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قراءة قانونية يف اخليار الفل�سطيني باالن�ضمام
للمحكمة اجلنائية الدولية
وقع الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2014/12/31على طلبات االن�ضمام �إىل ثماين ع�شرة اتفاقية
وبروتوكو ًال دولي ًا من �أبرزها النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية (اتفاقية روما) ،و�سلم رئي�س
دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات د� .صائب عريقات بذات اليوم مبقر الرئا�سة برام اهلل طلبات االن�ضمام �إىل
نائب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة جيم�س راويل ،فيما �أودع مندوب فل�سطني الدائم لدى الأمم
املتحدة ال�سيد ريا�ض من�صور وثائق االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة بتاريخ .2015/1/2
وبالرجوع �إىل املادة ( )126من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،فيما يتعلق بوثيقة
االن�ضمام اخلا�صة بها ،ف�إن النظام الأ�سا�سي للمحكمة يبد�أ نفاذه على الأر�ض الفل�سطينية يف «اليوم
الأول من ال�شهر الذي يعقب اليوم ال�ستني» من تاريخ �إيداع دولة فل�سطني وثيقة االن�ضمام لدى الأمني
العام للأمم املتحدة ،ولي�س بعد �ستني يوم ًا من تاريخ الإيداع كما ي�شاع يف و�سائل الإعالم ،وبالتايل
ف�إنه �إذا كان �إيداع وثيقة االن�ضمام لدى الأمني العام قد جرى يف  2015/1/2ومع احت�ساب �أن �شهر
�شباط يتكون من ثمانية وع�شرين يوم ًا فهذا يعني �أن اليوم الأول من ال�شهر الذي يعقب اليوم ال�ستني
من تاريخ �إيداع طلب االن�ضمام للمحكمة ي�صادف  2015/4/1وهو موعد نفاذ االتفاقية.
االخت�صا�ص الزمني للمحكمة وتقييم اخليار الفل�سطيني
متتلك القيادة الفل�سطينية ،من حيث املبد�أ ،خيارات متعددة ،فيما يتعلق باالخت�صا�ص الزمني بهدف
متكني املحكمة اجلنائية الدولية من ممار�سة اخت�صا�صاتها على الأر�ض الفل�سطينية ،وقد اختارت
بالفعل واحد ًا من تلك اخليارات ،و�إنْ بعد تردد طويل و�ضغط م�ستمر من املجتمع املدين الفل�سطيني
وامل�ؤ�س�سات احلقوقية ،ترجمته من خالل وثيقة الإن�ضمام التي �أُودعت لدى الأمني العام �إىل جانب
«�إعالن» بالغ الأهمية مينح املحكمة اخت�صا�ص ًا ب�أثر رجعي منذ تاريخ  2014/6/13مع االحتفاظ
باحلق يف الرجوع باالخت�صا�ص الزمني للمحكمة �إىل تاريخ نفاذ نظامها الأ�سا�سي يف .2002/7/1
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و�إذا كانت القيادة الفل�سطينية قد ربطت م�س�ألة االن�ضمام للمحكمة بف�شل امل�ساعي يف جمل�س الأمن
لتحديد جدول زمني النهاء االحتالل ،فهذا خط�أ �سيا�سي وقانوين ينبغي �أن ينتهي مع توقيع طلبات
وم�سجل املحكمة ،وبا�ستخال�ص الدرو�س والعرب.
الإن�ضمام و�إيداع الوثائق الدولية لدى الأمني العام
ّ
ف�إنهاء االحتالل على �أر�ضية االحرتام وااللتزام الكامل بالقانون الدويل هو حق للفل�سطينيني،
واالن�ضمام للنظام الأ�سا�سي للمحكمة ومالحقة مرتكبي اجلرائم الدولية وو�ضع حد ل�سيا�سية الإفالت
من العقاب وحتقيق العدالة والإن�صاف ل�ضحايا االنتهاكات اخلطرية هو حق �أي�ض ًا للفل�سطينيني،
وجوهر اتفاقية روما التي �أن�ش�أت املحكمة اجلنائية الدولية باعتبارها هيئة ق�ضائية دولية دائمة،
وهو لي�س حم ًال للم�ساومة وخلط الأوراق ،والقانون الدويل ُوجد ليطبق ال لي�ساوم عليه ويتم جتاهله.
ال �شك �أن الإعالن الذي �أودع �إىل جانب وثيقة االن�ضمام لنظام املحكمة بالغ الأهمية؛ لأن من �ش�أنه
�أن مينحها اخت�صا�ص ًا على اجلرائم الدولية التي ارتكبت خالل الهجوم الع�سكري الأخري على قطاع
غزة والذي �أطلقت عليه �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ت�سمية «عملية اجلرف ال�صامد» .وهذا يقودنا
وبعجالة ال�ستعرا�ض اخليارات التي كانت متاحة للفل�سطينيني بهدف متكني املحكمة اجلنائية الدولية
من ممار�سة اخت�صا�صاتها لغايات التقييم و�صو ًال �إىل اخليار الذي جرى اعتماده.
