89

إبراهيم عبد الكرمي*

إسرائيل وحتقيق اجلنـائية الدولية
بجــــرائـم احلــــرب يف فلـــســطـني

مقدمــة..
قررت املحكمـة اجلنائيّـة الدوليّـة يف الهاي)(،(International Criminal Court - ICCيوم
اجلمعة  ،)2021/2/5بسط واليتها القـضائية اإلقليمية عىل املـناطق الفلسطينيّة
املحتلة عام  ،1967أي –ضمناً -السامح للمدعيّة العامة للمحكمة بفتح حتقيق ضدّ
جرائم حـرب ارتكبتها إرسائيل يف هذه املـناطق ..ويف بيان صدر عن املـدعية العامة
للمحكمة فاتو بنـسودا (األربعاء )2021/3/3أعلنت عن قرار فتح حتقيق رسمي
بتلك اجلرائم.

(*) باحث فلسطيني (يف سوريا)
متخصص بالشؤون اإلسرائيلية
وقضية فلسطني.

ويف احلالتني ،قوبل موقف املحكمـة برفض إرسائييل رسمي ،وبإجراءات وترتيبات
متعددة ،وأثار نقمة عارمة األوساط السياسية والعسكرية والبحثية واإلعالمية ،يف
مسعى واضح لنزع الرشعية عن هذه املحكمة ،ومن ثَمَّ إسقاط قرارهيا..
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 ..تُعنـى هذه الدراسة بعرض موثق للسياق العام للحدث ،بشقّيه ومساره ،وحتديد
مضامينه ورصد أبرز الردود والـتعليقات اإلرسائيلية عليه ..مع مالحظة أنه سيتم
فيهـا اعتامد مصادر عربية ،لرضورة البحث ،األمر الذي يستوجب االنتباه للمفاهيم
والـدعاوى اإلرسائيلـية التي تـنطوي عـىل قدر كبري مـن األضاليل والـتطاول عىل
املحكمة ،وحماوالت تزييف احلقائق التارخيية والراهنة.
يف الطريق إىل احلدث
من املعروف أن املحكـمة اجلنائية الدولية )(ICCتـأسست سنة  2002كأول حمكمة
قادرة عىل حمـاكمة األفـراد املتهمني بجـرائم اإلبادة اجلـامعية واجلـرائم ضد
اإلنسـانية وجرائـم احلرب وجرائم االعتـداء ،وأهنا تعمل حسب "مـبدأ التكامل"
) ،(Complementarityأي إكامل األجهزة القضائيـة املوجودة ،فهي ال تستطيع أن تقوم
بدورهـا ما مل تبـد املحاكم املحـلية رغبتهـا أو كانت غري قـادرة عىل التحقيق بتلك
القضايـا ،فهي بذلـك متثل املآل األخري ،حـيث تتجه املسـؤولية األولـية إىل الدول
نفسهـا ..وتقترص قدرة املحكمـة عىل النظر يف اجلرائم املـرتكبة بعد ،2002/7/1
تاريخ إنشـائها ،عنـدما دخل "قـانون رومـا") (Rome Statuteاملؤسِّـس أو املُنشئ
للمحكمة اجلنائية الدولية حيز التنفيذ(.)1
 ..عىل هذه اخللفيـة ،بعد قبـول انضامم الفلسـطينيني للمـحكمة رسمـياً يف مطلع
نـيسان/أبريل عـام  ،2015توجهوا إلـيها بطلب التحقـيق يف ممارسات االحتالل،
وبدأت املحـكمة يف كانون األول/ديسمرب  2015بإجراء حتقيق أويل ،شمل العدوان
الصـهيوين عىل قطاع غزة(املسـمى :عملية "تسوك إيـتان = اجلرف الصامد" من
 .)2014/8/26 -7/7وأعلنت املـحكمة أن حتـقيقها يف الـسلوك اإلرسائييل إزاء
الفلسطينيني كان "مستقالً ،وشامالً ومـوضوعياً" ،ورأت أن هناك أساساً منطقياً
للتصديق بـأنه يتم أو تم تنفيذ جرائم حرب يف قطاع غزة والضفة الغربية (بام فيها
القدس الرشقـية) ..وتقدمت املدعيـة العامة للمحكمـة فاتو بنسودا)(Fatou Bensouda
بطلب اختاذ قـرار حول الصالحيات القضائية لـلمحكمة للتحقيق يف جرائم من هذا
النوع باملنـاطق املحددة ..وبعد حتريات مستفيضة ،أصدرت بنسودا ،يف /12/20
 ،2019بياناً جاء فيه" :بعـد تقييم شامل ومستقل ومـوضوعي جلميع املعلومات
املوثوقة املتاحـة لدى مكتبي ،اختُتِمت الدراسة األوّلية للحالة يف فلسطني ،وقد تقرر
أن مجيع املعـايري القانـونية التي يقـتضيها نـظام روما األسـايس لفتح حتقيق قد
استـوفيت ..وأنا مقتنعة بأن هناك أساساً معقوالً للرشوع يف إجراء حتقيق يف احلالة
يف فلسطني ،عمالً باملادة  1/53من النظـام األسايس .وإجيازاً ،فإين مقتنعة بام هو
آت( :أ) ارتكِبت جرائم حرب أو تُرتكب يف الضفة الغربية ،بام فيها القدس الرشقية،
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وقطـاع غزة؛ (ب) الدعـاوى التي قد تنـشأ عن احلالـة ستكون مقبـولة؛ (ج) عدم
وجود أسبـاب جوهـرية تـدعو لـالعتقاد بـأن إجراء حتقـيق لن خيدم مـصالح
العدالة .)2("..ومع أن القرار حول فتح حتقيق ضد إرسائيل ظل مطروحاً عىل جدول
أعامل املحكمـة بعد ذلك ،منذ هنـاية عام  ،2019إال أن بنسـودا طلبت رأي املحكمة
بشأن صالحيـاهتا بالتحقيق يف جـرائم احلرب اإلرسائيلية ..وبـاملقابل ،ظلت تثار
قضيتـان رئيستان مهـا؛ صالحية هذه املحـكمة يف املناطـق الفلسطينيـة ،ومكانة
فلسطني القانونية ،استناداً إىل احليثيات واألدلة بشأن صحتهام.
قرار والية املحكمة قضائياً عىل فلسطني
يف ختام عمليـة بحث مديـدة نسبيـاً ،حسمت املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة موقفها
القانـوين ،بإعالن واليتها القضـائية عىل فلسطني ،حيـث أفاد بيان صحفي صادر
عنها ،يف  5شـباط/فرباير ،2021أن الـدائرة التمهيـدية األوىل للمحـكمة أصدرت
قرارها بشـأن طلب املدعية العامة املتعلق بالواليـة القضائية اإلقليمية عىل فلسطني
) ..(ICC-CPI-202100205-PR1566وجاء يف القرار" :وجدت الدائرة أنه برصف النظر عن
وضع فلسـطني بموجـب القانون الـدويل العام ،فإن انـضامم فلسطـني إىل النظام
األسايس اتبع اإلجراءات الصحيحة والعاديـة .ووجدت األغلبية(قاضيان من أصل
ثالثـة) املؤلفة من القاضية رين أدياليـد صويف أالبيني غانسوReine Adélaïde Sophie
) (Alapini-Gansouمن مجهورية بنني والقايض مارك بريين دي بريشامبو(Marc Perrin
) de Brichambautمن فرنسا ،أن االختصاص اإلقليـمي للمحكمة يف احلالة يف فلسطني
يمتد إىل األرايض التـي حتتلها إرسائيل منـذ عام  ،1967وهي قطـاع غزة والضفة
الغربية ،بام يف ذلك القدس الرشقيـة" .باإلضافة إىل ذلك ،وجدت الدائرة ،باألغلبية،
أن احلجج املتعلقة باتفـاقيات أوسلو ،وبنودها التي حتدّ من نطاق الوالية القضائية
الفلـسطينيـة ،ليست ذات صلـة بحل قضيـة االختصـاص اإلقليمي للـمحكمة يف
فلسطـني ..وقد ذيّل القايض مارك بريين دي بـريشامبو رأيا مـنفصالً جزئياً حول
األسباب التـي جتعل املادة  3-19من النـظام األسايس قـابلة للتـطبيق يف الوضع
الـراهن .بينام أضـاف القايض بيـرت كوفاتـش )(Péter Kovacsمن املجر رأيـاً خمالفاً
جزئياً ،مل يـوافق فيه عىل حقيقة أن فلسطني تعد "الـدولة التي وقع السلوك املعني
عىل أراضيهـا" ألغراض املادة ( 2-12أ) مـن النظام األسـايس ،وأن االختصاص
اإلقليمي للمحكمة يف احلالة يف فلـسطني يمتد  -بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود
 إىل األرايض التي حتـتلها إرسائـيل منذ عـام  ،1967وهي قطـاع غزة والـضفةالغربية ،بام يف ذلك القدس الرشقية(..)3
ولدى صدور القـرار ،قالت املدعـية العامـة للمحكمة بـنسودا إن مكتـبها يدرسه
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وسيحدد مـا جيب فعله بعد ذلك "مـسرتشداً بدقـة بتفويضه املـستقل واملحايد"
ملحاكمـة جرائم احلرب والفـظائع عندمـا تكون الدول غري قـادرة أو غري مستعدة
للقيام بذلك بنفسها(.)4
املوقف اإلرسائييل الرسمي من قرار الوالية ..وردّ املحكمة
تدرك األوساط اإلرسائيلية أن "معاهدة روما" هي معاهدة دولية حتدّد اختصاص
املحكمة اجلنائية الـدولية إلجراء التحقيقات ،وتم التوقيع عليها من قبل  138دولة،
وتتناول بـشكل رئيس جرائم اإلبادة اجلـامعية واجلرائم ضد اإلنـسانية وجرائم
احلـرب األخرى .كام تدرك أن "القرار الـوالية لتلك املحكمة يـزيل مجيع احلواجز
القـانونيـة التي واجهتهـا يف السابـق للتحقيق يف القضـايا التي حـدثت يف املناطق
الفلسطينية املحـتلة منذ عام  ..)5("1967هلذا ،يف سـياق التصلب اإلرسائييل حيال
تـوجهات املحكـمة يف الشـأن الفلسـطيني ،رفضـت إرسائيل قرار واليـة املحكمة
القضائية عىل تلك املناطق ،واعتمدت ذرائع وحججاً واهية يف هذا املنحى.
فقد نرش "املجلس الوزاري املصغّر(الكابينيت السيايس واألمني)" اإلرسائييل بياناً،
تضمن مغـالطات مفاهيمية وقيمـية وقانونية ،رفض فيه رفـضاً قاطعاً قرار والية
املحكـمة ووصفه بأنه "مـشني" وأنه حتدث عن "ارتـكاب جرائم حـرب كاذبة".
وجاء فيه" :جيزم الكابينيت بأن املحكمة ال متلك الصالحية العتامد مثل هذا القرار،
وإرسائيل ليست عضـواً يف املحكمة ،والسلطـة الفلسطينية ال تتـمتع بمكانة دولة..
وقـرار القضاة يكـشف عن كون املحكـمة هيئـة مُسيّسـة تقف يف صف واحد مع
منظامت دولية تعمل بناءً عىل دوافع معادية للسامية"(.)6
وكان رئيس حكـومة االحتالل بنيامني نـتنياهو يف مقدمـة املسؤولني اإلرسائيليني
الذين هامجوا بـأعنف العبارات قرار املحكمة ،وعقّب عليه مستخدماً أوصافاً زائفة،
قائالً" :أثبتت املحكمة اليوم جمـدداً أهنا هيئة سياسية وليـست مؤسسة قضائية،
وتتجاهل املحكمة جرائم احلرب احلقيقية ،وتتعقب بدالً من ذلك دولة إرسائيل ،ذات
النظام الديمقراطي وسيادة القانون وليست عضواً يف املحكمة"!!( ..)7وجاء يف بيان
لنتنياهو" :أعدكم بأننا سنقف مـتّحدين ،ندافع عن جنودنا الذين حيموننا ،وندافع
عن وطننا بكل قـوتنا ،ولن نستسلـم أبداً هلذا الظلم الصـارخ" .وأضاف" :عندما
حتقق املحكمة يف الهاي مع إرسائيل بتهـمة ارتكاب جرائم حرب كـاذبة متاماً ،فإن
ذلك يُعدّ معاداة للسامية واضحة"( ،)8عىل حد وصفه.
