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 لمحاسبة المطلوبة والمسارات السياسات

 الفلسطينية الحقوق ودعم اإلسرائيلي االحتالل
 

 صالح عبد العاطي
 

 :تمهيد
 استمرارو  ،الفلسطينية القضية بها وتمر مرت التي والخطيرة الدقيقة الظروف ظل في

 مواصلة خالل من ،الواقع األمر وفرض العدوان سياسة في المتعاقبة االحتالل حكومات
 ومصادرة ت،آوالمنش البيوت وهدم ،المدنيين فواستهدا ،غزة قطاع على والهجوم الحصار
 في عليها المشروعة غير اإلسرائيلية المستوطنات وتوسيع وبناء ،الفلسطينية األراضي
 مدينة مع وحصارها وعزلها ،وتهويدها ،الشريف القدس مدينة في خاصةبو  ،الغربية الضفة
 وهويتها الحضاريةو  والتاريخية الدينية ومالمحها معالمها وطمس ،بالمستوطنات لحم بيت

يجاد ،والمسيحية اإلسالمية العربية  الفصل جدار وبناء غرافي،و الديم تركيبها في خلل وا 
 يعد االحتالل سلطات به تقوم ما كل نأمن  رغم، وعلى الباألسرى والتنكيل العنصري
 ،يةنساناإل ضد والجرائم الحرب جرائم ىلمستو  ترقينسان اإل لحقوق جسمية انتهاكات

 الدولية الشرعية قرارات الحائط بعرض ضربتو  ،ينساناإل الدولي القانون قواعدو  تتناقضو 
 تتحمل المتحدة األممي ظل كل ذلك، فإن ف – المبرمة واالتفاقاتنسان اإل حقوق وشرعة
 181 القرار على صادقت التي فهي ،وقضيته الفلسطيني الشعب تجاه تاريخية مسؤولية
 عشرات خالل من أكدت التي وهي ،فلسطين رضأ بتقسيم والخاص ،عنها الصادر
 األمم فإن ،لهذاو  ،تهاوشرعي الفلسطيني الشعب حقوق عدالة على المختلفة لهيئاتها القرارات
 حينإلى  ،العادلة وقضيته الفلسطيني الشعب تجاه دائمة مسؤولية عاتقها على تقع المتحدة
 نيل من الفلسطيني الشعب وتمكين ،اإلسرائيلي االحتالل إنهاء يضمن حلإلى  التوصل
قامة واستقالله حريته  .191 قرار وفق الالجئين وعودة ،القدس وعاصمتها المستقلة تهدول وا 

 

                                                           
 غزة في مسارات مركز مكتب مدير وحقوقي، ناشط. 
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 المجتمع وشلل عجز الستمرار الشديد والغضب اإلدانة عن فيه نعبر الذي الوقت وفي
 جرائم ووقف ،المدنيين بحماية تقضي التي واألخالقية القانونية بالتزاماته الوفاء عن الدولي
 فاضح، وعربي دولي وصمت انحياز مؤامرة ظل وفي ،االحتالل قوات ترتكبها التي الحرب

 ومقاطعة لعزل العمل جلأ من العزم دنجد إنناف ى،القو  موازين اختالل من الرغمعلى و 
 منا يتطلب وهذا الفلسطينيين، للمدنيين الحماية وتوفير ،جرائمه على االحتالل ومحاسبة
 وطنية استراتيجية وتبني ،كافة الدولية واالتفاقيات المنظمات ىإل االنضمام في المسارعة

 حقوق ومنظمات الرسمية األطراف تضم عليا وطنية هيئة تشكيل على تعمل ،شاملة
جبارهم على  االحتالل قادة مالحقة لضمان ودولي عربي ائتالف أوسع حشدل ،نساناإل وا 
 .جديدة جرائم القتراف ومنعا  ، الضحايا وحقوق للعدالة نة  صيا جرائمهم، ثمن دفع
 
 تطلبت ،الفلسطينية القضية في فاعلة لتكون الدولية والهيئات المنظمات دور استعادة نإ

 فشل عن واإلعالن مؤسساتها، وتفعيل عالقتهاو  الفلسطينية التحرير منظمة دور استعادة
 الذي األمر والقانون، الحقوق أساس على القائم المنهج باعتماد قرار خاذوات   أوسلو،
 نهأ كما للمقايضة، الوطنية الحقوق بخضوع السماح عدم على تقوم جديدة معادلة سيكرس
 تكون أن يجب السالم لصنع مفاوضات أي بأن ؛األطراف لجميع واضحة رسائل يرسل

 المسار وهذا  .للجميع والحرية والمساواة العدالة وقيم الدولي والقانون الحقوق مرجعتيها
 .دعم شروط نجاحهل الفلسطينية القيادة من ا  تبني يتطلب

 
 تملك ،والمعنية المؤثرة والعربية الدولية األطراف من العديد نأ ،جازمين ،نعتقد فنحن
 واألخالقية والسياسية القانونية اللتزاماتها وطبقا   الدولي للقانون وفقا   الالزمة الوسائل بالفعل
 الجادة المتابعة خالل من وذلك ،اءوالبن   والمؤثر الفاعل الدور بهذا للقيام تؤهلها التي

 المتحدة األمم منظمة هيئات قيام وتفعيل االحتالل، محاسبةو  المدنيين حماية لضمان
 ،ينساناإل الدعم أشكال كافة تفعيلمن أجل  ،بواجباتها الوطنية اإلقليمية والمنظمات

 دول في االحتالل ومقاطعة وعزل محاسبة لحملة ،والحقوقي واإلعالمي الشعبي والدعم
 الشعب نضال مع الدولي التضامن حركة وتفعيل مأسسة يضمن مابو  ،كافة العالم

 .العادل الفلسطيني
 

 ةوالمحاسب المساءلة
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 خارطة بناء لضمان القانونية المالحقة وخيارات االحتالل لياتؤو مس أوضح هنا ودعوني
 .االحتالل لمحاسبة المتاحة الفرص كل من تستفيد حقوقية طريق

 
 الواقعي، أو السياسي الصعيد على سواء القانوني، العقل تعترض كثيرة عقبات ظلت

 الصمت ومؤامرة ،األميركي االنحياز قلهاأ ليس التي ،العراقيل بكل محفوفة معركة لخوض
 المجتمع مؤسسات الءيإ عدم ذلكإلى  يضاف الرسمي، العربي النظام وضعف ،الدولي
 عام رأي تكوين في وبالتالي والتعبئة، الحشد من األمر هذا يستحقه ما الدولية المدني
 نشطاء لكل هما   الحرب مجرمي مالحقة مسألة تصبح لم اآلن فحتى للفكرة، مساند

 .العالم ومناضلي
 

 مالحقة دون تحول خاصة حسابات أو رسميا   نكوصا   أو تقاعسا   هناك نأ وطالما
 يتعين ال نهإ يقول اتجاه وجود ظل في خاصةبو  الدولي، القضاءإلى  لتقديمهم المرتكبين
 عملية وجهود المفاوضات إنجاح على حرصا   الحرب لمجرمي محاكمات عن الحديث
 بحقوق التضحية أن سابقا   أكدت قد الفلسطينية التجربة نأ من لرغموعلى ا السالم،

 الجرائم الستمرار والحصانة الوقت من ا  مزيد اإلسرائيلي االحتالل تمنح سوفنسان اإل
 الدولي والقانوننسان اإل حقوق اتفاقياتإلى  االنضمام نإف، ومقدراته شعبنا على والعدوان

 مكانة من ويعزز عزز ،الدولية اتيالجنا محكمة بينها من التي الدولية واألجسام ينساناإل
 إسرائيل تحميل ضمنا   ذلك ويعني فردية، العقوبة مبدأ أن وبخاصة ،فلسطين دولة

 األراضي في يحصل وما حصل ما كل عن المدنية والمسؤولية الجنائية المسؤولية
 .في الحماية والعزل األبرياء المدنيين السكان حق السيما المحتلة، والعربية الفلسطينية

 
 المعنية الدولية واألجسام واالتفاقيات الدولية ياتالجنا محكمة ىإل االنضمام اعتبار وينبغي
ى لإ يدعو حولنا ما كل أنمن  رغمعلى ال المستقبل، في قادم لسيناريو تحضيريا   عمال  

 منها، مفر   ال ضرورة التغيير بأن االعتراف يعني بل اليأس، يعني ال التشاؤم لكن لتشاؤم،ا
 كمةابمح تحلم بالحياة النابضة قلوبنا ولكن ،(االحتالل تحت) فلسطين دولة في زلنا امف

 نأ عليها أن االحتالل دولة تدرك نأ وينبغي ية،نساناإلبحق و  شعبنا بحق أجرم من كل
 تهيئة يتطلب الذي األمر الفلسطينيين، لحقوق الجسيمة واالنتهاكات الجرائم ثمن تدفع
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 في ذلك ومتابعة يساندهم، ومن الحرب مجرمي بمالحقة للشروع الضرورية المستلزمات
 .كافة الدولية المحافل

