمة اجلنائية الدولية 

من ممار�ضة اخت�ضا�ضاتها لغايات التقييم و�ضواًل اإىل اخليار الذي جرى اعتماده.

فاخليار االأول الذي كان متاحًا للفل�ضطينيني على هذا ال�ضعيد يتمثل باالكتفاء باإيداع اإعلن بالقبول 
فينا  اتفاقية  بح�ضب  املخت�ضة  )اجلهة  الفل�ضطينية  القيادة  حتدده  رجعي  باأثر  املحكمة  باخت�ضا�س 
لقانون املعاهدات( بحيث ال يتجاوز مداه الزمني تاريخ نفاذ النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة يف 2002/7/1 
دون االن�ضمام لنظامها االأ�ضا�ضي وذلك وفقًا الأحكام املادة )3/12( من النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة.

وحيث اأن دولة فل�ضطني كانت قد اأودعت اإعلنًا لدى م�ضّجل املحكمة بهذا اخل�ضو�س عام 2009 من 
وحماكمة  وملحقة  حتديد  »لغايات  بواليتها  مبوجبه  تقبل  خ�ضان  علي  د.  ال�ضابق  العدل  وزير  خلل 
يف  معهم  وامل�ضرتكني   2002 متوز  ا  يوم  منذ  فل�ضطني  اإقليم  يف  ارتكبت  التي  االأفعال  عن  امل�ضوؤولني 
ارتكابها« فاإن اعتماد هذا اخليار كان يعني اإر�ضال ر�ضالة خطية من القيادة الفل�ضطينية اإىل املدعية 
العامة للمحكمة اجلنائية الدولية توؤكد على تبني ودعم هذا اخليار. وبتوقيع طلب االن�ضمام للمحكمة 

واإيداعه اإىل جانب اإيداع اإعلن قبول االخت�ضا�س فاإن متابعة هذا اخليار مل تعد قائمة.

بقبول  اإعلن  تقدمي  دون  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  باالن�ضمام  فيتمثل  الثاين  اخليار  واأّما 
م�ضتقبلي  مبا�ضر  باأثر  يكون  هنا  االن�ضمام  اأن  اأي  الزمني،  مداه  وحتديد  رجعي  باأثر  اخت�ضا�ضها 
نظامها  نفاذ  تاريخ  من  وذلك  املحكمة  بها  تخت�س  التي  الدولية  اجلرائم  على  فقط  وينح�ضر 
التي  امل�ضتمرة«  »اجلرائم  با�ضتثناء   ،2015/4/1 تاريخ  منذ  اأي  الفل�ضطينية  االأر�س  على  االأ�ضا�ضي 



4

 قراءة قانونية يف اخليار الفل�ضطيني باالن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية 

A L -HAQAL -HAQ

يتوقف  ومل  م�ضتمرًا  زال  ال  فيها  االإجرامي  الن�ضاط  اأن  اعتبار  على  املحكمة  اخت�ضا�س  لها  ينعقد 
والتي  الفل�ضطينية  الق�ضري يف احلالة  والنقل  واالإبعاد  العن�ضري  والف�ضل  االإ�ضتيطان  كليًا كجرائم 

املحكمة. اخت�ضا�س  لها  ينعقد 

موؤ�ض�ضة  وكونها  املحكمة  الأداء  الواقعي  الطابع  فهم  حيث  من  املزايا؛  بع�س  اخليار  لهذا  كان  واذا 
واإجراءات  باملوارد  واإدارة �ضعيفة ونق�س  الكافية وتعاين من م�ضاكل لوج�ضتية  بالدرجة  غري فعالة 
وتركيز  توجيه  وي�ضتهدف  للمحكمة،  ال�ضابق  العام  للمدعي  �ضيء  واإرث  طويلة  بريوقراطية 
فاإن  العن�ضري،  والف�ضل  كاال�ضتيطان  م�ضتمرة  دولية  جرائم  باجتاه  املحكمة  وموارد  اإمكانيات 
الدولية اخلطرية  للفل�ضطينيني �ضحايا اجلرائم  العدالة  اأنه لن يحقق  م�ضكلة هذا اخليار تكمن يف 
ال�ضابقة  االإ�ضرائيلية  الع�ضكرية  الهجمات  عن  امل�ضوؤولني  االإ�ضرائيلي  االحتلل  قادة  ارتكبها  التي 
»اجلرف  اإىل  و�ضواًل  ال�ضحاب«  »عامود  اإىل  امل�ضبوب«  »الر�ضا�س  اإىل  الواقي«  »الدرع  عملية  من 
ودون  للن�ضمام  املبا�ضر  االأثر  مع  املحكمة  اخت�ضا�س  نطاق  خارج  �ضتبقى  فجميعها  ال�ضامد« 

للخت�ضا�س.  الرجعي  باالأثر  االإعلن  اإيداع 

وحيث اأن هذا اخليار مل يعد قائمًا اأي�ضًا مع اإيداع »االإعلن« بالقبول باخت�ضا�س املحكمة باأثر رجعي 
اإىل جانب طلب االن�ضمام ف�ضننتقل اإىل هذا اخليار الذي جرى تبنيه من قبل اجلانب الفل�ضطيني.