ونرشت وزارة اخلارجية اإلرسائيلـية بياناً ذكرت فيه أن "إرسائيل ليست عضواً يف
املحكمة اجلنـائية الدولية ،ومل توافق عىل سلطتـها ،وأن الدول ذات السيادة يمكنها
فقـط تفويض السـلطة للمحكمـة ،وأنه ال توجد دولـة فلسطينيـة" .وتضمن بيان
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الوزارة ادعـاءات نمطيـة يف اخلطاب الـصهيوين ،بـأن "دولة إرسائـيل هي دولة
ديمقراطية ملتزمة بسيادة القانون والعدالة الدولية ،وسوف تتخذ مجيع اخلطوات
الالزمـة حلامية مـواطنيـها وجنـودها مـن هذا القـرار اخلاطـئ" ..وزعم وزير
اخلارجيـة غايب أشكنازي أن "قـرار املحكمة يـشوّه القانـون الدويل وجيعل هذه
املؤسسة أداة خـدمة سياسـية يف أيدي الدعـاية املعادية إلرسائـيل ،ويمنح جائزة
لإلرهاب الفلسـطيني ورفض السلطة الفلسطينـية العودة للمفاوضات املبارشة مع
إرسائيل ،ويسهم يف االستقطاب بني الطرفني"(.)9
ووجّه وزير احلرب بيني غانتس رسالة إىل رئيس األركان أفيف كوخايف ومدير عام
وزارة الدفـاع وكبار املسـؤولني األمنيني يف إرسائيل ،جـاء فيها" :سـيعمل جهاز
األمن ،مع اهليئـات األخرى يف إرسائيل ،بحزم ،عىل مـنع إحلاق األذى بقادة اجليش
اإلرسائييل وجـنوده وبأعضاء جهـاز األمن بأكمله" ..وقال مـتحدث باسم اجليش
اإلرسائييل" :إن اجليش يـدعم بالكامل مجـيع العاملني فيه ،النظـاميني واالحتياط،
الذين يعملـون بتفانٍ للدفاع عن دولة إرسائيل ومواطنيها ،وهو عىل استعداد لتقديم
الدعم واملساعدة جلنوده وقادته ،كام هو مطلوب"(.)10
 ..رداً عىل املـزاعم اإلرسائيليـة ،نرشت اجلنـائية الـدولية وثيـقة(االثنني /2/15
 )2021بخصوص قرارها بواليتها القضائية عىل فلسطني ،أكدت فيها أن "املحكمة
مؤسسة قـضائية مـستقلة وحمايـدة ،وهي مهمة لـضامن املسؤوليـة عن أخطر
اجلرائم بموجب القانون الـدويل" .وأوضحت أن "القرار ال يتعلق بوضع فلسطني
كدولـة ،ألن املحكمة ليست خمـوّلة الختاذ مثل هذه القـرارات ،فاحلكم يتعلق فقط
بالسلـطة اإلقليميـة إلجراء التحقيق" .وذكـرت الوثيقـة أن "قرار فتح حتقيق يف
الـوضع يف فلسـطني من عـدمه هو مـن اختصـاص املحكـمة" .وحـول مسـألة
االخـتصاص القضائـي عىل البلدان غري املوقعـة عىل معاهدة روما جـاء يف الوثيقة:
"يمكن للـمحكمة أن تستجوب وحتـاكم األشخاص ،وليس الدول ،عالوة عىل ذلك،
إن البلدان غري األعضاء يف معاهدة روما ليس لدهيا أي التزام جتاه املحكمة"(.)11
إجراءات وترتيبات إرسائيلية بشأن قرار الوالية
يف أعقاب قرار والية املحكـمة عىل فلسطني ،دخلت املـنظومة السيـاسية –األمنية –
القانونية اإلرسائيلية إىل حـالة عالية من التحفز ،وعـمدت إىل مواجهة قرار املحكمة
بإجراءات وترتـيبات خاصة ..فدعـت عضو الكنيست ميخـال كوتلر -وينش (من
حزب "كحول لفان= أزرق أبيض" التي عينها رئيس الكنيست ياريف ليفني منسقة
ألعامل الكنيـست أمام حمكمـة الهاي) إىل تغيـري هذا القرار ،وطـالبت دول العامل
واألمناء عىل القانون الدويل وحقوق اإلنسان بفضح ما أسمته "ازدواجية املعايري"،
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وشددت عىل أن "تنهـض إرسائيل من عىل مقاعـد املتفرجـني لتشارك يف الـساحة
الدولية ،فتسيـيس هذه املحكمة يرضّ بمن حتتاجـه حقاً للمساعدة ،من مجيع أنحاء
العامل ،وال سيام بـشأن متويلها"( ..)12وإثر مـشاورات جرت بني وزارات القضاء
واخلارجية واحلرب واجليش اإلرسائييل تقرر "إبقاء جهاز األمن خارج الصورة"،
واملقصود هو ادارة معركة سـياسية ،دبلوماسية –قـانونية ضد القرار ،مع "نرش
مظلـة محاية" فـوق حمافل األمن املختلفـة التي كانت مـشاركة يف النـشاطات يف
املناطق( ..)13وأصـدر أفيحاي مندلـبليت املستشـار القانوين للحكـومة ،الذي هو
املدعـي العام اإلرسائييل ،رأياً يستند إىل اتفاقـيات أوسلو ،وذكر أن الفلسطينيني ،يف
مناشـدهتم للمحكمة ،يسعون لكرس اإلطـار املتفق عليه بني إرسائيل والفلسطينيني،
ويدفعون املحكـمة للبت باملسائل الـسياسية التي ينبغـي توضيحها يف املفاوضات
وليـس يف اإلجراءات اجلنـائية ،وهـذا ليس هـو الغرض من املحـكمة"( ..)14وعنيّ
اجليش اإلرسائييل اللواء إيتاي فريوف لتنسيق مجيع جوانب املعركة القانونية حيال
املحكـمة .وفريوف هـو املسـؤول عن الكليـات العسكـرية يف اجلـيش اإلرسائييل،
ويرشف أيضاً عىل مجيع التحقيـقات العملياتية يف اجليش ،وتم حتت قيادته تشكيل
فريق برئـاسة رجل متخـصص يف القانـون الدويل ،من املقـرر أن يكون مـستعداً
للتـعامل مع قرار املحكمة"( ..)15وحـسب اخلبري األمني يوآف ليمـور؛ هناك قائمة
تـضم بضع مئات من ذوي املـناصب الذين قـد يكونون مـوضع التحقيق ،تشمل؛
القيادة السيـاسية (ألن ليـس لرؤساء الـدول وللوزراء أي حصانـة من تقديمهم
للمحاكمة) ،ورؤساء جهاز األمن وقادة كثريين يف اجليش اإلرسائييل ،ممن شاركوا
يف محلـة "اجلرف الصامـد"(العدوان عىل غزة) يف  ،2014ويف أحـداث كانت قرب
جدار قطـاع غزة منذ آذار  . 2018ومل تُنرش هذه القـائمة خوفاً من أن جيعل النرش
األسامء فيها مشبوهني حمتملني(..)16
هجوم إرسائييل عىل املحكمة ..وقراءات متباينة لقرار الوالية
ظهرت مـواقف وترصحيات متـشددة يف أوساط إرسائيلـية متعددة بـدت متقاربة
بمضامينها ،من حيث التشهري باملحكمة وبرئيستها بنسودا ..فقد زعمت إرسائيل أن
قرار املحـكمة اخلاص هبـا خاطئ ،ويعـتمد بشـكل أسايس عىل احلجج السـياسية
وليس القـانونية ،وأنه خيـرج عن صالحيات املحكمـة"( ..)17ومن االهتامات التي
نُرشت؛ كتب آالن بيكـر(مدير معهد الدبلـوماسية العامة يف مـركز القدس للشؤون
العامة والدولة ،واملستشار القانوين السابق لوزارة اخلارجية)" :إن املحكمة ،التي
من املفرتض أن تكـون هيئة قانـونية غري سيـاسية وجمردة من الـضغط والتأثري
السيايس ،سمحت لنفسها بأن تصبح بقرارها هيئة أخرى معادية إلرسائيل ومتاحة
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ملن يسعون للطعن يف رشعية دولة إرسائيل ،وإن القرار ال يقوض فقط نزاهة املحكمة
ومصـداقيتها ،بل له أيضاً القدرة عىل تقويض وإحـباط العملية السياسية يف الرشق
األوسط"( .)18وادعى الربوفيسور إيـتان جلبوع(خبري يف العالقات الدولية وباحث
يف مركز بـيغن السادات للـدراسات االسرتاتيجيـة بجامعة بـار إيالن) أن املدعية
العامـة بنسودا "مل تأت بـيد نظيفة للقـضية ،فقد شغلت مـنصب وزيرة العدل يف
غامبيا واستجابـت لنظام ديكتاتوري انتهك حقوق اإلنسان بشكل منهجي ..وبينام
تتطلب قـواعد املحكمة أن يترصف االدعاء بشـكل موضوعي وأخالقي ،فقد خالفت
بنسودا هذه القواعد ،ومل تتخذ املحكمة بحقها أي عقوبات تأديبية"(.)19
وأوضح الـربوفيسور يوفال شاين(أستاذ القانـون باجلامعة العربية ونائب رئيس
املـعهد اإلرسائييل للـديمقراطـية) أن إرسائيل "قـامت بنشـاطات وراء الكـواليس
لتشجـيع الدول واألكاديميني عىل تقديم املرافعات أو اآلراء إىل املحكمة" .وبتقديره،
من األمـور التي قد متنـع توجيه الئحة اهتـام ضد إرسائيل "مبـدأ التكامل" الذي
تعمل بموجـبه اجلنائية الدوليـة ،بأهنا ستمتنع عن التـدخل يف القضايا التي حتقق
فيها الدولة املعنية نفسهـا بنشاط يف القضايا ،وجيب أن تتأكد املحكمة يف كل قضية
عام إذا كان قد تم إجراء حتقيق داخل الدولة(.)20
وأشارت باحـثة يف "معهد دراسـات األمن القومي "INSSبجـامعة تل أبيب إىل أنه
بخصـوص االدعاءات املتعلقـة بأنشطـة اجليش اإلرسائييل ،ال تـزال أمام إرسائيل
فرصة إلثـارة مزاعم بأهنـا جتري حتقيقات جـادة فيها ،ومن ثمّ ال يـوجد جمال
للتدخل القضـائي .وبشأن املسـتوطنات ،لن يكـون من املمكن االعتامد عىل وجود
حتقيقات يف إرسائيل ،ألن دولة إرسائيل ال تعدّها عمالً غري قانوين"(.)21
وعىل هذه املنوالية ،رأى حجـاي سيغال(رئيس حترير صحيفة ماكور ريشون) أنه
من غري املحتمل أن تستـدعي املحكمة جنوداً إرسائـيليني لالستجواب .ملاذا? ألنه يف
األخطاء اإلرسائـيلية التي حدثت أثناء القتـال ،طُبّق "مبدأ التكامل" ،عرب استجواب
العديد من املقاتـلني والقادة ضمن اجليش ،ويف بعض األحيان حوكموا وأُدينوا ،عىل
سبيل املثال أليئور أزاريـا(قاتل اجلريح الفلسطينـي عبد الفتاح الرشيف يف اخلليل
 -2016/3/24البـاحث) .لكن من جهة أخرى ،ثمة فرصة إلغراء املحكمة للتعامل
مع "جرائم االسـتيطان" ،فهنا ال ينطبق "مبـدأ التكامل" ،ألن املحكمة اإلرسائيلية
العلـيا امتنعت بـاستمرار ،من قـضية ألون مـوريه عام  1979إىل قضيـة متسبي
كرميم  ،2020عن البت يف مسألـة ما إذا كان بإمكان الدولة اليهودية توطني اليهود
خارج "اخلط األخرض"(.)22
 ..يُفهم من هذه اآلراء أن األوسـاط اإلرسائيلية مـزجت بني التطـاول عىل املحكمة
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وهتـدئة املخاوف من انطالق حتقيقاهتـا ،باعتامد تكييفات قانـونية مفتعلة موجهة
نحو املحكمة ونحو الداخل اإلرسائييل يف الوقت ذاته.
