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 جرائم اسرائيل في الجنائية الدولية
 

 مدخل: – 1
، قييرر مبتييب المييدعي العيياح فييي المحبميية الجنا)ييية الدولييية ح  المحبميية    فييت  تحقييي  2021آذار  3فييي 

بخصيو  االحالية فيي فلسيطينا، يييي يلطيي التحقيي  الجيرا)م الواقعية فيي اكتصيا  المحبمية، والتيي 
ة . وبهذا تم نقل الحالة في فلسطين من مريلة الدراسة األولية إلى مريل2014يزيران  13منذ ارتكبت 

تكز التحقي ، ييي أكدت المدعية العامة فاطو بنسودا في موجز نتا)ج الدراسة األولية بأن التحقي  سير 
 بوجه كا  على أربعة ملفات مركزية:

ق الحيييرل السيييرا)يلية عليييى قطييياا  يييزة فيييي العييياح ارتكيييال القيييوات السيييرا)يلية جيييرا)م ييييرل فيييي سييييا ●
2014. 

 .2014ارتكال أفراد من يماس ومجموعات فلسطينية مسلحة جرا)م يرل في سياق يرل الي  ●
ملف االسيتيطان فيي سيياق اييتالر إسيرا)يل للضيفة اللربيية، بميا فيي ذليش القيدس الشيريية، وبالتحد يد  ●

)م ييييرل ايميييا  تعلييي ، أيييمن أميييور أكييير ، بنقيييل ميييدنيين ارتكيييال أفيييراد مييين السيييلطات السيييرا)يلية جيييرا
 إسرا)يليين إلى الضفة اللربية.

ن ارتكال أفراد من القوات السرا)يلية لجرا)م عبير اسيتخداح وسيا)ل  يير مميتية ومميتية أيد فلسيطينيي ●
 .2018مشاركين في مسيرات العودة الكبر  التي بدأت في آذار 

 
 تأسيس المحكمة: – 2

تأسست المحبمة الجنا)ية الدولية، بوصفها أور محبمة مستقلة، لمحاسبة مرتكبي جرا)م الحرل والبيادة 
والجييرا)م أييد النسييانية ومييي منةميية دولييية دا)ميية، تسييعى إلييى وأييع يييد للةقافيية العالمييية المتمةليية فييي 

ية تنسي  بين الجانبين، الفالت من العقوبة. وُتنةم عالقة المحبمة بمنةمة األمم المتحدة بموجب اتفاي
علييى إتميياح دور األجهييزة  2002وتعمييل مييذم المحبميية التييي تأسسييت فييي مد نيية المييا  الهولندييية عيياح 

القضا)ية الوطنية، فهي ال تستطيع أن تقوح بدورما القضا)ي ما لم ُتبِد المحاكم الوطنية ر بتها أو كانت 
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ملهيا التحقيقيي مين كيالر مبتيب الميدعي العياح،  ير قادرة على التحقي  أو االدعياء. وتقيوح المحبمية بع
محاميية مين  امبييا، ميي فياتو بنسيودا التيي قاليت إنيه عليى الير م مين  2012وتسلّمت ييادته منيذ العياح 

ال يمبن أن  تخّلى حمبتبها  عن تحمُّل المسؤوليات الملقاة على عاتقيه »التحّديات والمصاعب األكر ، 
ولقييي قييرار المحبميية ترييبيياي فلسييطينياي واسييعاي علييى «. األساسييي فييي نهاييية المطيياب بموجييب نةيياح رومييا

المستويات كافة: الرسمي والفصا)لي واألملي، بعدما انتةر الفلسطينيون ميذم الخطيوة لسيّت سينوات منيذ 
شييييهيد فلسييييطيني. إال أن العييييالن أ ييييار  2000، والتييييي راي أييييحّيتها أكةيييير ميييين 2014انتهيييياء يييييرل 

، واليذ  2008عين ييرل « تقريير  ولدسيتون »ة واسيعة مين تكيرار سييناريو الخشية لد  شرا)  فلسطيني
سحبته السلطة من األمم المتحدة بعد تعرُّأها لضلوط واسعة مين االييتالر. وتتشيابه الضيلوط الحاليية 
على الفلسطينيين ميع تليش التيي مورسيت علييهم سيابقايع إذ بعةيت الحبومية السيرا)يلية، فيور صيدور قيرار 

فيي دفيع كطيوات « سيتواجه صيعوبة»ية، رسا)ل إلى راح هللا، تتضّمن تهد داي بأن تل أبيب المحبمة الدول
سياسييية أو إجييراءات بنيياء  قيية علييى األرة مييع السييلطة، فييي يييار يييياح األكيييرة بييأّ  دور ميين شييأنه أن 

العبريييية . وبعيييد أشيييهر مييين عيييودة عالقييية السيييلطة « كيييان»يسييياعد فيييي تسيييريع التحقيقيييات، بحسيييب قنييياة 
الر، وَتسلُّم األولى أموار المقاصية التيي أكرجتهيا مين أممية ماليية كانقية كانيت تميّر بهيا، وييد ةها بااليت

عن قرل عودة الدارة األميركية إلى تفعيل ملّف المفاوأات، تتعّزم الفرأيات التي ُترّج  استجابة راح 
ح ر)يييا السييلطة، هللا لضييلوط تييل أبيييب، وتضييييعها الفرصيية مييّرة أكيير . وتسييود مخيياوب ميين أن يسيياو 

محمود عباس، دولة العدو والدارة األميركية في مذا الملّف لدفعهما للعودة إلى المفاوأات، كاصة أن 
واشنطن كانت اشترطت مسبقاي وقف الدعم الفلسطيني لفت  تحقي  أّد إسرا)يل، مقابل إعادة فت  مبتب 

 لد ها. « منّةمة التحرير الفلسطينية»
، محاِولةي بذلش «الجنا)ية الدولية»)ل من التصريحات اللاأبة، قابلت إسرا)يل قرار في المقابل، وببّم ما

ا تيار المحبمة معنوياي قبل شروعها في عملها، إأافة إليى دراسية كيةيية منيع وصيور ُمحّققيي المحبمية 
مو، ومسييؤوليها إلييى دوليية االيييتالر واألراأييي الفلسييطينية. ووصييف ر)يييا الييومراء العييدو، بنيييامين نتنيييا

المحبمية تيّم إنشيا ما لمنيع تكيرار الجيرا)م »، قيا)الي إن «سيخي  ومعياد للسيامية وذروة النفياق»القرار بأنيه 
النامييية المرّوعييية التييي ارُتكبيييت أييّد الشيييعب اليهيييود ، لكنهييا ميييؤكراي ُتحييّور بنادقهيييا أييّد الدولييية الواييييدة 

، عليى «ة الويييدة فيي الشيرق األوسي والوييدة للشيعب اليهيود ، وتسيتهدب إسيرا)يل، الدولية الديموقراطيي
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يّد تعبيرم. وتعّهد ومير األمن، بيني  انتا، مين جهتيه، بحمايية جنيودم مين الماليقية القضيا)ية، معتبيراي 
أن يسييتوعبوا »، داعييياي الفلسييطينيين إلييى «جييا)زة لهرمييال والتنةيمييات الرمابييية»أن إعييالن المييا  ُيمّةييل 

ر المفاوأييييات فييييي القييييدس وراح هللا، وأن محبميييية المييييا  ليييين أن الصييييراا ليييين  ييييتّم يّلييييه إاّل ميييين كييييال
وتخشى دولة االيتالر من أن ُتصيدر المحبمية تقرييراي  يد نها بجيرا)م ييرل، وُيعيّرة قادتهيا «. تساعدمم

السياسيين والعسبريين للمحاكمات الدولية واالعتقار في عدد كبير وواسع من بليدان العيالم التيي تخضيع 
، عنييدما مييرل وميييرا 2010سيييناريو كيياد  تحّقيي  فييي األراأييي البريطانييية عيياح  لوصيياية المحبميية، ومييو

الخارجيييية واألمييين السيييرا)يليان آنيييذان، تسييييبي ليفنيييي و يييابي أشيييبنام ، منهيييا قبيييل صيييدور أوامييير ييييب  
. وفييي مييذا الطييار، وصييف ُمعّليي  2008بحّقهمييا الرتكابهمييا جييرا)م يييرل أييّد الفلسييطينيين فييي يييرل 

كيييار نييوو  »بأنييه « الجنا)ييية الدولييية»العبيير ، بيياران بيين رافيييد، قييرار « ولييال»ي موقييع الشييؤون الدولييية فيي
، معتبييراي إّيييام الحييدث الجييومر  فييي إطييار الصييراا «أييّد إسييرا)يل سيييؤ ر بشييبل دراميياتيبي علييى الصييراا

، وميين المحتمييل أن 2005السييرا)يلي منييذ انسييحال جييي  االيييتالر ميين قطيياا  ييزة عيياح  -الفلسييطيني 
  تداعياته لسنوات.تستمرّ 

دولية يتيى  123قاأييا تنتخبهم الدور األعضاء. وقد صادقت على قانون المحبمة  18تضم المحبمة 
. 2015من بينهيا فلسيطين التيي قبليت عضيويتها رسيمييا فيي كيانون الةياني عياح  2015كانون الةاني  6

 دولة أكر  على القانون لكن لم تصادق عليه بعد.  34كما وقعت 
، سحبت دولتان توييعهما عليى قيانون المحبمية، وأشيارتا إليى أنهميا ال ترعبيان بعيد ا ن 2002 في عاح

بالعضوية، وبيذلش ليم يعيد منيان ميا يحملهميا عليى تنفييذ ميا  ترتيب عليهميا مين التزاميات تجيام المحبمية، 
ات المتحيدة تّتخيذ وماتان الدولتان مما: أميركا وإسرا)يل. ولم يقف األمير عنيد ميذا الحيّد، بيل بيدأت الواليي
 2019آذار  15إجيراءات أييّد المحبمية، إذ أعليين وميير الخارجييية األميركيي السيياب  مايبيل بومبيييو فييي 

يةيير ميين  تأشيييرات لمييوكفي المحبميية المشيياركين بتحقييي  المحبميية المحتمييل أييد مييواطنين أميييركيين. 
ن  تأشييرات لميوكفي االمحبمية وأفاد  تقرير لياميومن را تا ووتي ا بيأّن قيرار الوالييات المتحيدة رفي  مي

الجنا)ية الدوليةا سيعي  المساءلة عن جرا)م دولية كطيرة، وقد ُيستخدح لمنع تحقيقات المحبمة الجنا)يية 
الدولية أد مواطني دور يليفة للواليات المتحدة. كما فرة الر)يا األميركي الساب  دونالد ترميب فيي 

في المحبمة الجنا)ية منهم مدعية المحبمة فاتو بنسوداع يزيران العاح الماأي، عقوبات على مسؤولين 
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، بالأييافة إلييى 2003لسييعيهم إلييى التحقييي  فييي جييرا)م يييرل أميركييية محتمليية فييي أفلانسييتان منييذ أيييار 
جرا)م كطيرة ارتكبتها طالبان والقوات الحبومية األفلانية، وكذلش التحقي  مع يلفاء واشنطن، بمن فيهم 

، إدارة الير)يا األميركيي الجد يد  2021ية العامة التي تنتهي وال تهيا فيي يزييران إسرا)يل. ويّةت المدع
جو با دن على رفع تلش العقوبيات. وميع طيي صيفحة يبيم تراميب للوالييات المتحيدة، تصياعدت الخشيية 
من أن ُيطو  معهيا ممين العقوبيات األميركيية، أو بياألير  االترمبّييةا، عليى المحبمية، األمير اليذ  أ يار 

  إسرا)يل. وكشفت صيحيفة اميترتاا العبريية أن إسيرا)يل تعبيف ياليياي عليى بليورة قا)مية سيرية، تضيم قل
مسؤور، سيتم الطلب منهم عدح السيفر للخيار ، كشيية أن  يتم تيوييفهم فيي أعقيال قيرار  300إلى  200

و، وومراء المحبمة. وأأافت الصحيفة أن القا)مية تضيم كيالي مين ر)ييا الحبومية الحيالي بنييامين نتنييام
األميين حالحيياليين والسييابقين ، واألشييخا  الييذ ن  تولييون يالييياي أو سييب  أن تولييوا منصييبي ر)اسيية أركييان 
 الجي  ور)اسة جهام المخابرات الداكلية االشابانا، إلى جانب أباط كبار وآكرين من مستويات دنيا.

، قلقياي حرل التي ارُتكبت في فلسيطينأ ار إعالن المحبمة الجنا)ية الدولية يّقها في التحقي  في جرا)م ال
كبيييراي لييد  األوسيياط السياسييية فييي إسييرا)يل، فييي يييين وصييفتها أوسيياط أمنييية فييي تييل أبيييب بأنهييا اأييربة 

 دبلوماسية قاسيةا.
 300إلى  200وكشفت صحيفة امترتاا العبرية أن إسرا)يل تعبف يالياي على بلورة قا)مة سرية، تضم 

السيييفر للخيييار ، كشيييية أن  يييتم تيييوييفهم فيييي أعقيييال قيييرار المحبمييية.  مسيييؤور، سييييتم الطليييب مييينهم عيييدح
وأأيييافت الصيييحيفة أن القا)مييية تضيييم كيييالي مييين ر)ييييا الحبومييية الحيييالي بنييييامين نتنييييامو، وومراء األمييين 
 حالحيياليين والسييابقين ، واألشييخا  الييذ ن  تولييون يالييياي أو سييب  أن تولييوا منصييبي ر)اسيية أركييان الجييي 

 ات الداكلية االشابانا، إلى جانب أباط كبار وآكرين من مستويات دنيا.ور)اسة جهام المخابر 
في المقابل ماجم نتنيامو القرار بالقور إن االجنا)ية الدولية أ بتت، مرة أكر ، أنها جسم سياسي وليست 
مؤسسيية قضييا)ية. المحبميية تتجامييل جييرا)م الحييرل الحقيقييية، وبييدالي ميين ذلييش تطييارد دوليية إسييرا)يل، دوليية 

نةييياح يبيييم ديمقراطيييي قيييو ، وتقيييّدس يبيييم القيييانونا. ووصيييف وميييير الخارجيييية السيييرا)يلي  يييابي  ذات
شييبنام  القييرار بأنييه مدييية الهرمييال الفلسييطينيا، ووّجييه اليير)يا السيياب  لشييربة االسييتخبارات العسييبرية 

لمحبميية السييرا)يلية اأمييانا عيياموس يييادلين انتقييادات للحبوميية، بسييبب تقاعسييها عيين االمتميياح بمواجهيية ا
الجنا)يييية قيييا)الي: افيييي الوقيييت اليييذ  تنشيييلل اييييه الحبومييية بمواجهييية كورونيييا وبالسياسييية الداكليييية، وجهيييت 
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المحبميية الجنا)ييية الدولييية أييربة دبلوماسييية قاسييية لسييرا)يلا. ولفتييت الصييحيفة إلييى أنييه سييب  أن أرسييل 
ميية قييار فيهييا إنييه ليييا ميين المستشييار القضييا)ي للحبوميية السييرا)يلية أايحييا  منييدلبليت رسييالة إلييى المحب

صالييات الجنا)ية الدولية التحقي  في قضايا ذات صيلة بسسيرا)يل، ألن إسير)يل ليسيت عضيواي فيي ميذم 
المحبميية. ميين جانييب آكيير، ريبييت السييلطة الفلسييطينية بييالقرار واعتبيير ر)يييا الييومراء الفلسييطيني محمييد 

در والحرييية، وإنصييافاي لييدماء الضييحايا ولييذويهم اشييتية القرارانتصيياراي للعداليية ولهنسييانية، ولقيييم الحيي  والعيي
الذ ن يبابدون ألم فراقهم. وأكد اشتية أن الحبومة تواصل تو ي  الجرا)م السرا)يلية المتواصلة أد أبناء 
الشعب الفلسطيني، وكاصية جيرا)م القتيل وميدح البييوت واالسيتيالء عليى األراأيي، والتوسيع االسيتيطاني 

لمحبميية بتسييريع إجراءاتهييا القضييا)ية فييي الملفييات المرفوعيية أمامهييا، والتييي البييتالا األراأييي. وطالييب ا
تتضييمن الجييرا)م التييي ارتكبتهييا إسييرا)يل كييالر  ال يية يييرول شيينتها علييى قطيياا  ييزة، إأييافة إلييى ملفييي 
األسر  واالستيطان. لكن على الير م مين أن ميذا القيرار يعيّد تطيوريا إيجابيييا، فسنيه ال يعنيي أن األوأياا 