اخليار الفل�ضطيني هو االأف�ضل .. ولكن 
اإن اخليار الذي جرى تبنيه فل�ضطينيًا قد جمع بني االن�ضمام للمحكمة اأي الع�ضوية الكاملة يف اتفاقية 
الفل�ضطيني  اجلانب  احتفاظ  مع   ،2014/6/13 تاريخ  منذ  رجعي  باأثر  باخت�ضا�ضها  والقبول  روما 
بالقبول باخت�ضا�س املحكمة باأثر رجعي ميتد اإىل 2002/7/1 تاريخ نفاذ النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة. 

تطلق  التي  التهديدات  اأن  على  التاأكيد  ال�ضروري  من  فاإنه  اخليار،  هذا  تقييم  يف  الدخول  وقبل 
اأية  لها  لي�س  الفل�ضطينية  االأر�س  على  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  نفاذ  دون  للحيلولة  وهناك  هنا 
ميلك  ال  االأمن  جمل�س  واأن  الدولية.  اجلنائية  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  مبوجب  قانونية  قيمة 
ال�ضابق  العام  املدعي  اأ�ضدره  الذي  البيان  واأن  للمحكمة.  االن�ضمام  اإجراءات  على  االإعرتا�س  حق 
»الدولة«  بتعريف  يتعلق  فيما  فل�ضطيني  يف  الو�ضع  حول   2012 اآذار  يف  اأوكامبو  لوي�س  للمحكمة 
لغايات القبول باخت�ضا�س املحكمة، وب�ضرف النظر عن تقييمه، مل يعد قائمًا بعد الت�ضويت الذي 
جرى يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 29 ت�ضرين الثاين 2012 واحل�ضول على و�ضع دولة غري 
بحته  اإجرائية  م�ضاألة  اأمام  فنحن  وبذلك،  املحكمة.  لنظام  باالن�ضمام  الكامل  احلق  متلك  ع�ضو 
الفل�ضطينية  االأر�س  على  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  لنفاذ  اللزمة  الزمنية  املدة  با�ضتنفاذ  تتعلق 

نافذًا. النظام  ي�ضبح  ومبرورها 
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اإن ما مييز اخليار الذي جرى تبنيه فل�ضطينيًا اأنه ال يقت�ضر فقط على االن�ضمام باأثر مبا�ضر م�ضتقبلي، 
واإمنا باإيداع »االإعلن« اإىل جانب طلب االن�ضمام بالقبول باخت�ضا�س املحكمة باأثر رجعي، اإذ اأن هذا 
االإعلن بالقبول باخت�ضا�س املحكمة مبدئيًا منذ 2014/6/13 هو الذي �ضيمكن املحكمة من النظر 
يف اجلرائم الدولية التي ارتكبت خلل الهجوم الع�ضكري االأخري على قطاع غزة. وبدون تقدمي هذا 
اأن  يعني  املحكمة؛ مبا  اخت�ضا�س  نطاق  �ضتكون خارج  الدولية اخلطرية  تلك اجلرائم  فاإن  االإعلن، 
التقرير الذي تعده جلنة التحقيق الدولية التي �ضكلها جمل�س حقوق االإن�ضان يف 23 متوز 2014 خلل 

الهجوم الع�ضكري االأخري على قطاع غزة �ضيكون خارج حدود اخت�ضا�س املحكمة.

حزيران   13( رجعي  باأثر  املحكمة  اخت�ضا�س  قبول  الإعلن  املحدد  التاريخ  اأن  يف�ضر  ما  وهذا 
�ضكلها  التي  امل�ضتقلة  الدولية  التحقيق  للجنة  الزمني  للخت�ضا�س  املحدد  التاريخ  ذات  هو   )2014
انتهاكات  يف  بالتحقيق  تكليفها  على  اللجنة  تلك  ت�ضكيل  قرار  ن�س  حيث  االإن�ضان،  حقوق  جمل�س 
القانون الدويل التي ارتكبت يف االأر�س الفل�ضطينية املحتلة منذ تاريخ 13 حزيران 2014، ما يعني 
تقريرها  �ضيو�ضع  والتي  الدولية  التحقيق  جلنة  جتريها  التي  للتحقيقات  الزمني  النطاق  تزامن 
النطاق  مع  الدولية  اجلنائية  املحكمة  وق�ضاة  العامة  املدعية  طاولة  على  اعتماده  بعد  م�ضتقبًل 

املحكمة.  الخت�ضا�س  الزمني 

وبالتايل فاإن دولة فل�ضطني، وبنفاذ النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية، ت�ضتطيع ح�ضب املادة 
اخت�ضا�ضها  تدخل يف  دولية  بجرائم  للتحقيق  �ضكاوى  للمحكمة  العامة  للمدعية  اأن حتيل  منه   )14(
ارتكبت على االأر�س الفل�ضطينية منذ 2014/6/13 وبخا�ضة جرائم احلرب واجلرائم �ضد االإن�ضانية 

مبا ي�ضمل االإ�ضتيطان والف�ضل العن�ضري واالإبعاد والنقل الق�ضري باعتبارها جرائم م�ضتمرة.