فاخليار الأول الذي كان متاح ًا للفل�سطينيني على هذا ال�صعيد يتمثل باالكتفاء ب�إيداع �إعالن بالقبول
باخت�صا�ص املحكمة ب�أثر رجعي حتدده القيادة الفل�سطينية (اجلهة املخت�صة بح�سب اتفاقية فينا
لقانون املعاهدات) بحيث ال يتجاوز مداه الزمني تاريخ نفاذ النظام الأ�سا�سي للمحكمة يف 2002/7/1
دون االن�ضمام لنظامها الأ�سا�سي وذلك وفق ًا لأحكام املادة ( )3/12من النظام الأ�سا�سي للمحكمة.
م�سجل املحكمة بهذا اخل�صو�ص عام  2009من
وحيث �أن دولة فل�سطني كانت قد �أودعت �إعالن ًا لدى ّ
خالل وزير العدل ال�سابق د .علي خ�شان تقبل مبوجبه بواليتها «لغايات حتديد ومالحقة وحماكمة
امل�س�ؤولني عن الأفعال التي ارتكبت يف �إقليم فل�سطني منذ يوم ا متوز  2002وامل�شرتكني معهم يف
ارتكابها» ف�إن اعتماد هذا اخليار كان يعني �إر�سال ر�سالة خطية من القيادة الفل�سطينية �إىل املدعية
العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ت�ؤكد على تبني ودعم هذا اخليار .وبتوقيع طلب االن�ضمام للمحكمة
و�إيداعه �إىل جانب �إيداع �إعالن قبول االخت�صا�ص ف�إن متابعة هذا اخليار مل تعد قائمة.
و�أ ّما اخليار الثاين فيتمثل باالن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية ،دون تقدمي �إعالن بقبول
اخت�صا�صها ب�أثر رجعي وحتديد مداه الزمني� ،أي �أن االن�ضمام هنا يكون ب�أثر مبا�شر م�ستقبلي
وينح�صر فقط على اجلرائم الدولية التي تخت�ص بها املحكمة وذلك من تاريخ نفاذ نظامها
الأ�سا�سي على الأر�ض الفل�سطينية �أي منذ تاريخ  ،2015/4/1با�ستثناء «اجلرائم امل�ستمرة» التي
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ينعقد لها اخت�صا�ص املحكمة على اعتبار �أن الن�شاط الإجرامي فيها ال زال م�ستمر ًا ومل يتوقف
كلي ًا كجرائم الإ�ستيطان والف�صل العن�صري والإبعاد والنقل الق�سري يف احلالة الفل�سطينية والتي
ينعقد لها اخت�صا�ص املحكمة.
واذا كان لهذا اخليار بع�ض املزايا؛ من حيث فهم الطابع الواقعي لأداء املحكمة وكونها م�ؤ�س�سة
غري فعالة بالدرجة الكافية وتعاين من م�شاكل لوج�ستية و�إدارة �ضعيفة ونق�ص باملوارد و�إجراءات
بريوقراطية طويلة و�إرث �سيء للمدعي العام ال�سابق للمحكمة ،وي�ستهدف توجيه وتركيز
�إمكانيات وموارد املحكمة باجتاه جرائم دولية م�ستمرة كاال�ستيطان والف�صل العن�صري ،ف�إن
م�شكلة هذا اخليار تكمن يف �أنه لن يحقق العدالة للفل�سطينيني �ضحايا اجلرائم الدولية اخلطرية
التي ارتكبها قادة االحتالل الإ�سرائيلي امل�س�ؤولني عن الهجمات الع�سكرية الإ�سرائيلية ال�سابقة
من عملية «الدرع الواقي» �إىل «الر�صا�ص امل�صبوب» �إىل «عامود ال�سحاب» و�صو ًال �إىل «اجلرف
ال�صامد» فجميعها �ستبقى خارج نطاق اخت�صا�ص املحكمة مع الأثر املبا�شر لالن�ضمام ودون
�إيداع الإعالن بالأثر الرجعي لالخت�صا�ص.
وحيث �أن هذا اخليار مل يعد قائم ًا �أي�ض ًا مع �إيداع «الإعالن» بالقبول باخت�صا�ص املحكمة ب�أثر رجعي
�إىل جانب طلب االن�ضمام ف�سننتقل �إىل هذا اخليار الذي جرى تبنيه من قبل اجلانب الفل�سطيني.
اخليار الفل�سطيني هو الأف�ضل  ..ولكن
�إن اخليار الذي جرى تبنيه فل�سطيني ًا قد جمع بني االن�ضمام للمحكمة �أي الع�ضوية الكاملة يف اتفاقية
روما والقبول باخت�صا�صها ب�أثر رجعي منذ تاريخ  ،2014/6/13مع احتفاظ اجلانب الفل�سطيني
بالقبول باخت�صا�ص املحكمة ب�أثر رجعي ميتد �إىل  2002/7/1تاريخ نفاذ النظام الأ�سا�سي للمحكمة.