استجرار وتثمني إرسائييل ملواقف دولية حول قرار الوالية
يف إطار احلشد اإلرسائـييل للمواقف الدوليـة ضد قرار اجلنـائية الدوليـة بالوالية
القضـائية عىل فلـسطني ،اهتمـت إرسائيل باستجـرار ردود مناهـضة له ،ونسف
أصوله القـانونية ..وقـامت احلكومـة واألوساط السيـاسية اإلرسائيليـة بتظهري
التضامن الذي أبدته أطراف دولية متعددة مع إرسائيل ..فقد أثنت إرسائيل عىل قيام
سبع دول أعضـاء يف معاهدة روما  -أسرتاليا والنمـسا والربازيل والتشيك وأملانيا
واملجـر وأوغندا –بتـقديم رأي للمحكـمة عام  ،2020مفـاده أن املحكمة اجلنـائية
الدوليـة ال متلك سلطـة التحقيق مع إرسائـيل( ..)23ورحبت إرسائيل بـترصحيات
أمريكيـة عدة ،منها؛ قـول املتحدث باسم وزارة اخلـارجية األمريكيـة نيد برايس:
"نحن نشاطر املحـكمة أهدافها ولكـننا يف الوقت ذاته اعتقـدنا دائامً أن اختصاص
املحكمة جيب أن ينطبق فـقط عىل الدول التي توافق علـيها أو إذا قرر جملس األمن
الدويل القيـام بذلك"( ،)24وقول اخلارجيـة األمريكية" :كام أوضحنـا عندما ادعى
الفلـسطـينيـون االنضامم إىل مـعاهـدة روما يف عـام  ،2015إننـا ال نعتـقد أن
الفلـسطينيني مؤهلون كـدولة ذات سيادة ،ومن ثمّ ال حيق هلم املـشاركة كدولة يف
اهليئات الـدولية ،بام يف ذلك املحكـمة اجلنائـية الدوليـة" ،وتأكيد مـتحدث باسم
الوزارة أن "التـزام الرئيـس بايدن القـوي بإرسائيل وأمنهـا مل يتغري ،بام يف ذلك
معارضة اإلجراءات املتخذة ضدها بشكل غري عادل"(..)25
حول تداعيات هذه احلالة ،تـوقّع بعض املحللني اإلرسائيليني أن يقود عدم التحقيق
مع اإلرسائيليني إىل موجة انسحابات احتجاجية من املحكمة ،متسّ أساس وجودها.
فيام تـوقّع آخرون بأن يسهم البدء يف التحقيق مع اإلرسائيليني بدفع املحكمة بشكل
مبـارش إىل شفا اهلـاوية .وكـان هناك جـزم بأن "إرسائيـل هي من الدول القـوية
سياسياً يف العـامل ،وهي ال ختجل من شن حرب عىل القانون الدويل ،وأنه يف القريب
ستـستخدم إرسائيل ضغـطاً غري مسـبوق عىل دول يف أوروبا الغـربية لتهـديدهم
باالنسحاب(.)26
تعبريات إرسائيلية مؤيدة أو متفهِّمة لقرار الوالية
خالفاً لتيار الرفض اإلرسائييل اجلـارف لقرار اجلنائية الدوليـة بالوالية القضائية
عىل فلسطني ،ظهرت يف األوسـاط السياسيـة واإلعالمية أصوات خـافتة حمدودة
تنظر لألمـر بتأييد وتفهم ..ومن العينات التي تُـذكر؛ وُصف عضو الكنيست عوفر
كاسيف (من القـائمة املشرتكـة) بأنه انضم إىل مسـؤويل السلطة الفلـسطينية بل
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جتـاوزهم ،بقوله" :إرسائيل مذنبة بالتطهري العرقي وقتل األبرياء وفرض احلصار
واحلـكم العسكـري عىل الشعـب الفلسطـيني .ومن اجليـد أن يتم التحقـيق معها
وحماكـمتها يف حمكمة الهاي ،إىل جـانب استمرار كفاحنـا  -هيوداً وعرباً  -هنا يف
إرسائيـل .وجيب أن نعمل عىل إهنـاء االحتالل من أجل الـسعي احلقيقـي لتحقيق
العدالـة والسالم احلقيقي"( ...)27وذهـب املعلق البارز جـدعون ليفي إىل أن "كل
إرسائييل عاقل جيب أن يـكون مرسوراً من سامع البـرشى التي وصلت من الهاي،
فاملحكمة ستـحقق يف الشبهات التي بحسبها إرسائـيل مسؤولة عن جرائم حرب يف
قطـاع غزة والضفـة الغربيـة .وسيكون هنـاك عدد غري قـليل من اإلرسائيليني ،يف
اجليش ويف املستوى السيايس ،سيبدؤون بالتعرّق يف األشهر القريبة القادمة"(..)28
وقالـت املعلقة املـتخصصـة بالـشؤون الفلـسطيـنية عـمرية هاس" :نـصيحتي
للفلسطـينيني :ركّزوا عىل املخـططني واملقاولني اإلرسائـيليني الذين هـم الرابحون
األوائل من رسقـة األرايض واملياه التي تنـفذها سلطـات إرسائيلية متـنوعة ،والتي
يقـوم بتبييضها رجال قانون وقضاة ،وقدِّمـوا للمحكمة اجلنائية الدولية أسامءهم
الرصحية وقائـمة جرائمهم .وهكذا يمكن أن نخيف خمططني ومقاولني جدداً بحيث
يصغون للتحذير"(.)29
وكان صـدور القرار اجلديد مناسـبة لشن هجوم عىل منظـامت حقوقية إرسائيلية
تسميها املؤسسة احلاكمة وأتباعها "مـنظامت معادية" ،قدمت خدمات معلوماتية
للفلـسطينـيني يف شكواهـم إىل اجلنائيـة الدوليـة ،مثل "بتسـيلم" و"يش دين"
و"يكرسون الـصمت"ومركـز "عدالة" العـريب ،التي دعمهـا ماليـاً "الصندوق
اجلديـد إلرسائيل" ،ودعمهـا معنويـاً حزب "مريتـس" ..ويف هذا الـصدد ،سُئل
نيتسان هوروفيتش رئيس "مريتس"(اليساري الصهيوين -الباحث) عام إذا كان
يعدّ اعتقـال ضابط إرسائييل يف أوروبـا أمراً مرشوعـاً ،فأجاب" :إذا قـام الضابط
بأمور خطرية ،فعندئذ نعم"(.)30
توصيات رسمية وبحثية إرسائيلية بخصوص قرار الوالية
بعـد أن أدى قرار املحكمـة بالواليـة القضائيـة عىل فلسطني لـوضع إرسائيل أمام
"حالة حـرجة" وجدت هبـا نفسها يف مـوقع حرصت دائامً أن جتـتنبه ،صار من
املفهوم أن توظف إرسائيل قواها الذاتية والتحالفية يف اجتاه ثني املحكمة عن متابعة
طريقها .فقـد أرسلت وزارة اخلارجيـة اإلرسائيلية( ،األحـد ،)2021/2/7برقية
رسية إىل سفاراهتا يف العامل ،تتضمن تعليامت الختاذ إجراءات بشأن قرار املحكمة،
مـنها :استـدعاء رؤسـاء البعثـات ،والعمل فوراً بـأعىل مسـتوى يف البلـدان التي
يتـواجدون فيهـا .وطُلب من السفـراء أن يطلبـوا من وزراء اخلارجـية أو رؤساء
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الوزراء لتلك الدول إصدار بيانات عامة يعرتضون فيها عىل قرار حمكمة الهاي بأن
فلسـطني دولة .كام تضمنت الربقيـة توجيهاً لتشجـيع الدول عىل ممارسة الضغط
السيايس عىل مدعي املحكمة(.)31
وذكر تقرير نـرشته صحيفة "جريوزاليم بـوست"( )2021/2/13أن جمموعة
العمل الوزارية اإلرسائيلـية اخلاصة باملحكمة ،بقـيادة الوزير السابق زئيف ألكني،
أوصت بمنـع كبار املسـؤولني الفلسـطينيني من الـسفر إىل اخلارج عـرب مطار بن
غوريـون(اللد) الـدويل ،أو معرب اللـنبي إىل األردن ،ألهنم هيـددون حريـة تنقل
املسؤولني اإلرسائيليني والضباط مـن خالل أوامر حمتملة العتقاهلم .وكانت هناك
تـوصية أخرى تـتمثل بتوجيه االهتـام للمسؤولني الـفلسطينيني بـالتحريض عىل
"اإلرهاب" ،وأنه مقابل كـل ضابط إرسائييل سيتـم اعتقاله بتهمـة ارتكاب جرائم
حرب ،سيتم توجيه التهم إىل مسؤول يف السلطة الفلسطينية(..)32
وكشفت صحيفة "يرسائيل هيوم" النقاب عن أنه جيري العمل عىل إعداد "مرشوع
قانون لـلحامية ضد أنشطة املحكـمة اجلنائية الدوليـة يف الهاي" ،لطرحه فور بدء
عمل الكنيست الـرابعة والعرشين التـي تتشكل إثر االنتخـابات العامة(يف/3/23
 .)2021وحسب "منظمة شـورات هدين" احلقوقية(املعروفـة أيضاً باسم مركز
القانون اإلرسائـييل  ،)ILCبرئاسة املحامية نيتـسانا دارشان اليتنر التي بادرت به،
يتضمن مرشوع القـانون جمموعـة متنوعـة من املقرتحات ،منهـا :السجن مخس
سنـوات ملن يقدّم خدمـة للمحكمة؛ وحـظر االتصال االقتـصادي أو املبارش أو غري
املبـارش باملحكمة ،بـام يف ذلك احتامل أن تقوم املحكمـة بتعيني حمققني نيـابة عنها
لـلعمل يف إرسائيل؛ وحظـر نقل مجيع سلطـات الدولـة للمعلومـات بأي شكل من
األشكال ومن أي نوع إىل املحكمة أو ممثليها بشكل مبارش أو غري مبارش ما مل يوافق
عليها وزيـر العدل؛ وحظر تسليم أي شخص ترغب املحكمة يف احتجازه أو التحقيق
معه للمحكمة أو لطرف ثـالث؛ وحظر دخول ممثيل املحكمة إىل األرايض اإلرسائيلية؛
وتعـريف املمتلكات التي متتلكهـا املحكمة يف البالد كأصل ملنـظمة إرهابية؛ وإعالن
حكومي له آثار قـانونية عىل الكيانـات األجنبية التي تسـاعد املحكمة وتعمل داخل
إرسائيل؛ باإلضافة إىل واجـب الدولة بتوفري احلـامية القانونيـة واالقتصادية لكل
إرسائييل تـم فتح إجراءات ضـده يف املحكمـة( .)33وعىل املسـتوى البـحثي ،نُرشت
تصورات الختاذ خطوات سياسية وقانونية وعملية تتيح إلرسائيل القيام بمواجهة
فاعلة للتطـور اجلديد .فمثـالً ،أوصت الباحثة يف "معهـد دراسات األمن القومي"
بجـامعة تل أبيب بـنينا رشبيـط باروخ بوجـوب تركيز جهـود إرسائيل عىل أربعة
مسـتويات ،هي ،حسب عبـاراهتا :أ -إجراء حتقيقات جـادة يف املزاعم ضد اجليش
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اإلرسائييل وقـوات األمن ؛ ب -إقامة دعاوى قانونيـة حول سلطة املحكمة وتعريف
جرائم احلـرب .ج -شنّ محلة دبلـوماسيـة لتسخري مـصادر خمتلفـة إىل جانب
إرسائيل .د -النشاط السيـايس ،حيث يُنظر إىل املحكمة بأهنا تـرض بإمكانية تسوية
الـنزاع مع الفلسطيـنيني ،وبذلك تزداد فـرص ممارسة الضغـط عىل املحكمة لعدم
امليض يف التحقيق( .)34واقرتح الربوفيسور آيف بال(خبري يف القانون الدويل وأستاذ يف
جامعة بار إيالن وزميل بارز يف "منتدى كـهيلت" احلقوقي) العمل للمسّ برشعية
املـحكمة ،وأن إرسائيـل ملزمة بـأن حتظر قـانونيـاً تعاون أي جهـة إرسائيلية مع
املـحكمة ،مثل احلظـر القائم يف القانـون األمريكي .كام أن إرسائيل ملـزمة بتعميق
التعاون مع الواليات املتحـدة التي فرضت العقوبات عىل طواقم حمكمة الهاي ،ألن
الضغط الـسيايس الدويل وحده يمكنه أن يـمنع لوائح االهتام ضد اإلرسائيليني(.)35
ووصف املسـتشار السيـايس والدبلومـايس اإلرسائييل ألون بنكـاس قرار املحكمة
اجلديـد بأنه "قرار إشكايل من نـاحية قضائيـة وسياسية ويملك إمكـانيات كامنة
للتأثري سلباً عىل إرسائيل ،ولكنه يرسي عىل املـدى البعيد جداً ،فالقرار يعرتف عملياً
بدولـة فلسطينية ،وحتـى أنه يرسم حدودها ،وإن كـان ذلك لغرض التحقيق فقط،
وقـد يـؤدي القـرار إىل حتقـيق وإىل اعتقـال مئـات اإلرسائيـليني"( ..)36ودعـا
الربوفيسور إيتان جلبوع(املار تعـريفه) إىل القيام بتعبئة مجيع الدول ،وخصوصاً
أملانيا واملجر وأسرتالـيا وكندا والتشيك والربازيل ،التي قـدمت قبل جلسة املحكمة
اعرتاضات خـطية عىل استجـواب إرسائيل ،وموقف أملـانيا هـو األهم ،ألنه بسبب
ماضـيها كانـت الداعم األبرز هلـذه املحكمة .كام جيـب عىل إرسائيل أن تعمل لدى
الكـونغرس األمريـكي الختاذ قرار إدانـة للمحكمة ،وحتـذيرها مـن أن تستجوب
الواليـات املتحدة أو إرسائـيل( ..)37وعىل صعيد الـسلوك اإلرسائييل العـاجل ،دعا
حجـاي سيغال(رئيس حتـرير صحيفة مـاكور ريشون) إىل "طـفرة بناء يف هيودا
والسامرة" ،والـبناء عىل منطقة ( E1رشق القدس) ،واالعرتاف باملستوطنات الفتية،
وإعالن حتدي الـدولة لـتوطني مليـون مستـوطن هيودي يف الـضفة بحلـول عام
 .)38("2030أما د .هيـودا يفـراح(رئيـس مكتـب ماكـور ريشـون القـانوين
واالستقصائي ،واملحـارض يف القانون) ،فأضـاف إىل ذلك؛ "جبي ثمن شخيص من
كبار مسؤويل السلطة الفلسطينـية ،ويمكن إلرسائيل رفع دعاوى جنائية لتورطهم
يف متويل رواتب اإلرهـابيني أو التحريض عىل اإلرهاب ،ويدير معظم هؤالء رشكات
خاصة بـالتعاون مع البنـوك اإلرسائيلية والتجـار اإلرسائيليني ،ويمـكن ملصلحة
الـرضائب أن تلحق هبم خسـائر فادحـة ،وهي الطريقـة الوحيـدة التي ستجعلهم
يتـوقفون عـن إيذاء إرسائـيل ،هذا إىل جـانب االعرتاف بـالبـؤر االستيـطانـية
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كمستوطنات أو املوافقة عىل االستيطان يف منطقة .)39(E1
..توحي هذه املجموعـة الواسعة من الطروحـات بأن "ملف حمكمة الهاي" شكّل
إلرسائيل صداعـاً كبرياً ،وأن معاجلته تشمل "وصفـات" تتعامل مع العَرَض ومع
العامل الفلسطيني الذي تسـبَّب به ..وقد ازداد هذا الصداع بحدوث تطور رسيع يف
منحى سلوك املحكمة ..كيف??