 
 الجنائية االحتالل لياتؤو مس

 االحتالل وتحت الحرب وقت المدنيين لحماية الرابعة جنيف اتفاقية نم 111 المادة تنص
 يلزم تشريعي إجراء أي تتخذ بأن المتعاقدة السامية األطراف تتعهد أن على ،1919 عاملل

 إحدى باقتراف يأمرون أو يقترفون الذين األشخاص على فعالة جزائية عقوبات لفرض
 متعاقد طرف كل يلتزم" :التالية المادة في المبينة ة،االتفاقي لهذه الجسيمة المخالفات
إلى  وبتقديمهم باقترافها، باألمر أو الجسيمة المخالفات هذه مثل باقتراف المتهمين بمالحقة
 أن تشريعه، ألحكام وطبقا   ذلك، فضل إذا ،أيضا   وله  .جنسيتهم كانت أيا   محاكمة،
 أدلة المذكور الطرف لدى تتوفر دامت ما لمحاكمتهم آخر معني متعاقد طرفإلى  يسلمهم

 لوقف الالزمة التدابير خاذات   متعاقد طرف كل وعلى األشخاص، هؤالء ضد كافية هامات  
 المبينة الجسيمة المخالفات بخالف ،االتفاقية هذه أحكام مع تتعارض التي األفعال جميع
 ال الحر والدفاع للمحاكمة بضمانات األحوال جميع في المتهمون وينتفع" :التالية المادة في
 جنيف اتفاقية من بعدها وما 101 بالمواد عنها المنصوص الضمانات عن مالءمة تقل

 ".1919 أغسطس/آب 11 في المؤرخة الحرب، ىأسر  معاملة بشأن
 

 أو محميين أشخاص ضد اقترافه يتم ما" بأنها الجسيمة المخالفات 111 المادة وتعرف
 ذلك في بما ية،إنسانالال المعاملة أو التعذيبو  العمد، القتل :باالتفاقية محمية ممتلكات
 بالسالمة الخطير اإلضرار أو شديدة آالم إحداث وتعمد الحياة، بعلم الخاصة التجارب
كراه المشروع، غير والحجز المشروع، غير النقل أو والنفي الصحة، أو البدنية  الشخص وا 

 أن في حقه من حرمانه أو المعادية، بالدولة المسلحة القوات في الخدمة ىعل المحمي
 الرهائن، وأخذ االتفاقية، هذه في الواردة للتعليمات وفقا   متحيزة وغير قانونية بصورة يحاكم
 ،كبير نطاق ىوعل ،حربية ضرورات تبرره ال نحو ىعل الممتلكات واغتصاب وتدمير
 ".وتعسفية مشروعة غير بطريقة

 
 ،القانون نطاق وخارج ،عمدا   لمدنيينا قتل مثل اإلسرائيلي االحتالل انتهاكات وتعتبر

 ال واسع نطاق على والعامة الخاصة الممتلكات تدمير أو ومصادرة ،والعدوان والحصار،
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 نأبش الرابعة جنيف التفاقية الجسيمة والمخالفات االنتهاكات من الحربية، الضرورات تبرره
 توكولو البر  من الخامسة المادة اعتبرت وقد ،1919 للعام الحرب زمن المدنيين حماية

 المنازعات ضحايا بحماية والمتعلق ،1911 للعام جنيف باتفاقيات الملحق األول اإلضافي
 جرائم تعد ،والبرتوكول لالتفاقية الجسيمة والمخالفات االنتهاكات نأ ،الدولية المسلحة
 .حرب

 
 ،1988 عاملل الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من الثامنة المادة حددت كما

 العلم مع هجوم شن تعمد أعاله، المذكورة الحاالتإلى  إضافة لتشمل، الحرب جرائم نطاق
 أو ،المدنيين بين إصابات عن أو ،األرواح في تبعية خسائر عن سيسفر أنه المسبق
 أو الخيرية أو العلمية أو الدينية المباني ضد هجمات توجيه تعمدو  مدنية، أضرار إلحاق

 كرامة على واالعتداء غدرا ، أصابتهم أو معادية دولةإلى  منتمين أفراد قتلو  المستشفيات،
 كل يلتزم" الرابعة، جنيف اتفاقية من 111 المادة وبموجب  .كرامته من الحط أو الشخص
 باقترافها، األمر أو ،الجسيمة المخالفات هذه مثل باقتراف المتهمين بمالحقة متعاقد طرف

 ".جنسيتهم كانت أيا   المحاكمةإلى  وبتقديمهم
 

 على تقع وجماعية مباشرة مسؤولية تترتب ،األول توكولو البر  من 81 المادة وبموجب
 األطراف لمواجهة التحرك واجبها من التي الرابعة، جنيف اتفاقية في األعضاء الدول عاتق
 األطراف تعمل" بأن وذلك ،(االحتالل سلطات) االتفاقية هذه أحكام خرق تتعمد التي

 الالزمة اإلجراءات خاذوات   ،الجسيمة االنتهاكات قمع على النزاع وأطراف ،المتعاقدة السامية
 في التقصير عن تنجم التي ،البروتوكول ولهذا لالتفاقيات األخرى االنتهاكات كافة لمنع
 ".األداء واجب عمل أداء

 
 القادة يكون الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 18و 11 للمادتين ووفقا  

 وسيطرتهم إلمرتهم الخاضعون الجنود يرتكبها التي الجرائم عن جنائيا   لينؤو مس العسكريون
 ارتكبت إذا الجنائي للعقاب الحكومات أعضاء أو الدول رؤساء يتعرض قد كما  .الفعلية
ن حتى ،منهم صادرة أوامر على بناء حرب جرائم  على يعاقب ال الوطني القانون كان وا 
 .العقوبة تخفيف في سببا   ليست الرسمية فالصفة العمل، هذا مثل
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 ارتكبوا أشخاص محاكمة بشأن الدولية القضائية السوابق من مجموعة العالم شهد وقد
 محاكم) الثانية العالمية الحرب مجرمي محاكمة ذلك من  .بارتكابها أمروا أو حرب جرائم

 أشكال وتتنوع  .ندااورو  يوغسالفيا من كل في الحرب مجرمي ومحاكمة ،(نورمبرغ
 مكان في معينين أشخاص لمحاكمة تشكل مؤقتة خاصة محاكم ماإ تكون فقد المحاكمة،

ما ،ةمعين جرائم ارتكاب بسبب معين ووقت معين  في الوطني القضاء أمام المحاكمة وا 
 تلك الوطنية قوانينها تجيز والتي الرابعة، جنيف اتفاقية في طرفا   تكون التي الدول

 .المحاكمات
 

 توكولو البر  من 88 المادة وفق الجسيمة االنتهاكات من المتضررة لألطراف يحق كما
 كمجرمي ومساءلتهم ومرتكبيها الجرائم هذه مثل بارتكاب اآلمرين مالحقة األول، اإلضافي

 وفقا   التقادم، أو الزمن بمرور تسقط ال التي الجرائم من الحرب جرائم وتعتبر  .حرب
 والنظام ،1918 عاملل يةنساناإل ضد المرتكبة والجرائم الحرب جرائم تقادم عدم التفاقية

 .1998 لعامل الدولية الجنائية للمحكمة األساسي
 
 لحقوق الجسيمة االنتهاكات على االحتالل وقادة اإلسرائيليين لينؤو المس مالحقة إن

 تتضمن رسمية، ملفات في وتوثيقها االنتهاكات هذه رصد تقتضي ،الفلسطينيين المدنيين
سنادها ارتكابها تثبت التي المادية األدلة  الحرب مجرمي تقديم ومتابعة عنها، لينؤو للمس وا 
 ،يةنساناإل وضد الفلسطينيين بحق جرائم من اقترفوه ما على لمعاقبتهم الدولي القضاءإلى 
 الوطنية السلطة وكذلك ،بكفاءة الفلسطينيةنسان اإل حقوق منظمات به تقوم مرأ وهذا

 .الفلسطينية
 

 المتاحة القانونية واآلليات الخيارات
 بالمخالفة يأتيها التي األفعال عن الجنائية الفرد مسؤولية بمبدأ جنيف اتفاقيات أخذت

 الفرد على الدولية الجنائية ةيالمسؤول وتقع" االتفاقية من 11 المادة نصت وقد ،لنصوصها
 وهو ،والعقاب المسؤولية من يعفيه ال الجريمة لمقترف الرسمي فالمركز ،"مركزه كان أيا  

 حرب لمجرمي الدولية الجنائية والمحكمة الدولي القانون لجنة أقرته الذي هذات المبدأ
 تحمل من الدولية الجريمة مقترف يعفى ال" على نصت وقد ،الصرب من البوسنة