ليييير جيييذرييا. ميييا ماليييت الطريييي  إليييى النجييياي طويلييية ومحفوفييية بمخييياطر عد يييدة، تشيييمل ايتميييار سيييوب تت
استعمار المحبمة أد الفلسطينيينع ذلش أن القانون اليدولي سيي  ذو ييد ن، وميو ال يعيّد فيي ييد ذاتيه 
وسيلة نضار وتحيرر. إن االعتمياد الكليي عليى القيانون اليدولي مين دون اسيتراتيجية تحريير واأيحة ميو 
رمان محبوح بالفشل. طبعيا ال يعني أن على الفلسطينيين تجامل القيانون اليدولي فيي نضيالهم، إذا تيوف ر 
مشييروا وطنييي نضييالي. علييى العبييا، يجييب أن يبييون القييانون الييدولي إيييد  األدوات المهميية فييي عمييل 

 سياسي شامل، وليا بد الي من السياسة. 
رار. وقار المتحدث باسيم الخارجيية األميركيية نييد بيرايا دولياي، سارعت واشنطن إلى االعتراة على الق

إن االواليات المتحدة تعترة على قرار المحبمة الجنا)ية الدولية بشيأن الوأيع الفلسيطينيا، مشييراي إليى 
أن إدارة اليير)يا األميركييي جييو با ييدن ستسييتمر لاالييدعم القييو ا ألميين إسييرا)يل، بمييا فييي ذلييش مواجهييية 

)يل ابشبل  ير عادرا. وقار برايا: اال نعتقد أن الفلسيطينيين مؤمليون كدولية المساعي الستهداب إسرا
ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤملين للحصور على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة فيي المنةميات أو 
 الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلش المحبمة الجنا)ية الدوليةا. وأعرل عن مخاوب بيالدم بشيأن
محاولة المحبمة ممارسة اكتصاصها على العسبريين السرا)يليين. وقيار: القيد تبنينيا دا)مياي موقفياي مفيادم 
أن اكتصا  المحبمة يجب أن يشمل يصراي البلدان التي تقبله أو القضيايا التيي يحيلهيا مجليا األمين 
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فييي المييا  أصييدرت الجمعيية  الييدوليا إلييى المحبميية. وكانييت الييدا)رة التمهيدييية للمحبميية الجنا)ييية الدولييية
قراراي باأل لبية في ما  تعل  باالكتصا  المباني للمحبمة الجنا)ية الدولية فيي فلسيطين، وقاليت اليدا)رة 

، 1967في بيان على موقعها الرسمي، إن وال تها القضا)ية تمتد إلى األراأي الفلسطينية المحتلة عاح 
ةياق روميا المؤسيا للمحبمية الجنا)يية الدوليية. ويعنيي ويستند القرار إلى أن فلسطين دولية عضيوة فيي مي

مذا القرار أن االدعاء العاح في المحبمة يستطيع ا ن البدء بمريلة جد دة من التحقيقات التي قد تؤد  
إلى توجيه لوا)  اتهاح إلى متهمين بجيرا)م ييرل ارتكبتهيا سيلطات االييتالر أيد الفلسيطينيين. والجيد ر 

فت  تحقي  أد إسرا)يل مطروي على أجنيدة المحبمية الجنا)يية الدوليية منيذ نهايية  بالذكر أن القرار يور
، إال أن المدعية العامة الحاليية فياتو بنسيودا طلبيت رأ  قضياة المحبمية بشيأن صياليياتها 2019العاح 

 بالتحقي  في جرا)م الحيرل السيرا)يلية. وفيي ميذا السيياق، ذكيرت قنياة اكيانا السيرا)يلية فيي وقيت سياب 
أّن مخيياوب المحبميية الجنا)ييية ميين عقوبييات كانييت قييد فرأييتها عليهييا إدارة ترمييب ربمييا تكييون قييد اتبييّددت 
ا نا، ال سّيما وأن ذلش قد يقود إلى مواجهة بيين المحبمية وواشينطن، وبيين المحبمية وإسيرا)يل. وكانيت 

ألراأيي التيي تحتلهيا المدعية العامة فاتو بنسودا طلبت الرأ  القانوني للمحبمة يور اكتصاصيها فيي ا
ر بتهييا فييي فييت  تحقييي  كامييل أييدما. وأفيياد بيييان  2019إسييرا)يل، وذلييش بعييد إعالنهييا فييي كييانون األور 

صييادر عيين المحبميية بأنهييا اقييررت، باللالبييية، أن اكتصييا  المحبميية القضييا)ي القليمييي ايمييا  تعليي  
الجنا)ييية الدولييية، يمتييد إلييى بالوأييع فييي فلسييطين، الدوليية المنضييوية فييي نةيياح رومييا األساسييي للمحبميية 

، وميي  يزة والضيفة اللربيية بميا فيهيا القيدس 1967األراأي الفلسطينية التي تحتلها إسيرا)يل منيذ العياح 
ا أنهيا ميةية سياسيية وليسيت مؤسسية قضيا)يةا،  الشرييةا. وقيار نتنييامو فيي بييان: اأ بتيت المحبمية مجيددي

 ح  الديمقراطيات في الدفاا عن نفسها أد الرمالا.معتبريا أن المحبمة بقرارما مذا تلح  أرريا اب
ميين جانييب آكيير، أعربييت الواليييات المتحييدة عيين اقلقهييا العمييي ا ييييار قييرار المحبميية. وصييّري المتحييدث 
باسم الخارجية األميركية نيد برايا للصيحافيين: انحين قلقيون بشيدة لمحياوالت المحبمية الجنا)يية الدوليية 

يا مفيادم أن اكتصيا  المحبمية ممارسة اكتصاصها على العسبر  يا موقفي يين السيرا)يليين. لقيد تبنينيا دا)مي
يجب أن يشمل يصريا البلدان التي تقبله أو حالقضايا  التي يحيلها مجلا األمن الدوليا إلى المحبمةا. 
يييا مبيييد)ييا فيييي جيييرا)م ارتكبيييت فيييي األراأيييي الفلسيييطينية  وكيييان االدعييياء العييياح فيييي المحبمييية قيييد بيييدأ تحقيقي

حتليية، بمييا فييي ذلييش القييدس الشييريية، عقييب قبييور عضييوية فلسييطين رسييميا فييي المحبميية. وفييي كييانون الم
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، أعلنيييت بنسيييودا أنهيييا ترييييد فيييت  تحقيييي  شيييامل فيييي اجيييرا)م ييييرل مزعوميييةا فيييي األراأيييي 2019األور 
يل الفلسطينية المحتلة. وقالت إن اجرا)م يرل ارتكبت أو ترتكيبا فيي الضيفة اللربيية التيي تحتلهيا إسيرا)
والقييدس الشييريية وفييي قطيياا  ييزة. وينبييع الخييوب السييرا)يلي ميين المحبميية الجنا)ييية، باألسيياس ممييا قييد 
يصدر عنها من قرارات، األمر الذ  قد يحد من ايريةا يركتها وقد يضع بعي  المسيؤولين العسيبريين 

عليى الير م مين أن والسياسيين السرا)يليين في مختلف أنحاء العالم تحت مجهر الماليقيات القانونيية. و 
إسرا)يل ليست عضوا في المحبمة الجنا)ية،  بقى القل  األكبر من محاكمة إسرا)يليين في دور أأجنبية، 
وال سّيما تلش التي تتي  تقديم مذكرات اعتقيار أيد متهميين بجيرا)م الحيرل، كميا ميو الحيار فيي بريطانييا 

صييحيفة  ييديعوت ايرونييوت: إنييه ابعييد  وبلجيبييا ودور أكيير . ميين نايييية اكيير  قييار كاتييب إسييرا)يلي فييي
سنوات من اليباط، تحق  للفلسيطينيين ميا كيانوا يسيعون إلييه، بصيدور قيرار محبمية الجناييات الدوليية، 
على أمل أن يحشر إسرا)يل في الزاوية، ويجبي أ مانا منها، ما يشبل لها إنجاما تأمل بتحقيقه منذ أكةر 

اية الدوليةا. وأأاب  يار بير ير كبيير الشيؤون الفلسيطينية من عقد في المواجهة مع إسرا)يل على الس
كان أن امحبمة الما  في النهاية مودت الفلسيطينيين  -في مقار نشرته ميةة البي الذاعي والتلفزيوني

بالبضيياعة التييي يحتاجونهييا، ألنهييم سييعوا منييذ سيينوات إلييى جلييب السيياية الدولييية للضييل  علييى إسييرا)يل 
وال تتييرن لهييا كيييارا، وتحملهييا  ميين سياسيياتها وأفعالهييا، ألنهييا ميين وجهيية النةيير بطريقيية تييدفعها للزاوييية، 

الفلسييطينية تقييوة أ  فرصيية التفيياق علييى أسيياس يييل الييدولتينا. وأشييار إلييى أن امييذا القييرار يييأتي بعييد 
مسلسل طويل من كيبيات أميل الفلسيطينيين مين السياية الدوليية، فعشيرات ومةيات قيرارات األميم المتحيدة 

السييينوات بشيييأن القضيييية الفلسيييطينية والصيييراا ميييع إسيييرا)يل كليييت منسيييية فيييي أقبيييية أرشيييي  عليييى ميييد  
المنةمة الدولية في نيويورن، لكن ا ن، وبعد عييال إدارة تراميب، منيان شيرارة أميل جد يدة للفلسيطينيين 

يلية لقرار من كالر ميةة دولية لها أكافر وأسنان، قد تردا إسرا)يلا. وأوأ  بير ر  أن االقراءة السرا)
المحبمة الجنا)ية الدولية تعني ايتمار يدوث ملزار سياسي فيها، ألنه من المفترة أن تحق  المحبمة 

الجييرب الصييامد، ومشيياريع البنيياء فييي  2014فييي جييرا)م الحييرل التييي ارتكبتهييا فييي يييرل  ييزة األكيييرة 
طة إصيدار أوامير اعتقيار المستوطنات التي ُتعّرب بأنها اجريمية ييرلا فيي دسيتور المحبمية، وليد ها سيل

في الخار  أد المسؤولين السرا)يليين، من المستويات السياسية والعسبرية العلياا. وأوأ  أن االتهد د 
المحتمييل الييذ  سيييحل  فييوق ر وس كبييار المسييؤولين السييرا)يليين الييذ ن سيييزورون إيييد  دور معامييدة 
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اد الفلسطينيون تحقيقيه، يتيى ليو ليم يبين فيي دولة، مو بالضب  الرادا الذ  أر  122روما البالغ عددما 
المد  القريب، أو على األقل  رس شعورا بالخوب فيي نفوسيهم، بعيدح التجيور بسيهولة كيار  إسيرا)يل.. 
ويتييى ليييو أ بتييت أنهيييا يققيييت فييي الجيييرا)م المنسيييوبة إليهييا بطريقييية ترأيييي المحبميية، وتتجاميييل التحقيييي  

  القييرار الجد ييدا. وأكييد أن االطرييي  إلييى إصييدار أواميير الييدولي، فسنهييا سييتواجه صييعوبة فييي مواجهيية تحييد
القييب ، وتقييديم لييوا)  االتهيياح بحيي  السييرا)يليين سيييبون طييويال، وقييد يسييتمر إلييى األبييد، أو  نتهييي بييال 
يا وقتييا، السييما  شيءي لكن منان عدد  ير قليل من المسا)ل التقنية، واألمور األساسية التي تتطليب أيضي

ة األمريبييية بشييأن كيةييية الييرد علييى قييرار المحبميية بفييت  تحقييي  أييد إسييرا)يل، وال بانتةييار موقييف الدار 
ُيعييرب كييي  سييتتأ ر وتيييرة اسييتةناب المفاوأييات السياسييية بييين إسييرا)يل والفلسييطينيين ميين مييذا القييرارا. 
 واستدرن بالقور إنه افي يار تم تنفييذ كطية الضيم فيي الضيفة اللربيية، وإن ليم تقيم المحبمية السيرا)يلية
العليا بسللاء مشروعية المستوطنات، فسن الوأع السرا)يلي سيبون في وأيع أكةير تعقييدا، ولكين عليى 
أييية يييار، فييسن التهد ييد ميين المييا  بييدأ  نشييأ تييدريجيا أميياح أعييين السييرا)يليين، وإذا لييم  ييتم التعامييل معهييا 

 ا.بشبل صحي ، وفي الوقت المناسب، فقد  تسبب بقدر كبير من المتاعب لسرا)يل
 
 دولة فلسطين قائمة: – 3

ة كما كان متوقعا، قرر مبتب المحاكمات األولية في محبمة الجنايات الدولية فيي الميا  أنيه توجيد دولي
فلسيطين مييع سييادة علييى الضييفة اللربيية، وقطيياا  ييزة وشيرقي القييدس. وكييان وميير الخارجييية الفلسييطيني 

نتهان لجراء تحقي  كامل في اتهامات لسرا)يل بارياة المالكي قد قدح طلبا للمحبمة الجنا)ية الدولية 
يقييوق النسييان علييى األراأييي الفلسييطينية قييا)ال إن األدليية دامليية. وقييدح المييالكي مييا يطليي  عليييه طلييب 

وم يدود والذ  يعطي المدعية العامة بالمحبمة الجنا)ية الدولية ومقرما الما  سندا قانونيا لتجا” إيالة“
 .2015م مبتبها في كانون الةاني عاح التحقي  األولي الذ  بدأ 

ومييين سيييلطة المحبمييية الجنا)يييية الدوليييية النةييير فيييي القضيييايا المتعلقييية بجيييرا)م الحيييرل والبيييادة الجماعيييية 
دولة موقعة على ذلش. ولم تنضم إسيرا)يل للمحبمية لكين ألن  123والجرا)م أد النسانية على أراأي 

ن فيييي جيييرا)م ارتكبيييت عليييى األراأيييي الفلسيييطينية. لكييين الفلسيييطينيين انضيييموا، يمبييين ماليقييية إسيييرا)يليي
وإن المحبمييية  يييير مختصييية ألن السيييلطة ” لييييا لهيييا سيييند قيييانوني“اسيييرا)يل رفضيييت الخطيييوة قا)لييية إنهيييا 
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الفلسيطينية ليسيت دولية وإن إسيرا)يل تحتيرح القيانون اليدولي. وقاليت ومارة الخارجيية السيرا)يلية فيي بيييان: 
المحبمة أل راة سياسية بدال من العمل على استةناب عملية السالح  الفلسطينيون  واصلون استلالر“

من اللريب أن يأتي الجراء الفلسطيني لد  المحبمة في الوقت الذ   واصيل “وأأافت: ”. مع إسرا)يل
وييأتي ميذا القيرار بعيد أكةير مين عشير سينوات مين ”. ايه الفلسطينيون التحري  على األعمار الرمابيية

سييطينية تحميييل إسييرا)يل المسييؤولية الجنا)ييية عيين جييرا)م الحييرل التييي تقييوح بهييا، وقييد بييدأت المحيياوالت الفل
، لكنهيييا ليييم تييينج . وميييع تعةييير 2009 /2008أوليييى ميييذم المحييياوالت بعيييد الحيييرل عليييى  يييزة فيييي عييياح 

المفاوأات بين السلطة الفلسطينية وإسرا)يل، تليرت سياسة السلطة في اتجام السيعي النتيزاا االعتيراب 
، 1988د دوليييية فلسييييطينية تحييييت االيييييتالر، وذلييييش عيييين طرييييي  تفعيييييل إعييييالن الدوليييية فييييي عيييياح بوجييييو 

واالنضييماح الييى األمييم المتحييدة ومؤسسييات دولييية أكيير . وبعييد أن منحييت الجمرييية العاميية لألمييم المتحييدة 
، أصييبحت الطريييي  ممهيييدة لالنضيييماح إليييى 2012فلسييطين وأيييع ادولييية مراقيييب  ييير عضيييوا فيييي عييياح 

ت دولية. وقد استعملت القيادة الفلسطينية وأعها بوصفها دولية مرايبييا حوإن ليم تحيَ  مؤسسات ومعامدا
بييياعتراب واسيييع فيييي اليييدور اللربيييية  لتحيييّد  إسيييرا)يل فيييي عيييدة مواقيييع عليييى مسيييتو  المنةميييات الدوليييية 
والضييل  عليهييا وعلييى يلفا)هييا بهييدب اسييتةناب المفاوأييات المتعةييرة. وبعييد الحييرل علييى  ييزة فييي عيياح 

امدادت الضيييلوط والمطالبيييات الشيييعبية عليييى القييييادة الفلسيييطينية باالنضيييماح إليييى ميةييياق روميييا ، 2014
المنشييل للمحبميية الجنا)ييية الدولييية، والييذ  يعنييي فعلييييا االنضييماح إلييى المحبميية والقبييور باكتصاصييهاع 

، فيييسن طليييب 2015. وميييع أن االنضيييماح يصيييل فيييي عييياح 2015األمييير اليييذ  يصيييل فعيييالي فيييي عييياح 
يزيران/  ونيو  13يعطي المحبمة االكتصا  القضا)ي على إقليم دولة فلسطين اعتباريا من االنضماح 
، أ  قبل بداية العدوان على  يزة. وبعيد االنضيماح، قيرر مبتيب االدعياء إجيراء تحقيي  أوليي فيي 2014

 االحالة في فلسطينا، والتي تعني مجموعة من الجرا)م التي توجد مؤشرات على وقوعها.
م تتحييرن القيييادة الفلسييطينية جييدييا لتفعيييل عضييويتها، بييل اكتفييت باالنضييماح إلييى معامييدات مييع ذلييش، ليي

أكر  باعتبارما وسيلة أل . لكن بعيد قيرار الير)يا األميركيي السياب  دوناليد تراميب االعتيراب بالقيدس 
 2018عاصييمةي لسييرا)يل ونقييل سييفارة بييالدم إلييى القييدس، كييان الييرد الرسييمي الفلسييطيني فييي بداييية عيياح 

بسيالة الوأع في فلسطين إلى المحبمة الجنا)ية الدولية، والطلب من المدعية العامة االتحقي  بيالجرا)م 
التييي يصييلت، والتييي تحصييل يالييييا، والتييي سييوب تحصييل فييي المسييتقبل، والتييي مييي أييمن اكتصييا  
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كر أ  تحقيي  المحبمةا. وقد أمالت مذم اليالة بع  المعوقات الجرا)ية التي كان مين الممبين أن تيؤ 
 في الحالة.