بيان بنسودا بخصوص التحقيق باحلالة يف فلسطني
أعلنت املدعيـة العامة فاتو بنسـودا ،يف ،2021/3/3قرارها بفتح التحقيق بجرائم
احلرب ،بموجب قـراراها بالوالية القضائيـة عىل فلسطني ..ومما جاء فيه" :اليوم،
أؤكـد بدء مكتب املـدعي العام للمحكـمة اجلنائـية الدوليـة يف إجراء حتقيق يتعلق
بـالوضع يف فلسطني .سيـغطي التحقيق اجلرائم التي تـدخل يف اختصاص املحكمة
والتي يُزعم أهنا ارتكبت يف القضية منـذ  13حزيران /يونيو  ،2014وهو التاريخ
الذي متت اإلشـارة إليه يف إحالة احلالـة إىل مكتبي ..بعد تقييم الـطلبات املقدمة من
الدول واملنظامت الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين ،أمجعت الغرفة عىل رأهيا بأن
فلسطني دولـة طرف يف نظام روما األسايس .كام قـررت األغلبية أن إحالة فلسطني
للـوضع يلزم املكتب بفتح حتقيق ،بعـد أن قرر املكتب وجود أسـاس معقول للقيام
بذلك وفقاً ملعايري نـظام روما األسايس ..وإن أي حتقيق يضطلع به مكتبي سيجريه
باستقاللـية وجترد ومـوضوعيـة ،وبدون خوف أو حمـاباة .ويلزم نـظام روما
األسـايس املكتب ،من أجل إثبـات احلقيقة ،تـوسيع نطـاق التحقيق لـيشمل مجيع
الوقائع واألدلة املـتصلة بتقدير إذا ما كانت هناك مسـؤولية جنائية فردية بموجب
النظام األسـايس ،ويف إطار ذلك ،حيقق يف ظروف التجريـم والتربئة عىل حد سواء..
ونظراً لردود الفعل ،اإلجيابية أو السلبية ،التي لقيها قرار الدائرة ،ينبغي أن يسرتد
النقاش شيئاً من التعقل والتوازن .فالقضاة مل يقدموا يف قرارهم استنتاجات بشأن
اجلرائـم املُدّعى بـارتكاهبـا التي حددهـا املكتب ،وإنام رأوا أن لـدينا اختـصاصاً
للتحقيق فيهـا ..تستغرق التحقيقـات وقتاً ،وجيب أن تستنـد بشكل موضوعي إىل
احلقائق والقانون ..وسيـظل تقييمنا مسـتمراً يف سياق التحقيـق للسامح بالتقييم
املستـمر لإلجراءات التي يتم اختـاذها عىل املستوى املحيل وفقـاً ملبدأ التكامل ..ويف
قـيامنا بعملنـا ،نعتمد عىل دعم وتعاون األطـراف ،وكذلك مجيع الدول األطراف يف
نظـام روما األسايس ..ويرحب مكتبي بفرصـة التعامل مع كل من حكومة فلسطني
وحكـومة إرسائـيل ،لتحديـد أفضل السـبل لتحقيق العـدالة يف إطـار العمل املحيل
والـدويل التكمييل .وهبـذه الطريقـة ،يمكننـا أن نأمل يف حتـقيق قدر من املـساءلة
والعدالة لصالح الضحايا الفلسطينيني واإلرسائيليني"(.)40
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استلمت إرسائيل رسالة من املحكمة توضح بالتفصيل نطاق حتقيقها ،عرضت فيها
بإجياز املجـاالت الرئيسة الثالثة التي تنـوي املحكمة تغطيتها ،وهي :حرب 2014
بـني إرسائيل ومحاس؛ سيـاسة االستيـطان اإلرسائيليـة ،واحتجاجـات "مسرية
العـودة الكربى"  ،2018وهي سلـسلة مـن املظاهـرات عىل طول حـدود غزة مع
إرسائيل خلفت عرشات الضحايا الفلسطينيني .وذكرت الرسالة أن أمام إرسائيل 30
يوماً للـرد( .)41من الواضح أن هذه املجاالت الثالثة تشمل التحقيق مع أعضاء كبار
يف اجليش ،عـىل املستـويني األمنـي والسيـايس ،ومع الذيـن يروّجـون ملرشوع
االستيـطان ،بمـن فيهم رئيـس الوزراء والـوزراء ورئيس األركـان واجلنراالت،
ورؤساء جمـالس املستوطنـات ..ومع أن التحقيقات ،يف حال إجـرائها ،ستستغرق
سـنوات وشهوراً عـديدة(حيث فـتح حتقيق يف جورجيـا ،مثالً يف عام  ،2015ومل
تنتج عنه أوامر اعتقـال حتى اآلن/صيف  ،)2021لكن ظهر قلق يف إرسائيل من أن
املحكمـة ستصدر أوامـر اعتقال دوليـة ضد إرسائيليني ،بـصورة رسية ،دون علم
الشخص الذي صدر األمر بشأنه ،أي أنه بـمجرد إصدار مذكرة توقيف ،تكون كل
دولة عـضو يف املحكمـة ملزمة بـتنفيذهـا والقبض عىل اإلرسائـييل املشتبه به(.)42
وحـول أعداد هـؤالء املهدديـن اإلرسائيليني (املفرتضـني) باالعتقـال ،ذكر تقـرير
إرسائـييل أنه تم جتمـيع قائـمة تـضم  300-200شخص قـد جيدون أنفـسهم
مطلوبني لالستجواب(.)43
ويف حالة املستوطنات ،يمكن مالحظة أن إرسائيل أمام ورطة ،إذ ال يقترص األمر عىل
عـدم قيامها ببحـث هذه القضية ،بل هنـاك سياسة استـيطانية تتـبعها احلكومات
اإلرسائيليـة منذ أكثر من  50عـاماً .وعىل عكس عمليـات اجليش اإلرسائييل يف غزة
ومحـاية اجلنـود التي يـوجد إمجـاع سيايس واسع جـداً عليهـا يف إرسائيل ،فإن
املـستوطنات يف جـدل سيايس عميق بني اجلـمهور .كام أن هناك إمجـاعاً واسعاً يف
العامل عىل أن املستوطنات غري رشعية(.)44
استناداً إىل ذلك ،وجـدت إرسائيل ذاهتا أمام حتـدّ دامهها برسعـة قبل أسابيع من
هناية بنسودا مهـمتها كمدعية عامة للمحكـمة ،ومل يكن باستطاعة إرسائيل جتاهل
هذا التحدي ،وراحت متزج بني الدفاع واهلجوم يف مواجهة املحكمة.
الردود اإلرسائيلية عىل بيان بنسودا
بعد يوم من إعالن املدعـية العامة بنـسودا قرار التحقيق ،هـامجه رئيس احلكومة
اإلرسائيـلية بنيامني نـتنياهو بعبـارات وأوصاف مزدرية ،بـطريقة درج عىل قذف
املحكمـة هبا ،حـيث قال لقنـاة "فوكـس نيوز"" :أعتقـد أن هذا قـرار شائن ،إنه
يتعارض مع الديمقراطية الوحيدة يف الـرشق األوسط ،هذه معاداة سامية خالصة،

102
هذه إهانة جلميع الديمقراطيات" ..وزعم نتنياهو أن املحكمة اجلنائية الدولية ،التي
أُنشئت "ملنع فظـائع املحرقة" ،تقول اآلن "إذا بنينا مـنزالً يف القدس ،فهذه جريمة
حـرب" ..وقال" :سأحارب من أجل احلقيقة ،سأحارب هذا االنحراف للعدالة حتى
تصبح باطلة"( ،)45عىل حد وصفه.
وأجرى نتنـياهو نقـاشاً رسميـاً حول املوضـوع( ،أعلن عنه يوم ،)2021/4/8
بمشاركـة؛ وزير األمن بني غانتس ووزير اخلارجية غايب أشكنازي ووزير الطاقة
يوفال شـتاينتس ووزير التعليم يوآف جاالنت ووزير الشؤون االسرتاتيجية وزير
الشؤون املـدنية واالجتامعـية يف وزارة األمن ميخـائيل بيتـون .ورئيس األركان
أشكنازي ورئيس جملـس األمن القومي مئري بـن شبات واملدعي العـام مندلبليت
ومـسؤولني كبار آخـرين .وتقرر اعتـامد توصيات الفـريق الوزاري الذي يرتأسه
جملس األمن القومي الذي أوصى بعدم التعـاون مع املحكمة الدولية ،مع عدم ترك
كتاب املدعية دون رد وإنام الرد عليه برسـالة والتوضيح بأن املحكمة تترصف بال
صالحيـة .كام يـنبغي التـوضيح بـأن إرسائيل هـي دولة قـانون تعـرف إجراء
التحقيقـات داخلياً .وسـيشار من خالل الـرسالة كـذلك إىل رفض إرسائيل املطلق
للمزاعم بارتكاب إرسائيل جـرائم حرب ،حيث توضح إرسائيل جمدداً موقفها الذي
ال لبس فـيه بعدم امتالك حمكـمة الهاي أي صـالحية يف فتح حتقـيق بحقها .وتم
التعبري عن هـذا املوقف أمام املحكمة بكل وضـوح من قبل عدد من الدول الكربى يف
العامل واخلرباء املـشهوريـن عامليـاً يف جمال القـانون الـدويل .إن تدخل املـحكمة
املرفوض ال يستند إىل أي أسس قانونية بل يتعارض كلياً مع الغايات التي تم إنشاء
املحكمة ألجل حتقيقها .إن دولة إرسائيل ملتزمة بحكم القانون وستواصل البحث يف
كل اهتام يوجّه ضـدها بغض النظـر عن مصدره ،وهـي تتوقع من املحكمـة بأهنا
سـتمتنع عن انتهـاك صالحيتها وسيـادهتا .وقال رئـيس الوزراء نتـنياهو خالل
النقاش إنه يف حـني حيارب جنود جيش الدفاع بـأقصى معايري األخالق اإلرهابيني
الذين يقرتفـون جرائم حرب صباح ومساء ،تقـرر حمكمة الهاي استنكار إرسائيل
بالذات .وال وصف يليـق هبذا الترصف سوى النفاق .حيث أصبحت هيئة أنشئت يف
سبيل محايـة حقوق اإلنسـان هيئة معـادية حتمي الـذين يدوسـون عىل حقوق
اإلنسـان"( .)46ورغم أهنم يف إرسائيل يـعتقدون بـأن القرار الـنهائي بـأن أفعال
اجليش اإلرسائـييل هي جرائم حرب سيـكون بعيد املدى ،لـكن تم االستعداد لألمر
مسبقاً ،عىل نـحو يوحي بـاخلوف الشـديد من حتققه عملـياً .فقد كـرّس أفيحاي
مندلبـليت املستشـار القانوين للحكـومة املدعـي اإلرسائييل العام ساعـات طويلة
للتنسيق مع املستوى السيـايس ملنع اخلطر الكامن يف التحقيق ،أو عىل األقل لتقليله.