 وهذا ،"ارتكابها أثناء حاكما   أو للدولة رئيسا   بوصفه تصرف قد كان ولو الدولية المسؤولية



7 
 

 المتعاقدة األطراف من طرف كل يلتزم" بقولها جنيف اتفاقية من 119 المادة أكدته ما
 واالتفاقية ،"بها مرواأ التي المخالفات هذه مثل باقتراف المتهمين األشخاص عن بالبحث

  .بارتكابها يأمرون الذين الرؤساء مسؤولية تقرر بل ،الجرائم مرتكبي بمسؤولية تكتفي ال هنا
 هيئات محاكمة يجوز ال أنه ،الدولية الجنائيات لمحكمة المؤسسة روما اتفاقية حددت وقد
ن حتى ،مسؤولين أفراد محاكمة على واقتصرت دول، أو  رؤساء أو دول رؤساء كانوا وا 

 .العليا العسكرية القيادات فيهم بمن اآلخرين، والمسؤولين (وزراء رؤساء) حكومات
 

 حقوقنا نستخدم نناإف ،االحتالل قادة مالحقة ىإل نلجأ عندما فنحن ،سبق ما على وبناء
 تحصى، وال تعد ال تكاد االحتالل وجرائم ،الدولية واألعراف الدولي للقانون طبقا   المتاحة
 أن يبقى وموثق، ثابت أمامنا الجريمة ملف ،بأيدينا واألمر قطعية، بأدلة ثابتة تكون وتكاد

رادتنا عقولنا نستخدم  فلسطين فحصول لنا، إتاحة كثرأ بات والمالحقة المحاكمة فحق ،وا 
 لتقصي دولية لجنة بتشكيل نطالب نأمن  ننايمك   المتحدة األمم في المراقب عضوية على

 ناويعطي جنيف، باتفاقيات الملحق األول البروتوكول من 90 المادة لنص طبقا   الحقائق
 .ائيةالجن الجزاءات وتوقيع بالتعويضات المطالبة في الحق

 
 العام الرأي كسب على والعمل ،كافة الدولية المحافل في االحتالل تحدي علينا وهنا

 دولية فرصة نهاإ . الدولية الجنائية جرائمه وكشف ،وسياساته االحتالل وفضح العالمي،
 يمكن ،دولي قانوني خيار من أكثر هناك ولعل ،الحرب مجرمي بمحاكمة للمطالبة لنا

 وجرائم ،الجماعية اإلبادة وجرائم ،يةنساناإل ضد جرائم بارتكاب المتهمين لمالحقة اعتماده
 تعترضها الخيارات هذه ولكن الدوليين، واألمن السلم وتهديد ،العدوان وجريمة ،الحرب
 العالقات نظام في المتنفذة والقوى المتحدة الواليات بمواقف يتمثل برزهاأ لعل ،عقبات
 بموجب ئيا  قضا وتجريمها إسرائيل مالحقة من عاما   11 مدى على حالت التي الدولية
 .الدولي القانون أحكام

 
 :هنا نوردها سوف ،القانونية للمالحقة خيارات خمسة فلسطين أمام زالا م ،ذلك ومع

 
 وهذا ،الدولية الجنائية المحكمةإلى  االحتالل قيادات إحالة على العمل :األول الخيار
 تحضر نأ ،للمحكمة المؤسس روما ميثاق ىإل انضمامها بعد ،فلسطين دولة من يتطل ب
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 النظام يعتبر حيث المحكمة، أمام لوضعها يةنساناإل ضد والجرائم الحرب جرائم ملفات
 تطبيقا   وذلك األطراف، الدول جميع تلزم دولية معاهدة الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي
 األنظمة في أساسية قاعدة باعتبارها ،"بتعاقده المتعاقد بتقييد" تقضي التي العامة للقاعدة
 وهنا  .المتعاقدة الدول إرادة يعلو أمر المعاهدات احترام أن عليها ويترتب ،كافة القانونية

 ارتكبت التي الجرائم نع اإلسرائيليين الحرب مجرمي محاكمة إمكانية حول تساؤل، يثار
 "إسرائيل" دولة رفض ظل في وذلك الدائمة، الدولية الجنائية المحكمة أمام فلسطين في

 .المحكمة لهذه المنشئة الدولية المعاهدةإلى  االنضمام
 
 في طرف غير دولة بوصفها "إسرائيل" دولة تخضع ال المبدأ، حيث من نهأ ىلإ نشير هنا

 لمبدأ تطبيقا   المحكمة لهذه القضائية للوالية الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي النظام
 المبدأ هذا أن غير  .فحسب أطرافها على وانطباقها ،"الدولية للمعاهدات النسبي األثر"

 وعدم الدولية، الجنائية العدالة إعمال لصالح المقررة االستثناءات من العديد وتقيده تنظمه
ن العقاب، من الدولي المجتمع على خطورة الجرائم أشد مرتكبي إفالت  إعمال وا 

 الحرب مجرمي محاكمة إلزاميةإلى  يؤدي أن شأنه من المبدأ على الواردة االستثناءات
 القضاء اختصاص أن لىإ استنادا   وذلك الدولية، الجنائية المحكمة أمام اإلسرائيليين

 ينعقد االختصاص فإن الوطني، القضاء الختصاص مكمل اختصاص هو الدولي الجنائي
 الذين ينيوالمدن الجنود من ،اإلسرائيليين الحرب مجرمي بمحاكمة "إسرائيل" دولة لقضاء
 يلزم ما باتخاذ "إسرائيل" دولة يلزم ينساناإل الدولي القانون أن حيث الحرب، جرائم ارتكبوا

 وفقا   وذلك الحرب، جرائم على المعاقبة لضمان وتنفيذية وقضائية تشريعية إجراءات من
 هذه في طرفا   باعتبارها إلسرائيل الملزمة الرابعة جنيف فاقيةات   من 111 المادة لنص

 ،االحتالل ودولة سلطات به تقم لم ما وهذا  .احتالل سلطة وباعتبارها ،االتفاقية
 كان حال في الوطني، القضائي لالختصاص مكمال   سيكون الجنايات محكمة فاختصاص

 نجد ،لذا . ةيالدول بالمعايير زمويلت ،مصداقية اوذ ا ،ونزيه ،فاعال   الوطني القضائي النظام
 النظام انهيار عند األولى ؛حالتين في اختصاصاتها ممارسة بإمكانها المحكمة أن

 ومحاكمة بالتحقيق القانونية بالتزاماته القيام من فشله أو رفضه عند والثانية ،القضائي
 الحقوقية المنظمات وتقارير وقائع تؤكده ام وهذا جرائم، بارتكاب المتهمين األشخاص
 ،الفلسطينية األراضي فينسان اإل لحقوق الخاص المقرر وتقارير ،والدولية الفلسطينية

 .1009 عامال غزة قطاع على العدوان نأبش الحقائق تقصي بعثة أكدته ما وأيضا  
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 بالوفاء تقم لم ،اإلسرائيلي االحتالل دولة أن يتبين ،التاريخية السوابق أنإلى  وبالنظر

 والمستوطنين الجنود من الحرب مجرمي ومحاكمة بمالحقة الخاصة الدولية بالتزاماتها
 أن يعني هذاو   .الفلسطيني الشعب حق في قبلهم من ارتكبت التي الجرائم عن اإلسرائيليين

 األسباب، من سبب ألي ذلك على قادرة غير أو ،محاكمتهم في راغبة غير "إسرائيل" دولة
 ومعاقبة الجرائم هذهفي نظر حيث يصبح ال الدولية، الجنائية المحكمة دور يأتي وهنا

 ،األساسي النظام في األطراف غير الدول ألن وذلك ،إلزاميا   اختصاصا   فيها، المتورطين
 رئيستين، حالتين في قسرا   النظام هذا بأحكام تلتزم أن يمكن ،"إسرائيل" دولة بينها ومن
 في رغبتها عدم أو ،الجناة مالحقة في الطرف غير الدولة عجز حول وعدما   وجودا   تدور

 سببا   كان الذي األمر وهو ،األسباب من سبب ألي ذلك على قدرتها عدم أو ،محاكمتهم
 .الدولية الجنائية المحكمة أمام للمحاكمة دارفور ملف األمن مجلس إحالة في
 
 مجلس فشل باحتمال تنبئ األمن مجلس لقرارات التاريخية السوابق أنمن  رغمعلى الو 

 الجنائية المحكمةإلى  اإلسرائيلي االحتالل جرائم ملف إحالةب ملزم قرار إصدار في األمن
 إيجابي مردود لها يكون سوف ذاتها حد في المحاولة إنف ،األمريكي الفيتو بسبب الدولية
 لها تعرض التي يةنساناإل غير الجرائم كشف جهة من وذلك الفلسطينية، للقضية بالنسبة
 عادل حل تبني في اإلسراع ضرورة تجاه الدولي التأييد من مزيد وحشد الفلسطيني، الشعب