وقبل الدخول يف تقييم هذا اخليار ،ف�إنه من ال�ضروري الت�أكيد على �أن التهديدات التي تطلق
هنا وهناك للحيلولة دون نفاذ النظام الأ�سا�سي للمحكمة على الأر�ض الفل�سطينية لي�س لها �أية
قيمة قانونية مبوجب النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية .و�أن جمل�س الأمن ال ميلك
حق الإعرتا�ض على �إجراءات االن�ضمام للمحكمة .و�أن البيان الذي �أ�صدره املدعي العام ال�سابق
للمحكمة لوي�س �أوكامبو يف �آذار  2012حول الو�ضع يف فل�سطيني فيما يتعلق بتعريف «الدولة»
لغايات القبول باخت�صا�ص املحكمة ،وب�صرف النظر عن تقييمه ،مل يعد قائم ًا بعد الت�صويت الذي
جرى يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  29ت�شرين الثاين  2012واحل�صول على و�ضع دولة غري
ع�ضو متلك احلق الكامل باالن�ضمام لنظام املحكمة .وبذلك ،فنحن �أمام م�س�ألة �إجرائية بحته
تتعلق با�ستنفاذ املدة الزمنية الالزمة لنفاذ النظام الأ�سا�سي للمحكمة على الأر�ض الفل�سطينية
ومبرورها ي�صبح النظام نافذ ًا.
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�إن ما مييز اخليار الذي جرى تبنيه فل�سطيني ًا �أنه ال يقت�صر فقط على االن�ضمام ب�أثر مبا�شر م�ستقبلي،
و�إمنا ب�إيداع «الإعالن» �إىل جانب طلب االن�ضمام بالقبول باخت�صا�ص املحكمة ب�أثر رجعي� ،إذ �أن هذا
الإعالن بالقبول باخت�صا�ص املحكمة مبدئي ًا منذ  2014/6/13هو الذي �سيمكن املحكمة من النظر
يف اجلرائم الدولية التي ارتكبت خالل الهجوم الع�سكري الأخري على قطاع غزة .وبدون تقدمي هذا
الإعالن ،ف�إن تلك اجلرائم الدولية اخلطرية �ستكون خارج نطاق اخت�صا�ص املحكمة؛ مبا يعني �أن
التقرير الذي تعده جلنة التحقيق الدولية التي �شكلها جمل�س حقوق الإن�سان يف  23متوز  2014خالل
الهجوم الع�سكري الأخري على قطاع غزة �سيكون خارج حدود اخت�صا�ص املحكمة.
وهذا ما يف�سر �أن التاريخ املحدد لإعالن قبول اخت�صا�ص املحكمة ب�أثر رجعي ( 13حزيران
 )2014هو ذات التاريخ املحدد لالخت�صا�ص الزمني للجنة التحقيق الدولية امل�ستقلة التي �شكلها
جمل�س حقوق الإن�سان ،حيث ن�ص قرار ت�شكيل تلك اللجنة على تكليفها بالتحقيق يف انتهاكات
القانون الدويل التي ارتكبت يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة منذ تاريخ  13حزيران  ،2014ما يعني
تزامن النطاق الزمني للتحقيقات التي جتريها جلنة التحقيق الدولية والتي �سيو�ضع تقريرها
م�ستقب ًال بعد اعتماده على طاولة املدعية العامة وق�ضاة املحكمة اجلنائية الدولية مع النطاق
الزمني الخت�صا�ص املحكمة.
وبالتايل ف�إن دولة فل�سطني ،وبنفاذ النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،ت�ستطيع ح�سب املادة
( )14منه �أن حتيل للمدعية العامة للمحكمة �شكاوى للتحقيق بجرائم دولية تدخل يف اخت�صا�صها
ارتكبت على الأر�ض الفل�سطينية منذ  2014/6/13وبخا�صة جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية
مبا ي�شمل الإ�ستيطان والف�صل العن�صري والإبعاد والنقل الق�سري باعتبارها جرائم م�ستمرة.
ومبا ي�شمل اجلرائم الدولية اخلطرية التي ارتكبت من قبل قادة االحتالل الإ�سرائيلي امل�س�ؤولني
عن الهجوم الع�سكري الأخري على قطاع غزة؛ كالقتل العمد واال�ستهداف الع�شوائي للمدنيني
الفل�سطينيني واملمتلكات والأعيان املدنية من منازل و�أبراج �سكنية وم�ست�شفيات وطواقم طبية
وم�صانع ودور عبادة ومدار�س و�آبار للمياه وحمطات للكهرباء وغريها من املمتلكات والأعيان املدنية
املحمية مبوجب القانون الدويل ودون وجود �ضرورة ع�سكرية تربر هذا التدمري؛ كونها ت�شكل جرائم
حرب عندما ترتكب يف �إطار خطة �أو �سيا�سة عامة �أو يف �إطار عملية وا�سعة النطاق وفق ًا للمادة ()8
من النظام الأ�سا�سي للمحكمة ،وت�شكل جرائم �ضد الإن�سانية عندما ترتكب يف �إطار هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد ال�سكان املدنيني وعن علم بالهجوم وفق ًا للمادة ( )7من نظام املحكمة.