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وحسب مندلبليت؛ "إن القرار ،باإلضافة إىل إعالن املدعية العامة ،اعرتفا بحقيقة أن
العديد من القضايا احليوية املتعلقة باختصاص املحكمة اجلنائية الدولية يف التحقيق
يف هذه األمور مل يبت فيها بعد .وهـذا األمر وحده يعلمنا كيف أن قرار التحقيق مع
إرسائيل خاطئ ويفـتقر إىل األساس الـقانوين القـوي املطلوب ملثـل هذا التحقيق،
بحسب املدعيـة نفسها"( .)47وقال مندلبليت" :إن أحد أسباب افتقار حمكمة الهاي
للسلطة هو حقيقة أن الفلسطينيني ليست لدهيم دولة ذات سيادة وأراض تابعة هلا،
وعىل أي حال ،إن السلطـة الفلسطينية ليـست هلا والية عىل اإلرسائيليني" ،عىل حد
قـوله .وأشار املستشار مندلبلـيت ،الذي رافق التعامل مع التحقيق شخصياً ،إىل أن
منصبه قد تلقـى دعامً من دول رئيسية وخرباء قـانونيني مشهوريـن ،لكن غالبية
القضـاة اختاروا جتـاهل املزاعم القـانونيـة الكثرية واخلطرية الـتي أثريت يف هذا
الصـدد .وكتب يف رأيه " :إرسائيل ملتزمة بالقيم األساسية للقانون الدويل ،وتعرف
كيف تنظـر بشكل مستقل يف مزاعم انـتهاك القانون .وهلذا الـسبب أيضاً ،ال يوجد
جمال للمحكمة للتدخل يف املسائل املكرسة للسلطة السيادية لدولة إرسائيل"(.)48
وانضم إىل إدانة إعالن بنسودا كبار املسؤولني السياسيني واحلزبيني والعسكرين،
فوصف الـرئيس اإلرسائييل رؤوفـني ريفلني اإلعالن بأنه "فـاضح" .وقال" :لن
نقبل االدعاءات ضد حتقيق حقنا وواجبنا يف محاية مواطنينا .إن دولة إرسائيل دولة
قوية ،هيودية وديمقراطيـة ،تعرف كيف تدافع عن نفسها وحتقق يف نفسها إذا لزم
األمـر" ..ووصف وزير اخلارجـية غايب أشكـنازي فتح التحقـيق بأنه "عمل من
أعامل اإلفالس األخالقي والقانوين" .وعىل الرغم من توضيح حمكمة الهاي ،رأى
أشكنازي بأن صدور قـرار املدعية بنسـودا يف هناية فرتة واليتهـا يشكل حماولة
بتحديد األولـويات خلليفتها ،وهـو قرار سيايس ،وحيـوّل املحكمة إىل أداة يف أيدي
املتطرفني ودعم اإلرهاب واملنظامت واهليئات املعادية للسامية" ..وقال وزير األمن
بني غانتس" :بينام يدوس أعداؤنا عىل حقـوق اإلنسان ،وتُرتكب جرائم مروعة يف
مجـيع أنحاء العـامل ،قررت املـدعية العـامة يف الهـاي فتح حتقيـق ضد إرسائيل،
الديـمقراطيـة الوحـيدة يف الرشق األوسـط .وهذه هي جـائزة لـإلرهاب ،ومتتلك
إرسائيل آليات حتقيق وقضائية قوية ومستقلة ،وأعىل املعايري األخالقية يف العامل"،
عىل حد زعمه ..كـام علّق رئيس األركان أفيف كـوخايف قائالً" :إنـنا لن نسمح ألي
مؤسسة أجنـبية بدون سلطة بالـتدخل يف أنشطتنا للدفـاع عن إرسائيل ،وبالتأكيد
عدم تعريض خـادمي اجليش اإلرسائييل للخطر القـانوين( ..)49وقال كوخايف" :إن
قرار املدعية العامة يف املحكـمة هو خط أمحر تم جتاوزه بتوجيه القرار ضدنا ،وهو
ضد اجلانب األخالقي والقيم ،بدالً من تـوجيه التحقيق ضد اجلاين الذي داس عىل
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القانون الدويل" .ويف إطـار مناقشة كوخايف للمـسألة قال" :إن أي شخص يفكر يف
منعـنا من مهـامجة الصـواريخ داخل منطقـة مأهـولة بـالسكـان إنام يتخىل عن
مـواطنينا ،ومن يرفض االعتداء عىل شقة تـضم اإلرهابيني ،إنام يرعى جريمة بحق
اجلنود"( .)50وعرض كـوخايف يف خطاب ألقاه يف معهد دراسات األمن القومي،INSS
نظرة (فلسـفة) جديدة بشأن قوانني القتـال ،قائالً" :جيب علينا تغيري النموذج من
أجل استخدام القوة العسكرية بصـورة صحيحة وأخالقية يف عهد ساحة القتال يف
الفضاء احلرضي .ففي سـاحة القتال حدث تغيري عـميق جداً ،حيث اختار العدو أن
يمـوضع نفسه وصـوارخيه وقذائـفه يف الفضاء احلـرضي ،وهو يتجـاهل بشكل
متعمد القانون الدويل"(.)51
وعىل صلة هبذه الـتوجهات إزاء بيـان بنسودا ،عُـني سفري إرسائيل يف روما درور
إيدار بـمعاجلـة املسـألة من زاويـة "مفارقـات" تتعلق بـسلوك طـريف الرصاع
الفلسطيني اإلرسائييل .ويقول إيدار يف مقال كتبه حول ذلك" :لقد أقسمت محاس يف
ميثـاقها عىل تـدمري إرسائيـل حتى آخـر هيودي .وهي تـطلق عرشات اآلالف من
الصواريـخ عىل مواطنينـا وتستخدم مـواطنيها كـدروع برشية ،بـينام يُطلب من
إرسائيل وحدها أال تدافع عن نفسها .كام أن السلطة الفلسطينية توفّر ميزانياهتا ملن
يقاتلوننـا ،كنوع من التأمني الـعائيل لكل من يريد أن يـؤذينا ،ويتم إظهار إرسائيل
بأهنا هي املشكلة .هذا عار أخـالقي حتت غطاء قانوين ،وهذا القرار يقوض رشعية
املحكـمة واألهـداف التي أُنـشئت من أجـلها ،ألهنـا تسـيّس القـانون واألخالق
وتستخدمهام حتديـداً ضد إرسائيل" .وأضاف السفري إيـدار" :إن التدخل السافر
للمحكمة ضد إرسائيل ،التي ليست عضواً فيها ،مع الفلسطينيني الذين ليسوا دولة،
هو حماولـة لفرض حل زائف بالـوسائل القانـونية لرصاع طويل األمـد مع ثقافة
ورواسب دينية وتارخيية" .وذكر إيدار أنه جيري استبعاد إرسائيل من أرسة األمم
يف املـؤسسات الـدولية (بـاختاذ نحو  20قـراراً أو أكثر ضـد إرسائيل ،كل عام يف
مؤسسات األمم املتحدة املختلفة) ،بينام يتم تـطبيق معايري قانونية مزدوجة علينا،
وهذا استمرار ملعاداة السامية القديمة .وقد تعلمنا الدرس الرئييس من آالف السنني
بـأنه لن يردعنا أحد عن محـاية مواطنينا ومقـاتلينا .وهلذه الغايـة عدنا إىل بيتنا يف
صهـيون"( ..!!!!)52وعىل الساحـة الربملانية واحلـزبية اإلرسائيليـة ،ظهرت إدانات
جارفة لقرار بنسودا ،استمدت مفرداهتا ومضامينها من القاموس الصهيوين ذاته.
فوصف رئيس الكنيسـت ياريف ليفني بأنه "نفاق ،وهو معـاد للسامية بكل معنى
الكلمـة" .وأضاف" :يف حني أن العـديد من الدول تـنتهك بشكل متـسلسل حقوق
اإلنـسان ،اختارت املحكـمة التحقيق مع إرسائيل ،الـديمقراطية الـوحيدة يف الرشق
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األوسط"( .)53ويف األحزاب اليمينيـة ،زعم نفتايل بينيت رئـيس حزب "يميناه=إىل
اليمني" أن "املحـكمة يف الهاي هيئة معادية للسـامية ومنغمسة يف كراهية إرسائيل
وتشجع اإلرهـاب بدالً مـن حماربـته" .وأضاف :بـينام يقـوم عدونـا بإطالق
الصـواريخ واملتفجرات والطعن وقـتل اإلرسائيليني مثل احليوانـات ،تقرر املحكمة
التحقيق مع إرسائيل بدالً من قتلة األطفـال واملفجرين االنتحاريني" .وادعى بينيت
أن "اجليـش اإلرسائييل هو اجلـيش األخالقي يف العـامل وسيظل كـذلك .لن يمنع
حتقيق زائف دولـة ارسائيل من محـاية مـواطنيهـا" .كام وصف رئيـس حزب
"إرسائيل بـيتنا" عضـو الكنيسـت أفيغدور ليربمـان القرار بأنه "مـنافق ومعاد
للسامية ،ولعبة مدمنـون عليها مسبقاً ،للطعن يف حق إرسائيل بالدفاع عن نفسها".
وقال رئيس حزب "تكفا حدشا=أمل جديد" جدعون ساعر" :إنه قرار مقيت .ويعدّ
قرار التحقيق بأعامل أكثر جيش أخالقي يف العامل حتريفاً أخالقياً .إن احلكومة التي
سأقودها ستعمل مع حلفائنا حول العامل وخاصة الواليات املتحدة ،من أجل محاية
اجليش اإلرسائييل وقادته ومقاتليه ،ومنع تسييس القانون الدويل"(.)54
وأثار رئيـس حزب "مريتـس"(اليسـاري) نيتسـان هوروفيتـش عاصفـة لدى
األحزاب اليمينيـة بدعمه قرار املحكمـة يف الهاي ،حيث برره يف مقـابلة عىل"القناة
 ،"13بقوله" :كان هناك جمال الختاذ قرار وعىل إرسائيل أن تسأل نفسها ما الذي
فعلته ملنع ذلك" .ولـدى سؤاله عام إذا كـان القرار خطً أمحـر بالنسـبة له ،أجاب:
"اخلـط األمحر هو أنـه ال توجد مفـاوضات مع الفـلسطينـيني ،وتواصل إرسائيل
سياستها وكأنه ال يوجد غـد ،وعندها تتفاجأ بان هناك خطوات ضدها" .وأضاف:
"ال أريد أن تقف إرسائيل يف مواقف بنـاء املستوطنات وأن تُـرفع دعاوى ضدنا يف
مجيع أنواع املحاكم ،لكنني من ناحية أخرى أؤيد التعاون مع املحكمة وعدم حماولة
التغلـب عليها ،فخالل عملية تـسوك إيتان(اجلرف الصـامد )2014/قلنا إن هناك
أشياء ما كان ينبغي القيام هبا ،ووقعت أرضار جسيمة بالسكان املدنيني ،وليس من
قبيل املصادفة أن املحكـمة قالت إنه ينبغي التحقيق فيهـا" ..بعد تلك املقابلة ،كانت
عـضو الكنيست أييليت شاكيد (من حـزب يميناه) ضيفة عىل الربنامج وقالت" :لن
نـجلس مع مريتـس يف أي حكومـة ،وترصيح هـوروفيتـش ،الذي يربر األنـشطة
السيـاسية واملعـادية للـساميـة للمحكمـة يف الهاي واضـطهاده جلنـود اجليش
اإلرسائييل ،هـو وصمـة عـار للـكنيـست اإلرسائـيليـة" .ورد حـزب الليكـود:
"هوروفيتـش يتخىل عن جنـود اجليش اإلرسائـييل الذين حيـرسونه وحيـرسنا
مجيعاً .قرار املـحكمة يف الهاي قرار معاد للسامية ورئيس الوزراء نتنياهو سيقاتل
ضده يف أي مكـان يف العامل من أجل إلغـائه" .وجاء يف بيـان حزب "أمل جـديد":
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"ترصيح مؤسف هلـوروفيتش عىل حـساب جنـود اجليش اإلرسائييل .ال يـوجد
مسوّغ لدعم قرار معـاد للسامية ،ومن األفـضل له االعتذار عنه" .وقال إيتامر بن
غفري رئيس حزب "عـوتسام هيوديت= سلطة هيـودية"" :هذا جتاوز خلط أمحر.