ميين نايييية أكيير ، ومييع أن إسييرا)يل لييم تتعامييل علييى نحييو مباشيير مييع المحبميية وامتنعييت عيين تقييديم أ  
مذكرات لهيا لشيري موقفهيا، فسنهيا شيجعت مؤسسيات إسيرا)يلية و يير إسيرا)يلية متعاطفية معهيا عليى تقيديم 

ة معروفية ودوالي يليفية لهيا، مةيل مذكرات لتفنييد الموقيف الفلسيطيني، كميا أنهيا شيجعت شخصييات يقوييي
تحياور منلاريا والتشيش والنمسا والبراميل وأو ندا، عليى تقيديم ميذكرات تشيري وجهية النةير السيرا)يلية. و 
في  إسرا)يل في تعاملها مذا مع المحبمة أن تطري موقفها ويججها القانونية من دون المشاركة المباشرة

 ات.ي شرعية المحبمة وقراراتها ألنها لم تكن طرفيا في الجراءالجراءات، وفي الوقت نفسه التشبيش ف
بيييدأ االدعييياء فيييي المحبمييية الجنا)يييية الدوليييية تحقيقيييا أولييييا فيييي اتهاميييات موجهييية لسيييرا)يل عنيييدما انضيييم 

. وتمّبين مين نقيل ميذا التحقيي  إليى المريلية التاليية وميي التحقيي  2015الفلسطينيون للمحبمة في عاح 
ر موافقة قاة. وقالت المدعية العامة للمحبمة الجنا)ية الدولية فاتو بنسيودا فيي بييان الكامل دون انتةا

 نبليي أال يبييون منييان شيش فييي أننييي فييي “وأأييافت ”. اليالية... ال تييؤد  تلقا)يييا إليى فييت  تحقييي “ان: 
منيوي القضية الحالية وفي أ  قضية معروأة أماح مبتبي، سأتخذ دوما القرار اليذ  يبفليه التفيوي  الم

وقار ألكا ويتينج الخبير القانوني في مارفيارد وممةيل االدعياء السياب  بالمحبمية الجنا)يية الدوليية ”. لي
لها أ ر يقيقي... ابقاء مبتب االدعاء في مريلة التحقي  األوليي لسينوات بيات “على تويتر إن اليالة 

ي الجييرا)م التييي ارتكبييت أييد ومبييذا كولييت المدعييية العاميية فييي المحبميية بفيت  تحقييي  فيي”.  أصيعب ا ن
الفلسطينيين في األراأي الفلسطينية. وسرعان ميا جياء اليرد عليى القيرار، وكيان ميو ا كير متوقعيا. فقيد 
ايتفييل الفلسييطينيون، مةييل يميياس و يييرمم ميين المحافييل الفلسييطينية والمؤيييدة لهييم. أمييا السييرا)يليون فقييد 

لتحقي ، ر يم ان القيانون نفسيه عليى ييد معمهيم يقيور نددوا بقرار المحبمة التي تخور المدعية العامية بيا
صراية بان ليا لها صالييات كهذم بدون موافقة الدولة، وبحسب القيانون، فيسن فلسيطين ليسيت دولية. 
وللسيييبب نفسيييه واأييي  ا ن بيييان تحقيييي  المدعيييية العامييية حوللدقييية مييين سييييحل محلهيييا فيييي االيييياح القريبييية 

مر اعتقار أد إسرا)يليين على ارتكال جرا)م استيطان  هود  وكذا القادمة  سيؤد  إلى لوا)  اتهاح وأوا
دفاا عن إسرا)يليين. وواأ  ايضا ان يماس محقة فيي انيه لين يقيدح إليى المحاكمية أ  فلسيطيني. فميا 
الذ  يمبن لسرا)يل أن تفعله؟ انها ستقوح با  عمل وعلى كل مستو  للما بشرعية المحبمة، وفرة 
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ى التحقييي  ببييل سييبيل ممبيين واسييتلالر الفيير  للتعيياون الييدولي أييد محبميية المصيياعب والمعوقييات عليي
 الجنايات الدولية. 

أمن أمور أكر ، ما يصل يعني أن إسرا)يل ملزمة بأن تحةر بالقانون تعاون أ  جهة اسيرا)يلية ميع 
جيييار المحبمييية، مةيييل الحةييير القيييا)م فيييي القيييانون األمريبيييي، والللييياء الفيييور  للتعييياون ا يييير الرسيييميا لر 

 القييانون فييي الدوليية مييع طييواقم المدعييية العاميية ومنييع كييل األفعييار االكيير  للمستشييار القييانوني للحبوميية
و يرم مين رجيار القيانون الكبيار اليذ ن  تعياطون ميع محبمية الجناييات الدوليية كجسيم قضيا)ي حمةيل رفيع 

ن مارة العيدر . كميا او ا)  قانونية بشبل ا ير رسميا بل والتعاطي مع المحبمة فيي الموقيع الرسيمي ليو 
ات إسرا)يل ملزمة بتعمي  التعاون مع الواليات المتحدة التي فرأت العقوبات على طواقم محبمة الجناي

الدوليييية. والواقيييع ان الضيييل  السياسيييي اليييدولي وييييدم يمبنيييه أن يمنيييع ليييوا)  االتهييياح أيييد السيييرا)يليين 
يييات الدولييية كجسييم قضييا)ي توسييع مجييار والمحيياكم الميدانييية. وكييل محاوليية للتعيياطي مييع محبميية الجنا

 المناورة لد  مذم المؤسسة.
 
 تحليل قانوني: – 4

لييى المحيامي محمييد ديلية، الخبييير بالقييانون اليدولي الييذ   ترافييع عين فلسييطينيين أميياح محياكم إسييرا)يلية اد
 برأيه ايما  تعل  بقانونية الجنا)ية الدولية فقار:

لفلسيييطينية المحتلييية تسيييبب بميييا يشيييبه اميييزة ا)ية عليييى األراأيييي اقيييرار المحبمييية الدوليييية بوال تهيييا القضييي -
 أرأيةا في إسرا)يل.

 جي  من القانونيين في إسرا)يل وكارجها سيحاولون منع المحبمة من إطالق تحقي ا بشأن جرا)مهاا -
وقييار اديلييةا: االوصييور إلييى وأييع ُيحيياكم ايييه إسييرا)يليون، سييواء سياسيييين أو عسييبريين، علييى قضييايا 

بجيييرا)م ييييرل أيييد الفلسيييطينيين فهيييذا، بالنسيييبة لهيييم، بمةابييية ميييزة أرأييييةا. وأأييياب: اأن ُيعتقيييل  تتعلييي 
إسرا)يلي أو ُ تهم أو ُتقدح أدم ال)حة في المحبمة الجنا)ية الدولية، فهو تطور  تناق  مع كل المفاهيم 

لتمهيدييية فييي المحبميية األساسييية السييرا)يلية، ومييو بالنسييبة لهسييرا)يليين ُمصييال َجَلييلا. وكانييت الييدا)رة ا
الجنا)ييية الدولييية حمقرمييا المييا  ، قييد اصييدرت قييرارا يقضييي بوال تهييا القضييا)ية علييى األراأييي الفلسييطينية 
المحتلة حالضفة اللربية وقطاا  زة والقدس الشريية . وأعرل مسؤولون إسرا)يليون عين كشييتهم مين أن 
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لناتجية عين األعميار العسيبرية السيرا)يلية فيي يبون مذا القرار ُمقدمة لطالق تحقي  في جرا)م الحرل ا
 األراأي الفلسطينية المحتلة.

 ال تحق  المحبمة مع دور، وإنما مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسبريين، مرتبطين بقرارات أدت إليى
انتهان القانون الدولي، ما سيعني إصدار مذكرات تويي  ويتى محاكمة مسؤولين عن ميذم القيرارات أو 

 شاركوا فيها، بحسب ديلة. الذ ن
وقار ديلة، الخبير أيضا بالقانون السرا)يلي: ا ان إصدار مذكرات اعتقيار ومحاكمية فيي محبمية دوليية 
 تناق  مع كيل ميا يليذ  السيرا)يليون أنفسيهم بيه مين أنهيم  تعياملون بشيبل أكالقيي وقيانوني، وأنهيم ال 

بهييا علييى أنفسييهم وعلييى العييالم، ويصييدقونها،  يمارسييون االيييتالر، و يرمييا ميين األكاذ ييب التييي يبييذبون 
ويحيياولون جعييل العييالم يصييدقهاا. أأيياب: اموأييوا أن تييتم مقاأيياتهم بعييد كييل ذلييش يعتبيير بالنسييبة لهييم 
تقويضييا لكييل المفيياهيم التييي نشييأوا عليهييا وسيييربون أجيييالهم عليهييا ويحيياولون، وينجحييون جز)يييا، بسقنيياا 

أيضييا القييرار صييربا علييى إسييرا)يل، مييو أن وجييود المحبميية العييالم بهيياا. ولفييت ديليية إلييى أن مييا يجعييل 
الجنا)ييية الدولييية مييرتب  بمييا جيير  بالمحرقيية النامييية أييد اليهييود االهولوكوسييتا. وكييان المجلييا الييومار  
السرا)يلي المصلر للشؤون األمنية والسياسية االكابينتا قار: اتم تشيبيل المحبمية الجنا)يية الدوليية مين 

مةييل تلييش التييي ارتكبهييا النيياميون بحيي  الشييعب اليهييود ، وكالفيييا لييذلش، تالييي   أجييل منييع وقييوا فةييا)ع
المحبمة دولة الشعب اليهود ا. فيي ميذا الصيدد، قيار ديلية: اموأيوا المحبمية الجنا)يية الدوليية  يرتب  
بالنسيييبة لهسيييرا)يليين بمحييياكم نيييورنبرا التيييي جيييرت ميييا بعيييد المحرقييية حالهولوكوسيييت  لمحاربييية النييياميينا. 

اب: اوبالتالي فأن  وأعوا بالموقع نفسه الذ  تمت ايه محاكمية المجيرمين النياميين عليى جيرا)مهم وأأ
أد اليهود، فسن مذا بالنسبة لهم  هز كل مشاعر المجتمع السرا)يلي ما عدا فةية قليلية جيدا فيي أقصيى 

رفضها لقيرار المحبمية  اليسار السرا)يلي المتفهمين لدور العدالة الدوليةا. وكانت إسرا)يل قد أعلنت عن
بييداعي أن اإسييرا)يل ليسييت عضييويا فييي المحبميية وأن السييلطة الفلسييطينية ال تتمتييع بمبانيية دولييةا. وتييابع 
المحيييامي: ابالنسيييبة لهسيييرا)يليين فيييسن ميييذا القيييرار مصيييير  وكطيييير، وسييييحاولون أن يفعليييوا كيييل ميييا فيييي 

، أو مييتهم فييي قاعيية المحبمييةا. وسييعهم ميين أجييل منييع مشييهد وجييود سياسييي أو عسييبر  إسييرا)يلي معتقييل
وأأاب: اال أبالغ إذا ما قلت أن مبذا مشهد مو أصعب على الرأ  العياح السيرا)يلي مين مشيهد ر)ييا 
يبومة إسرا)يل ومو ما ل في محبمة إسيرا)يلية، بعيد اتهاميه بقضيايا فسياد ورشيوةا. ويتيى ا ن ليم تقيرر 
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مبتبها تحقيقا رسميا بالحالة في فلسيطين. واسيتدرن المدعية العامة للمحبمة فاتو بنسودا، موعد إطالق 
ا: االقرار مهم، ولكن يتى نر  إسرا)يليا مدانا بالمحبمة فسن الطري  طوييل وطوييل جيدا، وأيضيا  موأحي
مليء بالعراقيل مةل الضلوطات السياسية والمالية والتهد يدات أيد المحبميةا. وأأياب: ايتيى بعيد كيل 

عطييل عميل المحبمية، فسنيه يتيى وأن أصيبحت مين كلفنيا فيسن منيان التهد دات والضلوطات مين أجيل ت
عقبييات كبيييرة ميين النايييية القانونييية، فييسن إسييرا)يل لييد ها جييي  كبييير ميين القييانونيين محليييا ودوليييا، الييذ ن 
سيحتشدون للدفاا عنها، كما فعلوا يتى ا نا. وبهذا الصدد،  وأ : اأر  أنه يتى لو بيدأت عجيالت 

ب الجيييوا الكبيييرة ميين القييانونيين المييدافعين عيين إسييرا)يل، فييسن مهميية الوصييور إلييى التحقييي ، فسنييه بسييب
لييوا)  اتهيياح واعتقييار إسييرا)يليين أو متهمييين أميياح المحبميية، سييتكون صييربة لللايييةا. وأكمييل مبينيييا: امييذم 
ا المحبمة ليست كليرما من المحاكم، فهي تنتقي القضايا وال تنةر في جمييع القضيايا التيي تصيلها، كمي
يحصل بالمحاكم العادييةا. وأأياب: امين أجيل أن تقبيل ميذم المحبمية النةير فيي قضيية ميا، فيسن منيان 
شروطا يجب أن  يتم اسيتيفا)ها، ومنهيا أن يبيون منيان ميا يشيير اليى اقتيراب جيرا)م ييرل أو جيرا)م أيد 
فيييات النسيييانيةا.وتابع: اعنيييدما تتحيييدث عييين جيييرا)م ييييرل، بيييالمنةور اليييدولي، فأنيييت تتحيييدث عييين مخال

جسييييمة، فليسيييت كيييل مصيييادرة أرة تعتبييير جريمييية ولييييا كيييل قتيييل لفلسيييطيني سييييعتبر جريمييية ييييرلا. 
ابالتييالي فييسن الموأييوا معقييد جييدا، فأنييت بحاجيية لمييا يبفييي ميين األدليية لقنيياا المحبميية الجنا)ييية الدولييية 

حقيي  فيي بالتدكل وفت  ملف تحقي  في مذم القضاياا. وكانت دولة فلسيطين قيد طلبيت مين المحبمية الت
ملفيييات أساسيييية، وميييي االسيييتيطان السيييرا)يلي باألراأيييي الفلسيييطينية المحتلييية، والعيييدوان عليييى  يييزة،  3

 ومعاملة األسر  داكل السجون السرا)يلية.
ولكن ديلة لفت إلى أن أقو  القضايا المطروية أماح المحبمة مي االستيطان السرا)يلي. وقار: امنان 

إذا ما تم التركيز عليها فلسطينيا سيبون لها دور كبير جدا، وأكص بذلش بع  القضايا التي اعتقد أنه 
موأييوا االسييتيطان فييي األراأييي الفلسييطينية كاصيية فييي القييدس الشييريية والضييفة اللربييية، والمعييروب 

أليف  650على أنه جريمة يرل بموجب ميةاق روماا. وتفييد تقيد رات إسيرا)يلية وفلسيطينية بوجيود نحيو 
مسيتوطنة وعشيرات  164نات الضفة اللربية بما فيها القدس المحتلة، يسيبنون فيي مستوطن في مستوط

البييؤر االسييتيطانية. وتعتبيير األمييم المتحييدة المسييتوطنات  ييير قانونييية، بموجييب القييانون الييدولي، وإيييد  
كيييانون األور  23العقبيييات الر)يسييية أمييياح السيييالح وييييل اليييدولتين. وكيييان مجليييا األمييين قيييد أصيييدر فيييي 
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، الييييذ  يطالييييب بييييياوقف فييييور  لكافيييية األنشييييطة االسييييتيطانية فييييي األراأييييي 2334رار رقييييم ، القيييي2016
الفلسطينية المحتلةا.  أأاب ديلة: اأعتقد أنه إذا ما تم التركيز على مذا الملف، فسنه سيحدث اكتيراق 

 كبير جداا.
 لسييرا)يلية، أنورأ  المحييامي الييذ   تييولى الييدفاا عيين فلسييطينيين فييي عييدد ميين القضييايا أميياح المحيياكم ا

ر، لقيد قرار المحبمة األكير سيبون له يتما تأ ير على القرارات السرا)يلية بعد ا ن. وقيار: انعيم سييؤ 
أ يير فييي الماأييي، فأنييا كنييت عضييوا فييي الوفييد الفلسييطيني إلييى محبميية العييدر الدولييية فييي المييا  عنييدما 

 ا. 2004فلسيطينية المحتلية حعياح نةرت في قضية جدار الفصل الذ  تقيمه إسيرا)يل عليى األراأيي ال
 ولفييت ديليية إلييى أنييه افييي يينييه، فييسن مجييرد المييداوالت أميياح المحبميية الدولييية فييي المييا ، كييان لييه تييأ ير
منا بها كبير على مجريات نةر محاكم إسرا)يلية، بما فيها المحبمة السرا)يلية العليا، في قضايا كنا تقد

ء محبمية العيدر الدوليية فيي الميا  النةير فيي قضيية الجيدار، إليها في موأوا الجدارا. وقار: اقبل بيد
كانييت المحبميية العليييا السييرا)يلية تييرد جميييع االلتماسييات التييي قييدمت أييد الجييدار ميين قبييل المييواطنين 
يلية الفلسطينيين، وبعد أن شرعت محبمة العدر الدوليية ببحيي القضيية، رأ نيا أن المحبمية العلييا السيرا)

انييت مقدميية لهييا فييي يينييه، وأعتقييد أن مييذا يييدث تحييت تييأ ير بحييي القضييية فييي اسييتجابت اللتماسييات ك
 الما ، وكوفا من صدور قرار في الما  أد إسرا)يلا.