ولكن وبح�سب الإعالن املودع من اجلانب الفل�سطيني ف�إن االخت�صا�ص الزمني للمحكمة اجلنائية
الدولية حمدد حالي ًا ب�أثر رجعي يبد�أ من تاريخ  2014/6/13وال تخت�ص املحكمة بجرائم وقعت قبل
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هذا التاريخ ،وبذلك يكون الهجوم الع�سكري الذي �شنته �إ�سرائيل على قطاع غزة يف الفرتة بني 27
كانون الأول  2008ولغاية  18كانون الثاين « 2009عملية الر�صا�ص امل�صبوب» وما �سبقه من هجمات
ع�سكرية �إ�سرائيلية مبا ي�شمل التقرير الذي خل�صت �إليه بعثة تق�صي احلقائق �آنذاك واملعروف
«بتقرير غولد�ستون» خارج حدود اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية.
ملاذا خرج تقرير غولد�ستون من اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية؟
لو عدنا �إىل خيار االعالن املودع عام  2009الذي مل يعد قائم ًا جند �أنه يقر باخت�صا�ص املحكمة
ب�أثر رجعي ميتد �إىل تاريخ نفاذ نظامها الأ�سا�سي يف  2002/7/1مبا ي�شمل تقرير غولد�ستون وكافة
اجلرائم الدولية التي ينعقد لها اخت�صا�ص املحكمة وارتكبت منذ ذلك التاريخ .ولكن يف املقابل،
جند �أن اخليار الذي جرى تبنيه يحدد تاريخ  2014/6/13نطاق ًا لالخت�صا�ص الزمني للمحكمة
ويرتك الباب مفتوح ًا فيما يبدو «لإعالن الحق» ميكن �أن ي�صدر م�ستقب ًال عن اجلانب الفل�سطيني
للعودة باخت�صا�ص املحكمة �إىل تاريخ نفاذ نظامها الأ�سا�سي يف .2002/7/1
وبالرجوع �إىل النظام الأ�سا�سي للمحكمة ،وال�شروحات على هذا ال�صعيد ،جند �أنه ال يوجد ما
مينع من االحتفاظ باحلق م�ستقب ًال ب�إيداع «�إعالن �آخر» بالقبول باخت�صا�ص املحكمة منذ تاريخ
نفاذ نظامها الأ�سا�سي .وفيما يبدو� ،أن اعتبارات �سيا�سية واعتبارات فنية بذات الوقت (جتربة
 )2009هي التي دفعت باملح�صلة النهائية لأن يكون خيار ان�ضمام اجلانب الفل�سطيني للمحكمة
على هذا النحو.
فاجلانب الفل�سطيني يبدو وك�أنه ي�سعى �إىل االحتفاظ بهذا اخليار (�إعالن الحق) والتلويح به م�ستقب ًال،
وال يريد الدخول يف �إ�شكاليات فنية وجدال على غرار جتربة �إعالن  2009فيما لو قبل باخت�صا�ص
املحكمة قبل تاريخ احل�صول على و�ضع الدولة املراقب يف اجلمعية العامة يف  2012/11/29وبالتايل
�إمكانية الدخول يف �إ�شكالية «الدولة» لغايات انعقاد االخت�صا�ص للمحكمة ،كما �أنه ال يرغب بتحديد
االخت�صا�ص الزمني للأثر الرجعي بتاريخ  2012/11/29كي ال ُيح ّمل هذا التاريخ مغز ًا �سيا�سي ًا �أكرث
مما يحتمل وال يريده اجلانب الفل�سطيني ،وقد ف�ضل �أن مينح اخت�صا�ص ًا زمني ًا للمحكمة متزامن ًا مع
االخت�صا�ص الزمني الذي منحه جمل�س حقوق الإن�سان للجنة التحقيق الدولية امل�ستقلة منذ تاريخ
 ،2014/6/13وبذلك فقد جاء خيار االن�ضمام فيما يبدو باملح�صلة النهائية على هذا النحو.
وا�ضح متام ًا� ،أننا �أمام عملية وح�سابات بالغة الدقة واالحرتاف من قبل اجلانب الفل�سطيني
يف التعامل مع �إجراءات االن�ضمام للنظام ا لأ�سا�سي للمحكمة و �إعالن القبول باخت�صا�صها،
وال ترتك هام�ش ًا لأي جدل خالل عملية مراجعة تلك الوثائق بعد �إيداعها لدى ا لأمني العام
م�سجل املحكمة.
ولدى ّ
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ولكن ما ت�أثري الأثر الرجعي الخت�صا�ص املحكمة على املقاومة الفل�سطينية؟
�إن عدم اكتفاء اجلانب الفل�سطيني بالأثر املبا�شر امل�ستقبلي للمحكمة بدء ًا من تاريخ نفاذ نظامها
الأ�سا�سي يف  ،2015/4/1و�إيداع �إعالن ب�أثر رجعي الخت�صا�صها ميتد حالي ًا �إىل تاريخ 2014/6/13
مبا ي�شمل الهجوم الع�سكري الأخري على قطاع غزة؛ يجعل هذا الت�سا�ؤل مربر ًا؟
بداية ال بد من الت�أكيد على �أن حق ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة االحتالل واال�ستعمار الأجنبي،
امل�ستند �إىل احلق الأ�صيل لل�شعوب يف تقرير امل�صري مكفول يف ميثاق الأمم املتحدة ويف العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ويف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،ويف العديد من القرارات الدولية ال�صادرة عن اجلمعية العامة وجمل�س الأمن.