وجيب عىل املستـشار القانـوين للحكومـة (مندلـبليت) أن يأمـر بإزالة حـصانة
هوروفيتش الليلـة ،وأن يأمر بفتح حتقيق ضده لالشتـباه يف خيانة دولة إرسائيل،
وإال فلن نكون قادرين عىل النظر يف عيون ضباط وجنود اجليش اإلرسائييل"(.)55
تركيز عىل املعركة القضائية
كمتابعة للرتتيـبات القضائية التي جـرت بعد قرار الوالية القـضائية للمحكمة عىل
فلسطني ،تم إثر بيان بنسودا بالتحقيق ،الرتكيز اإلرسائييل جمدداً عىل العوامل التي
تتـيح التعاطي مع جمـريات القضيـة .فأجرى وزيـر القضاء ووزيـر احلرب بني
غانتس استـشارة قانونية بمشـاركة املستشار القانـوين واملدعي العام مندلبليت،
واملدعي الـعام العسكري العام شارون آفيـك ،واللواء إيتاي فريوف(منسق جوانب
املعركـة القانونـية حيال املحـكمة ،ومديـر الكليات يف اجليـش اإلرسائييل) ،ونائب
املدعي العام للشؤون القانـونية الدولية د .روي شيندورف .ويف هناية اجللسة قدم
غانـتس بعض اإلرشادات للـعمل عىل املستويـات القانونـية واألمنية والـسياسية
واإلعالمية .وبني أمور أخرى ،تم االتفاق عىل أن النظام القضائي سيويص املستوى
السيـايس بتشكيل فـريق صغري من الوزراء لـتنسيق القضـية  ،وأن االستعدادات
العملياتية املطلوبة للحملة القانونية ستكتمل من خالل فرق جيش الدفاع اإلرسائييل
ذات الصلة( .)56ويـزعمون يف إرسائيل أهنم صاغوا "حـزمة محاية" لكل جندي أو
مدين ضد أي "اضطهـاد قانوين" ملحكـمة الهاي ،وأهنم "لن يـدخروا يف املوارد
واجلهود حلاميـة مواطني إرسائيل" .وسـيتم ختصيص معظـم اجلهد ملنع اعتقال
مسؤولـني إرسائيليني كبار يف اخلارج ومجع معلومات استخبارية إلحباط مثل هذه
املحـاوالت( .)57ارتباطـاً بذلك ،قـررت وزارة القضاء تـقديم املسـاعدة القانـونية
للعـسكريني الـذين قد يـترضرون شخصيـاً من التحقـيق .ويعمل مكتـب املدعي
العسكـري عىل زيادة دوره يف األنشطة اجلارية يف اجليش ،حيث يرافق ضباط قسم
القانون الدويل املزيد من التدريبات وأيام التحضري للقتال ،ويقدمون املشورة للقادة
يف امليدان .وتم تدريب مستشارين قانونيني إضافيني عىل قانون احلرب الدويل .كام
يشارك ضباط اجليش من رتبة مقدم وما فوق يف ندوات هتدف إىل تعميق معرفتهم
باجلوانب القانونية للنشاط العمليايت ،ورشعية األهداف املهامجة ،وغري ذلك(.)58
ومن إحياء "القبة احلديدية" اإلرسائيلية املضادة للصواريخ ،برز ادعاء بأن الورقة
املركزية إلرسائـيل يف مواجهة املحكمة هي "قبتها احلديدية القضائية" ،القائمة عىل
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وجـود مؤسسات حتقيق وقضاء مستقلة هي؛ النيابة العامة العسكرية ،واملستشار
القانوين للحكومة ،وباألساس املحكمة العليا ،التي جتري رقابة قضائية عىل أفعاهلا
يف املناطق .وتساعد يف "السرتة الواقية الـسياسية" التي منحتها االدارة االمريكية
إلرسائيل( .)59وكان من اخليارات التي طرحت؛ توصية قدمها اجليش اإلرسائييل إىل
احلكومة تقيض بعدم التعاون مع حمكمة الهاي ،لالمتناع عن منحها رشعية ،وأنه يف
حـال وافقت إرسائيل عـىل التحقيق مع نفـسها ،بـدالً من حتقـيق جتريه املحـكمة
اجلنائيـة الدولية ،فإهنا ستكون مطالبة بإجراء حتقيقات أخرى مع نفسها يف أعقاب
عمليات عسكرية يف املستقبل .كام كـان أمام إرسائيل خيار آخر هو أن تبلغ املحكمة
اجلنـائية الـدولية بـأهنا ستحقق مع نفـسها ،لكن املـسؤولني اإلرسائيليـني كانوا
مرتدديـن حيال هذا الـرد ألنه يعني االعرتاف بصالحـيات هذه املحكـمة وستكون
ملتـزمة بتسليـم املحكمة تقريـراً نصف سنوي حـول وضع التحقيق ..ويف الوقت
ذاته ،عمدت الدائرة الدولية يف النيابة العسكرية إىل توفري مرافقة قانونية لضباط يف
اجلـيش اإلرسائييل الذين قـد جتري حتقيقات ضـدهم ،يف ظل ختوف من فتح دول
أعضـاء يف املحكمة اجلـنائية الـدولية حتقيقـات ضدهم ،عىل خلفيـة مشاركتهم يف
عمليات عسكـرية يتوقع التحقـيق فيها .وقام مسـؤولون قانونـيون كبار بعرض
موقف إرسائيل عىل املـحكمة اجلنـائية الـدولية مـن خالل وسطاء ،بـسبب رفض
احلكومة التعاون معها بالتـحقيق .ففي لقاءات مع شخصيات قانونية وسياسية يف
املجتمع الدويل ،عرض كـبار ممثيل وزاريت القضاء واخلارجية والـنيابة العسكرية
مزاعم إرسائيل ،ويف صميمها قـدرة نظام القضاء العسكري عىل التحقيق مع نفسه،
األمر الـذي يغني عن احلاجـة إىل التدخل الدويل .وطبقـاً ملمثيل إرسائيل ،إن اجليش
اإلرسائييل حيقق يف أي حادث يشتبه فيه بتجاوزات(.)60
 ..لكن يف احلقيقـة ،يُذكر أن املؤسسة العسكـرية واملحاكم اإلرسائيلية مل حتاكم أي
مسؤول عن جرائم احلرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيني ،وبينها العدوان عىل غزة
وعمليات القـتل اجلامعي خالل "مسريات العودة" .ويف حـال جرى حتقيق جزئي
تتم تربئة اجلنود والضـباط اإلرسائيليني ..أما بشأن املستوطنات ،فمن املعروف أن
إرسائيل تعتربها "قانونية" وال ختضع إىل أي مُساءلة.
عكس االجتاه ..فعاليات إرسائيلية تناشد املحكمة
خالفاً للـمواقف والتـرصحيات اإلرسائيـلية املنـددة بقرار بنـسودا ،نرشت 185
شخـصية إرسائيليـة بارزة ،بينهم عـرشة من احلائزيـن عىل جائزة إرسائيل ،و35
بروفيـسوراً ،وكبار ضبـاط يف االحتياط ،وكتـاب ،ومثقفون ،ونشطـاء يساريون
وباحثون( ،اخلميس ،)2021/5/6رسالة إىل املدعية العامة ملحكمة الهاي ناشدوا
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فيها عدم تصديق الـسلطات اإلرسائيلية بشأن التحقيق يف جرائم احلرب ،وعرضوا
مساعدة منظـامت حقوق اإلنسان يف إرسائيل جلمع األدلـة عىل جرائم احلرب التي
ارتكبها إرسائيليون .واستعرضت الـرسالة ممارسات إرسائيلية بحق الفلسطينيني
تـرقى إىل حد جرائم حـرب" :ممارسات التميـيز الكثرية ،قيود مـشددة عىل حرية
التنقل ،مصادرة أراض فلسطينية لصالح مسـتوطنات إرسائيلية ،عقوبات مجاعية
تعسفية ،اعتقاالت غري مربرة ،وبضمنها اعتقاالت إدارية لفرتات طويلة وسجن غري
قانوين يف سجون خارج األرايض املحتلـة ،اقتحامات متكررة لبيوت خاصة وقرى،
هدم بيـوت ومبان بحجم واسع ،منـع الوصول إىل احتيـاجات أساسـية مثل املاء،
سحب تـصاريح سكـن ،منع الوصـول إىل حقول ومنـاطق الرعـي التي بملـكية
فلسطينية خاصة ،والفشل اخلطري للمحاكم العسكرية بتزويد ولو مظهر من مظاهر
العدالة" .وذكرت الـرسالة أن "كل ما تقـدم وغريه يستحق التحقيق بـالتأكيد من
جانب حمكـمتكم" .وشددت العـريضة عـىل أنه "لألسف الشديـد ،ورغم صورة
إرسائيل كدولة تـوجد فيها جهـاز قضاء مهني والئق ،إال أن الـواقع يظهر صورة
خمتلفـة ،قاسيـة ،متييزيـة ومثرية للغضـب" .ولفتت الرسـالة إىل أن "القـانون
املفروض عىل األرايض املحـتلة وشكل تـطبيقه من جـانب سلطـات اإلنفاذ واألمن
اإلرسائـيلية تـسمح عمليـا بظلم أخالقـي متواصل وجـرائم حرب عىل مـا يبدو.
والكثريون والـكثريات منـا عىل اتصـال مع منظـامت حقوق إنـسان ونـاشطي
ونـاشطات حقوق إنسان يعملون يف إرسائيل وفـلسطني ،والتوثيق الواسع املوجود
بحوزهتم من شـأنه أن يشهم يف عمل املحكمـة اجلنائية الـدولية"( ..)61وغني عن
البـيان أن دافع هذه الـشخصيات اإلرسائـيلية التي جتـدف عكس التيـار الرئييس
املناهض للمحكمة ينطلق مـن احلرص عىل إرسائيل وسمعتها العاملية وحماسبة كل
إرسائييل ييسء الترصف وخيرق القانون.
عقاب إرسائييل للفلسطينيني
بالتوازي مع اإلجراءات والـرتتيبات اإلرسائيلية ،الـسياسية والقضـائية ،أخطرت
احلكـومة اإلرسائيليـة السلطـة الفلسطينـية ،عرب رسالـة لوزير اخلـارجية غايب
أشكنازي إىل وزارة اخلارجية العُامنية ،بأنه "ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق
الدويل يف حمكـمة الهاي ،بسبب تعاون السلطة مع املـحكمة وإمدادها بمعلومات قد
تُرسّع مـن إجراءات التحقيق .وذكـرت القناة الـعامة اإلرسائيـلية ("كان  )"11أن
إرسائيل هددت السلـطة بـ"وقف إجراءات بنـاء الثقة" (التـسهيالت) ،وبتضييق
اقتصادي يشمل تقييد األنشطة التجارية يف الضفة(.)62
والتقى رئيس الـشاباك نداف أرغامن يف رام اهلل برئيس السلطة الفلسطينية حممود
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عـباس ،وحذّره من "العـواقب اخلطرية" الستمـرار االستئناف الفلـسطيني أمام
املحكمـة اجلنائية الدوليـة للمطالبة بالـتحقيق مع إرسائيل يف "جرائم حرب" .لكن
حمـمود عباس جتاهل التحـذير اإلرسائييل ،وأرسل وزير خارجيـة السلطة رياض
املالكي إىل الهاي للقاء فاتو بنسودا لإلرساع يف التحقيق ضد إرسائيل .وعندئذ بدأت
إرسائيل أول حترك هلا ضد كـبار املسؤولني يف السلطة الفـلسطينية الذين يقودون
التحركات الفلـسطينية ضد إرسائـيل يف املحكمة ،فاعتقلـت بأوامر من جهاز األمن
العام الـوزير رياض املالكـي عند معرب جرس اللنبي مع األردن(يف ،)2021/3/21
بعد أن عـودته من زيارة مقر املحـكمة يف الهاي ،وألغت وثيقـة السفر من نوع VIP
التي يملكها ،واقتيـد الوفد املرافق له لالستجواب من قبل مسؤويل جهاز األمن(.)63
ودخلت السلطة يف عملية مواجهة مع التهديدات والرتهيب والعقوبات التي متارسها
سلطات االحتالل.