 القضايا مع األمن مجلس بها يتعامل التي الينيبمك والكيل االزدواجية ةسسيا وتعرية لها،
 األمريكية اإلدارة مصالح مع اإلسرائيلي االحتالل مصلحة فيها تتشابك التي العربية
 لمحكمةل المؤسس روما ميثاق وفق يتبقى نهأ إال  .االحتالل دولة لجانب دائما   المنحازة

 األساسي للنظام بالخضوع "إسرائيل" االحتالل دولة لزاممن خاللهما إ يمكن ناحالت
 :هماو  ،قسرا   الدولية الجنائية للمحكمة

 
 وفقا   وذلك الدولية، الجنائية للمحكمة العام المدعيإلى  اللجوء :األولي الحالة
 العام للمدعي يجوزو  الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 11 للمادة

 التي الجرائم في التحقيق بمباشرة نفسه تلقاء من يقوم أن الدولية الجنائية للمحكمة
 األطراف الدول قبل نم اإلحالة دون وذلك المحكمة، اختصاص ضمن تدخل

 غير دولة أو ((ب) 11 مادة) األمن مجلس قبل من أو (11ومادة  ،(أ) 11 مادة)
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 في البدء قبل يقوم، أن العام المدعي على يجب ولكن  (.11/1 مادة) طرف
 للمحكمة التمهيدية للدائرة المادية بالمستندات مدعم طلب بتقديم التحقيق، إجراءات

 عن تقل ال أصوات بأغلبية (11/1ادة م) موافقتها على والحصول (11/1 مادة)
 .أصوات ثالثة واقع من صوتين

 
 الفلسطينية السلطة تقديممن  رغمعلى ال ،1009 عامال في سابقا   فشل الخيار هذا

 حصول بعدم المحكمة لتذرع ونظرا   ،فلسطين على المحكمة والية قبول طلب
 السابق الدولية ياتناالج محكمة عام مدعي قدم الدولة، عضوية على فلسطين

 عضوية ترقية على الوطنية السلطة تعمل نأب توصية لويس مورينو أوكامبو
 .المتحدة األمم في فلسطين

 
 من للمحكمة المؤسس روما ميثاق في عضو دولة طلب هي: الثانية الحالة
 اآلن يتيحه ما وهذا ،الدولة طلب على بناء تحقيق فتح المحكمة عام مدعي
 يعني وبما ،الميثاق على هاصديقوت ،المراقب الدولة عضوية على فلسطين حصول

 تحشد نأ ينبغي ما وهذا واليتها،و  المحكمة باختصاص لسطينف دولة من فا  ااعتر 
 لكافة اإلسرائيلي االحتالل دولة تنكر استمرار ظل في خاصةبو  ،اآلن له الجهود
نسان اإل لحقوق المنظم وانتهاكها ،الدولي والقانون الدولية الشرعية قرارات

نسان اإل حقوق ضحايا حق من باتت وقضائية قانونية يلةوس فهذه ،الفلسطيني
 على العمل خالل من والعدالة اإلنصاف على الحصول من همنتمكي يجب الذين

 .الدولي الجنائي القضاء أمام اإلسرائيليين الحرب مجرمي محاسبة
 
 ياتالجنا محكمة ىإل الذهاب أنمن  البعض هاييبد التي التخوفات من الرغمعلى و 

 نهأو  الدولي، ىالقو  ميزان اختالل ظل في خاصةوب ،حدين ذو سالح الدولية
 يمنح الدولي القانون نأ التوضيح دو ن وهنا . المقاومة قادة محاكمة إسرائيل بمقدور
 مشروعية عليها ويضفى ،الوطني التحرر أو الوطنية المقاومة ألعمال شرعية
 المصير تقرير في الحق لممارسة وسيلة اعتمادها األولى ؛اثنتين حالتين في وقبوال  

 ،لذاو   .وظلمه االحتالل من للتخلص إليها اللجوء والثانية االستعمار، من والتحرر
 .اب وبين المقاومة الوطنية ضرورياإلره بين القانوني التمييزف
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 تقرير في الحق الشعوب لكل أن المتحدة األمم ميثاق من األولى المادة أكدت وقد

 العامة الجمعية عمدت ثم الحق، هذا أهميةإلى  أخرى مواد في وأشارت ،مصيرها
 في الصادر اإلعالن وأبرزها الموضوع، هذا حول المتعاقبة اإلعالنات إصدارإلى 
 مع وانسجاما   مصيرها، تقرير في الحق الشعوب لجميع أن أكد الذي ،1910 العام
 وللحقوق والسياسية المدينة للحقوق الدوليتان االتفاقيتان صدرت اإلعالن هذا

 الشعوب حق االتفاقيتان هاتان وأكدت  .1911 العام في واالقتصادية االجتماعية
 قد بما ذلك، أجل من الشعبي الكفاح بررتا كما إنمائها، وفى مصيرها تقرير في

 .له التصدي في وصمود للمستعمر مقاومة من الحاجة تستدعيه
 

 انتهاكا   يشكلفإنه  بالقوة، األرض اكتسابإلى  يهدف قسري عمل االحتالل أن بما
 كل على تحظر المتحدة األمم ميثاق من الثانية فالمادة  .الدولي القانون ألحكام
 دولة ألي السياسي واالستقالل اإلقليمية الوحدة ضد التهديد أو القوة استخدام الدول
 للعام 111 القرار فيها بما) الدولية القرارات كانت ،األساس هذا وعلى  .أخرى

 وهذا  .المحتلة بـاألراضي قانونا   وتصفها بالقوة، األرض اكتساب تدين ،(1911
 بحماية المتعلقة الدولية لألحكام المؤقتة أوضاعها ترتيب في خاضعة أنها يعنى

 الرابعة جنيف اتفاقية ألحكام وتحديدا   االحتالل، تحت الواقعين المدنيين السكان
 .الدولي ينساناإل القانون من أساسيا   جزءا   تشكل التي ،1919 للعام

 
 العسكرية عملياتها الوطني التحرر حركات تمارس التي والشروط الظروف وتجد

 ومن الدولي، المجتمع ومن الدولية واألعراف المواثيق من قبوال   إطارها في والعنيفة
 تفرضه الذي االستعمار أو االحتالل إزالة وهو ؛العمليات هذه هدف وضوح أهمها
 يجد الهدف وهذا  .الشعوب أو الدول من غيرها على الشعوب أو الدول إحدى
 خصصت المتحدة األمم أن كما العالمي، العام والرأي الدولي المجتمع من قبوال  
 الخاضعة للشعوب المصير تقرير حق وتقرير ،االستعمار لتصفية أجهزتها أحد

 .ثاق األمم المتحدة على هذا الحقمي وأكد ،لالحتالل
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 محكمة تمارس نأ لضمان الفرصة هذه فلسطين دولة تغتنم أن بد ال ،لذلك
 في والمساهمة ،ينساناإل الدولي القانون إنفاذ في اختصاصها الدولية الجنائيات

 الجماعي التظهير وجرائم ،يةنساناإل ضد والجرائم ،الحرب جرائم ضحايا حماية
 يسمح ويما ،اإلسرائيلي الحربي االحتالل سلطات مارستها التي والعرقي

 يخص ما في العقاب من اإلسرائيلي االحتالل قادة إفالت ثغرة بسد للفلسطينيين
 على الفلسطينية الدولة يساعد وبما ،الفلسطينيين ضد هاو ارتكب التي الحرب جرائم
 بتطبيق المطالبة دون حائال   ستقف كانت التي اإلجرائية القانونية العقبات تخطي
 .اإلسرائيليين الحرب مجرمي على الدولية الجنائية العدالة

 
 طبقا   دولة أي حق من أنه يعني الخيار وهذا ،العالمي االختصاص هو :الثاني الخيار
 ية،نساناإل ضد الجرائم بارتكاب المتهمين محاكمة ،1919 عاملل األربع جنيف اتالتفاقي
 مبدأ ويستند  .ذاتها الدولة لقوانين طبقا   الجرائم، هذه وقوع مكان عن النظر بصرف

 ما في غموض، أو لبس بال ،واضحا   نجده تعاقدي، أساس على العالمي االختصاص
 اتفاقيات في المشتركة 111و ،119و ،119، و10و ،19 المواد نصوص عليه تنص
 ما خاذبات   التزاما   الدول على ألقت التي (والرابعة ،والثالثة ،والثانية ،األولى) األربع جنيف
 الفاعلين على العقاب توقيع وضمان الحرب جرائم لقمع وتنفيذية تشريعية إجراءات من يلزم
 ألزمت حيث ،مرتكبها جنسية أو ،الجرائم تلك ارتكاب مكان عن النظر بغض وذلك لها،
 األربع، لالتفاقيات الجسيمة باالنتهاكات يتعلق فيما األطراف الدول النصوص، هذه