ومع ذلك ،ف�إننا ال ن�ستطيع القول ب�أن احتمال املقا�ضاة غري وارد على ا لإطالق ،فقد خل�ص
تقرير غولد�ستون يف هذا اجلانب �إىل �أن ال�صواريخ التي تطلقها اجلماعات امل�سلحة
الفل�سطينية ال ميكن توجيهها لإ�صابة �أهداف ع�سكرية حمددة ،وهي ت�شكل هجمات ع�شوائية
�ضد ال�سكان املدنيني يف جنوبي �إ�سرائيل ،وميكن  -بح�سب التقرير� -أن ت�شكل هذه ا لأفعال
جرائم حرب وقد تكون مبثابة جرائم �ضد ا لإن�سانية .وقد ي�أتي تقرير جلنة التحقيق امل�ستقلة
التي �شكلها جمل�س حقوق الإن�سان خالل الهجوم الع�سكري ا لإ�سرائيلي ا لأخري على القطاع
«اجلرف ال�صامد» على هذا الن�سق بهذا اجلانب.
و�إذا كان هذا االحتمال وارد ًا ،وبخا�صة بعد ا�ستكمال �إجراءات الإن�ضمام للمحكمة ونفاذ نظامها
الأ�سا�سي على الأر�ض الفل�سطينية ،ف�إن البت فيه يعود �إىل ق�ضاة املحكمة ،وال ميكن بجميع الظروف
والأحوال املقارنة بني املزايا الكربى من االن�ضمام للمحكمة واملخاوف املحتملة على هذا ال�صعيد.
ويف املقابل ،ف�إنه ينبغي العمل على التح�ضري جيد ًا ومبكر ًا ملذكرات تف�صيلية بالدفوع القانونية
التي ميكن للجانب الفل�سطيني �أن يثريها �أمام املحكمة م�ستقب ًال على هذا ال�صعيد يف مواجهة
املخاوف املحتملة وذلك من قبيل «احلق يف الدفاع عن النف�س» و «اللجوء �إىل االقت�صا�ص» يف
ظل �إنعدام �إمكانية مواجهة و�صد الهجوم الع�سكري ا لإ�سرائيلي الوا�سع واجلرائم الدولية
اخلطرية التي ا�ستهدفت ال�سكان املدنيني واملن�ش�آت وا لأعيان املدنية �إ ّال من خالل ا لإمكانيات
والأدوات املتوا�ضعة التي متلكها املقاومة الفل�سطينية للدفاع عن �شعبها وعن نف�سها يف مواجهة
هذا الهجوم الع�سكري الوا�سع.
ناهيك عن �صعوبة� ،إن مل يكن ا�ستحالة ،الو�صول �إىل قادة املقاومة الفل�سطينية؛ واملق�صود هنا َمن
يتحكم مبنظومة القيادة وال�سيطرة الف ّعالة و�إعطاء الأوامر ب�إطالق ال�صواريخ ،فهم حمل تركيز
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املحكمة يف �أ�سو�أ الظروف ،وذلك لكونهم �إ ّما ا�ست�شهدوا �أو يتعذر حتديد هوياتهم و�أماكن تواجدهم
كما �أن حياتهم �ستكون م�ستهدفة مبا�شرة من قبل االحتالل اال�سرائيلي فور خروجهم للعلن ،مبا
يتعذر معه تعاون دولة فل�سطني مع �أي طلب م�ستقبلي للمدعي العام بناء على ما تقرره الدائرة
التمهيدية للمحكمة من مذكرات ح�ضور �أو �إح�ضار قد ت�صدر بحقهم يف �أ�سوء الظروف .وقادة
املقاومة ال ي�سافرون بداهة بالطائرات ويتجولون بني الدول والعوا�صم املختلفة لإمكانية تنفيذ �أية
مذكرات قد ت�صدر بحقهم.
وهذا بخالف ما عليه احلال فيما يتعلق بقادة االحتالل الإ�سرائيلي الع�سكريني واملدنيني املتورطني
يف جرائم دولية ارتكبت خالل الهجوم الع�سكري الأخري على قطاع غزة والذين �سيكونون عر�ضة
للمالحقة الدولية مبا ي�شمل الطلب من الدول التعاون الق�ضائي لت�سليمهم للمحكمة كما ين�ص
نظامها الأ�سا�سي.
ولكن ماذا بعد خطوة االن�ضمام للمحكمة؟
ال �شك ب�أن االن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية بعد نفاذ نظامها الأ�سا�سي على الأر�ض الفل�سطينية
ي�ؤ�س�س ملرحلة هامة على �صعيد مالحقة وحما�سبة قادة االحتالل الإ�سرائيلي امل�س�ؤولني عن اجلرائم
الدولية التي ارتكبت على الأر�ض الفل�سطينية ،وعلى �صعيد حتقيق الردع امل�ستقبلي ،وو�ضع حد
ل�سيا�سة الإفالت من العقاب ،والعمل على �إن�صاف ال�ضحايا الفل�سطينيني وحتقيق العدالة الدولية.