امل�ضوؤولني  االإ�ضرائيلي  االحتلل  قادة  قبل  من  ارتكبت  التي  اخلطرية  الدولية  اجلرائم  ي�ضمل  ومبا 
للمدنيني  الع�ضوائي  واال�ضتهداف  العمد  كالقتل  غزة؛  قطاع  على  االأخري  الع�ضكري  الهجوم  عن 
طبية  وطواقم  وم�ضت�ضفيات  �ضكنية  واأبراج  منازل  من  املدنية  واالأعيان  واملمتلكات  الفل�ضطينيني 
وم�ضانع ودور عبادة ومدار�س واآبار للمياه وحمطات للكهرباء وغريها من املمتلكات واالأعيان املدنية 
املحمية مبوجب القانون الدويل ودون وجود �ضرورة ع�ضكرية تربر هذا التدمري؛ كونها ت�ضكل جرائم 
حرب عندما ترتكب يف اإطار خطة اأو �ضيا�ضة عامة اأو يف اإطار عملية وا�ضعة النطاق وفقًا للمادة )8( 
وا�ضع  هجوم  اإطار  يف  ترتكب  عندما  االإن�ضانية  �ضد  جرائم  وت�ضكل  للمحكمة،  االأ�ضا�ضي  النظام  من 
النطاق اأو منهجي موجه �ضد ال�ضكان املدنيني وعن علم بالهجوم وفقًا للمادة )7( من نظام املحكمة.  

اجلنائية  للمحكمة  الزمني  االخت�ضا�س  فاإن  الفل�ضطيني  اجلانب  من  املودع  االإعلن  وبح�ضب  ولكن 
الدولية حمدد حاليًا باأثر رجعي يبداأ من تاريخ 2014/6/13 وال تخت�س املحكمة بجرائم وقعت قبل 
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اإ�ضرائيل على قطاع غزة يف الفرتة بني 27  التاريخ، وبذلك يكون الهجوم الع�ضكري الذي �ضنته  هذا 
كانون االأول 2008 ولغاية 18 كانون الثاين 2009 »عملية الر�ضا�س امل�ضبوب« وما �ضبقه من هجمات 
واملعروف  اآنذاك  احلقائق  تق�ضي  بعثة  اإليه  خل�ضت  الذي  التقرير  ي�ضمل  مبا  اإ�ضرائيلية  ع�ضكرية 

»بتقرير غولد�ضتون« خارج حدود اخت�ضا�س املحكمة اجلنائية الدولية.

ملاذا خرج تقرير غولد�ضتون من اخت�ضا�ص املحكمة اجلنائية الدولية؟
املحكمة  باخت�ضا�س  يقر  اأنه  جند  قائمًا  يعد  مل  الذي   2009 عام  املودع  االعلن  خيار  اإىل  عدنا  لو 
باأثر رجعي ميتد اإىل تاريخ نفاذ نظامها االأ�ضا�ضي يف 2002/7/1 مبا ي�ضمل تقرير غولد�ضتون وكافة 
املقابل،  يف  ولكن  التاريخ.  ذلك  منذ  وارتكبت  املحكمة  اخت�ضا�س  لها  ينعقد  التي  الدولية  اجلرائم 
للمحكمة  الزمني  للخت�ضا�س  نطاقًا   2014/6/13 تاريخ  يحدد  تبنيه  جرى  الذي  اخليار  اأن  جند 
الفل�ضطيني  اجلانب  عن  م�ضتقبًل  ي�ضدر  اأن  ميكن  الحق«  »الإعلن  يبدو  فيما  مفتوحًا  الباب  ويرتك 

للعودة باخت�ضا�س املحكمة اإىل تاريخ نفاذ نظامها االأ�ضا�ضي يف 2002/7/1. 

ما  يوجد  ال  اأنه  جند  ال�ضعيد،  هذا  على  وال�ضروحات  للمحكمة،  االأ�ضا�ضي  النظام  اإىل  وبالرجوع 
تاريخ  منذ  املحكمة  باخت�ضا�س  بالقبول  اآخر«  »اإعلن  باإيداع  م�ضتقبًل  باحلق  االحتفاظ  من  مينع 
)جتربة  الوقت  بذات  فنية  واعتبارات  �ضيا�ضية  اعتبارات  اأن  يبدو،  وفيما  االأ�ضا�ضي.  نظامها  نفاذ 
للمحكمة  الفل�ضطيني  اجلانب  ان�ضمام  خيار  يكون  الأن  النهائية  باملح�ضلة  دفعت  التي  هي   )2009