 وتقديمهم ،"جنسيتهم عن النظر بغض" االنتهاكات هذه بارتكاب المتهمين عن بالبحث
 طبقا   وذلك أخرى، دولة جانب من للمحاكمة تسليمهم أو ،الوطنية محاكمها أمام للمحاكمة

 ".التسليم أو المحاكمة إما" بـ الدول بالتزام القاضي للمبدأ
 

 دول معظم) بلدا   11 لنحو األقل على نظريا   يتيح الدولي الجنائي االختصاص ولعل
إلى  المتهمين جلب تطلب دعاوى ورفع ،الوطنية المحاكم أمام التقدم (األوربي االتحاد
ن حتى لمقاضاتهم، العدالة  رفع يمكن حيث آخر، بلد جنسيةب يتمتعون الجناة كان وا 
 جنسية الضحية يحمل أن يكفيو  المتهمين، لمالحقة الوطنية اكمالمح أمام قضائية دعاوى
 يقد مها جرائم في المتورطين مقاضاة له ليحق بلده، قضاء أمام الدعوى يرفع الذي البلد
 يتمتع كان نا  و  حتى اإلسرائيليين، لينسؤو الم من بذاته شخص ضد أو ،مجهول ضد
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 أنمن  رغمعلى الو   .الجرائم بارتكاب المساءلة عن تعفيه ال األخيرة هذه ألن بحصانة،
 عددا   هناك نإ حيث ،اآلن حتى متوفرة تزال ال العالمي االختصاصإلى  اللجوء إمكانية

 نإف ،حرب جرائم بارتكاب المتهمين بمحاكمة القانوني ونظامها قوانينها تسمح الدول من
 فالسلطة مؤثر، نحو على والعرب الفلسطينيين جانب من استثماره يجر   لم األمر

 وأهالي ،شحيحة فإمكاناته المدني المجتمع أما بعد، الباب هذا تفتح لم العربية والحكومات
 .الباهظة لتكاليفه الطريق هذا اختيارب لهم تسمح وال صعبة بأوضاع الضحايا

 
 لمعرفة الدوالرات ماليينلهم  دفعتو  محامين بتكليف مؤخرا   االحتالل دولة قامت وقد

 ضد جرائم أو حرب جرائم بارتكاب هامهمات   يمكن مسؤولين على تنطبق التي القوانين
 الدول بعض إجبار على بالعمل ،أمريكي ضغطو  وبمساعدة ،قامت كما ية،نساناإل

سبانيا وبريطانيا بلجيكا مع حدث مثلما قوانينها تعديلعلى  بيةو األور   قبول بعد وبخاصة ،وا 
 .إسرائيليينها دعاوى ضد مسؤولين قضائ

 
 كثيرا ، الدولي بالقانون تكترث ال التي وهي وتبر مها، إسرائيل صدر ضيق يفس ر هذا ولعل
 الحقا   طرضا الذي شابس ويليام الدولية التحقيق لجنة رئيس ضد هجوما   شن ت حيث

 المحتلة، الفلسطينية لألراضينسان اإل لحقوق الخاص المقرر تقرير ضد وأيضا   لالستقالة،
 "مشروعية" نيعر ضا ألنهما بوستروم، تقرير ضد وكذلك ،غولدستون وتقرير فولك، تشاردير 

 قيامهاإلى  صريحة اتهامات توجه التقارير هذه أن وبخاصة المشروع، للتساؤل وجودها
 .إلى القضاء الدولي هالة مرتكبيإحا تستحق حربجرائم  بارتكاب

 
 نإف اآلن، حتى كافية درجةب ليهاإ الرجوع وعدم ،اآلليات هذه تفعيل عدممن  رغمعلى الو 

 الحتمال تحاشيا   أوروبا،إلى  السفر يخشون أصبحوا اإلسرائيليين ولينؤ المس من الكثير
 بموجب ضدهم شكوى رفع أو سيرفع من هناك كان إذا السيما عليهم، القبض إلقاء

 .الدولي الجنائي االختصاص
 

 ،والدولية العربيةو  الفلسطينيةنسان اإل حقوق منظماتو  فلسطين دولة على يجب وهنا
 التي الالتينية أمريكا ودول سياآ ودول بيةرو واألو  اإلفريقية وبالذات- الدول مع العمل
 ارتكاب في المتورطين من وسياسيون عسكريون وقادة ضباط ومنهم ،اإلسرائيليون يرتادها
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 واليتها تفتح كي -بارتكابها األوامر إعطاء أو لها، بالتخطيط إما وذلك الحرب، جرائم
 المادة في عليها المنصوص التعاقدية اللتزاماتها وفاء   الحرب مجرمي لمالحقة الجنائية
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 111

 
 والعربية، الفلسطينية والعقوبات الجزاء قوانين تعديل على العمل أيضا   األمر يتطلب وكما
وا إذا وبخاصة جرائم، بارتكاب متهمين إسرائيليين لينؤو مس ضد دعاوى تقبل لكي  عبر مر 

 المتهمين ومحاكمة بتجريم تسمح قانونية تشريعات وجود الحالة هذه في يتعين إذ أراضيها،
 قبول في الدول من عدد في المحاكم ليهإ استندت الذي األساس هو وهذا الجرائم، بارتكاب
 هي إسرائيل بأن علما   حرب، جرائم باقتراف متهمين ضد أقيمت التي الدعاوى في النظر
 وسافرة صريحة بمخالفة قامت أنهامن  رغمعلى ال "الحق" هذا استخدامإلى  لجأ من أول

 وقامت ،1910 العام األرجنتين من أدولف آيخمان اختطاف عند الدولي، القانون لقواعد
 صدور بعد) بإعدامه قامت ثم ،محاكمته بدء عن وأعلنت غوريون، بن مطارإلى  بنقله
 .(ضده الحكم

 
 خالل من السيما مضمون، غير أنه من رغمعلى ال ممكن الخيار هذاإلى  اللجوء نإ

 كما ،العدالة يد من يفلتون الجناة تجعل قد التي القانونية والتعقيدات السياسية الضغوط
 دول السيما ،الدولية القضائية الوالية أمبد عن األوربية الدول بعض تراجعت عندما حدث
سبانيا بلجيكا،) مثل  ولينؤ المس من عدد بحق ىدعاو  تقديم ثرأ على (وبريطانيا ،وا 

 على ىدعاو  رفع يمكن ،القضائية الوالية مبدأ عن تراجعت التي بالدول وحتى ،اإلسرائيليين
 .الجنسية مزدوجي من االحتالل جيش في خدموا من
 

مرتكبي  مالحقة ،فيها القضائية والسلطة فلسطين لدولة يمكن نهأ ذكرة الجدير من ولعل
 عبر إال المجال هذا في تعمل أن يمكن ال األخيرة ولكن اإلسرائيلي، االحتالل جرائم

 يواجه قرار وهو سيادي، قرارإلى  تحتاج المالحقة هذه أن باعتبار ،التنفيذية السلطة
 الدولية القانونية بالطرق تذليلها يمكن ولكن بها، االستهانة يمكن ال عديدة عقبات

 وضمان استقاللها، وضمان القضائية السلطة وتوحيد ،االنقسام إنهاء خالل من والمحلية،
 ،فلسطين دولة عليها عتوق   التي الدولية االتفاقيات مع الفلسطينية التشريعات مةءموا
 في دور أي الفلسطيني للقضاء يظهر لم ه،تاريخ غايةول . جنيف اتفاقيات خاصةبو 
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 السبب ولعل الفلسطيني، الشعب بحق حرب جرائم بارتكاب اإلسرائيليين المتهمين مالحقة
 على القضايا من النوعية هذه عرض أو بإحالة المحامين أو الوطنية السلطة قيام عدم هو

ما ،أوسلو باتفاقية التزاما   إما ،العسكرية حتى أو النظامية المحاكم  القضاء بأن اقتناعا   وا 
ما ،المنازعات هذه في بالنظر يختص ال الفلسطيني  والوقت الجهد ذهاب من خوفا   وا 

 رغمعلى الذلك و ، الدعاوى في الصادر الحكم لتنفيذ أفق وجود عدم بسبب ،سدى والمال
 من العديد يحقق ،الدولية الجرائم في النظر صالحية الفلسطيني القضاء منح نمن أ

 في اإلسرائيلية الجرائم وتوثيق أصحابها، فقدها التي الحقوق تأكيد بينها من التي األهداف
 حقوقهم عن للبحث للضحايا جديد مجال وفتح الدولية، المعايير وحسب معتمدة ملفات

 أسس على الدولية الجرائم عن الناتجة األضرار وحصر اإلسرائيلية، الجرائم بفعل المفقودة
 ويمكن الدولي القضاء لدى قرينة ستكون الصادرة األحكام نأإلى  إضافة دقيقة، قانونية