لذلك فقد �سارعت الواليات املتحدة و�شركا�ؤها؛ ويف مقدمتهم �إ�سرائيل ال�سلطة القائمة
باالحتالل؛ �إىل التلويح والبدء ب�إجراءات عقابية �سيا�سية ومالية واقت�صادية �ضد اجلانب
الفل�سطيني ،هذه الإجراءات �ستكون م�ؤملة للفل�سطينيني ،ومن املتوقع �أن ت�ستمر فرتة من الزمن،
وقد ن�شهد ارتفاع ًا يف وترية االعتداءات الإ�سرائيلية وت�سارع ًا يف وترية الن�شاط اال�ستيطاين،
و�أي ًا كانت تلك الإجراءات العقابية فيجب �أن ال تكون على ح�ساب احلق الفل�سطيني باالن�ضمام
للمحكمة ومالحقة قادة االحتالل التي حتظى بظهري �شعبي منقطع النظري ،و�أن ال تكون على
ح�ساب حتقيق العدالة الدولية ل�ضحايا االنتهاكات الإ�سرائيلية اخلطرية حلقوق الإن�سان ،وعلى
ح�ساب ا�ستمرار �سيا�سة الإفالت من العقاب.
ويف نهاية املطاف ،ف�إن الواليات املتحدة و�شركائها �سي�سلمون «بالأمر الواقع» ومفاده �أن نفاذ النظام
الأ�سا�سي للمحكمة على الأر�ض الفل�سطينية م�س�ألة �إجرائية بحتة ال ميكن تعطيلها وهي واقعة ال
حمالة ،مع حماوالت عقيمة �ست�سعى للتقليل من نتائج و�آثار هذا الإن�ضمام على اجلانب الإ�سرائيلي.
ينبغي على اجلانب الفل�سطيني �أن يتما�سك جيد ًا يف مواجهة تلك التهديدات «املتوقعة» بنتيجة
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االن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية ،و�آثارها على ال�صعيد ال�سيا�سي واملايل ،وبخا�صة يف املنظور
القريب ،و�أن ميتلك �أو يت�سلح بر�ؤية ا�سرتاتيجية وطنية ت�شاركية �شاملة وا�ضحة املعامل والأهداف
والأولويات يف مواجهة حتديات تلك املرحلة التي �ستكون �صعبة وقا�سية ،الأمر الذي يتطلب بالدرجة
الأوىل ودومنا ت�أخري العمل على ت�صليب جبهته الداخلية و�إجناز امل�صاحلة وترميم البيت الداخلي.
و�أن يدرك جيد ًا ،ب�أن طريق امل�ساءلة واملحا�سبة على اجلرائم الدولية التي ارتكبها قادة االحتالل
بحق ال�شعب الفل�سطيني �أمام املحكمة اجلنائية الدولية �شاق وطويل ،و�أن ال يتوقع نتائج �سريعة من
املحكمة لأ�سباب عديدة ومت�شعبة ،و�أن يدرك ب�أن بناء وجتهيز امللفات الق�ضائية باجلرائم الدولية
وفتح التحقيق واملقا�ضاة بها �أمام املحكمة يحتاج �إىل جهود حثيثة وخربات كبرية مبا يتطلب االنفتاح
الكامل على املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات احلقوقية التي متلك اخلربات يف هذا املجال.
ولكن ماذا لو اكتفت دولة فل�سطني باالن�ضمام للمحكمة دون املقا�ضاة �أمامها؟
هذه احلالة تفرت�ض ب�أن النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية �أ�صبح نافذ ًا على الأر�ض
الفل�سطينية ،ولكن دولة فل�سطني مل تقم ب�إحالة جرائم دولية ارتكبها قادة وم�س�ؤولو االحتالل �إىل
املدعية العامة «فاتو بن�سوده» للتحقيق وال�سري يف �إجراءات املقا�ضاة �أمام املحكمة� ،أي �أنها مل
ت�ستخدم حقها املن�صو�ص عليه يف املادة ( )14من النظام الأ�سا�سي بالإحالة للمدعية العامة ،بنتيجة
�ضغوطات مث ًال قد متار�س على اجلانب الر�سمي الفل�سطيني لعدم �إثارة �أية دعاوى �أمام املحكمة.