النحو. هذا  على 

فاجلانب الفل�ضطيني يبدو وكاأنه ي�ضعى اإىل االحتفاظ بهذا اخليار )اإعلن الحق( والتلويح به م�ضتقبًل، 
لو قبل باخت�ضا�س  اإعلن 2009 فيما  اإ�ضكاليات فنية وجدال على غرار جتربة  وال يريد الدخول يف 
املحكمة قبل تاريخ احل�ضول على و�ضع الدولة املراقب يف اجلمعية العامة يف 2012/11/29 وبالتايل 
اإمكانية الدخول يف اإ�ضكالية »الدولة« لغايات انعقاد االخت�ضا�س للمحكمة، كما اأنه ال يرغب بتحديد 
االخت�ضا�س الزمني للأثر الرجعي بتاريخ 2012/11/29 كي ال ُيحّمل هذا التاريخ مغزًا �ضيا�ضيًا اأكرث 
مما يحتمل وال يريده اجلانب الفل�ضطيني، وقد ف�ضل اأن مينح اخت�ضا�ضًا زمنيًا للمحكمة متزامنًا مع 
تاريخ  منذ  امل�ضتقلة  الدولية  التحقيق  للجنة  االإن�ضان  حقوق  جمل�س  منحه  الذي  الزمني  االخت�ضا�س 

2014/6/13، وبذلك فقد جاء خيار االن�ضمام فيما يبدو باملح�ضلة النهائية على هذا النحو. 

الفل�ضطيني  اجلانب  قبل  من  واالحرتاف  الدقة  بالغة  وح�ضابات  عملية  اأمام  اأننا  متامًا،  وا�ضح 
باخت�ضا�ضها،  القبول  واإعلن  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  للنظام  االن�ضمام  اإجراءات  مع  التعامل  يف 
العام  االأمني  لدى  اإيداعها  بعد  الوثائق  تلك  مراجعة  عملية  خلل  جدل  الأي  هام�ضًا  ترتك  وال 

املحكمة.  م�ضّجل  ولدى 
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ولكن ما تاأثري االأثر الرجعي الخت�ضا�ص املحكمة على املقاومة الفل�ضطينية؟
نظامها  نفاذ  تاريخ  من  بدءًا  للمحكمة  امل�ضتقبلي  املبا�ضر  باالأثر  الفل�ضطيني  اجلانب  اكتفاء  عدم  اإن 
االأ�ضا�ضي يف 2015/4/1، واإيداع اإعلن باأثر رجعي الخت�ضا�ضها ميتد حاليًا اإىل تاريخ 2014/6/13 

مبا ي�ضمل الهجوم الع�ضكري االأخري على قطاع غزة؛ يجعل هذا الت�ضاوؤل مربرًا؟

االأجنبي،  واال�ضتعمار  االحتلل  مقاومة  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حق  اأن  على  التاأكيد  من  بد  ال  بداية 
امل�ضتند اإىل احلق االأ�ضيل لل�ضعوب يف تقرير امل�ضري مكفول يف ميثاق االأمم املتحدة ويف العهد الدويل 
واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ويف  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 

والثقافية، ويف العديد من القرارات الدولية ال�ضادرة عن اجلمعية العامة وجمل�س االأمن.  

خل�س  فقد  االإطلق،  على  وارد  غري  املقا�ضاة  احتمال  باأن  القول  ن�ضتطيع  ال  فاإننا  ذلك،  ومع 
امل�ضلحة  اجلماعات  تطلقها  التي  ال�ضواريخ  اأن  اإىل  اجلانب  هذا  يف  غولد�ضتون  تقرير 
ع�ضوائية  هجمات  ت�ضكل  وهي  حمددة،  ع�ضكرية  اأهداف  الإ�ضابة  توجيهها  ميكن  ال  الفل�ضطينية 
االأفعال  هذه  ت�ضكل  اأن  التقرير-  بح�ضب   - وميكن  اإ�ضرائيل،  جنوبي  يف  املدنيني  ال�ضكان  �ضد 
امل�ضتقلة  التحقيق  جلنة  تقرير  ياأتي  وقد  االإن�ضانية.  �ضد  جرائم  مبثابة  تكون  وقد  حرب  جرائم 
القطاع  على  االأخري  االإ�ضرائيلي  الع�ضكري  الهجوم  خلل  االإن�ضان  حقوق  جمل�س  �ضكلها  التي 

اجلانب. بهذا  الن�ضق  هذا  على  ال�ضامد«  »اجلرف 

نظامها  ونفاذ  للمحكمة  االإن�ضمام  اإجراءات  ا�ضتكمال  بعد  وبخا�ضة  واردًا،  االحتمال  هذا  كان  واإذا 
االأ�ضا�ضي على االأر�س الفل�ضطينية، فاإن البت فيه يعود اإىل ق�ضاة املحكمة، وال ميكن بجميع الظروف 

واالأحوال املقارنة بني املزايا الكربى من االن�ضمام للمحكمة واملخاوف املحتملة على هذا ال�ضعيد. 