وماذا عن املدعي اجلديد كريم خان؟!
بعد نحو أسبوع من صدور قـرار املحكمة اجلنائية الدوليـة بالوالية القضائية عىل
فلسطني ،حدث تطـور كانت إرسائيل تعمل بشأنه ،يتـعلق بانتخاب شخص مقبول
لدهيا خلفـاً للمدعية بـنسودا التي تنهـي يف حزيران/يونيـو 2021فرتة السنوات
التسع املحددة لرتؤسها املحكمة..
وحـسب تقرير إرسائـييل ،كانت إرسائيل تريـد أن يتم انتخاب كـريم خان(املحامي
الربيطاين من أصل بـاكستاين) ،وعملت وراء الكواليس مع دول هلا حق التصويت
يف انـتخابات املحكـمة ،من أجل فوزه بـاملنصب ،بتعليـل مفاده أنه يعدّ بـراغامتياً،
ويسعـى إىل تقليل "التسييس" ،وهو االهتام الذي توجهه إرسائيل إىل املحكمة ،وأن
بريطانيا والواليات املتحدة تريدان أن يتوىل خان هذا املنصب(.)64
ولدى انتخاب كريم خان(يف يوم اجلمعة  )2021/2/12ملنصب املدعي العام املقبل
للمحكـمة ،الذي سيخدم فيه مدة  9سنوات ،بدءاً من  ،2021/6/16أبدت إرسائيل
ترحيبـاً بذلك ،حيث كان خـان( 50عاماً) هو املـرشح املفضل إلرسائيل بني مجيع
املرشحني الذيـن نافسوا عىل منصب املدعـي العام( .)65وانطلقت أصوات إرسائيلية
هتليليـة ،أظهرته كمحامي دفـاع رائد عمل يف قضايـا من كينيا والـسودان وليبيا،
وشغل جممـوعة واسعـة من املنـاصب يف املحكمـة ،يف االدعاء والـدفاع وأيـضاً
كمستشار للضحايا ،وقيادته فريق لألمم املتحدة لفحص جرائم تنظيم "داعش" يف
العراق يف عام  .)66(2017لكن ،مع أن إرسائيل تنفست الصعداء باختيار كريم خان،
كان هنـاك من توقّع أنه سيـواصل طريق بنسـودا احلايل ،وباعتقـاد املحامي نيك
كوفـامن (وهو إرسائييل عمل يف حمكمـة الهاي ،وعىل دراية بكـريم خان ،واشرتك
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معه يف التحقيقات التي أجرهتا املحكمة يف لـيبيا وكينيا) إن "انتخاب خان لن يؤدي
إىل إغالق اإلجراءات ضد إرسائيل"(.)67
وبعد صـدور بيان بنسـودا حول التحقيق ،ظهـر تقدير إرسائييل يـبني أن بنسودا
حاولت "إمالء أجنـدة" عىل كريـم خان ،وتأمـل إرسائيل أن تكون له بعـد تسلمه
مـنصبه سلطة تقـديرية ليقـرر إذا ما كان سيقـرر "دفن" التحقيق .وأوضحوا يف
إرسائيل أن خان يمكنه إلغاء القرار ،إذا أراد (.)68
بيد أن هنـاك تقديراً آخـر يف إرسائيل هو أن بنسـودا ما كانت لـتعلن التحقيق لوال
التنسيق مع كريم خان( .)69بمعنى أن قرار التحقيق سيظل سارياً يف عهده.
وبقراءة ليونا جـرييمي بوب(اخلبري يف شؤون االستخبارات واإلرهاب والقانون يف
جريوزاليم بوست)؛ إذا استمر كـريم خان يف السري يف طريق بنسودا ضد إرسائيل،
فإن السـؤال التايل هو مـا مدى الرسعة وإذا مـا كان هناك أي هتـديد لإلرسائيليني
باعتقاهلـم أو توجيه االهتام إلـيهم? ،واجلواب هو أن أمـام إرسائيل سنوات ،أو يف
أسوأ احلاالت عـدة أشهر ،قبل أن يـتعرض أي شخص لالعتقـال .ويف حال حققت
إرسائيل مع نفسهـا ،فمن املتوقع أن تستغرق املحكمة اجلنـائية الدولية وقتاً طويالً
لتقرير ما إذا كان بإمكاهنا امليض قدماً ضد اجليش اإلرسائييل(.)70
 ..لدى التـدقيق يف االحتامالت املتعلقة بطـريقة ترصف كريم خـان مستقبالً ،يتبني
وجود فرتة ترقب إرسائيـلية ،يكتنفها الغـموض بشأن االستنـاد إىل قرار اجلنائية
الدوليـة للبدء بتـنفيذ التحقـيقات بملف املامرسـات اإلرسائيلية يف فلـسطني التي
وضعتها املحكمة حتت واليتهـا القضائية ،وأنه قد يمر وقت طويل إىل حني فتح هذا
امللف ..فكيف يمكن أن جتري األمور?.
آفـاق
صار مـن املؤكد أن احلـكومة اإلرسائـيلية ال تعتـزم التعاون مع الـتحقيق الدويل.
وحسب جـييل كوهني املراسلة السـياسية للقناة العـامة اإلرسائيلية ("كان ،)"11
نقالً عن مسؤولني يف تل أبيب ،تركّز اخلطة اإلرسائيلية األولية عىل حمورين؛ األول،
الضغط عىل الدول األعضـاء يف املحكمة اجلنائية الدولـية واملوقعة عىل ميثاق روما،
للتعاون مـع إرسائيل وخوض "معركة بـاإلنابة" عن إرسائيل يف مـواجهة املحكمة
املتعلقة .واملحور الثـاين يتمثل بمامرسة ضغوط قصـوى عىل املدعي العام اجلديد
الذي انتـخب للسنوات التسع املقبلة ،الربيطـاين كريم خان ،وذلك يف حماولة لدفعه
إللغاء التحقيق أو التخفيف من صيغته منعا لإلرضار بإرسائيل(.)71
ويف حال إجـراء التحقيق ،سـتتضمن املـرحلة األوىل مجع الـشهادات من ضـحايا
اجلـرائم املزعـومني ..وتشري التقـديرات إىل أن إرسائيـل لن تسمح ملمـثيل املحكمة
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بدخول أراضيها ،لذلك سيتم مجع األدلة يف الهاي أو دول أخرى .وسيطلب االدعاء
بعد ذلك أدلـة عىل إجراءات إطالق النار وكيف يتم تنفـيذها من قبل منظامت حقوق
اإلنسـان واخلرباء وربام مـن جنود سـابقني يف اجليـش اإلرسائييل .وإىل أن يصل
التحقيق إىل مرحلة أوامـر االعتقال ،إن وجدت ،يمكن أن متـر سنوات عدة .وأوامر
االعتقال هـذه عادة ما يـتم إصدارها رساً .ويـطلب من الدول األعضـاء يف املحكمة
تنفيـذها ،وقد مجع جهاز األمن اإلرسائييل بالفعل قائـمة بمئات من كبار املسؤولني
اإلرسائيليني الـذين قد جيدون أنفـسهم قيد التحـقيق ،وخاصة يف صـانعي القرار
احلكوميني وكبار األعضاء من اجليش اإلرسائييل(.)72
وعىل ضـوء حقيقة أن قرار بنسودا بشأن الضفـة الغربية وقطاع غزة يعدّ أحد أهم
األحـداث يف الرصاع اإلرسائييل الفلـسطينـي منذ خـطة فك االرتبـاط عام ،2005
ووُصف بأنه "خيار نـووي فلسطيني" ،فمن املتوقـع ،حسب ختمينات إرسائيلية،
أن يؤثر حتقيق حمكمة الهاي بشكل كبري عىل العالقة الكاملة بني إرسائيل والسلطة
الفلسطينية ،ليس فقط يف األشهر املقبلة ولكن عىل األرجح يف السنوات املقبلة أيضاً.
وسـيضيف التحقيق تـوتراً إضافيـاً إىل العالقة املشحـونة بالـفعل ،وسيكون من
الصعب جداً امليض قدماً يف أي مبادرة لدفع عملية سياسية أو تدابري بناء الثقة(.)73
ويف دراسـة نرشهتا توفـاه الزاروف (نائبة مـدير التحريـر يف جريوزاليم بوست،
وخبرية يف املستوطنـات ،والدبلوماسية وشؤون اإلرهاب)(يف ،)2021/3/4بيّنت
أن إرسائيل التي رفضت التعامل مـبارشة مع املحكمة ،وجدت طرقاً مبتكرة لضامن
حصول املـحكمة عىل املعلـومات ذات الصلـة ،بام يف ذلك مذكـرات قدمتـها الدول
الداعمـة إلرسائيل إىل املحكمة ،تضمنت احلجج التي كـانت إرسائيل ستطرحها لوال
ذلك .وقـالت الزاروف" :إن احتـامل رفع دعوى جـرائم حرب ضـد وزراء دفاع
إرسائيليني ورؤساء أركان و/أو جـنود إرسائيليني ملخالفات مـزعومة يف غزة تبدو
دراماتـيكية ،وإنه خطر يمكن أن يشكل هتـديداً وجودياً إلرسائيل ،ألن إرسائيل تعدّ
عمل جيشها يف غـزة مسألة دفاع عن النفـس ،وهي قلقة من أن رفع دعاوى جرائم
حرب ملـثل هذا العمل العسـكري من شأنه أن يقـوض قدرة اجليش اإلرسائييل عىل
الـدفاع عن الـدولة ،التـي تتعرض لتـهديد مـستمر عىل طـول ثالثة مـن حدودها
اخلمسة" .وحسب الزاروف "إن أحـد األمور التي ستقيّمها املحكمة هو إذا ما كان
لدى إرسائيل نـظام قـانوين حمـيل من شأنه الـتحقيق و/أو الفصـل يف مثل هذه
القـضايـا .وبشـأن غزة ،أجـرت إرسائيل بـالفعل عـرشات التحقـيقات األولـية
والتحقيقات اجلنائية ،وستؤثر هذه بشكل كبري يف صالح إرسائيل ،ويمكن أن تكون
سبباً خلليفة بـنسودا رفض دعاوى جرائم احلـرب ضد إرسائيل فيام يتعلق بغزة.
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وعىل العكـس من ذلك ،من املـرجح أن تتقدم قـضية دعـاوى جرائم احلـرب ضد
الفلسطيـنيني بسبـب اهلجامت الصاروخـية ضد املـدنيني ،وحتديـداً ألن النظام
القانوين الفلسطيني سـواء يف غزة أم الضفة الغربيـة ليس له تاريخ يف التعامل مع
هـذا األمر" .أما بشأن املستوطنـات –باعتقاد الزاروف" -فيبدو شبح رفع قضية
جرائم حرب ضد إرسائيل بسبب نشـاط استيطاين يف الضفة الغربية وبناء هيودي
يف القدس أقل إثارة ،ولـكن هذه القضية بالتحـديد هي التي من املرجح أن تنتقل إىل
املـرحلة التـالية ،حـيث أيدت املحـاكم اإلرسائيلـية واحلكـومة رشعـية النـشاط
االستيطاين والبـناء اليهودي يف القـدس الرشقية ،لـذلك هناك حجة قـوية لتدخل
املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف هذه القضـية ،وستنـظر املحكـمة فقط يف الـنشاط
االستيطاين منذ .)74(2014/6/13
يضاف إىل هذا تعقيد آخر يتعلق باملواجهات التي حدثت بني إرسائيل والفلسطينيني
يف أيار /مايـو ،2021حيث حذرت املدعية الـعامة بنسودا (يف  )2021/5/12من
إمكانية التحقيق فيها ،وقالـت" :إن مكتبي سيواصل مراقبة التطورات عىل األرض
وسيأخذ يف احلسبان أي مسألة تقع ضمن اختصاصه"(.)75
 ..وهكذا يبني استعراض مالمح اآلفاق املتعلقة بتحقيق املحكمة اجلنائية الدولية مع
إرسائيل ،أن هناك تطـورات ومفاجآت قد تـظهر بخصوص سلـوك املدعي اجلديد
كـريم خان ،واحتـامل استغالل إرسائيل "مبـدأ التكاملـية" يف عمل املحـكمة ،عرب
افتعاهلا حتقيقـات داخلية حمدودة بسلوك بعض قـادة جيشها ،مع إبقاء موضوع
املستـوطنات يف سـياقه اخلاليف ..وهنـا تتمثل املهمـة امللحة بقيـام الفلسـطينيني
ومؤيدهيم بفضح املراوغة اإلرسائيلية.