فييي ا ونيية األكيييرة، كلصيييت ميييومن را ييتا ووتييي  إلييى أن اسييتخداح القيييوات السييرا)يلية المتكييرر للقيييوة 
، أييد المتةييامرين الفلسييطينيين الييذ ن لييم يشييبلوا أ  تهد ييد 2018آذار  30القاتليية فييي قطيياا  ييزة منييذ 

م ييرل. كليص وشيش على الحياة بناء على أوامر  ير قانونية من كبار المسؤولين، قد  رقيى إليى جيرا)
ر إلييى أن أفييراد قييوات األميين السييرا)يلية أطلقييوا النييا 2018تحقييي  لألمييم المتحييدة بشييأن ايتجاجييات  ييزة 

علييى امتةييامرين عييزر، وأطفييار وذو  ايتياجييات كاصيية، وعلييى العيياملين الصييحيين والصييحفيين الييذ ن 
هيا وات السيرا)يلية وقادت ؤدون واجباتهم، ومم يعرفون من مما. وكلص أعضاء لجنة التحقي  إلى أن القي

 ربما ارتكبوا جرا)م يرل وجرا)م أد النسانية، وفوأوا ميشييل باشيليت، مفوأية األميم المتحيدة لحقيوق 
النسان، بمن  المحبمة الجنا)ية الدولية ي  الوصور إلى ملف سّر  تشاركه ميع مبتبهيا عين أشيخا  

 متورطين في انتهاكات  زة.
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 انجاز لصالح فلسطين: – 5
معية ام جد د لفلسطين وشيعبها وييادتهيا السياسيية فيي المحبمية الجنا)يية الدوليية، تيم تسيجيله  يوح الجإنج

ة شيييباط مييين العييياح الحيييالي، وتمةيييل فيييي إقيييرار اليييدا)رة التمهيديييية األوليييى فيييي المحبمييية الجنا)يييي 5الموافييي  
ييي ميية عليى فلسيطين، يالدولية بشأن طلب المدعيية العامية، فياتو بنسيودا بشيأن الواليية القضيا)ية القلي

االكتصا  القليمي للمحبمية فيي فلسيطين يشيمل األراأيي التيي ايتلتهيا إسيرا)يل “قررت باأل لبية أن 
، ومي  زة والضفة اللربية بما في ذلش القدس الشريية، على اعتبار أن فلسطين مي طرب 1967عاح 

حبمية السيرا)يلي، فيسن قضياة الم” الالو “ووف  موقع ”. في نةاح روما األساسي للمحبمة الجنا)ية الدولية
صادقوا على طلب المدعيية العامية للمحبمية، فياتو بنسيودا بفيت  تحقيي  أيد إسيرا)يل فيي ارتكيال جيرا)م 

وأفيياد الموقييع، أن بنسييودا طالبييت بفييت  تحقييي  أييد إسييرا)يل علييى كلةييية جرا)مهييا كييالر عييدوان ”. يييرل
اسييتمرارما فييي سياسيية االسييتيطان فييي منيياط  ، و 2018، وكييالر فعاليييات مسيييرات العييودة عيياح 2014

 ”.  الضفة وشرقي القدس
مذا القرار يعتبر كطوة نوعية باتجام االقترال من العدالة النسبية، ألنه يسم  للمحبمة الجنا)ية بالبحيي 
فيييي كافييية القضيييايا المرفوعييية لهيييا مييين قبيييل القييييادة وأبنييياء الشيييعب الفلسيييطيني أيييد كيييل جيييرا)م الحيييرل 

التييي ارتكبتهييا القيييادات السياسييية والعسييبرية واألمنييية الصييهيونية كييالر األعييواح المنصييرمة االسييرا)يلية، 
والقادمة. ال سييما وأن جيرا)م الحيرل ليم ولين تتوقيف بحسيب الحسيابات الدوليية إال بفيرة كييار االسيالح 

وية على . وأبرم القضايا المطر 1967الممبنا وأساسه يل الدولتين على يدود الرابع من يزيران عاح 
جيييدور أعميييار الجنا)يييية الدوليييية: القتيييل العميييد وبيييدح بيييارد للميييواطنين الفلسيييطينيين العيييزر، وقضيييايا أسييير  
الحرية في سجون العيدو الصيهيوني، واالسيتيطان االسيتعمار  فيي العاصيمة الفلسيطينية األبديية، القيدس 

ؤسسيييات والمنةميييات وكافييية محافةيييات وميييدن الضيييفة الفلسيييطينية. وميييو ميييا يفيييرة عليييى القييييادات والم
الحقوييييية تويييييد وتكةيييي  الجهيييود لعيييداد الملفيييات بشيييبل متكاميييل وميييدعم بالو يييا)  والحقيييا)  الداملييية 
وبأسييماء القتليية ميين قييادة وأييباط وجنييود جييي  االجييراح السييرا)يلي، واعييداد الضييحايا ميين أبنيياء الشييعب 

عنصيير  االسيتعمارية اسييرا)يل، ليين لييدلوا بييدلومم أمياح قضيياة المحبميية الدوليية، ألن يبيياح دولية الفصييل ال
يسمحوا للجان التحقي  بالوصور لألراأي الفلسطينية المحتلة. والقرار الشجاا والمسؤور لقضياة اليدا)رة 
التمهيدية أ ار موبعة وعاصفة موجاء من ردود األفعار في الدوا)ر الصهيونية بيدءا مين نتنييامو، ر)ييا 
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شيييار القضيييا)ي، منيييدلبليت ولبييييد وكيييل الجوقييية االسيييتعمارية اليييومراء ميييرورا بيييومير يربيييه  يييانتا، والمست
صييياليية المحبمييية “الصيييهيونية، وألقيييوا كميييا كبييييرا مييين اللليييو الفيييارا، والةر يييرات اللو ا)يييية الكاذبييية عييين 

” أنهييم دولييية ديمقراطيييية“، وادعيييوا ”الجنا)ييية مييين عدمييه لمحاكمييية دوليييتهم المارقيية والخارجييية علييى القيييانون 
، لييا ميذا فحسيب، بيل إنهيم عيادوا لألسيطوانة المشيروكة وعليى لسيان ر)ييا ”وليملتزمة بالقانون اليد”و

وكلهييا أكاذ ييب، وافتييراءات ال تمييت، وال ” الالسييامية“ومرا)هييم الفاسييد، باتهيياح قضيياة المحبميية وقييرارمم بييي 
يخهيا، تستقيم مع الحقيقة والواقع، ألن جرا)م مذا الكيان وانتهاكاته للقانون الدولي با)نية ومفضيوية، وتار 

مو تاريخ المجيامر والميذاب  والقتيل عين سياب  عميد وإصيرار وتصيميم ألبنياء الشيعب الفلسيطيني العيزر. 
قيانون “كما وسنت العد د من القوانين العنصيرية والمتناقضية ميع أبسي  معيا ير يقيوق النسيان، وأبرمميا 

لقيرارات، التيي أصيدرتها فضيال عين ا”. كيامينتا“، وقيانون 2018عياح ” القومية األساس للدولة اليهوديية
الحبومييات السييرا)يلية المتعايبيية بميين  أييباطها وجنودمييا ومنتسييبي األجهييزة األمنييية، بالأييافة لقطعييان 
المسييتعمرين الحييي  بيييسطالق الرصيييا  الحيييي والقنابييل أيييد الميييواطنين الفلسيييطينيين مييين دون أ  سيييبب 

الد نييية، وبيييوتهم، واعتقييار األبرييياء ميين ولمجييرد االدعيياء بالشييبهة، واسييتباية المسيياجد والكنييا)ا واألد ييرة 
األطفيييار والنسييياء والشييييو، والشيييبال، وفيييرة األيبييياح الداريييية علييييهم بيييدون توجييييه أيييية تهيييم أيييدمم، 
واالعتداء على أراأييهم ومزروعياتهم وممتلكياتهم الخاصية، وتهوييد ومصيادرة األراأيي الفلسيطينية دون 

ون الليييال االسيييتعمار  الويشيييي المسيييتند إليييى روايييية أ  واما أكالقيييي أو قيييانوني أو سياسيييي، سيييو  قيييان
صيييهيونية ما)فيييية، ال تمييييت لحقييييا)  التيييياريخ والميييوروث الحضييييار  بصييييلة، وقتييييل المتةييييامرين السييييلميين 

، وعياح 1948المطالبين بحقهيم فيي العيودة ليديارمم، التيي طيردوا وشيردوا منهيا كلميا وعيدوانا عياح النكبية 
 .1967النكسة 

مي وايدة من الجبهات الهامة فيي اليدفاا عين الحقيوق والمصيال  الفرديية والجمريية ان الجبهة القانونية 
ألبنيياء الشييعب الفلسييطيني أييد أعييداء السييالح والحرييية ويقييوق النسييان، أييد منتجييي الرمييال والجريميية 
المنةمييية، أيييد الصيييها نة الفاشييييين الجيييدد، طلييياة العصييير الميييدعومين مييين طليييم رأس الميييار وشيييركات 

رل االسييتعمار . وبقييدر مييا  ييتم إعييداد الملفييات ذات الصييلة بجييرا)م الحييرل الصييهيونية، السييالي فييي الليي
بمقييدار مييا تييتمبن القيييادة الفلسييطينية ميين النجيياي فييي إلقيياء القييب  علييى اللالبييية السييايقة ميين مجرمييي 
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الحيييرل الصيييها نة، ومحييياكمتهم أمييياح المحبمييية الجنا)يييية الدوليييية. مميييا سيشيييبل نجاييييا وانتصيييارا لليييذات 
 وطنية وللسالح والحرية والعدالة االنسانية النسبية.ال
 
 هلع في المؤسسة العسكرية: – 6

رمييي جيياء قييرار قضيياة المحبميية الجنا)ييية الدولييية مييؤكراي ليفييت  البييال أميياح إمبانييية محاكميية إسييرا)يل، ومج
رح الحيرل أكييرا، وربميا يقيّدح مجي« العدالية»الحرل السرا)يليين، وربما يحصل الفلسطينيون عليى بعي  

ين نتنيامو إلى القضاء الدولي، ليلقى العقال الذ  يسيتح . ومعنيى قيرار المحبمية أن مسيؤولين إسيرا)يلي
وأيييّباط جيييي  بيييدرجات مختلفييية، ومييين لهيييم عالقييية بمشييياريع االسيييتيطان سييييبونون عرأييية لجيييراءات 

جنيييراالت ور سييياء جنا)يييية، وأوامييير اعتقيييار وأوامييير مةيييور أمييياح المحبمييية، ومييينهم ومراء ور سييياء أركيييان و 
 مجالا مستوطنات، ويتى ر)يا الومراء نفسه. ومشبلة إسرا)يل الحالية بعد إصدار القرار أنه ليا من
يقهييا االسييتةناب أييدم، بسييبب مقاطعتهييا المحبميية الدولييية ورفضييها التعيياون معهييا، ناهيييش عيين أن قييرار 

تلتهيا إسيرا)يل فيي الرابيع مين المحبمة يعتيرب بحيدود دولية فلسيطين التيي تشيمل جمييع األراأيي التيي اي
« أريحييا أوال – ييزة »، وبالتييالي يبييون الفلسييطينيون قييد اسييتعادوا أرأييا كسييروما فييي اتفيياق 1967 ونيييو 

مير وما تالم من اتفاييات. فالقرار رسيم ييدود الدولية الفلسيطينية بدقية، ولين يبيون بمقيدور مين أصيدر أوا
 تعذ ب فلسطيني بمنأ  عن تنفيذ القانون أدم.اعتقار أو بناء مخالف علي أرة فلسطينية أو قتل و 

 انية،  من مميزات القرار الدولي ايضا أنه سيمنع القيادات العسبرية السرا)يلية من التفاكر بقتل العرل
كاصة بعدما سن الرقيب الدولي أسنانه لتنفيذ القانون أيد مجرميي الحيرل وملتصيبي يقيوق الشيعول. 

 ة.التاريخ ولن تنساما الذاكرة العربية، وستكون كلها أماح المحبم والفةا)ع السرا)يلية لن يمحوما
ايما يخص األوأاا في فلسطين، الدولة المنضوية في معامدة روما »لقد نص قرار المحبمة على أنه 

نيذ األساسي للمحبمة الجنا)ية الدولية، فسن اكتصا  المحبمة يمتد إلى األراأي الفلسطينية المحتلة م
  مبذا فت  البال أماح تحقي  فيي الشيباو «. ة والضفة اللربية، بما فيها القدس الشريية، ومي  ز 1967

ة المقدميية للمحبميية، وعلييى المدعييية فيياتو بنسييودا اتخيياذ القييرار بشييأن التحقييي ، وقييد تسييتلرق مييذم العملييي
و ميسيرا)يل شهوراي طويلية، علمياي أن المدعيية الحاليية تنهيي عملهيا فيي يزييران المقبيل. وأكةير ميا تخشيام إ

 استعداد الجنود والضّباط لطالق النار بحرية كوفاي من التعرة للمحاكمة.« تبريد»
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كارجية  جاء الرد السرا)يلي على قرار المحبمة الدولية،  اأباي ومستنكراي، ويتى مستيرياي. وقامت ومارة
ح مييو  ييوح عطليية، للقيييا إسييرا)يل بتوجيييه تعليمييات لسييفاراتها فييي الخييار  بفييت  مباتبهييا  ييوح األيييد، الييذ 

بتحركييات فورييية. وأصييدر بنيييامين نتنيييامو تصييريحاي كاصيياي عشييية السييبت، علييى  ييير المييألوب، مييا  ييدر 
 على مد  االرتبان، الذ  أصال المؤسسة السرا)يلية جّراء قرار القضاة في ما .