القانونية  بالدفوع  تف�ضيلية  ملذكرات  ومبكرًا  جيدًا  التح�ضري  على  العمل  ينبغي  فاإنه  املقابل،  ويف 
مواجهة  يف  ال�ضعيد  هذا  على  م�ضتقبًل  املحكمة  اأمام  يثريها  اأن  الفل�ضطيني  للجانب  ميكن  التي 
يف  االقت�ضا�س«  اإىل  »اللجوء  و  النف�س«  عن  الدفاع  يف  »احلق  قبيل  من  وذلك  املحتملة  املخاوف 
الدولية  واجلرائم  الوا�ضع  االإ�ضرائيلي  الع�ضكري  الهجوم  و�ضد  مواجهة  اإمكانية  اإنعدام  ظل 
االإمكانيات  خلل  من  اإاّل  املدنية  واالأعيان  واملن�ضاآت  املدنيني  ال�ضكان  ا�ضتهدفت  التي  اخلطرية 
مواجهة  يف  نف�ضها  وعن  �ضعبها  عن  للدفاع  الفل�ضطينية  املقاومة  متلكها  التي  املتوا�ضعة  واالأدوات 

الوا�ضع. الع�ضكري  الهجوم  هذا 

اإىل قادة املقاومة الفل�ضطينية؛ واملق�ضود هنا َمن  اإن مل يكن ا�ضتحالة، الو�ضول  ناهيك عن �ضعوبة، 
تركيز  حمل  فهم  ال�ضواريخ،  باإطلق  االأوامر  واإعطاء  الفّعالة  وال�ضيطرة  القيادة  مبنظومة  يتحكم 
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املحكمة يف اأ�ضواأ الظروف، وذلك لكونهم اإّما ا�ضت�ضهدوا اأو يتعذر حتديد هوياتهم واأماكن تواجدهم 
مبا  للعلن،  خروجهم  فور  اال�ضرائيلي  االحتلل  قبل  من  مبا�ضرة  م�ضتهدفة  �ضتكون  حياتهم  اأن  كما 
الدائرة  تقرره  ما  على  بناء  العام  للمدعي  م�ضتقبلي  طلب  اأي  مع  فل�ضطني  دولة  تعاون  معه  يتعذر 
وقادة  الظروف.  اأ�ضوء  يف  بحقهم  ت�ضدر  قد  اإح�ضار  اأو  ح�ضور  مذكرات  من  للمحكمة  التمهيدية 
اأية  تنفيذ  الإمكانية  املختلفة  والعوا�ضم  الدول  بني  ويتجولون  بالطائرات  بداهة  ي�ضافرون  ال  املقاومة 

مذكرات قد ت�ضدر بحقهم. 

املتورطني  واملدنيني  الع�ضكريني  االإ�ضرائيلي  االحتلل  بقادة  يتعلق  فيما  عليه احلال  ما  وهذا بخلف 
عر�ضة  �ضيكونون  والذين  غزة  قطاع  على  االأخري  الع�ضكري  الهجوم  خلل  ارتكبت  دولية  جرائم  يف 
ين�س  كما  للمحكمة  لت�ضليمهم  الق�ضائي  التعاون  الدول  من  الطلب  ي�ضمل  مبا  الدولية  للملحقة 

االأ�ضا�ضي. نظامها 

ولكن ماذا بعد خطوة االن�ضمام للمحكمة؟
ال �ضك باأن االن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية بعد نفاذ نظامها االأ�ضا�ضي على االأر�س الفل�ضطينية 
يوؤ�ض�س ملرحلة هامة على �ضعيد ملحقة وحما�ضبة قادة االحتلل االإ�ضرائيلي امل�ضوؤولني عن اجلرائم 
حد  وو�ضع  امل�ضتقبلي،  الردع  حتقيق  �ضعيد  وعلى  الفل�ضطينية،  االأر�س  على  ارتكبت  التي  الدولية 

اإن�ضاف ال�ضحايا الفل�ضطينيني وحتقيق العدالة الدولية. ل�ضيا�ضة االإفلت من العقاب، والعمل على 

القائمة  ال�ضلطة  اإ�ضرائيل  مقدمتهم  ويف  و�ضركاوؤها؛  املتحدة  الواليات  �ضارعت  فقد  لذلك 
اجلانب  �ضد  واقت�ضادية  ومالية  �ضيا�ضية  عقابية  باإجراءات  والبدء  التلويح  اإىل  باالحتلل؛ 
الزمن،  من  فرتة  ت�ضتمر  اأن  املتوقع  ومن  للفل�ضطينيني،  موؤملة  �ضتكون  االإجراءات  هذه  الفل�ضطيني، 
اال�ضتيطاين،  الن�ضاط  وترية  يف  وت�ضارعًا  االإ�ضرائيلية  االعتداءات  وترية  يف  ارتفاعًا  ن�ضهد  وقد 
باالن�ضمام   الفل�ضطيني  احلق  ح�ضاب  على  تكون  ال  اأن  فيجب  العقابية  االإجراءات  تلك  كانت  واأيًا 
على  تكون  ال  واأن  النظري،  منقطع  �ضعبي  بظهري  حتظى  التي  االحتلل  قادة  وملحقة  للمحكمة 
وعلى  االإن�ضان،  حلقوق  اخلطرية  االإ�ضرائيلية  االنتهاكات  ل�ضحايا  الدولية  العدالة  حتقيق  ح�ضاب 

العقاب.  من  االإفلت  �ضيا�ضة  ا�ضتمرار  ح�ضاب 

ويف نهاية املطاف، فاإن الواليات املتحدة و�ضركائها �ضي�ضلمون »باالأمر الواقع« ومفاده اأن نفاذ النظام 
ال  واقعة  وهي  تعطيلها  ميكن  ال  بحتة  اإجرائية  م�ضاألة  الفل�ضطينية  االأر�س  على  للمحكمة  االأ�ضا�ضي 
حمالة، مع حماوالت عقيمة �ضت�ضعى للتقليل من نتائج واآثار هذا االإن�ضمام على اجلانب االإ�ضرائيلي. 