 بتسليم تقضي أخرى دول مع قضائي تعاون اتفاقيات إبرام حالة في منها االستفادة
 .نهائية إدانة بأحكام عليهم المحكوم األجانب المجرمين

 
 باألمر ليست الفلسطينية الحالة في الدولية الجنائية المالحقة نأب إقرارنامن  رغموعلى ال
 والبشرية والمادية القانونية القدرة أهمها ؛صعيد من أكثر على قدراتإلى  تحتاج بل ،الهين
 ،لديها القانونية القدرة لتطوير ماسة فلسطينية حاجة هنالكإن ف، المطلوب بالدور للقيام
 الخبرة عدم من يعاني المجتمع نإ حيث قضائيا ، المؤهل البشري العنصر عدد وزيادة

 حديث التشريعات من النوعية هذه أن خاصةوب ،الدولي الجنائي القانون مجال في القانونية
 التعليم برامج طريق عن جماهيري وعي خلق يستوجب األمر أن كما ما، نوعا   النشأة

 الجرائم بمالحقة الفلسطيني االختصاص وأبعاد أهمية على العام الرأي ليقف ،والتوعية
 الدوليين المجرمين مالحقة في رغباته وتحقيق المجتمع، على اإليجابية وآثاره الدولية،
 .تهمومجازا

 
 خاصة محكمة إنشاء المتحدة األمم في األمن مجلس من الطلب هو: الثالث الخيار
 لمالحقة الدولية والمحكمة وكمبوديا وسيراليون اورواند يوغسالفيا محكمة غرار على مؤقتة
 :هي ذلك تحقيق دون تحول قد التي األساسية العقبة ولكن الحريري، رفيق الرئيس قتلة

 هذا مثل خاذات   يعرقل الذي األمر إسرائيل، لصالح وانحيازها الفيتو، حق واشنطن استخدام
 خطوة ولكنها ،ناجحة جدية خطوة خاذبات   التفكير عند بالحسبان أخذه ينبغي ما وهو القرار،
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 للطلب مستقبال   فقأ فتح جلأ ومن ،إسرائيل وحلفاء المتحدة الواليات إحراج جلأ من مهمة
مثل  إقرار في "السلم جلأ من متحدون" صيغة استخدام المتحدة لألمم العامة الجمعية من

 .اآلليةهذه 
 

 دولية محكمة بإنشاء المتحدة لألمم العامة الجمعيةإلى  األمر إحالة :الرابع الخيار
 لألمم العامة الجمعية بقرار الصادر ،"السالم أجل من االتحاد" لمبدأ طبقا   قبلها من خاصة
 بشأن الفقهي النزاعمن  رغمعلى الو   (.كوريا بشأن) 1910 العام في 111 رقم المتحدة
 الذي األمر عليها، والبناء اعتمادها يمكن التي السوابق إحدى يعد   نهإف المذكور، القرار
 يمكن قرار على للحصول الطاقات من الكثير وتعبئة لحشد األنشطة من المزيدإلى  يحتاج
 أغلبية على الحصولفي  ينجح ال قد الخيار هذا ولكن  .الجرائم مرتكبي مقاضاة بموجبه

ن المتحدة، األمم في  هو ما وهذا المحكمة، تمويل نع المتحدة األمم تمتنع فقد نجح وا 
 الخيارات حدأ يبقي ولكنه الخيار، هذا فرص انحسار ىإل يؤدي قد الذي األمر متوقع،

 الجمعية خالل من وقانوني ودبلوماسي سياسي اشتباك فتح خاللها من يمكن التي همةمال
 عقوبات إيقاع لضمان األمن مجلس صالحيات خدأو  ،أيضا   االحتالل إنهاء لطلب العامة
 سيؤدي مرأ وهو المتحدة، األمم ميثاق في السابع الباب بموجب االحتالل دولة على رادعة

 ىإل، المتحدة واألمم الدولية العدالة لياتآ إلصالح وعميق واسع نقاش فتح ىإل بالضرورة
 العدل محكمة "فتوى" أهمها يكون وقد ومتابعتها، سابقة مقررات إحياء على العمل جانب

 .ب الفلسطيني غير القابلة للتصرفالشع بحقوق الخاصة الجمعية وقرارات الدولية،
 

 اختصاص أنمن  رغمعلى ال :الدولية العدل محكمةإلى  اللجوء :الخامس الخيار
 وتفسير ،عليها ُتعرض التي (الدول من) الدولية النزاعات في الفصل هو المحكمة

 فإن ،استشارية فتاوى إصدار وكذلك ،القانونية والنصوص الدولية واالتفاقيات المعاهدات
 وهي المتهمين، على جزائية ليستو  مدنية أحكام بإصدار يتعلق المحكمة اختصاص

 أقامت حيث ،البوسنة سابقة وهناك والتعويض، المدنية بالمسؤولية تقضي "حقوقية محكمة"
 ولعل  .المرتكبة المجازر بسبب صربيا ضد 1991 العام الدولية العدل محكمة لدى دعوى
 جنائية، محكمة عبر المرتكبين بمالحقة الحقا   سيسهم المدني بالتعويض أحكام صدور

 قرار استعادة يمكن وهنا  .ينساناإل الدولي للقانون طبقا   وتجريمهم ضدهم عقوبات خاذالت  
 ،1000 العام العنصري الفصل جدار بناء شرعية عدم بشأن الدولية العدل محكمة
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 بسبب المتضررين الفلسطينيين السكان وتعويض ،هدمه بل ،إكماله عدمإلى  ودعوتها
 .ذلك
 

 ساهم المراقب الدولة عضوية على فلسطين حصول نأب االستنتاج يمكن ،اإلطار هذا في
 يعني الذي مرألا الذكر، سابقة الخمس لياتاآل وفق لالحتالل المالحقة خيارات تقوية في

 ضمان على تعمل كي المتحدة األمم هيئات ىإل اللجوء على الفلسطينيين قدرة تعظيم
 بحقوق الخاص الدولي والقانون ينساناإل الدولي القانون لقواعد االحتالل دولة امتثال

 من هتمكين طارإ في الفلسطيني العربي للشعب دولية حماية تأمين على والعمل ،نساناإل
قامة المصير تقرير في والمشروع العادل حقه ممارسة  وعاصمتها الفلسطينية الدولة وا 
رغام ،191 للقرار طبقا   العودة حق وتأمين ،القدس  الدولية للقرارات االمتثال على إسرائيل وا 
 .الدولي القضاءإلى  الحرب جرائم مرتكبي تقديم وكذلك المستوطنات، وتفكيك

 
 المدنية لالحتالللية ؤو المس
 العدوان عن الناجمة األضرار بإصالح االلتزام هو الدولية وليةؤ المس تحريك نتائج أهم من
 غير الفعل وقوع قبل عليه كان ماإلى  الحال إعادة طريق عن سواء المشروع، غير

 أو الجماعية، اإلبادة وجرائم يةنساناإل ضد والجرائم العدوان في المتمثل ،المشروع
 بالترضية، أو المشروعة، غير األفعال عن الناجمة األضرار كافة عن المالي التعويض

 ي،نساناإل الدولي القانون لقواعد فوفقا    .األدبية أو المعنوية باألضرار يتعلق فيما خاصةبو 
 الفوري التوقف ضرورة في األول يتمثل؛ مدنيان التزامان االحتالل سلطات عاتق على يقع
 أنواعها، بمختلف الجماعية العقوبات خاصةبو  المشروعة، غير واألعمال االنتهاكات عن

 .القانون نطاق خارج والقتل المدنيين، ضد والمميتة المفرطة القوة واستخدام
 

 قوات ترتكبها التي االنتهاكات عن والمالي العيني التعويض في فيتمثل الثاني أما
ذا  .االنتهاك قبل عليه كان ماإلى  الحال بإعادة وذلك االحتالل،  ذلك، باإلمكان يكن لم وا 

 بالسكان لحقت التي األضرار عن مالي تعويض بدفع ملزمة االحتالل سلطات فإن
 تعويض مسؤولية اإلسرائيلي االحتالل على يقع وعليه،  .االنتهاكات هذه جراء والممتلكات
 والعامة الخاصة والمنشآت المباني عن الفلسطينية الوطنية والسلطة الفلسطينيين المواطنين

 اقتلعتها، التي واألشجار ،جرفتها التي واألراضي وخربتها، االحتالل قوات قصفتها التي



18 
 

 الحصار نتيجة الفلسطيني باالقتصاد لحقت التي والخسائر دمرتها، التي التحتية والبنية
 الشهداء وذوي ىواألسر  الجرحى تعويضإلى  إضافة هذا ،المستمر والعدوان والقصف
 نتيجة تكبدها تم التي المادية الخسائر وعن بهم، حلت التي والمعاناة األلم عن األبرياء
 .المشروع غير القتل أو الجرح أو لألسر