ا)يل ويسيتهدب إسير « ايةالسيامية صيا»تراويت ردود الفعل السرا)يلية بين ادعاء نتنيامو بأّن القرار ميو 
لقيرار ويتجاميل دوالي ترتكيب الفةيا)ع، عليى ييّد قوليه، مةيل سيوريا وإ يران. وادعياءات بيأّن ا« الديمقراطية»

ييه  ير قانوني، وبأن المحبمة تجاومت صاليياتها. وأصدر ومير األمن السرا)يلي بيانا مطّوال يياور ا
، وليين تسييم  بييالما بهييم. لييم تكتييف إسييرا)يل بييالرد طمأنيية الجنييود والضييباط بييأن الدوليية سييتقوح بحمييا تهم

االسيييتنكار ، وبيييدأت عليييى الفيييور بالتحضيييير لحملييية أيييل  محمومييية ميييدفها اتخييياذ إجيييراءات ايتياطيييية، 
 ووقف إجراءات المحاكمة تماماي إن أمبن. ويمبن تلخيص التحرن السرا)يلي بعشر نقاط ر)يسية:

قيرار بأنيه سياسيي ولييا قضيا)يا، ويسيتهدب إسيرا)يل *مز شرعية المحبمة وقرارما من كيالر تصيوير ال
ة القييياح بحمليية دعا)ييية لزعزعيي»ودعييا أسييتاذ العلييوح السياسييية إ تييان  لبييوا إلييى «. السييامية»العتبييارات 

 عن محاكمة إسرا)يل.« شرعية المحبمة لردعها
لهييا يييي  *طييري ادعيياءات قانونييية بييأن فلسييطين ليسييت دولييية، وال يحيي  للمحبميية التعامييل معهييا كدوليية 

هييا، المشياركة وتقييديم الشييباو . وتلجييأ إسييرا)يل إلييى مةييل مييذا االدعيياء يييين يبييون األميير مريحيياي ومربحيياي ل
ّن لكيين يييين  تعّليي  األميير بالواجبييات النسييانية لدوليية االيييتالر، تييّدعي بييأن فلسييطين كيييان لييه سيييادة وأ

تطريمييات كورونييا علييى سييبيل االيييتالر انتهييى مييع أوسييلو، وتعفييي نفسييها ميين تقييديم ال ا يية الصييحية و 
ة المةار، كما تدعي إسرا)يل بأنها من الدور التيي ليم تنضيم للمحبمية، وإن إكضياعها للتحقيي  والمحاكمي

 وكار  سلطة المحبمة.«  ير قانوني»مو أمر 
لييت *اسييتهداب المدعييية فيياتو بنسييودا وتشييويه سييمعتها باالدعيياء أنهييا أّ ييدت نةاميياي ديبتاتورّييياي، يييين عم

لقضيياء فييي  امبيييا، وأّنهييا فاقييدة للحييياد بسيبب نصييا)حها للمريييوح الييدكتور صييا)ب عريقييات، يييور ومييرة ا
قنيع كيةية أمان النجاي في االنضماح لمحبمة الجنايات الدولية، وكيةية تقيديم الشيباو  لهيا بالشيبل الم

 والصحي .
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 أن يبيون ميذا التعييين *التأ ير في تعيين المدعي الجد د، وقيد بيدأت إسيرا)يل باتصياالت مبةفية لضيمان
فيي في صالحها، ومختلفاي عن بنسودا، التي أبدت أكةر من مّرة رأياي واأحاي بأن ما يحدث في فلسيطين ي
لجد ييد بالمعيا ير الالممية للتحقيي  والمحاكميية فيي الجنا)يية الدولييية. وتأميل إسيرا)يل فييي أن يقيوح الميدعي ا

 بسللاء كل الجراءات أدما.
صييور  فييي إسييرا)يل، علييى  ييرار مييا قامييت بييه بريطانيييا، التييي واجهييت اتهامييات  *القييياح بتحقييي  داكلييي

وأن  مةبتيية بارتكييال جييرا)م يييرل فييي العييراق، ولكّنهييا افلتييت منهييا باالدعيياء أنهييا تقييوح بييالتحقي  داكلييياي،
السييرا)يلي إلييى « معهييد أبحيياث األميين القييومي»القضيياء البريطيياني كفيييل بتحقييي  العداليية ويييدم. ودعييا 

ر مييا يسييّمى بالسييمعة الطيبيية للقضيياء السييرا)يلي والشييروا بتحقييي  داكلييي فييي الشييباو  المقدميية اسييتلال
ن لكّنيه فيي المقابيل ييّذر مين أ« التحقيي »للجنا)ية الدولية، وطلب وقف كل الجراءات إلى يين  نتهي 

 يمبنهييا إجييراءمةييل مييذا التحقييي  ليين  نفييع ببييل مييا يخييص االسييتيطان، الييذ  تعتبييرم إسييرا)يل قانونييياي وال 
 تحقي  بشأنه.

 *الضييل  علييى الكييونلرس وعلييى الدارة األمريبييية التخيياذ قييرارات فّعاليية أييد المحبميية الدولييية، لردعهييا
عيين التحقييي  فييي الييتهم الموجهيية أييد جييرا)م إسييرا)يل فييي الضييفة والقطيياا، وأييد الواليييات المتحييدة فييي 

اءات أيييد المدعيييية فييياتو بنسيييودا وأيييد أفلانسيييتان. وكانيييت إدارة تراميييب قيييد اتخيييذت سلسيييلة مييين الجييير 
 المحبمة ومددت بخطوات صارمة، إذا لم  توقف مسار التحقي  في الشأن االفلاني.. ميا ترييدم إسيرا)يل

 مو رب  جرا)مها بجرا)م األمريبان، واالستفادة من ذلش في مواجهة المحبمة الدولية.
 التييي وّجهييت للمحبميية رسييا)ل كّطييية عبييرت*تجنيييد الييدور الداعميية للموقييف السييرا)يلي، وتحد ييداي الييدور 

نيدا. فيها عن معارأتها أل  إجراء أد إسرا)يل، ومذم الدور ميي البرامييل وألمانييا ومنلارييا وتشييبيا وك
وإذ تريييد إسييرا)يل ميين مييذم الييدور أن تتحييرن لمواصييلة مييذم المعارأيية، فييسّن التعويييل األسيياس مييو علييى 

 الحاد بهذا الشأن. ألمانيا، نةراي لماأيها وومنها وموقفها
*التعاون مع دور متهمة بارتكال جرا)م يرل، وفي مقدمتها روسيا، التي وجهت لها تهم كطيرة بسيبب 
ما قامت به في الشيشان وشبه جزيرة القرح. وتبحي إسرا)يل عن دور ارتكبت جرا)م للتحالف معهيا أيد 

 العدالة الدولية!
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الييدعو . وقييد قامييت إسييرا)يل فييي الماأييي بتهد ييد *الضييل  علييى السييلطة لردعهييا عيين االسييتمرار فييي 
السيييلطة الفلسيييطينية، وفيييرة عقوبيييات عليهيييا لمنعهيييا مييين التوجيييه إليييى الهيةيييات الدوليييية أيييد إسيييرا)يل، 
والتراكيييي فيييي متابعييية تقريييير  ولدسيييتون ميييو دلييييل عليييى أن ميييذا الضيييل  قيييد  ييينج ، إذا ليييم تتيييوفر إرادة 

 فلسطينية صلبة.
والتنسي  األمني، ييي يسود إجماا فيي إسيرا)يل عليى أن تسيوي  ميا يسيمى *استلالر اتفاييات إبراهيم 

، بالسالح مع العرل، والتعاون االقتصاد  واألمني مع الفلسيطينيين، والحيد ي عين عمليية سيلمية مرتقبية
يشّبل ألطا جديا على دور العيالم، وعليى المحبمية، لوقيف إجيراءات مين شيأنها أن تعّبير أجيواء شيهر 

 السرا)يلي.العسل العربي 
وإذ تقييوح إسييرا)يل بمحيياوالت محموميية لمنييع تقييديمها للمحاكميية، فهييي ليسييت وا قيية ميين نجايهييا فييي ذلييش، 

أييياب  ومسيييؤور قيييد  تعّرأيييون  300وبيييدأت باتخييياذ إجيييراءات وقا)يييية، منهيييا تحضيييير قا)مييية سيييرية مييين 
ت بعييدد كبييير ميين لالعتقييار فييي يييار قييررت المحبميية ذلييش اليقيياي. وأجييرت الخارجييية السييرا)يلية اتصيياال

 الدور، وطلبيت إبال هيا بيأوامر اعتقيار سيرية أيد مسيؤولين إسيرا)يليين، لتحيذ رمم مين السيفر إليى اليدور
المنضييوية فييي إطييار معامييدة رومييا ومحبميية الجنايييات الدولييية. المعركيية فييي الجنايييات الدولييية فييي  اييية 

ليييذ ن ليييم  يييدفعوا يتيييى ا ن  مييين األمميييية، وميييي فرصييية نيييادرة لمعايبييية مجرميييي الحيييرل السيييرا)يليين، ا
جرا)مهم الفةيعة. ومي فرصة نادرة لفرة نوا من الردا على الجي  السرا)يلي، الذ  ارتكب ويرتكب 

« تبريييد»الجييرا)م تحييت سييمع وبصيير العييالم، الييذ  ال يحييّرن سيياكناي. وميين أكةيير مييا تخشييام إسييرا)يل مييو 
ن التعيرة للمحاكمية، وإذا نجحيت المحبمية فيي استعداد الجنيود والضيّباط لطيالق النيار بحريية كوفياي مي

فرة عقوبات فعليية عليى يييادات سياسيية وعسيبرية إسيرا)يلية، فقيد يصيال العسيبر السيرا)يليون بيالبرد 
الشيد د. مييذم معركيية شرسية وصييربة وتحتييا  إلييى طاقيات ما)ليية لمنييع إسييرا)يل مين الفييالت ميين العقييال. 

ةقييل، ينية ألوط إسرا)يلية وأمريبية ويتى عربيية مين اليومن الومن المتوّقع أن توجه إلى القيادة الفلسط
وعليها أن تستعد لذلش عبر ترتييب البييت اليداكلي والبحيي عين يلفياء فيي العيالم لهيم مصيلحة، أن تبليغ 

 العدالة  ا تها السامية.
ة فيي الميا ، لقد أعربت المؤسسة العسبرية السرا)يلية اذن عن قلقها إماء قرار المحبمية الجنا)يية الدوليي

العبرية، فيي « مترتا»في جرا)م يرل. وقالت صحيفة « إسرا)يل»الذ  يمهد الطري  لفت  تحقي  أد 
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ميييذا المجيييار: إنيييه مييين المتوقيييع قريبييياي اسيييتدعاء المةيييات مييين كبيييار أعضييياء المؤسسييية العسيييبرية الحييياليين 
. وكشفت الصحيفة عن جمع والسابقين، لمحاد ة توجيه بشأن مذم القضية كوفيا من اعتقالهم في الخار 

يبومة االيتالر سرا، قا)مة بصناا القرار وكبار أعضاء الجي  واألجهزة األمنية، الذ ن يمبن اعتقالهم 
وتحيير  يبوميية االيييتالر «. إسييرا)يل»فييي الخييار  إذا وافقييت محبميية المييا  علييى إجييراء تحقييي  أييد 
للخطيير أولةييش المشييمولين بهييا. وقييار علييى بقيياء مييذم القا)ميية سييرية، كوفيييا ميين أن يعييرة الكشييف عنهييا 

أعضاء في المؤسسة العسبرية إنه إذا تم االتفاق مع بع  الدور األعضاء في المحبمية  الدوليية عليى 
توجيه تحذ ر مسبقيا بشأن نية اعتقار عناصر إسرا)يلية عند وصولهم إلى أراأييها، أو عين تقيديم طليب 

ة االييتالر مين األشيخا  الميدرجين فيي القا)مية للحصور على مذكرة تويي  بحقهم، وقيد تطليب يبومي
ييا عيين السييفر إلييى الخييار ، يتييى  «. ال تتييورط الدوليية فييي قضييية االيتجييام أو المحاكميية»االمتنيياا تمامي

يجير  االسيتعداد لتيوفير يمايية كاملية أل  ميواطن »ونقلت الصحيفة عن مصادر فيي ومارة القضياء إنيه 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في «. قي  اليقا، ماليقته قضا)ياإسرا)يلي تحاور المحبمة، في يار فت  تح

يار فت  تحقي ، فسن التركيز سيبون على كبار المسؤولين السرا)يليين، أ  ومراء وأيباط فيي الجيي  
 ومسؤولين في األذرا األمنية.
مين العبريية، أن الجيي  السيرا)يلي عيين إ تيا  فييروب « إسيرا)يل الييوح»من جهة اكر  ذكرت صحيفة 

ي  وقاليت الصيحيفة، إن الجي«. الجنا)ية الدولية»كبار الضباط القانونيين، للعمل من أجل مواجهة قرار 
ر  ، وأنييه بييدأ بالتحضييير لييذلش قبييل أشييهر قليليية، وأجيي«الجنا)ييية الدولييية»السييرا)يلي لييم يفاجييأ ميين قييرار 

يرةي إليى أنيه لدييه كطي  سلسلة لقياءات ييور شيرعية القيرار وإمبانيية تعيرة كبيار الضيباط للتحقيي ، مشي
قييييررت باأل لبييييية أن االكتصييييا  »للتعامييييل مييييع مييييذم القضييييية برمتهييييا. وكانييييت المحبميييية أعلنييييت أنهييييا 

  يشمل األراأي التي تحتلها إسيرا)يل 2015القليمي للمحبمة بشأن الوأع في فلسطين حالعضو منذ 
القيييانوني للمحبمييية ييييور  وكانيييت المدعيييية العامييية فييياتو بنسيييودا قيييد طلبيييت اليييرأ «. 1967منيييذ العييياح 

، وذليش بعيد إعالنهيا فيي كيانون األور عين ر بتهيا فيي «إسيرا)يل»اكتصاصها في األراأي التي تحتلهيا 
، لكييييّن 2002فييييت  تحقييييي  كامييييل أييييدما. وتعتبيييير فلسييييطين عضييييواي فييييي المحبميييية التييييي تأسسييييت عيييياح 

التحقيي  األوليي منيذ أعيواح مين  5ليست عضوا فيها. ودعت بنسودا إليى تحقيي  كاميل عقيب « إسرا)يل»
 في  زة. 2014يرل 
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 الميييزاعم»فييي السيييياق، نفيييى الميييدعي العيياح السييياب  للمحبمييية الجنا)يييية الدولييية، ليييويا مورينيييو أوكيييامبو، 
السييرا)يلية، بييأن فلسييطين ليسييت دوليية، وبالتييالي ال يحيي  النةيير فييي مطلبهييا، بييالتحقي  فييي جييرا)م يييرل 

ح ، ومو محاٍح أرجنتيني، شلل منصب المدعي العا«أوكامبو»وقار «. ارتكبتها إسرا)يل أد الفلسطينيين
 ، معقبيا«فياتو بنسيودة»، قبل أن تخلفه 2012إلى عاح  2003األور للمحبمة الجنا)ية الدولية من عاح 

، وقييد عملييت عليييه لمييدة  ييالث سيينوات، وفييي 2009مييذا صييراا ميين عيياح »علييى  قييرار المييا ، قييا)ال: 
إسييرا)يل »وأأيياب، وفيي  صييحيفة «. دوليية، لكيين الوأييع ا ن مختلييفوقتييي، لييم ُتميين  فلسييطين مبانيية ال

لكين فيي «. القيرار اتخيذ بعيدح معالجية القضيية، ألنيه فيي ذليش الوقيت ليم تكين  فلسيطين دولية»أن « اليوح
 ، قررت الجمرية العامة لألمم المتحيدة، أنهيا دولية مرايبية وعضيو فيي األميم المتحيدة،2012تشرين أور 
جميييع الييدور األطييراب علييى أن فلسييطين دوليية عضييو فييي المحبميية الجنا)ييية ، وافقييت 2015وفييي عيياح 

، «سييتحق  ا ن فييي الجييرا)م، يتييى تلييش التييي وقعييت فييي وقييت سيياب »الدولييية. وأشييار إلييى أن بنسييودة 
 «. التحقي  سيستمر لمدة عاح ونصف»وقار: 

 م يييرل تييم ارتكابهييا فيييلقييد اصييال قييرار المحبميية الجنا)ييية الدولييية بحيي  الوالييية علييى التحقييي  فييي جييرا)
شيييد د. « مليييع»أراأيييي السيييلطة الوطنيييية فيييي الضيييفة والقيييدس و يييزة، دولييية االييييتالر الصيييهيوني بحالييية 

وتعبيرات يالة الهلع مذم أكةر من أن تحصى، أو أن تحصير فيي دا)يرة معينية، بيدءاي مين ر)ييا اليومراء 
فيرة  اسية والحزبيية و يرميا. والقيرارنتنيامو، إلى جي  االيتالر وأجهزة األمن، وصوالي إلى القو  السي
 ما يمبن اعتبارم يالة استنفار تشمل كل مبونات دولة االيتالر.

أما تفسير يالة الهلع، فهو بالدرجية األوليى واألسياس أن دولية االييتالر وقادتهيا وأجهزتهيا ميم أكةير مين 
يعرب يجم الجرا)م التي ارتكبوما أد النسانية. وتعرب معها أيضاي أيخامة عيدد المسيؤولين فيهيا مين 

م. وتعيرب العيدد الكبيير مدنيين وعسبريين وأمنيين المتورطين والملطخة أ د هم بدماء أحايا تلش الجيرا)
منهم الذ ن يمبن استدعا مم للتحقيي  أمياح المحبمية الدوليية، ويصيب  مطلوبياي تسيليمه لمحبمية الجناييات 
مييين كيييل دولييية عضييييو فيهيييا. وتعيييرب فييييي محصيييلة كيييل ذليييش، أن المحاكميييية ستشيييبل فضييييحة لييييدولتها 

ليى العيالم. وأنهيا سيتدكلها االيتاللية وللصيورة المخادعية التيي يرصيت وسيعت طيوار وجودميا لتقيديمها إ
بالمقابل في مشاكل مع عد د من دور العالم، بالذات تلش التي تتف  مع قرار المحبمة ومستعدة للتعاون 
معهيييا فيييي تسيييليمها مييين ُتقيييرر اسيييتدعاءمم. وأن المحبمييية ستسيييهم بشيييبل ميييؤ ر فيييي إعيييادة طيييري صيييورة 
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 مييييا مار المجتمييييع الييييدولي وميةاتييييه كدوليييية ايييييتالر تسييييتمر فييييي السيييييطرة علييييى وإدارة أراةٍ « إسييييرا)يل»
يعتبرونها أراأي محتلة. وأنها تستمر بالقيياح بأعميار ال إنسيانية مين قميع واأيطهاد وقتيل أيد سيبانها 
وأصحابها األصليينع ألن دولة االيتالر أكةر من يعرب كل ذلش وتدرن تبعاته، تكيون يالية االسيتنفار 

مسيييييؤوليها وأيييييباطها بضيييييرورة الحسيييييبة الدييقييييية  العامييييية التيييييي تريشيييييها، وييييييأتي تحيييييذ رما لمةيييييات مييييين
 وااليتياطات القصو  لتحركاتهم، بالذات في الخار .