بنتيجة  »املتوقعة«  التهديدات  تلك  مواجهة  يف  جيدًا  يتما�ضك  اأن  الفل�ضطيني  اجلانب  على  ينبغي 
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املنظور  يف  وبخا�ضة  واملايل،  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد  على  واآثارها  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  االن�ضمام 
واالأهداف  املعامل  وا�ضحة  �ضاملة  ت�ضاركية  وطنية  ا�ضرتاتيجية  بروؤية  يت�ضلح  اأو  ميتلك  واأن  القريب، 
واالأولويات يف مواجهة حتديات تلك املرحلة التي �ضتكون �ضعبة وقا�ضية، االأمر الذي يتطلب بالدرجة 
االأوىل ودومنا تاأخري العمل على ت�ضليب جبهته الداخلية واإجناز امل�ضاحلة وترميم البيت الداخلي. 

االحتلل  قادة  ارتكبها  التي  الدولية  اجلرائم  على  واملحا�ضبة  امل�ضاءلة  طريق  باأن  جيدًا،  يدرك  واأن 
نتائج �ضريعة من  يتوقع  واأن ال  الدولية �ضاق وطويل،  اأمام املحكمة اجلنائية  الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحق 
الدولية  باجلرائم  الق�ضائية  امللفات  وجتهيز  بناء  باأن  يدرك  واأن  ومت�ضعبة،  عديدة  الأ�ضباب  املحكمة 
وفتح التحقيق واملقا�ضاة بها اأمام املحكمة يحتاج اإىل جهود حثيثة وخربات كبرية مبا يتطلب االنفتاح 

الكامل على املجتمع املدين واملوؤ�ض�ضات احلقوقية التي متلك اخلربات يف هذا املجال.  

ولكن ماذا لو اكتفت دولة فل�ضطني باالن�ضمام للمحكمة دون املقا�ضاة اأمامها؟
االأر�س  على  نافذًا  اأ�ضبح  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  باأن  تفرت�س  احلالة  هذه 
اإىل  االحتلل  وم�ضوؤولو  قادة  ارتكبها  دولية  جرائم  باإحالة  تقم  مل  فل�ضطني  دولة  ولكن  الفل�ضطينية، 
مل  اأنها  اأي  املحكمة،  اأمام  املقا�ضاة  اإجراءات  يف  وال�ضري  للتحقيق  بن�ضوده«  »فاتو  العامة  املدعية 
ت�ضتخدم حقها املن�ضو�س عليه يف املادة )14( من النظام االأ�ضا�ضي باالإحالة للمدعية العامة، بنتيجة 

�ضغوطات مثًل قد متار�س على اجلانب الر�ضمي الفل�ضطيني لعدم اإثارة اأية دعاوى اأمام املحكمة. 

دولية  بجرائم  املحكمة  ات�ضال  دون  يحول  ولن  جمديًا،  يكون  لن  م�ضتقبًل  ح�ضل  اإن  ال�ضيناريو  هذا 
ارتكبها قادة االحتلل وتدخل �ضمن �ضلحياتها، اإذ اأنه ومبوجب املادة )15( من نظامها االأ�ضا�ضي 
معلومات  على  بناًء  نف�ضها«  تلقاء  »من  التحقيقات  تبا�ضر  اأن  ت�ضتطيع  للمحكمة  العامة  املدعية  فاإن 
وموثوقية  بجدية  )العربة  اأفراد  من  حتى  اأو  حكومية  غري  منظمات  من  اإليها  مقدمة  وموثوقة  جدية 
على  ارتكبت  املحكمة  اخت�ضا�س  يف  تدخل  دولية  جرائم  عن  العامة(  للمدعية  بالن�ضبة  املعلومات 
االأر�س الفل�ضطينية. وبالتايل، �ضيكون على اجلانب الر�ضمي الفل�ضطيني اأن يتجاهل تلك ال�ضغوطات 
اإن مور�ضت اأمام اإ�ضرار املنظمات غري احلكومية الفل�ضطينية على املحا�ضبة على تلك اجلرائم؛ واأن 
ين�ضق جهوده معها يف جتهيز امللفات الق�ضائية باجلرائم الدولية التي تدخل يف اخت�ضا�س املحكمة.