هذا ال�سيناريو �إن ح�صل م�ستقب ًال لن يكون جمدي ًا ،ولن يحول دون ات�صال املحكمة بجرائم دولية
ارتكبها قادة االحتالل وتدخل �ضمن �صالحياتها� ،إذ �أنه ومبوجب املادة ( )15من نظامها الأ�سا�سي
ف�إن املدعية العامة للمحكمة ت�ستطيع �أن تبا�شر التحقيقات «من تلقاء نف�سها» بنا ًء على معلومات
جدية وموثوقة مقدمة �إليها من منظمات غري حكومية �أو حتى من �أفراد (العربة بجدية وموثوقية
املعلومات بالن�سبة للمدعية العامة) عن جرائم دولية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة ارتكبت على
الأر�ض الفل�سطينية .وبالتايل� ،سيكون على اجلانب الر�سمي الفل�سطيني �أن يتجاهل تلك ال�ضغوطات
�إن مور�ست �أمام �إ�صرار املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية على املحا�سبة على تلك اجلرائم؛ و�أن
ين�سق جهوده معها يف جتهيز امللفات الق�ضائية باجلرائم الدولية التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
وجتدر الإ�شارة� ،إىل �أن هنالك جهود ًا م�شرتكة تبذلها �أربع منظمات فل�سطينية هي م�ؤ�س�سة احلق
واملركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ومركز امليزان ومركز ال�ضمري يف قطاع غزة على �صعيد ر�صد وتوثيق
اجلرائم الدولية اخلطرية التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة وارتكبت يف قطاع غزة خالل الهجوم
الع�سكري الأخري على القطاع ،وقد اكتملت عملية الر�صد والتوثيق متام ًا ،وهي تخ�ضع حالي ًا للمراجعة
والتدقيق ،وقريب ًا �ستتوج تلك اجلهود امل�شرتكة بتقرير �شامل �سيتم ت�سليمه �إىل جلنة التحقيق الدولية
امل�ستقلة التي �شكلها جمل�س حقوق الإن�سان خالل الهجوم الع�سكري الأخري على القطاع.
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الأمر الذي يربز �أهمية االنفتاح والتن�سيق الكامل بني اجلانب الر�سمي الفل�سطيني واملجتمع املدين
وبخا�صة املنظمات غري احلكومية املعنية ،وكذلك �أهمية التعاون املفتوح مع جلنة التحقيق الدولية
والعمل على ت�سهيل مهمتها وعدم ال�سماح بف�شلها� ،إىل جانب �أهمية دخول اللجنة �إىل قطاع غزة عرب
معرب رفح لتجاوز العراقيل الإ�سرائيلية وغريها و�إجناز مهام التحقيق املكلفة بها على الوجه الأكمل.
هل ميلك جمل�س الأمن �صالحية �إرجاء التحقيق �أو املقا�ضاة �أمام املحكمة؟
نعم ميلك جمل�س الأمن الدويل ذلك ،وهذه من �أبرز الثغرات التي يعاين منها النظام الأ�سا�سي
للمحكمة اجلنائية الدولية؛ حيث تن�ص املادة ( )16من النظام الأ�سا�سي للمحكمة على �أنه «ال يجوز
البدء �أو امل�ضي يف حتقيق �أو مقا�ضاة مبوجب هذا النظام ملدة اثني ع�شر �شهر ًا بناء على طلب من
جمل�س الأمن �إىل املحكمة بهذا املعنى يت�ضمنه قرار ي�صدر عن املجل�س مبوجب الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة؛ ويجوز للمجل�س جتديد هذا الطلب بال�شروط ذاتها».
وبالتايل ،ف�إن جمل�س الأمن ميلك �صالحية ت�أجيل الإجراءات اجلزائية املتخذة �أو التي �ستتخذ يف �أية
مرحلة من مراحل الدعوى �أمام املحكمة اجلنائية الدولية؛ �سواء قبل بدء التحقيق من قبل املدعية
العامة �أو خالل مرحلة التحقيق �أو يف مرحلة املحاكمة بقرار يتخذه املجل�س وفق الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة ،وملدة اثني ع�شر �شهر ًا ،قابلة للتجديد بقرارات جمل�س الأمن بذات ال�شروط.
ولكن جمل�س ا لأمن ال ميلك �صالحية « �إ�سقاط» الدعوى اجلزائية و�إنهاء التحقيق �أو املقا�ضاة
�أمام املدعية العامة �أو املحكمة ،مبا يعني �أن الدعوى اجلزائية املرفوعة باجلرائم الدولية
اخلطرية التي ارتكبها قادة االحتالل على ا لأر�ض الفل�سطينية تبقى قائمة يف �أية مرحلة هي
عليها حتقيق ًا �أو مقا�ضاة ،وهي ال ت�سقط بالتقادم بت�أكيد املادة ( )29من النظام ا لأ�سا�سي
للمحكمة اجلنائية الدولية.
وبذلك تبقى �إمكانية ا�ستئناف املالحقة اجلزائية قائمة مع �أي ف�شل باتخاذ القرار بالت�أجيل من
جمل�س الأمن وفق الف�صل ال�سابع من امليثاق ،ويبقى �سيف املالحقة الق�ضائية اجلزائية م�سلط ًا
على قادة وم�س�ؤويل االحتالل على اجلرائم الدولية التي ارتكبت ،وهذا الو�ضع �إنْ ح�صل �سي�شكل
�إحراج ًا كبري ًا ملجل�س الأمن كونه �سيظهر عندئذ مبظهر احلامي �أو املتواطىء مع متهمني متورطني
بجرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية بعرقلته للعدالة الق�ضائية الدولية ،مع �ضربات �سيا�سية
ودبلوما�سية ونف�سية موجعة لقادة االحتالل حتت هاج�س ا�ستئناف املالحقة الق�ضائية مع �أي
�إخفاق من جمل�س الأمن.