 
 التي الدولة أن" على ،1901 لسنة البرية للحرب الهاي اتفاقية من 1 المادة نصت لقد

 عن لةسؤو م تكون وهي  .محل لذلك كان إن ،بالتعويض تلتزم االتفاقية هذه بأحكام تخل
 من 11 دةالما ونصت  ".المسلحة قواتها أفراد من فرد أي من تقع التي األعمال كافة

 الفإت عن للسكان نقدية مبالغ بدفع االحتالل دولة تقوم" أن على هانفس االتفاقية
 الدفع عدم حالة وفي  .للمتضررين فورا   المبالغ تدفع بحيث بها، واألضرار الممتلكات
 بدفع تقوم أن على المبالغ، بهذه إيصاالت السكان هؤالء تمنح المحتلة الدولة نإف الفوري،

 هذه الهاي اتفاقية بأحكام ملزمة إسرائيل وتعتبر  ".ممكن وقت بأسرع اإليصاالت هذه
 .العرفي الدولي القانون من جزءا   باعتبارها

 
 بغلق قامت ألنها إسرائيلإلى  تعويضات تدفع زالت ما سويسرا نأإلى  نشير نأ يكفيو 

 من للموت معرضين كانوا ألنهم الثانية، العالمية الحرب في اليهود الفار ين أمام حدودها
 المدنية لمسؤولياته سيتقاضى ومن ،غزة معابر إغالق ثمن سيدفع فمن النازية، جانب

 والجنائية؟
 

 لسنة 18/111 رقم العامة الجمعية قرار مثل المتحدة، األمم قرارات بعض أكدت ولقد
 اإلسرائيلي االحتالل تحت الواقعة العربية والشعوب الفلسطيني الشعب حق على ،1981

 أصاب عما كامل تعويض نيل وفي االقتصادية، وأنشطتها وثرواتها مواردها استعادة في
ضرار واستنزاف استغالل من واألنشطة والثروات الموارد تلك  من مجموعة وهناك  .وا 

 قرارات مثل االحتالل، بسبب المتضررين بتعويض المحتلة الدولة تلزم التي الدولية السوابق
 العراق مسؤولية أكدت التي ،1990 لسنة 181و ،181و ،111 رقم الدولي األمن مجلس

 الموارد واستنفاد ،البيئة أضرار ذلك في بما المادية، األضرار عن الكويت تعويض عن
 المعيار انطباق إن  .األفراد أو المؤسسات أو بالحكومة لحقت التي األضرار أو ،الطبيعية
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 غير االحتالل قوات ممارسات نتيجة الفلسطينيين المتضررين تعويض يوجب هنفس
 .إسرائيل دولة قبل من القانونية

 
 الفرص والقيود .خامسا  

 
 والعربية الفلسطينيةنسان اإل  حقوق حركة دور .1

 مجال في متقدم نحو على جهودها تطوير من الفلسطينية الحقوقية الحركة تمكنت
 الموثقة، المعلومات وتقديم المستوى، رفيع مهني نحو على االحتالل جرائم توثيق

 المجتمع ومؤسسات الشعبية األصعدة على السيما ،الدولي الدعم دائرة واجتذاب
 .المسيسة غير المدني

 
 ملفات توفير خالل من لالحتالل الحماية جدار اختراق على قادرة كانت كما

 التي الجسيمة اإلسرائيلية واالنتهاكات الحرب جرائم من عدد عن متكاملة قضائية
 الدولي األمن مجلس عبر المحاسبة لُتكب   التي العقبات وتجاوز المساءلة، تستوجب
 الجنائي القضائي االختصاص لمحاكم اللجوء عبر الدولية، الجنائية والمحكمة
 ولينؤ المس من المئات وبات بذلك، الوطنية تشريعاتها تسمح التي الدول في الدولي

 التوقيف خشية للخارج سفرهم قبل المراجعة رهن اإلسرائيليين والعسكريين السياسيين
 .دولة 11 في القضايا هذه بموجب

 
 الحقائق تقصي للجنة والمدققة الموثقة الملفات من العديد توفير في أسهمت كما

 رفعت التي (ولدستونغ لجنة) المتحدة باألممنسان اإل حقوق مجلس من المكلفة
 مالحقة يتيح الذي، 1009 – 1008 عدوان سياق في المرتكبة الجرائم عن تقريرها

 التقرير هذا استخدام إمكانية من يحد وال الدولية، المحافل عبر قانونيا   إسرائيل قادة
 واالبتزاز الضغوط ظل في تحريكه متابعة عن الفلسطينية السلطة رئاسة نكوص

 .األمريكي السياسي
 

 في تحركاتها على سياسيا   تضييقا   تشهد الفلسطينية الحقوقية المنظمات أن غير
 بعض في حكوماتها عمدت التي الدولي الجنائي القضائي االختصاص دول
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 بعضها وسعى السياسية، لألزمات تجنبا   المطلوبين المتهمين تهريبإلى  القضايا
إلى  إضافة القضايا، نظر في القضاء استمرار لمنع التشريعات تغيير محاولةى لإ

 عنها، العربي التمويل انعدام ظل وفي التقليدية، تمويلها مصادر من ماليا   التضييق
 لمؤسسات سدى ذهبت مالية اعتمادات عربية حكومات فيه خصصت وقت في
 .المالحقة مجاالت في خبيرة وغير قادرة غير

 
 والدعوة العدوان إدانة ولياتؤ بمس النهوض عن العربية الحقوقية المواقف تتخاذل لم
نهاء وقفهى لإ  المحافلمستوى  على والتحرك جرائمه، على والمحاسبة االحتالل وا 

 الشرعية وفق الفلسطيني الشعب لحقوق الدعم تعزيز أجل من والدولية العربية
 في بما الدولي، ينساناإل القانون وأحكامنسان اإل لحقوق الدولية والمعايير الدولية
 السياسي الدعم توفير باتجاه والدفع االحتالل، مقاومة مشروعية على التأكيد ذلك

 ،ولياتهؤ بمس االضطالع على الدولي المجتمع ولحمل ،الفلسطينية للحقوق العربي
 الضروري المالي الدعم لتقديم بتعهداتها الوفاء على كذلك العربية الحكومات وحث
 ،الجماعية والعقوبات ،االحتالل جرائم مواجهة في الفلسطيني الشعب صمود لتعزيز

 .الفلسطيني المجتمع على يشنها التي واإلفقار التجويع وحرب ،والحصار
 

 بمقدار محدودة تبقى التأثير على العربي الوطن في الحقوقية الحركة قدرة أن غير
 للحقوق المساندة العربية السياسات وتعزيز تعديل في التأثير على قدرتها

 ذلك في بما والمؤازرة، والتأييد التضامن على القدرة هذه تتركز حيث الفلسطينية،
 االنشغاالت ظل في حاليا   تتراجع الجهود هذه حتى لكن الدولية، المحافل في

 الشامل، االنهيار يتهددها التي العربية البلدان عدد واضطراد ناحية، من الداخلية
 وأيديولوجية، سياسية طبيعة ذات مواقف بين الحقوقية الحركة انقسامات عن فضال  
 ،السياسية بالقيود الحركة في الرئيسية اإلقليمية القاطرات فعل تأثرإلى  إضافة

 .المالية مواردها وانحسار
 

 العربي الشعبي التأييد مظاهر وتراجع العربي الرسمي الموقف .1
 الراهنة العربية األوضاع ظل في حرجة بمرحلة الفلسطينية القضية تمر

 حقوق حركة كذلك طالت التي الحادة واالستقطابات السياسية واالنقسامات
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 للحقوق العربي الشعبي التأييد مظاهر مريع نحو على تراجعت فقد ،نساناإل
إلى  إضافة العربية، البلدان وانقسام اإلقليمية المحاور بتنافسات متصلة ،الفلسطينية

 .الداخلية الفلسطينية باالنقسامات ا  مباشر  يكون يكاد نحو على التأثر
 

 تعم   التي الفوضى مظاهر ظل في لالستقرار الجارف الشعبي الميل ظهور وعقب
 فقد االنتقالية، مساراتها في وانتكاسات ثورات شهدت التي العربية التغيير بلدان

 األدق على أو الفلسطينية، القضية من الشعبية المواقف على ضمنا   ذلك انعكس
– العالمية الشعبية التأييد مظاهر باتت بحيث الشعبية، والتأثير الفعل مظاهر على
 مع تسقتو   .العربية الشعبية التأييد مظاهر من أكثر ملموسة –الغربية ذلك في بما
 بحق إجراءات خاذات  ى لإ بادرت التي الالتينية الدول بعض مواقف أيضا   ذلك

 .الفلسطينيين الضحايا مع تعاطفا   اإلسرائيلي االحتالل
 

 العربي الرسمي الموقف يكن لم اإلقليمي، والتنافس العربي االنقسام حالة ظل في
 أسفرت التي المتبادلة والتشكيك الدعاية حمالت ظل في كاف   نحو على ملموسا  