احلق  موؤ�ض�ضة  هي  فل�ضطينية  منظمات  اأربع  تبذلها  م�ضرتكة  جهودًا  هنالك  اأن  اإىل  االإ�ضارة،  وجتدر 
واملركز الفل�ضطيني حلقوق االإن�ضان ومركز امليزان ومركز ال�ضمري يف قطاع غزة على �ضعيد ر�ضد وتوثيق 
الهجوم  خلل  غزة  قطاع  يف  وارتكبت  املحكمة  اخت�ضا�س  يف  تدخل  التي  اخلطرية  الدولية  اجلرائم 
الع�ضكري االأخري على القطاع، وقد اكتملت عملية الر�ضد والتوثيق متامًا، وهي تخ�ضع حاليًا للمراجعة 
والتدقيق، وقريبًا �ضتتوج تلك اجلهود امل�ضرتكة بتقرير �ضامل �ضيتم ت�ضليمه اإىل جلنة التحقيق الدولية 

امل�ضتقلة التي �ضكلها جمل�س حقوق االإن�ضان خلل الهجوم الع�ضكري االأخري على القطاع. 
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املدين  واملجتمع  الفل�ضطيني  الر�ضمي  بني اجلانب  الكامل  والتن�ضيق  االنفتاح  اأهمية  يربز  الذي  االأمر 
الدولية  التحقيق  جلنة  مع  املفتوح  التعاون  اأهمية  وكذلك  املعنية،  احلكومية  غري  املنظمات  وبخا�ضة 
والعمل على ت�ضهيل مهمتها وعدم ال�ضماح بف�ضلها، اإىل جانب اأهمية دخول اللجنة اإىل قطاع غزة عرب 
معرب رفح لتجاوز العراقيل االإ�ضرائيلية وغريها واإجناز مهام التحقيق املكلفة بها على الوجه االأكمل.

هل ميلك جمل�ص االأمن �ضالحية اإرجاء التحقيق اأو املقا�ضاة اأمام املحكمة؟
االأ�ضا�ضي  النظام  منها  يعاين  التي  الثغرات  اأبرز  من  وهذه  ذلك،  الدويل  االأمن  جمل�س  ميلك  نعم 
للمحكمة اجلنائية الدولية؛ حيث تن�س املادة )16( من النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة على اأنه »ال يجوز 
بناء على طلب من  اثني ع�ضر �ضهرًا  النظام ملدة  اأو مقا�ضاة مبوجب هذا  اأو امل�ضي يف حتقيق  البدء 
ال�ضابع من  الف�ضل  املجل�س مبوجب  يت�ضمنه قرار ي�ضدر عن  املعنى  اإىل املحكمة بهذا  االأمن  جمل�س 

ميثاق االأمم املتحدة؛ ويجوز للمجل�س جتديد هذا الطلب بال�ضروط ذاتها«.

وبالتايل، فاإن جمل�س االأمن ميلك �ضلحية تاأجيل االإجراءات اجلزائية املتخذة اأو التي �ضتتخذ يف اأية 
اأمام املحكمة اجلنائية الدولية؛ �ضواء قبل بدء التحقيق من قبل املدعية  مرحلة من مراحل الدعوى 
العامة اأو خلل مرحلة التحقيق اأو يف مرحلة املحاكمة بقرار يتخذه املجل�س وفق الف�ضل ال�ضابع من 
ميثاق االأمم املتحدة، وملدة اثني ع�ضر �ضهرًا، قابلة للتجديد بقرارات جمل�س االأمن بذات ال�ضروط.  

املقا�ضاة  اأو  التحقيق  واإنهاء  اجلزائية  الدعوى  »اإ�ضقاط«  �ضلحية  ميلك  ال  االأمن  جمل�س  ولكن 
الدولية  باجلرائم  املرفوعة  اجلزائية  الدعوى  اأن  يعني  مبا  املحكمة،  اأو  العامة  املدعية  اأمام 
هي  مرحلة  اأية  يف  قائمة  تبقى  الفل�ضطينية  االأر�س  على  االحتلل  قادة  ارتكبها  التي  اخلطرية 
االأ�ضا�ضي  النظام  من   )29( املادة  بتاأكيد  بالتقادم  ت�ضقط  ال  وهي  مقا�ضاة،  اأو  حتقيقًا  عليها 

الدولية. اجلنائية  للمحكمة 

من  بالتاأجيل  القرار  باتخاذ  ف�ضل  اأي  مع  قائمة  اجلزائية  امللحقة  ا�ضتئناف  اإمكانية  تبقى  وبذلك 
م�ضلطًا  اجلزائية  الق�ضائية  امللحقة  �ضيف  ويبقى  امليثاق،  من  ال�ضابع  الف�ضل  وفق  االأمن  جمل�س 
�ضي�ضكل  اإْن ح�ضل  الو�ضع  وهذا  ارتكبت،  التي  الدولية  االحتلل على اجلرائم  وم�ضوؤويل  قادة  على 
اإحراجًا كبريًا ملجل�س االأمن كونه �ضيظهر عندئذ مبظهر احلامي اأو املتواطىء مع متهمني متورطني 
�ضيا�ضية  �ضربات  مع  الدولية،  الق�ضائية  للعدالة  بعرقلته  االإن�ضانية  �ضد  وجرائم  حرب  بجرائم 
اأي  مع  الق�ضائية  امللحقة  ا�ضتئناف  هاج�س  حتت  االحتلل  لقادة  موجعة  ونف�ضية  ودبلوما�ضية 