كير  أأ بتت مرة »أد المحبمة، واتهامه لها بأنها « نتنيامو»وألنها كذلش، يبون استنفار ر)يا الومراء 
 ويصف قرارما بأنه معاد للسامية.« أنها ميةة سياسية وليست مؤسسة قضا)ية.

ضياب  وألنها كذلش أيضاي، تأتي يالة االستنفار العامة لكل أجهزة دولة االييتالر، وييأتي تعييين جيشيها ل
 بأعلى رتبة لواء على رأس فري  من القانونيين للدفاا عن جنودم.

كمييا يييأتي كييذلش، اسييتنفارما ألصييدقا)ها ميين الييدور، وطلبهييا ميينهم أن يقفييوا معهييا أييد محبميية الجنايييات 
ماي المدعيية العامية للمحبمية، لعيدح المضيي قيد« بنسيودا»رما المعني، وليقوموا بالضل  عليى الدولية وقرا

فييي ترجمييية القيييرار وتوجييييه اسييتدعاءات. االسيييتجابة األبيييرم مييين األصييدقاء لطلبهيييا جييياءت مييين الوالييييات 
 «عياءاد»مميا اعتبرتيه « مخاوب جدية»المتحدة األميركية. فقد عبرت إدارة الر)يا األميركي با دن عن 

و يزة.  المحبمة الجنا)ية الدولية أن وال تها تسم  لها بالنةر في قضايا بالضفة اللربيية والقيدس الشيريية
إأييييافة إلييييى تشييييبيش النيييياط  باسييييم ومارة الخارجييييية األميركييييية فييييي أملييييية الفلسييييطينيين للحصييييور علييييى 

بمية مرات، بما فيي ذليش المحالعضوية كدولة، أو المشاركة كدولة في المنةمات والكيانات الدولية والمؤت
تسيييود  الجنا)يييية الدوليييية. ميييذا الموقيييف يفرميييل اندفاعييية التفيييا ر العاليييية بالر)اسييية األميركيييية الجد يييدة التيييي

ما األوسيياط السياسييية الفلسييطينية والعربييية، ويعيييدما إلييى مؤشييرات وايتميياالت أكةيير واقرييية، بالييذات عنييد
رار اسييتجابت لطلييب دوليية االيييتالر، وأعلنييت عييدح قبولهييا بقيي تعليي  األميير بدوليية االيييتالر. ألمانيييا أيضيياي 

 المحبمة الدولية.
اميل ال بد من التنويه إلى أن صدور القرار جاء أوالي نتيجة للجهيد السياسيي الفلسيطيني المتواصيل فيي تك

 بييين العمييل الدبلوماسييي والعمييل القييانوني والمجتمعييي. ومييو مييا يسييتوجب التةمييين والتقييد ر. ودون إ فييار
 مية ودور دعم وإسناد الجهد العربي في المستو  الدولي ومحافله.أم
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إن قيرار المحبمية  تييزامن فيي توقييت ايييه تشيهد مبونييات النضيار اليوطني الفلسييطيني الشيعبية والسياسييية 
رية درجيية عالييية ميين التوافيي  واالنسييجاح، عنوانهييا األبييرم االتفيياق علييى إجييراء االنتخابييات العاميية التشييري

ة لمجلييا الييوطني. وتفييت  األفيي  للخييرو  ميين ياليية االنقسيياح واسييتعادة الويييدة الوطنييية كاملييوالر)اسييية ول
وشيياملة لكيييل المسيييتويات. وأنييه ييييأتي أيضييياي فييي وقيييت  تأكيييد ايييه توافييي  عييياح عمييي  ومبشييير بيييين اليييدور 
العربية. ويأتي معه تواف  تاح على أساسيات دعم نضار ومطالب الشعب الفلسطيني، وفي المركز منها 

 وعاصييمتها القييدس الشييريية، إأييافة إلييى 1967يييياح دولتييه الوطنييية المسييتقلة القابليية للحييياة علييى يييدود 
تأكيييد التمسييش بمبييادرة السييالح العربييية. وقييد جيياء التعبييير الواأيي  علييى كييل ذلييش فييي البيييان الييذ  صييدر 

لعربيي ان الفلسيطيني وابالجماا عن اجتماا ومراء الخارجية العيرل فيي األيياح القليلية الماأيية. والتوافقي
يسييمحان بالتفييا ر أن يجيير  العمييل علييى أفضييل وأسييرا اسييتةمار لقييرار المحبميية الجنا)ييية الدولييية بشييبل 

 متكامل في الجهود وفي المبانات.
 
 الهجوم المضاد: - 7

رار ن قيإيقور البروايسور إ تان جلبواا الخبير في الشأن الدولي، في مقار نشرم موقع اواالا السيرا)يلي، 
محبمة الجنايات الدولية السيماي بيالتحقي  فيي قضيايا تخيّص إسيرا)يل بشيأن جيرا)م الحيرل التيي ارتكبيت 
فيي  في قطاا  زة والضفة اللربية والقدس الشريية، ال تبدو متينية وقويية، وال أسياس لهيا، ولكنهيا كطييرة

ة لجهاأها. ويضي  ماعماي: االقرار ال أ يات ساس له ألن محبمة الجناالوقت ذاته، بل إن الحاجة ماس 
ييات الدولية مختصة فق  بالتحقي  في قضايا الدور التي وّقعت على و يقة روما، لكن إسرا)يل مةل الوال

 المتحييدة ودور أكيير  لييم توقييع علييى مييذم الو يقيية ولييم تنضييم إلييى المحبميية الجنا)ييية أصييالي، ألن إسييرا)يل
سياسيييةا، علييى يييد معمييه. ويعتبيير جلبييوا  كانييت تخشييى ميين أن المحبميية ليين تكييون أكةيير ميين محبميية

أناقرار محبمة الجنايات كطير على إسرا)يل ألنها تسيتطيع وفي  قوانينهيا محاكمية أشيخا ، وتسيتطيع 
ر إليهييا، اسييتدعاء أشييخا  ميين أييمنهم ر)يييا الييومراء وومييير الييدفا ا النا)بيية العاميية فيياتو بنسييودا المخييو 

تحقي ، بيالطبع سيرفضيون ذليش، ولكنهيا تسيتطيع أيضياي وأباط في الجي  ومسؤولون رايعو المستو  لل
 أن تصدر بحقهم أوامر اعتقارا.
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 ويتماشييى جلبييواا مييع الروايييات السييرا)يلية التييي تحييياور نييزا الشييرعية عيين المحققيية أو المدعييية العامييية
بنسيييودا مييين أجيييل محاولييية تبر)ييية إسيييرا)يل مييين جرا)مهيييا، إذ  يييزعم أن بنسيييودا شيييجعت الفلسيييطينيين عليييى 

نضيماح إلييى محبمية الجنايييات الدولييية مين أجييل رفييع دعيو  أييد إسييرا)يل. ويقيور إن االمدعييية العاميية اال
راي بنسودا ستنهى مهامها في فترة وجيزة وقد ال تسطيع تقديم الدعو  أد إسرا)يل وبدء فت  تحقيي ، مشيي

مدٍا  لعمل على تعيينإلى أن إسرا)يل والواليات المتحدة األمريبية يمبنهما منع مذا التحقي  من كالر ا
حيدةا. عاّح مهني بعد بنسودا، وعند تعيين مذا المدعي العاّح لن يحقي  فيي قضيايا إسيرا)يل والوالييات المت
دا، ويتابع: امن أجل تجاوم الخطر، يجيب تجنييد كيل اليدور، وعليى رأسيها ألمانييا ومنلارييا وأسيتراليا وكني

حقيييي  فيييي قضيييايا إسيييرا)يلا. وبالحيييد ي عييين التيييي سيييب  وقيييدمت عريضييية لمحبمييية الجناييييات رفضييياي للت
الخطييوات التييي يجييب أن تتبعهييا إسييرا)يل يقييور: اعلييى إسييرا)يل أن تعمييل أيضيياي فييي الكييونلرس األمريبييي 
من أجيل الحصيور عليى قيرار إدانية جد يد للمحبمية وتحيذ ر المحبمية مين التحقيي  ميع الوالييات المتحيدة 

من كالليه الشيرعية عين محبمية الجناييات، ونسيتطيع  وإسرا)يل، كما يجب بدء جولة يران إعالمي ننزا
 أيضاي ردعهاا.

 من جانب آكر، كشف الصحفي السرا)يلي باران رافيد أن الحبومة السرا)يلية بصدد التوجه إليى عد يد
مييين دور العيييالم لصيييدار تحيييذ رات للمدعيييية العامييية فيييي محبمييية الجناييييات الدوليييية، وطليييب عيييدح فيييت  

  للعميل ة الخارجية السرا)يلية وّجهت السفراء في أنحاء العيالم لالسيتعداد الجيدّ التحقي ا. وأأاب: اومار 
أييد قييرارات محبميية الجنايييات الدوليييةا. وطالبييت ومارة الخارجييية جميييع السييفراء بييأن للطلييب ميين معميياء 
الدور المختلفة لصدار بيانات أد المحبمة، والتنصل من قرار  نّص على أن فلسطين دولة، وميو ميا 

 ث فعالي إذ أصدرت الواليات المتحدة وأستراليا بيانات مشابهة.يد
رسييالة وملفيياي ميين بينهييا الملفييات األساسييية المتعلقيية بجييرا)م الحييرل  54فييي المقابييل سييلمت فلسييطين سييلفاي 

عليييى قطييياا  يييزة، واالسيييتيطان واألسييير  وإرميييال المسيييتوطنين وميييدح مسييياكن الفلسيييطينيين التيييي تيييدعي 
يص، يسيييب الكاتيييب والباييييي السياسيييي محميييد ميييواا. وقيييار ميييواا إن السيييلطة إسيييرا)يل أنهيييا بيييال تيييرك

الفلسييطينية بييدأت كطييوات جد ييدة، أممهييا تو ييي  انتهاكييات إسييرا)يلية أكيير  بحيي  الفلسييطينيين، ومييو أميير 
مهّم ألنه يمنع إسرا)يل من ارتكال جرا)م جد دة. في السياق ذاتيه، قيار األكياديمي والباييي فيي الشيؤون 

ة جمار عمرو إناما تشيهدم فلسيطين كيالر ميذم األيياح مجيامر ال ُيسيبت عنهيا، فيال مبيان فيي السرا)يلي
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العييالم يجبيير المييواطنين علييى مييدح منيياملهم بأنفسييهما. وييير  عمييرو أنامييذا القييرار سيسييبب إمعاجيياي كبيييراي 
سيية لسييرا)يل، فهييم مصييدومون بسييبب مييذا القييرار، بخاصيية مييع كسييارة دونالييد ترمييب فييي انتخابييات الر)ا

األمريبيييية، بالأيييافة إليييى المشيييبالت الداكليييية التيييي تمييير بهيييا إسيييرا)يل مييين محاكمييية لنتنييييامو وانتشيييار 
 فيروس كورونا وسوء إدارة الحبومة مذا الملفا.

لدولي اوعن الخطوات العملية التي تأتي تبعاٍت لهذا القرار، يقور المحامي والخبير والبايي في القانون 
ار يعنيييي ماليقييية ومحاكمييية واعتقيييار رميييوم وقيييادة إسيييرا)يليين، ميييا يعنيييي أنهيييم بسييياح طبليييية إن ميييذا القييير 

ي سُيحَبسيييون، ليييذلش ُيعتبييير ميييذا القيييرار مرعبييياي لسيييرا)يل. وتؤييييد البايةييية فيييي مركيييز أبحييياث األمييين القيييوم
 قا)ليية: السييرا)يلي والر)يسيية السييابقة لقسييم القييانون الييدولي فييي النيابيية العسييبرية بنينييا شييربي  كييالح طبيليية

فة االقضاة الذ ن سييبّتون فيي القضيية أ ليبهم ليسيوا مين الميوالين لسيرا)يل وال مؤييد هاا. وتضيي  لصيحي
فييييي يييييار قييييررت المحبميييية الجنا)ييييية الدولييييية أن المدعييييية العاميييية فيييياتو بنسييييودا “ا ييييديعوت أيرونييييوتا: 

و فيي مناصيب باستطاعتها بدء تحقي  فيي جيرا)م الحيرل، فيسن مسيؤولين إسيرا)يليين، سيواء فيي الجيي  أ
وأوسيياط أكيير ، وأولةييش الييذ ن  ييدعمون ويشييجعون االسييتيطان، سيييجدون أنفسييهم معر أييين لمحاكميييات 

سيرا)يلية جنا)ية، وقد تصدر بحقهم أوامر اعتقار وُيطَلبون للمةور أماح المحبمةا. وتتوالى ردود الفعيل ال
ن بتهمية نيية ماليقية مسيؤولين إسيرا)يلييعليى القيرار األكيير للمحبمية الجنا)يية الدوليية، واليذ  ُ هيّدد بسمبا

ارتكييال جييرا)م يييرل بحيي  الفلسييطينيين. وعلييى ر ييم أممييية القييرار، وكصوصيياي علييى المسييتو  الييدعا)ي 
الحماييية  والمعنييو ، إال أنييه ُيسييتبعد أن ُ تييرجم إ ييذاءي فعلييياي لتييل أبيييب العتبييارات عييّدة، علييى رأسييها مةّليية

ي عييل شيياجبة وعاصييفة وّلييدما قييرار المحبميية الجنا)ييية الدولييية فيياللربييية لهييذا الكيييان، ييييي بييرمت ردود ف
الميييا ، باعتبيييار صييياليية المحبمييية القضيييا)ية سيييارية عليييى األراأيييي الفلسيييطينية المحتلييية فيييي الضيييفة 
اللربييية والقييدس الشييريية وقطيياا  ييزة. وفييي السييياق وصييف ر)يييا يبوميية العييدو بنيييامين نتنيييامو، قييرار 

)ياي، ودعييا إلييى عقييد المجلييا الييومار  المصييّلر للتييداور فييي مواجهتييه، المحبميية بأنييه سياسييي وليييا قضييا
لسيطين إليى ايما أعرل سياسّيو إسرا)يل وكّتابها عن استنكارمم الخطوة، التيي ترفيع ييييي بحسيبهم ييييي مبانية ف

 .يقاي دولة، ويّذروا الدور اللربية من التداعيات السلبية للقرار، الذ  سيسر  على مسؤولي تلش الدور ال
ورأ  نتنيييييامو أن المحبميييية أ بتييييت مييييّرة أكيييير  أنهييييا ميةيييية سياسييييية وليسييييت مؤّسسيييية قضييييا)ية، إذ إنهييييا 

تتلاأييى عيين جييرا)م الحييرل الحقيقييية وتالييي  إسييرا)يل، الدوليية ذات النةيياح الييديموقراطي المتييين التييي »
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ن نفسيييها مييين القيييرار يميييّا بحييي  اليييدور الديموقراطيييية فيييي اليييدفاا عييي»ورأ  أن «. ُتقيييّدس سيييلطة القيييانون 
الرمييال، ويخييدح مييين جهيية  انيييية الجهييات التييي تعميييل علييى تقيييوي  الجهييود الرامييية إليييى توسيييع رقعييية 

ييير سياسييياتها وأسييياليبها المتبعييية، إذ قيييار إن «السييالح ، مؤّكيييداي بصيييورة  يييير مباشيييرة، أن تيييل أبيييب لييين ُتليِّ
 «.ة القضا)يةإسرا)يل ستواصل محاربة الرمال ويماية مواطنيها وجنودما من الماليق»
ختلفة ، والتي  بدو أنها ستتواصل بأشبار وأساليب م«الجنا)ية الدولية»السرا)يلية أّد « العاصفة»مذم 

 في السعي لفراا القرار األكير من مضمونه، توجب الشارة إلى ا تي:
ة، وذليييش ييييييي واييييد مييين دوافيييع إسيييرا)يل لمحاربييية قيييرار المحبمييية ميييو تبّنيييي األكييييرة فلسيييطين بوصيييفها دولييي

ة باالسيييتناد إليييى قيييرار الجمريييية العامييية لألميييم المتحيييدة، وأيضييياي انضيييماح السيييلطة الفلسيييطينية إليييى معاميييد
، األمييير اليييذ  يجعيييل ميين إسيييرا)يل وَمييين  ؤّييييدما بيييال ذرا)يييع يقيقيييية 2015فيييي عييياح « الجنا)ييية الدوليييية»

ال  طين ليسييت دوليية، وبالتيياليلمواجهيية القييرار، إذ إن المعركيية قا)ميية عملييياي علييى بنييد وايييد، ومييو أن فلسيي
 تسر  عليها صاليية المحبمة.