خامتــة
لقد أثار قرارا املحكمة اجلنائية الـدولية ،بالوالية عىل فلسطني وبالتحقيق يف جرائم
احلرب التي حددهتا ،خماوف لدى إرسائيل إزاء إمكانية فتح حتقيقات ضدها ..لكن
من الناحيـة العملية تستبطن إرسائيل اطمئناناً بأهنا ستبقى فوق القوانني والرشائع
الدولية ،وبأهنا ستظل بعيـدة عن املحاسبة ،بفعل ما متتلكه من قدرات عىل جتييش
القوى عىل الساحـة الدولية للـدفاع عنها ،لكـوهنا تشكل املـوقع املتقدم والذخرية
االسرتاتيجية للواليات املتحدة والـدول الغربية يف املنطقة ،وهو ما يتيح هلا املراهنة
بنجاح عىل إفالهتا من قبضة العدالة الدولية..
وعىل اجلانب اآلخر من املرتاس ،ال شك أنه بصدور قراري املحكمة اجلنائية الدولية
اجلديدين ،ملس الفلسطينيون ،عىل الصعد الرسمية والعامة ،أن املحكمة جتاوبت مع
سعيهم إىل مسـاءلة إرسائيل ،وأهنم وصلـوا إىل "حالة دولـية قانـونية نـوعية"
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جتعلهم رقامً هـاماً يف حساباهتـا .وكان واضحاً أن قراري املحكمـة جاء كمحصلة
جلهـدين متـكاملني؛ أحـدمها يـتعلق بالـسلوك القـانوين والـدبلومـايس للطرف
الفلسطيني ،واآلخر يتعلق بالعمل املهني الذي قامت به املحكمة استناداً إىل األصول
املعتمدة فيها .وقد اختذت إرسائيل موقفاً عدائياً حيال هذين اجلهدين معاً.
وإزاء الـتحدي املناهض للفلسطـينيني ،ثمة ما حيفزهـم عىل مواصلة مسرية عملهم
النضايل امليداين ،ومراكمة قدراهتم اخلاصة واإلسنادية ،يف مسرية قد متتد سنوات
مديدة ..وهنا تربز القوة التحالفية أو الداعمة للفلسطينيني ،عربياً وإسالمياً ودولياً،
كمركز اسـتقطاب مفرتض ،حلـصوهلم عىل شبكـة أمان اسرتاتيجيـة ،بمضامني
سياسية ومالية وسواها ،عىل مسار التطلع إىل حتقيق مرشوعهم الوطني بمضامينه
الشاملة.
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( ) 41تقرير ،إسرائيل تستلم رسالة رسمية من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم
حرب ،موقع تايمز أوف إسرائيل( –2221/3/18 )timesofisraelرابط مختصر:
https://bit.ly/3hRizpN
( ) 42إيتمار أيخنر وطوفا تسيموكي ،متى سيفتح التحقيق في الهاي ،ومن سيكون في مرمى
النيران؟ ،موقع يديعوت أحرونوت2221/3/4
איתמר אייכנר וטובה צימוקי ،מתי תיפתח החקירה בהאג  -ומי נמצא על הכוונת?
https://www.ynet.co.il/news/article/r1liKu6f00
( )43إي تمار أيخنر ،إسرائيل طلبت من الواليات المتحدة المساعدة أمام المحكمة في الهاي،
موقع يديعوت أحرونوت2221/3/3
איתמר אייכנר ،ישראל ביקשה מארה"ב עזרה מול בית הדין בהאג
https://www.ynet.co.il/news/article/HJ2QWI6MO
( )44باراك رافيد ،في الهاي قاموا بتنشيط "الخيار النووي" الفلسطيني الذي سيؤثر
دراماتيكيا ا على الصراع ،موقع واال حدشوت2221/3/3
ברק רביד ،בהאג הפעילו את "האופציה הגרעינית" הפלסטינית שתשפיע דרמטית על
הסכסוך
https://news.walla.co.il/item/3421617
()45
Lahav Harkov, Israel vows to fight ICC’s 'perversion of justice' of war
crimes charge, jpost 5/3/2021.
https://www.jpost.com/israel-news/netanyahu-we-will-fight-iccsperversion-of-justice-660965
( ) 46تقرير ،رئيس الوزراء نتنياهو يجري مباحثات حول السياسة اإلسرائيلية بخصوص
إعلن المحكمة الجنائية الدولية في الهاي ،موقع ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية
2221/4/8
ראש הממשלה נתניהו קיים דיונים בנושא המדיניות הישראלית בנוגע להודעת בית
הדין הבינלאומי בהאג
https://www.gov.il/heb/departments/news/spoke_court080421

( )47تقرير ،نتنياهو :تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب هو معاداة خالصة
للسامية ،جيروزاليم بوست2221/3/4
'Netanyahu: ICC war crimes probe is 'pure antisemitism
https://www.jpost.com/breaking-news/netanyahu-icc-war-crimesprobe-is-pure-antisemitism-660836
( )48إيتمار أيخنر و طوفا تسيموكي ،في إسرائيل يعتقدون أنه لم تكن هناك جرائم حرب،
لكنهم يستعدون لتوفير الحماية لكل مواطن ،يديعوت أحرونوت 2221/3/3
איתמר אייכנר וטובה צימוקי ،בישראל סבורים שלא היו פשעי מלחמה ,אך נערכים
לספק הגנה לכל אזרח
https://www.ynet.co.il/news/article/1QHZOMO18
( )49المصد السابق ذاته
( ) 52تقرير ،رئيس األركان يهاجم المحكمة الدولية" :تجاوز للخط األحمر ،ترعى جريمة
ضد الجنود" ،القناة N12 – 21/3/2021 -12
הרמטכ"ל תוקף את בית הדין הבינלאומי" :קו אדום נחצה ,נותנים חסות לפשע נגד
חיילים"
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q1/Article098242ed7e55871027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113844
( )51عاموس هرئيل ،الجيش حقق أهدافه في العملية .النصر قصة أخرى ،هآرتس
2221/5/21
עמוס הראל ،הצבא השיג את מטרותיו במבצע .ניצחון זה כבר סיפור אחר
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT1.9829327
( ) 52درور إيدار :قرار المدعي في الهاي يقوض شرعية المحكمة ،يسرائيل
هيوم2221/3/4
דרור אידר ،החלטת התובעת בהאג פוגעת בלגיטימציה של בית הדין
https://www.israelhayom.co.il/article/857595
( )53تقرير ،نتنياهو :تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب هو معاداة خالصة
للسامية ..م س ذ
( )54شيريت أبيطان كوهين ،المحكمة الجنائية في الهاي ستفتح تحقيقا ا ضد إسرائيل للشتباه
بارتكابها جرائم حرب ،موقع غلوبس2221/3/3
שירית אביטן כהן ،בית הדין הפלילי בהאג יפתח בחקירה נגד ישראל בחשד לביצוע
פשעי מלחמה.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362824
( )55يائير التمان ،هوروفيتش":كان هناك مجال لقرار التحقيق مع إسرائيل" ،يسرائيل
هيوم2221/3/6
יאיר אלטמן ،הורוביץ" :היה מקום להחלטה לחקור את ישראל"

https://www.israelhayom.co.il/article/858275
( ) 56يائير التمان ،جيش القضاء اإلسرائيلي :يستعدون للمعركة في الهاي ،يسرائيل
هيوم2221/3/4
יאיר אלטמן ،צבא המשפט לישראל :נערכים לקרב בהאג
https://www.israelhayom.co.il/article/858019
( )57إيتمار أيخنر وطوفا تسيموكي ،متى سيفتح التحقيق في الهاي ..م س ذ
( ) 58يانيف كوبوفيتش ،إسرائيل الرسمية لن تتعاون مع الهاي ،لكنها ستعرض موقفها من
خلل وسطاء ،هآرتس2221/4/25
יניב קובוביץ ،ישראל הרשמית לא משתפת פעולה עם האג ,אך מציגה את עמדתה
באמצעות מתווכים
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9735617
( )59طوفا تسيموكي ،قبة حديدية قضائية ،يديعوت أحرونوت2221/3/4
טובה צימוקי ،כיפת ברזל משפטית
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5894149,00.html
( )62يانيف كوبوفيتش ،إسرائيل الرسمية لن تتعاون مع الهاي ..م س ذ
( )61نير حسون ،نحو  182عالما ومفكرا ا من إسرائيل توجهوا إلى الهاي :ال تصدقوا
السلطات فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الحرب ،هآرتس2221/5/6
ניר חסון ،כ 682-מדענים ואנשי רוח מישראל פנו להאג :אל תאמינו לרשויות בנוגע
לחקר פשעי מלחמה
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9779286
( ) 62محمود مجادلة ،إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية :تعاونكم مع الجنائية الدولية
سيضركم ،موقع عرب  -)www.arab48.com(2221/3/3 -٨٤رابط مختصر:
ّ
https://bit.ly/34hBNgf
( )63يوني بن مناحيم ،إسرائيل تستعد لمواجهة المحكمة في الهاي ،موقع نيوز ون
2221/3/22
יוני בן-מנחם ،ישראל נערכת להתמודדות מול בית הדין בהאג
https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-147091-00.html
( )64عميحاي شتاين ،من سيكون المدعي العام في الهاي؟ ،موقع هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية
العام (كان) 2221/2/8
עמיחי שטיין ،המועמד של ישראל או הפרקליט שייצג את הפלסטינים  -מי יהיה
התובע הראשי של האג?
https://www.kan.org.il/item/?itemid=99913
( ) 65كيرن بتسلئيل ،انتخاب مدع عام جديد في المحكمة الجنائية :سيقرر ما إذا كان سيحقق
مع إسرائيل ،القناة الثانية عشرة  .. 2221/2/13 - N12رابط مختصر:
https://bit.ly/3psrbmN
קרן בצלאל ،תובע חדש נבחר לבית הדין הפלילי בהאג :יכריע אם לחקור את ישראל

( )66نيطع بار ،انتهت حقبة بنسودا :األمم المتحدة اختارت مدّعيا ا جديدا ا للمحكمة الدولية،
يسرائيل هيوم 2221/2/13
נטע בר ،תם עידן בנסודה :האו"ם בחר תובע חדש לבית הדין הבינלאומי
https://www.israelhayom.co.il/article/850309
( ) 67هوديا كريش حزوني ،هل تعيين المدعي الجديد في المحكمة الجنائية الدولية يساعد
إسرائيل؟ ماكور ريشون2221/2/14
הודיה כריש חזוני ،האם מינוי התובע החדש לבית הדין הבינלאומי יעזור לישראל?
https://www.makorrishon.co.il/international/314103/
( )68إيتمار أيخنر وطوفا تسيموكي ،متى سيفتح التحقيق في الهاي ..م س ذ
( )69إيتمار أيخنر ،إسرائيل طلبت من الواليات المتحدة المساعدة  ..م س ذ
()72
Yonah Jeremy Bob. ICC is probing Israelis for war crimes: What
happens now? Jpost 3/3/2021
https://www..com/israel-news/icc-is-probing-israelis-for-war-crimeswhat-happens-now-analysis-660859
( )71محمود مجادلة ،إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية ..م س ذ
( )72جودي ميلتس وجاكي حوري ،محكمة الهاي أعلنت رسمياا :فتح تحقيق في جرائم
حرب في المناطق ،هآرتس2221/3/3
ג'ודי מלץ וג'קי חורי ،בית הדין בהאג הודיע רשמית :נפתח בחקירת פשעי מלחמה
בשטחים
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9586289
( )73باراك رافيد ،في ال هاي قاموا بتنشيط "الخيار النووي" الفلسطيني الذي سيؤثر
دراماتيكيا ا على الصراع ،موقع واال حدشوت2221/3/3
ברק רביד ،בהאג הפעילו את "האופציה הגרעינית" הפלסטינית שתשפיע דרמטית על
הסכסוך
https://news.walla.co.il/item/3421617
()74
Tovah Lazaroff, Five key points on Israel’s latest ICC war crimes
clash – analysis.. What can Israel expect in the next round of its battle
to stay out of The Hague?. Jpost 4/3/ 2021 .
https://www.jpost.com/israel-news/five-key-points-on-israels-latesticc-war-crimes-clash-analysis-661020

 موقع، المواجهة بين إسرائيل وحماس تنتقل إلى الحلبة الدبلوماسية، ) رينا باسيست75(
2221/5/13 المونيتور
Rina Bassist, Israel, Hamas confrontation spills into diplomatic arena,
al-monitor May 13, 2021
https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/israel-hamasconfrontation-spills-diplomatic-arena