االأمن. اإخفاق من جمل�س 
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ال�ضيد  قبله  ومن  الرئي�ص  �ضد  املحكمة  اأمام  رفعت  اأنها  قيل  التي  الدعاوى  عن  وماذا 
م�ضعل؟

ومن  الفل�ضطيني  الرئي�س  �ضد  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة  للمدعية  املرفوعة  املعلومات  ت�ضتند 
قبله ال�ضيد خالد م�ضعل، بح�ضب الت�ضريحات االإعلمية التي نقلت تلك االأنباء، اإىل اأن ال�ضيد الرئي�س 
تكن  املحكمة )مل  نظام  دولة ع�ضو يف  واالأردن هو  االأردنية،  م�ضعل يحملن اجلن�ضية  ال�ضيد  وكذلك 
فل�ضطني دولة ع�ضو يف ذلك الوقت( وتزعم تلك االدعاءات باأن كل من الرئي�س الفل�ضطيني وال�ضيد 

م�ضعل قد ارتكبا جرائم دولية ينعقد لها اخت�ضا�س املحكمة اجلنائية الدولية حتقيقًا ومقا�ضاة.

اأن  رفعت  اإْن  م�ضريها  املعلومات  تلك  فاإن  اخل�ضو�س،  بهذا  ن�ضر  ما  تفا�ضيل  اخلو�س  عن  ومبعزل 
اأنه  اإجراءات التحقيق االأويل ب�ضاأنها، حيث  توؤول اإىل عدم قبولها من املدعية العامة، قبل ال�ضري يف 
عندما تت�ضلم املدعية العامة للمحكمة تلك املعلومات، وقبل ال�ضري يف اإجراءات التحقيق مبو�ضوعها، 
الوقوف  وبالتايل  املحكمة،  اأمام  الدعوى  ومقبولية  للخت�ضا�س  امل�ضبقة  ال�ضروط  تفح�س  اأن  عليها 
باال�ضرتاك  اأو  امل�ضوؤولية اجلنائية  واإثبات  االأردنية فعل؟  تتعلق بوجود اجلن�ضية  اأ�ضا�ضية  عند م�ضائل 
التعليمات  اأو  االأوامر  اإ�ضدار  خلل  من  املحكمة  اخت�ضا�س  يف  تدخل  بجرائم  واملبا�ضر  الفّعال 
يف  ال�ضري  يربر  مبا  اخلطورة  من  كافية  درجة  على  واأنها  ذلك؟  تثبت  قوية  اأدلة  ووجود  بارتكابها؟ 
النظام  من   )17( املادة  تقت�ضيه  ح�ضبما  العامة  املدعية  قبل  من  ب�ضاأنها  االأويل  التحقيق  اإجراءات 
االأ�ضا�ضي للمحكمة؟ واأن هنالك اأ�ضبابًا جوهرية تدعو املدعية العامة للعتقاد باأن ال�ضروع بالتحقيق 

فيها �ضيخدم م�ضالح العدالة ح�ضبما تقت�ضيه املادة )53( من النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة؟ 

دولة  ان�ضمام  بعد  نف�ضها  تلقاء  من  حتقيق  لفتح  العامة  للمدعية  املعلومات  ذات  تقدمي  حال  ويف 
النظام  مبوجب  الدول  لروؤ�ضاء  ح�ضانة  ال  اأنه  اعتبار  على  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  للنظام  فل�ضطني 
النظام  يف  طرفًا  باعتبارها  فل�ضطني  دولة  مواطني  يتناول  االتهام  واأن  للمحكمة،  االأ�ضا�ضي 
عدم  اإىل  يوؤول  باأن  كفيل  اأعله  قيل  وما  اجلزائية  امل�ضوؤولية  اإثبات  تعذر  فاإّن  للمحكمة،  االأ�ضا�ضي 
عدم  اأو  ب�ضاأنها  االأويل  التحقيق  اإجراءات  يف  ال�ضري  قبل  املقدمة  للمعلومات  العامة  املدعية  قبول 
الر�ضمي  التحقيق  باإجراءات  لل�ضري  العامة  للمدعية  االإذن  باملحكمة  التمهيدية  الدائرة  اإعطاء 

املحكمة.  اأمام  الدعوى  مقبولية  لعدم 

وهذا �ضينطبق على العديد من املعلومات التي من املتوقع رفعها من قبل اجلانب االإ�ضرائيلي للمدعية 
للجدية  الفتقارها  وذلك  نف�ضها،  تلقاء  من  ب�ضاأنها  حتقيقات  بفتح  اإياها  مطالبة  للمحكمة،  العامة 
ال�ضدمة  من  انعكا�س حلالة  كونها  تعدو  ال  فهي  املحكمة،  اأمام  الدعوى  ومقبولية  اللزمة  واملوثوقية 

واالرتباك التي يعي�ضها قادة االحتلل من وقع االن�ضمام الفل�ضطيني للنظام االأ�ضا�ضي املحكمة.
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