لقيرار يييي في الوقت نفسه، ُتقّر إسرا)يل بصورة  ير مباشرة بجرا)م ييرل ارتكبتهيا، فيي معيرة محاربتهيا ا
ورفضييه. إذ إن مييا صييدر عييين المحبميية  ّتصييل بالصييياليية، ميين دون النةيير فعليييياي فييي أّ  ميين جيييرا)م 

لتيي ا، األمير اليذ  يعنيي مين ناييية تيل أبييب، «الجنا)ية الدوليية»ت مطروية أماح إسرا)يل وفقاي الّدعاءا
مية الممية وأيرورية  سييل لتدرن ماهّية أفعالها في األراأي الفلسطينية المحتلة، أن قرار الصاليية مقدِّ

 من المحاكمات، ربطاي بالجرا)م واالنتهاكات السرا)يلية المتكّررة للقانون الدولي.
ه إلى الدور اللربية الوامنة وصايبة التيأ ير، وعليى يييي كان  ات أسيها الواليير الفتاي التهويل والتخوي  الُموج 

 المتحدة، وذلش عبر تحذ رما من أن ما سيبدأ بسسرا)يل سينسحب اليقاي على الجميع. ومو تحذ ر يشيمل
ليى تليش اليدور المسيارعة إ أيضاي دوالي وامنة شرقاي، كما مي يار روسيا والصين، األمر الذ   وجب عليى

 مواجهة قرار المحبمة ومنعها من المضّي قدماي ايه.
يييي الالفت أيضاي مو أن مضمون االعتراة السرا)يلي ممجو ع ذلش أنه ال يستند إلى الدفاا بيأن الكييان 

، «يية يير ديموقراط»العبر  لم  رتكب جرا)م يرل، بل يطاِلب بأن تحاِكم المحبمة دوالي وكيانات أكير  
والواقيييع أن ميييذم المحاججييية ميييردودة مييين ناييييية قانونيييية، كيييون «. ذات النةييياح اليييديموقراطي»ال إسيييرا)يل 

المحبمة ال تقور إنها ليست ذات صاليية في النةر في جرا)م مي من اكتصاصها تتعّل  بالدور التي 
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الجنا)يية »إن صياليية  تقصدما إسرا)يل في رّدما، ومن بينها إ ران وسوريا وكورييا والصيين و يرميا، بيل
تشمل إسرا)يل كما الدور األكر ، سواء تلش التي ذكرتهيا تيل أبييب أو التيي ليم تيذكرما. والقيرار « الدولية

 منا مو قرار صاليية، وال  تعّل  بجريمة يرل محددة.
 مع ذلش، من المفيد الشارة إلى التالي، منعاي للوقوا في كطأ التقد ر:

للمحبميية، كمييا مييي الحييار مييع محافييل دولييية أكيير ، بالأييرار الفعلييي « لييدوليالمجتمييع ا»يييييي ليين يسييم  
بسسيييرا)يل، التيييي ستسيييتطيع أن تيييأمن ميييذا المسيييتو  مييين الضيييرر. وتمامييياي كميييا ورد فيييي تحيييذ رما لليييدور 

ل اليدور اللربية، فسن ما يحدث لهيا سييحدث لتليش اليدور اليقياي. إال أن للمنيع ييدوداي، إذ ُ توّقيع أن تتعامي
ه أو وقرارما األكير بوصفه عامل أل  مؤ راي عليى إسيرا)يل، يمبين تفعيلي« الجنا)ية الدولية»ة مع الوامن

دارة تفعيل جزء منه، لحّةها على فعل ما أو االمتناا عن فعل ما،  يرتب  بسياسيات الليرل، وتحد يداي بيال
يركيييي منيييه، سييييبون الكالميييي األم« االمتعييياة»األميركييية الجد يييدة. أ  أن القيييرار األكيييير، وعليييى ر ييم 
ّرفهيا، طيوار ميع تط« تنيا م إليى ييّد التوافي »وايداي مّما ُ توّقع أن تواجهه إسرا)يل في الفترة المقبلة، بعد 
 السنوات األربع الماأية، من ِقَبل الدارة األميركية السابقة.

« وجع رأس»تبع يييي لقد بات بسمبان صايب المصلحة والصفة أن  رفع دعوام أماح المحبمة، ومو ما يست
ن دعا)ييياي لسييرا)يل، عبيير إعييادة الحييد ي عيين جرا)مهييا التييي  تناسيياما العييالح الييدولي، األميير الييذ   ييؤمّ 

 تذكير الرأ  العاح العالمي بطبيعة مذا الكيان ومنهجه العدا)ي القا)م على االيتالر والقتل.
 ّم أدواتهمتكبوا جرا)م يرل كوايدة من أميييي على ر م ما تقّدح، يجب التأكيد أن مسؤولي إسرا)يل، ِمّمن ار 

ليية لفرة إرادتهم على ا كرين، سواء كانوا سياسّيين أو عسبرّيين أو أمنّييين، لين يخضيعوا لمسياءلة فع
 تتبعها عقوبات، فهذا بعيد جّداي، إن لم يبن منتةياي.

تهياح، وإن اسيتتبع ليوا)  افي الخالصة، اأَلْولى أن تبتعد التقد رات عن التعامل مع قرار المحبمة، يتيى 
ن بوصييفه عاميييل كيييب  أو تقليييص ليييدا)رة الفعيييل العييدا)ي السيييرا)يلي، وتو ّيييب الكيييان اليييدا)م لخيييرق القيييواني
ها، التيي الدولية. صحي  أن القرار سّيل جّداي لسيرا)يل، لكنيه  يير ميؤّ ر إليى ييّد  لجيم أفعالهيا واعتيداءات

 ، بل مو وايدة من أمّم دعا)م استمرار مذا الوجود.ُتعّد جزءاي ال  تجّزأ من مامّيتها ووجودما
من جانب آكر أمرت ومارة الخارجية السرا)يلية عشرات السفارات في جميع أنحاء العالم بمطالبة اليدور 

إلى المدعية العامة للمحبمية الجنا)يية الدوليية، بشيأن يبمهيا األكيير ” رسالة ماد)ة“المضيفة لهم بتسليم 
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تصا  لفت  تحقي  في جرا)م يرل أد إسرا)يل. وقار مسؤوالن إسرا)يليان كبييران بأن المحبمة لها اك
، وتشييمل توجيييه للدبلوماسيييين ”عاجليية“الكبييار  إنييه تييم تعرييي  األواميير السييرية علييى أنهييا ” واال“لموقييع 

فراء بفت  السفارات  وح األيد، ومي كطوة استةنا)ية، لبدء العمل. وقار التقرير إن التوجيه طلب من الس
البييدء بالتواصييل مييع ر سيياء الحبومييات وومراء الخارجييية فييي الييدور التييي يعملييون فيهييا، لصييدار بيانييات 
عاميية تعييارة قييرار المحبميية الجنا)ييية الدولييية. وفييي قييرار كبييير صييدر مييؤكراي، قييررت الييدا)رة البتدا)ييية 

ا)يل والفلسيطينيين فيي للمحبمة الجنا)ية الدولية أن الما  لد ها اكتصيا  فيت  تحقيي  جنيا)ي أيد إسير 
جييرا)م يييرل يقييار أنهييا وقعييت فييي الضييفة اللربييية وقطيياا  ييزة والقييدس الشييريية. وا ن يقييع علييى عييات  
ييا،  المدعييية العاميية للمحبميية الجنا)ييية الدولييية، فيياتو بنسييودا، اتخيياذ قييرار بشييان مييا إذا كانييت سييتفت  تحقيقي

 ش.إلى أنها تنو  القياح بذل 2019ومي كانت أشارت في عاح 
رفضيا قاطعيا “في  ضون ذلش، قار مجلا اليومراء األمنيي السيرا)يلي المصيلر حالكابينيت  إنيه  يرف  

القيييرار المشيييين اليييذ  اعتمدتيييه المحبمييية الجنا)يييية الدوليييية واليييذ  قيييد يسيييم  بيييالتحقي  ميييع إسيييرا)يل عليييى 
راء بنيييامين ، علييى يييد تعبيييرم. وجيياء فييي البيييان، الييذ  أصييدرم ر)يييا الييوم ”ارتكييال جييرا)م يييرل كاذبيية
أن المحبميية ال تملييش الصييياليية العتميياد مةييل ميييذا القييرار. إسييرا)يل ليسيييت “نتنيييامو إن الكابينييت قيييرر 

وإسييرا)يل ليسييت عضييوا فييي المحبميية ”. عضييويا فييي المحبميية والسييلطة الفلسييطينية ال تتمتييع بمبانيية دوليية
ييان، . وقيار الب2015بمية فيي عياح الجنا)ية الدولية وال الواليات المتحيدة. وانضيم الفلسيطينيون إليى المح

فييي الوقييت الييذ  تسييم  المحبميية بييالتحقي  مييع إسييرا)يل، ومييي الدوليية الديمقراطييية الوييييدة فييي الشييرق “
األوسي  الملتزمية بحبيم القيانون، المحبمية تلمي  عينيهييا عين جيرا)م الحيرل الفةيعية التيي ترتكبهييا دور 

ليهيود ااالدعياء بيأن عيي  “وتيابع البييان بيالقور إن ”. ديبتاتورية مةلمة مةل إ ران وسوريا  وميا بعيد  يوح
فيي إشيارة إليى أن المحبمية قيد  –” في وطنهم وعاصمتهم أورشليم يشبل جريمية ييرل ميو ادعياء مشيين

هيا. تحق  في سياسة االستيطان السرا)يلية في الضفة اللربية والسيلون فيي القيدس الشيريية المتنياما علي
الجهيييات المعنيييية باتخييياذ الخطيييوات المطلوبييية مييين أجيييل صيييون “كليييف  وكليييص البييييان إليييى أن الكابينيييت

 ”.مصال  الدولة والدفاا عن مواطنيها وجنودما
المحبميية الجنا)ييية الدولييية ميين جهتهييا تهييدب إلييى أن تكييون بمةابيية المييالذ األكييير عنييدما تكييون األنةميية 

ومقاأاة مرتكبيها. لد  الجي  القضا)ية للبلدان  ير قادرة أو  ير راعبة في التحقي  في جرا)م الحرل 
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السرا)يلي آليات للتحقي  في المخالفيات المزعومية مين قبيل قواتيه، وعليى الير م مين االنتقيادات بيأن ميذا 
النةيياح  ييير كيياب، يقييور كبييراء بييسن لديييه فرصيية جيييدة فييي صييد تحقييي  المحبميية الجنا)ييية الدولييية فييي 

ال تحيياكم البلييدان، بييل األفييراد. وقييار مسييؤولون  ممارسيياته فييي مميين الحييرل. والمحبميية الجنا)ييية الدولييية
إسيييرا)يليون إنهيييم ال  توقعيييون فيييي الوقيييت الحيييالي أ  تهد يييدات فوريييية لشخصييييات سياسيييية أو عسيييبرية 
إسييرا)يلية رايعيية المسييتو . لكيين عنييدما  تعليي  األميير بالمسييتوطنات، يقييور بعيي  الخبييراء إن إسييرا)يل قييد 

لي اليذ  يحةير نقيل السيبان الميدنيين إليى األراأيي المحتلية. تواجه صعوبة في الطعن في القانون الدو 
في نهايية المطياب بارتكيال جيرا)م ييرل، وإذا تيم تسيمية ” يماس“وإذا تمت إدانة إسرا)يل و / أو يركة 

 مسؤولين كبار في مةل مذا الحبم، فقد تصدر بحقهم مذكرات تويي  دولية عند السفر إلى الخار .
 
 وزير الدفاع يتدخل: –8

بعييي ومييير الييدفاا السييرا)يلي بينييي  ييانتا برسييالة إلييى الجييي  السييرا)يلي وصييف فيهييا يبييم المحبميية 
 الجنا)ية الدوليية اليذ  يقيور أن ليد ها اكتصاصيا قضيا)يا فيي فيت  تحقيي  بارتكيال إسيرا)يل لجيرا)م ييرل

أداة ألعيداء وأكيد  يانتا أن القيرار  هيدب إليى أن يبيون بمةابية ”.  يير مصيري بيه“و ” كطيير“أنه قرار 
مؤسسية اليدفاا، إليى جانيب أجهيزة “إسرا)يل، ووعد بحمايية القيوات العسيبرية مين أ  تيداعيات. وقيار إن 

الدوليية األكييير ، سييتعمل بحيييزح لمنييع إلحييياق األذ  بقييادة وجنيييود جييي  اليييدفاا، وعناصيير جهيييام اليييدفاا 
 ”.بأكمله

 لي وجنييودم وقادتيه، والمييد ر العيياحوكتيب  ييانتا فيي الرسييالة الموجهية إلييى ر)يييا أركيان الجييي  السيرا)ي
ي قييرار القضيياة فييي المييا  كطييير وال أسيياس لييه فييي“لييومارة الييدفاا، والقيييادة العليييا للمؤسسيية األمنييية إن 

 ”. تجر  بدون سلطة وال أساس لها من الصحة… القانون الدولي. إن الجراءات 
على اكتصيا  المحبمية القضيا)ي فيي  لتي أكدت ايها –وكان قرار الدا)رة البتدا)ية للمحبمة الجنا)ية 

فييت  تحقيييي  جنيييا)ي أييد إسيييرا)يل والفلسيييطينيين بارتكيييال جييرا)م ييييرل فيييي الضييفة اللربيييية وقطييياا  يييزة 
ن أداة بأ د  أعيداء دولية إسيرا)يل، وأولةيش اليذ ن يسيعو ” والقدس الشريية قد وصف من قبل  انتا بانه 

 ”.هيةات الدوليةإلى إلحاق األذ  بها من كالر االستلالر السياسي لل
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سيستمر جيي  اليدفاا ومؤسسية اليدفاا بأكملهيا فيي اليدفاا عين الدولية ومواطنيهيا “وكتب  انتا أيضا: 
ميا كتيب ك”. بتفان ومهنية، مع التمسش بقيم دولة إسرا)يل والجي  الدفاا وااللتزاح بقواعيد القيانون اليدولي

أل  عواقييب محتمليية “، ومييي مسييتعدة ”ةتحييديات أمنييية صييربة ومعقييد“أنييه  تعييين علييى الدوليية أن تواجييه 
ر لد   قة كاملة في أن مؤسسة الدفاا ستستم“وقار ”. تنشأ عن مذا القرار الخاطل والسياسي والمنحام

 ”.في الوقوب كحاجز محصن أد التهد دات القريبة والبعيدة
ت إدانية إسيرا)يل و / أو الجد ر بالذكر ان المحبمة الجنا)ية الدولية ال تحاكم البلدان، بل األفراد. إذا تم

فييي نهاييية المطيياب بارتكييال جييرا)م يييرل، وإذا تييم تسييمية مسييؤولين كبييار فييي مةييل مييذا ” يميياس“يركيية 
الحبم، فقد تصدر بحقهم مذكرات تويي  دولية عند السيفر إليى الخيار . وقيار مسيؤولون إسيرا)يليون  يوح 

شخصييات سياسيية أو عسيبرية إسيرا)يلية الجمعة إنهم ال  توقعون في الوقت الحالي أ  تهد دات فورية ل
، قيررت اليدا)رة التمهيديية المبونية مين  ال ية 1مقابيل  2رايعة المسيتو . وفيي القيرار اليذ  اُتخيذ بأ لبيية 

قضاة أن الما  لها الحي  فيي بيدء تحقيي  فيي جيرا)م الحيرل ألن فلسيطين، كميا قاليت، دولية طيرب فيي 
الدولييية. ويبمييت المحبميية بييأن فلسييطين مؤمليية كدوليية  نةيياح رومييا األساسييي المنشييل للمحبميية الجنا)ييية

وأن اكتصيييا  المحبمييية يمتيييد إليييى القيييدس الشيييريية ” السيييلون المعنيييي“عليييى األرة التيييي ييييدث فيهيييا 
والضفة اللربية و زة، مع معارأة أيد القضياة للقيرار. وا ن تقيع عليى عيات  المدعيية العامية للمحبمية 