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قراءة قانونية يف اخليار الفل�سطيني باالن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية
AL-HAQ

AL-HAQ

وماذا عن الدعاوى التي قيل �أنها رفعت �أمام املحكمة �ضد الرئي�س ومن قبله ال�سيد
م�شعل؟
ت�ستند املعلومات املرفوعة للمدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية �ضد الرئي�س الفل�سطيني ومن
قبله ال�سيد خالد م�شعل ،بح�سب الت�صريحات الإعالمية التي نقلت تلك الأنباء� ،إىل �أن ال�سيد الرئي�س
وكذلك ال�سيد م�شعل يحمالن اجلن�سية الأردنية ،والأردن هو دولة ع�ضو يف نظام املحكمة (مل تكن
فل�سطني دولة ع�ضو يف ذلك الوقت) وتزعم تلك االدعاءات ب�أن كل من الرئي�س الفل�سطيني وال�سيد
م�شعل قد ارتكبا جرائم دولية ينعقد لها اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية حتقيق ًا ومقا�ضاة.
ومبعزل عن اخلو�ض تفا�صيل ما ن�شر بهذا اخل�صو�ص ،ف�إن تلك املعلومات م�صريها �إنْ رفعت �أن
ت�ؤول �إىل عدم قبولها من املدعية العامة ،قبل ال�سري يف �إجراءات التحقيق الأويل ب�ش�أنها ،حيث �أنه
عندما تت�سلم املدعية العامة للمحكمة تلك املعلومات ،وقبل ال�سري يف �إجراءات التحقيق مبو�ضوعها،
عليها �أن تفح�ص ال�شروط امل�سبقة لالخت�صا�ص ومقبولية الدعوى �أمام املحكمة ،وبالتايل الوقوف
عند م�سائل �أ�سا�سية تتعلق بوجود اجلن�سية الأردنية فعال؟ و�إثبات امل�س�ؤولية اجلنائية �أو باال�شرتاك
الف ّعال واملبا�شر بجرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة من خالل �إ�صدار الأوامر �أو التعليمات
بارتكابها؟ ووجود �أدلة قوية تثبت ذلك؟ و�أنها على درجة كافية من اخلطورة مبا يربر ال�سري يف
�إجراءات التحقيق الأويل ب�ش�أنها من قبل املدعية العامة ح�سبما تقت�ضيه املادة ( )17من النظام
الأ�سا�سي للمحكمة؟ و�أن هنالك �أ�سباب ًا جوهرية تدعو املدعية العامة لالعتقاد ب�أن ال�شروع بالتحقيق
فيها �سيخدم م�صالح العدالة ح�سبما تقت�ضيه املادة ( )53من النظام الأ�سا�سي للمحكمة؟
ويف حال تقدمي ذات املعلومات للمدعية العامة لفتح حتقيق من تلقاء نف�سها بعد ان�ضمام دولة
فل�سطني للنظام الأ�سا�سي للمحكمة على اعتبار �أنه ال ح�صانة لر�ؤ�ساء الدول مبوجب النظام
الأ�سا�سي للمحكمة ،و�أن االتهام يتناول مواطني دولة فل�سطني باعتبارها طرف ًا يف النظام
الأ�سا�سي للمحكمة ،ف�إنّ تعذر �إثبات امل�س�ؤولية اجلزائية وما قيل �أعاله كفيل ب�أن ي�ؤول �إىل عدم
قبول املدعية العامة للمعلومات املقدمة قبل ال�سري يف �إجراءات التحقيق الأويل ب�ش�أنها �أو عدم
�إعطاء الدائرة التمهيدية باملحكمة الإذن للمدعية العامة لل�سري ب�إجراءات التحقيق الر�سمي
لعدم مقبولية الدعوى �أمام املحكمة.
وهذا �سينطبق على العديد من املعلومات التي من املتوقع رفعها من قبل اجلانب الإ�سرائيلي للمدعية
العامة للمحكمة ،مطالبة �إياها بفتح حتقيقات ب�ش�أنها من تلقاء نف�سها ،وذلك الفتقارها للجدية
واملوثوقية الالزمة ومقبولية الدعوى �أمام املحكمة ،فهي ال تعدو كونها انعكا�س حلالة من ال�صدمة
واالرتباك التي يعي�شها قادة االحتالل من وقع االن�ضمام الفل�سطيني للنظام الأ�سا�سي املحكمة.
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للتواصل مع المؤسسة على المواقع االلكترونية
وصفحات التواصل االجتماعي

املوقع االلكرتوين للم�ؤ�س�سة www.alhaq.org

�صفحة احلق على الفي�سبوك facebook.com/alhaqorganization

�صفحة احلق على التويرت twitter.com/alhaq_org

قناة احلق على اليوتيوب youtube.com/alhaqhr

قناة احلق على الفيميو vimeo.com/alhaq
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