إليى أنهيا  2019تخياذ قيرار البيدء بتحقيي . وأشيارت بنسيودا فيي عياح الجنا)ية الدولية فاتو بنسودا مهمية ا
 2014تنييو  القييياح بييذلش، وأن التحقييي  الجنييا)ي سيييركز علييى الصييراا بييين إسييرا)يل ويميياس فييي عيياح 

شييييهيدا فييييي الجانييييب  2251وأسييييفرت عيييين سييييقوط  ”الجييييرب الصييييامد“حالمعييييروب أيضييييا باسييييم عملييييية 
قتيييال فييي الجانييب السييرا)يلي معةمهييم ميين العسييبريين ،  74و  –معةمهييم ميين المييدنيين  –الفلسييطيني 

وعلى سياسة االستيطان السرا)يلية، وعليى اليرد السيرا)يلي عليى االيتجاجيات عليى ييدود  يزة. ورييب 
للحبييم، لكنييه قييار إنييه يحتييا  إلييى وقييت قبييل ” الوأييوي القضييا)ي“مبتييب بنسييودا فييي بيييان علييى تييويتر بييي 

يقوح المبتب ياليا بتحليل القرار بعناية وسيقرر “قدما، وجاء في البيان:  اتخاذ قرار بشأن كيةية المضي
وقيار الجيي  االسيرا)يلي فيي بيانيه ”. بعد ذليش كطوتيه التاليية مسترشيدا بدقية بتفويضيه المسيتقل والمحا يد

دافييع وسيواصييل الييدفاا بعييزح عيين دوليية إسييرا)يل ومواطنيهييا فييي كييل المجيياالت، ميين منطليي  االلتييزاح “إنييه 
وفيي وقيت سياب  ، مياجم ”. امل بروي الجي  السرا)يلي وييمه وقوانين دولة إسرا)يل والقيانون اليدوليالك
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معيياداة “ر)يييا الييومراء بنيييامين نتنيييامو مييو أيضييا الجنا)ييية الدولييية، واصييفا قييرار الييدا)رة التمهيدييية بأنييه 
مييع إسييرا)يل بتهميية ارتكييال عنييدما تحقيي  المحبميية الجنا)ييية الدولييية “وقييار نتنيييامو فييي بيييان ”. للسييامية

المحبمة أنشيةت لمنيع “وأعرل نتنيامو عن أسفه ألن ”. جرا)م يرل وممية، فسن ذلش يعد معاداة للسامية
”. الفةا)ع مةل المحرقة النامية أد الشعب اليهود  وا ن مي تستهدب الدولة الوييدة للشيعب اليهيود 

عنيدما يريي  اليهيود فيي وطننيا، فهيذم “أنه ” شا)ن بشبل“وأكد كذلش أن المحبمة الجنا)ية الدولية تدعي 
فييي إشييارة إلييى ايتمييار يييياح المحبميية بييالتحقي  فييي سياسيية االسييتيطان السييرا)يلية فييي  –” جريميية يييرل

إنهيا تيدعي أنيه عنيدما تيدافع إسيرا)يل الديمقراطيية عين نفسيها أيد الرميابيين “الضفة اللربية. وأأياب: 
 ”.لصواريخ على مدننا، فسننا نرتكب جريمة يرل أكر  الذ ن يقتلون أطفالنا ويطلقون ا

 المحبميية الجنا)ييية الدولييية تييرف  التحقييي  فييي الييديبتاتوريات“فييي الوقييت نفسييه، اشييتكى نتنيييامو ميين أن 
وتعهييد الييزعيم السييرا)يلي ”. الويشييية مةييل إ ييران وسييوريا التييي ترتكييب فةييا)ع مروعيية بشييبل شييبه  ييومي

لكييين عنيييدما  تعلييي  األمييير بالمسيييتوطنات، يقيييور بعييي  ”. ببيييل قوتنيييا! بمحاربييية ميييذا االنحيييراب للعدالييية“
 الخبراء إن إسرا)يل قد تواجيه صيعوبة فيي الطعين فيي القيانون اليدولي اليذ  يحةير نقيل السيبان الميدنيين

 إلى األراأي المحتلة.
ليييد نا مخييياوب جديييية بشيييأن “مييين ناييييية أكييير  اعترأيييت ومارة الخارجيييية األمريبيييية عليييى القيييرار وقاليييت 

ذت محييياوالت المحبمييية الجنا)يييية الدوليييية ممارسييية وال تهيييا القضيييا)ية عليييى األفيييراد السيييرا)يليين. لقيييد اتخييي
الواليات المتحدة دا)ما الموقف القا)ل إّن اكتصا  المحبمية يجيب أن يقتصير عليى اليدور التيي وافقيت 

ر)ييييا اليييومراء  فيييي المقابيييل، رييييب”. عليييى إنشيييا)ها أو تليييش التيييي ُيحيلهيييا إليهيييا مجليييا األمييين اليييدولي
الفلسييطيني محمييد أشييتية بييسعالن المحبميية الجنا)ييية الدولييية أن اكتصاصييها القضييا)ي يشييمل االراأييي 

لسيطينية وقيار اشيتية كميا نقليت عنيه وكالية االنبياء الف”. انتصيار للعدالية“الفلسطينية المحتلة، معتبيرا أنيه 
لقييم و ة ميو انتصيار للعدالية ولهنسيانية، القيرار الصيادر عين المحبمية الجنا)يية الدوليي“الرسمية حوفا  إن 

 ”.الح  والعدر والحرية، وانصاب لدماء الضحايا ولذويهم
في الياق ذاته كان قد ُطلب من الدا)رة االنتخابية، المبونة من  ال ة قضاة، التوصل إلى استنتا  بشأن 

، بعيييد أن 2019يييي  المحبمييية الجنا)يييية الدوليييية فيييي ممارسييية االكتصيييا  القضيييا)ي فيييي كيييانون االور 
أن ” الوأيع فيي فلسيطين“قررت بنسودا في نهاية التحقي  الذ  أجرته واستمر لمدة كما سنوات يور 
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فييي الضييفة اللربييية وقطيياا  ييزة ومنيياط  ” أساسييا معقييوال لالعتقيياد بييأن جييرا)م يييرل قييد ارتكبييت“منييان 
فصييا)ل فلسييطينية  ”القييدس الشييريية ميين قبييل كييل ميين الجييي  السييرا)يلي ويركيية يميياس، بالأييافة إلييى

أكر . وفي ذلش الوقت ، قالت بنسودا إنها تعتقيد أن المحبمية ليد ها بالفعيل صياليية، بموجيب “مسلحة 
أيباح نةاح روما األساسي الذ  أنشأ المحبمة الجنا)ية الدولية، للتحقي  في جرا)م الحرل المحتملة فيي 

بت يبما نها)يا من الدا)رة التمهيديية. وتميت المنطقة. ولكن نةرا للطبيعة المةيرة للجدر للقضية، فقد طل
دعييوة دور أعضيياء وكبييراء مسييتقلين للتييدكل فييي مييذم المسييألة أيضييا. واكتييارت إسييرا)يل، التييي رفضييت 
اكتصا  المحبمة فيي ميذم المسيألة، عيدح القيياح بيذلش. وقيار مسيؤولون بيومارة الخارجيية إن المسيؤولين 

لمناقشة استراتيجية المضي قدما، بما في ذلش ايتمار االبتعاد  السرا)يليين سيجتمعون في األياح المقبلة
 عن المسار الحالي المتمةل في رف  التعاون مع المحبمة الجنا)ية الدولية.

 
 خاتمة: - 9

يشبل فت  التحقي  في المحبمية الجنا)يية الدوليية فرصية كبييرة للفلسيطينيين والمنةميات الفلسيطينية التيي 
المبتسبات على مستو  العدالة الجنا)ية الدولية ومحاسبة إسيرا)يل. كميا أنيه طالما عملت لتحقي  بع  

اعتراب مهم باللبن الذ  وقع على الفلسطينيين من أحايا مذم الجيرا)م. وفيي ييار تقيدح المسيار بشيبل 
جييد ، فسنييه قييد يشييبل أداة ردا لسييرا)يل وقييد  ييؤ ر علييى تكييرار مييذم الجييرا)م. إال أن ذلييش منييوط بيياألداء 

ا الفل سطيني في المقابل، ابالأافة للعمل بيالغ األمميية لمؤسسيات المجتميع الميدني الحقوييية، فيسن جيزءي
كبيريا من الدفع في مذا المسار يعتمد على الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة الفلسطينية فيي مواجهية 

، فحتيييى الييييوح كيييان مسيييار استشيييراس إسيييرا)يل. يضيييع ميييذا المسيييار تحيييدييا جيييدييا أمييياح القييييادة الفلسيييطينية
االعتراب بدولة فلسطين وبعدم اللجوء للمحبمة الجنا)ية الدولية والعمل القانوني لمحاسبة إسرا)يل دولييا، 
ورقيية أييل  سياسييي علييى إسييرا)يل لعادتهييا لطاوليية المفاوأييات أو التراجييع عيين كطييوات عينييية كضييم 

اح المحبمة الجنا)ية الدولية كما العمل السياسي مناط  في الضفة اللربية و يرما. إن العمل القانوني أم
ا من استراتيجيات وطنية تحررية فلسطينية  والدبلوماسي للضل  على إسرا)يل ال يمبن إال أن يبون جزءي
أوسع. فعلى الر م من كون القانون الدولي أداة مهمة استخدمها الفلسطينيون ويركيات تحيرر أكير  فيي 

ة بحييّد ذاتييه، بييل مييو كييأ  منةوميية أكيير  محبييوح بعالقييات القييوة والهيمنيية العييالم، فسنييه ليييا أداة تحررييي
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الدولية. وقد يفت  الفرصة أماح الفلسطينيين لردا اسرا)يل ومحاسبتها ومحاسيبة مسيؤوليها عليى المسيتو  
الدولي، إال أن تطبيي  مخرجيات ميذم المسيارات القانونيية سييبون صيعب التحقيي  فيي كيل عييال جهيام 

نفيذ أيبامها أو توصياتها، وبالتالي فسن االستةمار في مذا المسار واالستفادة منه منيوط مركز  دولي لت
بخل  جهد فلسطيني تحرر  يقيقي على األرة يفرة عالقات قيوة مختلفية، بيدر مين وأيع الضيعف 

 والتفتت الفلسطيني الحالي في مقابل تصاعد قوة مشروا إسرا)يل وتأ يرم في المنطقة والعالم.
 التقليييل ميين أممييية قييرار المحبميية الجنا)ييية الدولييية، الييذ   يينص علييى أن األراأييي الفلسييطينية ال يجييوم

تقييع أييمن اكتصاصييها القضييا)ي، مييا يمّهييد الطرييي  أمامهييا للتحقييي  بشييأن جييرا)م  1967المحتليية منييذ 
لي فيال لداكيرل ارتكبتها إسرا)يل في مذم األراأي. وإذا ما تناولنا القرار من ماوية الوأع السرا)يلي ا

ة فيي ُبّد من التنويه بأن من شأنه أن يعيد، ببيةية ما، قضية فلسطين إلى موقع بيارم فيي األجنيدة العامي
 إسرا)يل اللارقة منذ نحو عامين في جولة انتخابات إ ر أكر  على كلةية شيبهات الفسياد الحا)مية ييور

انقضييياة جا)حييية كورونيييا بسقصييياء ر)ييييا الحبومييية بنييييامين نتنييييامو، األمييير اليييذ  تسيييّبب بيييالتوام  ميييع 
الموأييييوعات السياسييييية جانبيييياي، بقييييدر مييييا تسييييّبب بييييذلش أيضيييياي تالشييييي الفييييروق الجومرييييية ييييييار تلييييش 
الموأييوعات ميين طييرب مختلييف ألييوان الطييي  الحزبييّي. وسييب  أن بييرمت قبييل أكةيير ميين عيياح تييداعيات 

 نسييودا، فييي يينييه، أنهييا وجييدتإعييالن المدعييية العاميية فييي المحبميية الجنا)ييية الدولييية فييي المييا ، فيياتو ب
 مسّو ات قانونية لفت  تحقي  شامل فيي جيرا)م ييرل محتملية ارتكبتهيا إسيرا)يل فيي األراأيي الفلسيطينية
المحتلة، واليةنا أن أمميته تنطو  من بيين عيدة مترتبيات ُيحتميل أن تتيداعى فيي وقيت اليي  عليى أنيه 

، كميا وصيف ذليش ”وقضيا)ي  يير مسيبوق  وأع إسرا)يل فيي مواجهية تسيونامي سياسيي“قد  تي  إمبان 
أييييد المحلليييين السيييرا)يليين، يشيييمل، مييين أيييمن أميييور أكييير ، تحقيقيييات جنا)يييية ميييع مسيييؤولين رسيييميين 
إسيييرا)يليين، سياسييييين وعسيييبريين، يييياليين وسيييابقين، وإصيييدار ميييذكرات اعتقيييار بحييي  أرفيييع المسيييؤولين 

)ي، فيي نهايية المطياب عليى إجيراء تحقيي  جنيا السياسيين والعسبريين السرا)يليين، إذا ميا اسيتقر القيرار
. بمعنييى إقييرار صيياليية المحبميية الجنا)ييية الدولييية بهييذا الشييأن، ومييو مييا يييدث فعييالي فييي االونيية االكيييرة
ويتى ال نبالغ في تقد ر أممية قرار محبمة الميا  ميذا، وفيي انتةيار ميا سيسيفر عنيه مين تطيورات فيي 

 :الفترة المقبلة، سنكتفي بتسجيل ما  لي
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درن أّن أوالي،  تماشييى مييذا القييرار إلييى درجيية كبيييرة مييع المقاربيية الذاهبيية إلييى أنييه  تعييّين علييى العييالم أن  يي
لمحتيّل، اااليتالر السرا)يلي لألراأي الفلسطينية ال يمبن إمالته باالكتفاء بتوجيه مناشدات مهّذبية إليى 

 جهيات فيي وميي للعليم مقاربية تّلي  عليهيا أيضياي  وإّنما أساساي بالعزح والخطوات القانونية الدولّية الحاسيمة.
 إسرا)يل نفسها، وإن كانت مامشية، في مقدمها المنةمات العاملة في مجار يقوق النسان.

ر  انيييياي، دأبيييت إسيييرا)يل كيييالر األعيييواح القليلييية الفا)تييية عليييى معارأييية االنتقيييادات الدوليييية أيييد االييييتال
 عليييى الدارة األميركيييية السيييابقة بر)اسييية دوناليييد تراميييب.واالسيييتيطان والتصيييد  لهيييا، مييين كيييالر االتكييياء 

فخييالر أعييواح والييية مييذا األكييير، كمييا تشييي المعطيييات الجافيية ويسييب، واصييلت إسييرا)يل، مييةالي، محاربيية 
يركة المقاطعية، سيواء عليى الصيعيد القيانوني ي القضيا)ي، أو فيي نطياق النشياط عليى شيببات التواصيل 

ور أعضيا)ها وناشيطيها إليى إسيرا)يل. وجياء إعيالن المدعيية العامية االجتماعي، أو على صعيد منيع دكي
في محبمة الما  بشأن التحقي  في جرا)م ييرل محتملية ارتكبتهيا إسيرا)يل أيد الشيعب الفلسيطيني فيي 
الضفة اللربية وقطاا  زة، في إطار موجة متصاعدة ومتسيعة مين النقيد لالييتالر واالسيتيطان، شيملت 

  وروبية بشأن منتجيات المسيتوطنات السيرا)يلية، واتسيمت يميالت اليرّد والتصيدأيضاي قرار المحبمة األ
السرا)يلية بشن مجمات شخصية أد المنتقد ن، واالعتراة على صاليية المحبمية الجنا)يية الدوليية، 
ميا ونزا الشرعية عن االدعاءات التي ُطريت، واالعتماد على إدارة الر)يا ترامب، على الر م من تأ ير 

لي األقييل بصييورة واأييحة عمييا كييان عليييه تييأ ير الدارات األميركييية السييابقة.  ييير أن مييا  بييت يتييى الييدو 
ا ن مو أن وجود إدارة أميركية جد يدة لين يفضيي إليى موقيف مليا ر مين جانيب الوالييات المتحيدة يييار 

. وفييي أييوء مييذم المحبميية الدولييية، ومييو مييا سييارعت الخارجييية األميركييية أيضيياي إلييى تأكيييد انتفيياء يدو ييه
ذليش تتجييه األنةييار إلييى جهييات دولييية أكيير  ذات ومن، وفييي طليعتهييا دور أوروبييا، بعييد أن قييّدح لهييا مييذا 
يم القرار طريقاي أكر  يمبن من كالر السير فيها إبداء العزح على اتخاذ كطوات عقابية تسامم في تحج

 االيتالر السرا)يلي ووأع يد للةلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
 