 التحرك عدم ذلك، من وضاعف  .العربي الرسمي بالموقف الوعي إهدار عن
 التي مةيالجس االنتهاكات إزاء والدولي اإلقليمي ىالمستو  على الفاعل العربي
 .ىخر أوانشغال العرب بجملة ملفات  اإلسرائيلي، االحتالل سلطات تمارسها

 
 المصالحة الوطنيةو  الفلسطينية الدولة .3

 في ،مؤخرا   ،نضاله في الفلسطيني الشعب اكتسبها التي القوة عوامل أبرز وتتمثل
ن التي الدولة وهي الفلسطينية، بالدولة الدولي االعتراف  عضوية ينقصها كان وا 

 في طرف دولة باتت إنهاف الغربي، – األمريكي التعسف بسبب المتحدة األمم
 وانضمام ،1919 للعام جنيف واتفاقيات ،نساناإل لحقوق الدولي القانون اتفاقيات
 يتوافر وبالتالي ،الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظامإلى  الفلسطينية الدولة
 لنهوضى الإ واالختصاص الوالية ذات الدولية اآلليات دعوة في الحق لها
 قدر يكتنفه ذلك أن غير اإلسرائيلية، والجرائم االنتهاكات مواجهة في ولياتهاؤ بمس
 أيضا   فيها تتجسد التي ،الفلسطيني الذاتي الحكم لسلطة بالنسبة المخاطرة من

 عرضة هاو ممثل سيكون حيث دوليا ، بها المعترف الفلسطينية الدولة مؤسسات
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 الشعب من النيل يمكن كما مختلفة، بأشكال ألشخاصهم االحتالل لمالحقة
 بقرابة يضر نحو على السلطة عن الدولية المعونات منع عبر ذاته الفلسطيني

 في السلطة على يعتمدون الذين الفلسطينيين السكان من المائة في الستين
 بتعهداتها العربية الحكومات وفاء عدم ظل في ممكنا   خيارا   ذلك يعد وال معاشاتهم،

 .المالية
 

 لحقوق الداعمين قدرة ضتقو   التي القوية العوامل أحد الفلسطيني االنقسام يعد
 عن ففضال   الدولي، الصعيد على أو العربي الصعيد على سواء الفلسطيني، الشعب
 االنقسام هذا إلذكاء والدعايات العوامل كافة توفير على اإلسرائيلي االحتالل تركيز

 مفاقمةإلى  واإلقليمية العربية التنافسات تؤدي الفلسطيني، الشعب حقوق إلضعاف
 كما الدولي، المستوى على وحضورها الفلسطينية القضية قوة على العامل هذا تأثير
 أجل من نضاله أشكال مختلف واستمرار الصمود على الفلسطيني الشعب قدرة على
 .المشروعة حقوقه نيل

 
 وتوصيات خاتمة .سادسا  

 
 الحصار استمرار من الفلسطينية األراضي في المستمر اإلسرائيلي العدوان أكد لقد

 إلنهاء والُملحة والعاجلة االستثنائية الضرورة على ،أخرى مرة   ،القدس وتهويد واالستيطان
 .واستقالله حريته الفلسطيني الشعب ونيل اإلسرائيلي، االحتالل

 
 بنهج اإلسرائيلية الحكومة تمسك على اليومية واالعتداءات الشواهد تؤكد ،ذاته القوت وفي

رهاب االحتالل  الدولي المجتمع على يفرض ما والحرب، الغاشمة والقوة المنظم الدولة وا 
 ضرورة على العدوان كدأ كما الفلسطيني، الشعب نحو بمسؤولياته االضطالع والعربي
عادة الوطنية الوحدة  بناء تكفل ديمقراطية أسس على الفلسطيني السياسي النظام بناء وا 

 التصدي وتضمن لالحتالل، ومقاومته شعبنا صمود من تعزز ،موحدة وطنية استراتيجية
 إنهاء جلأ من والضغط ،غزة قطاع فينسان اإل حقوق أوضاع في المسبوق غير لتدهورل

عادة فورا ، المعابر كافة وفتح ،غزة قطاع على المفروض المشدد اإلسرائيلي الحصار  وا 
 من والدولية العربية كاتاالشر  تعزيز وتضمن العدوان، وضحايا للنازحين واإليواء اإلعمار
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 األراضي لكافة األمد طويل اإلسرائيلي الحربي االحتالل نهاءإل الجاد العمل جلأ
 حرب جرائم من قترفيُ  فيما رئيسا   سببا   باعتباره ،1911 العام في المحتلة الفلسطينية
 ويشكل المحتلة، الفلسطينية األراضي وسائر غزة قطاع في ممنهجة جماعية وعقوبات

 غير حقوقه وضمان مصيره وتقرير دولته إقامة في الفلسطيني الشعب حق أمام عائقا  
 والمواثيق واألعراف الصلة ذات المتحدة األمم قرارات له كفلتها التي للتصرف قابلةال

 .كافة الدولية
 

 :ودوليا   ا  بيوعر  فلسطينيا   المطلوب
 األدوات كافة استخدام على تقوم شاملة استراتيجية وتطبيق إقرار في لبدءا .1

 ومحاسبة طعةومقا عزلإلى  الهادفة والسياسية والدبلوماسية الكفاحية والتحركات
عادة ،اإلسرائيلي االحتالل  الدولية الشرعية رحابإلى  الفلسطينية القضية وا 

 والمفاوضات الدولية الرباعية لفترة دورها صادرت أن بعد ،وقراراتها بمؤسساتها
 رغموعلى ال . بديلة استراتيجية لتبني جدي توجه اعتمادو  ،صيغها بمختلف الفاشلة
 ،العربي الواقع وهن ظل في خاصةبو  ،الفلسطينية القيادة على للضغوط كناادر من إ

 أي منع وأيضا   ،االحتالل قادة محاسبةب قضيت العدالة في الضحايا حقوق نإف
 .فلسطين على جديد عدوان

 ،لالحتالل والمحاسبة المقاطعة وحمالت والدبلوماسي السياسي االشتباك مواصلة .1
 استراتيجية طارإ في بالتوحد تكتمل جديدة الستراتيجية رئيسية ركيزة ذلك باعتبار
 وطنية ديمقراطية أسس على الفلسطيني السياسي النظام بناء إعادة على تقوم وطنية
 والحصار العدوان ةجهامو  في فلسطين مع الدولي التضامن حالة من تستفيد ،جديدة

 .عليها راكموتُ  المراقب الدولة عضوية على فلسطين حصول ومن ،واالستيطان
 في نقاباتالو  الحقوقيين خاصةبو  الفلسطيني، الشعب مع التضامن حركات تشجيع .1

 مالحقة على والعمل التحرك بسرعة ومطالبتهم ،الدولية الحقوقية والمؤسسات ،العالم
 جرائم من اقترفوه ما ىعل ومحاسبتهم ،للعدالة وتقديمهم اإلسرائيليين الحرب مجرمي
 العربي المجتمع في المدني المجتمع مؤسسات ومطالبة ية،نساناإل ضد وجرائم حرب

 االحتالل دولة لمقاطعة حكوماتها على الضاغطة فعالياتها بمواصلة ،العالمو 
 وعزل مقاطعة على واألفراد الدول وحث منظم، إرهاب دولة باعتبارها ،اإلسرائيلي
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 حرب جرائم بارتكاب المتهمين قادتها ومالحقة ،وثقافيا   وعسكريا   اقتصاديا   إسرائيل
 .ومحاكمتهم

 الخاصة الدولية االتفاقيات وباقي األجسام كافةى لإ ،فوري وبشكل ،النضماما .1
 لضمان الفلسطينية المؤسساتية والممارسات التشريعات وتعديل ،نساناإل بحقوق
 نحو التوجه باتجاه ىالخط وحث الوطني، الصعيد على االتفاقيات هذه بأحكام التقيد

 ههذ تقدمها التي الخدمات من االستفادة أجل من الدولية المنظمات عضوية
 .وشعبنا قضيتنا لصالح المؤسسات

 استراتيجية وضع خالل من ،والشعبية الرسمية والعربية الفلسطينية الدبلوماسية تفعيل .1
 الجاليات مع تعاونها وضمان ،العربية والمؤسسات السفارات دور تفعيل على تعمل
 .العالم وأحرار

 المتعاقدة السامية األطراف قيام لضمان والدولية والعربية الفلسطينية الجهود متابعة .1
 توقف أن أجل من ،االحتالل سلطات ىعل بالضغط بواجباتها ،جنيف اتفاقيات ىعل

جبارها ،الفلسطيني لشعبعلى ا عدوانهاو  احتاللها  القانون بأحكام االلتزام على وا 
 وتحت الحرب زمن المدنيين لحماية الرابعة جنيف اتفاقية خاصةبو  ،ينساناإل الدولي

 حقوق حماية في دورها بممارسة المتحدة لألمم التابعة األجسام ومطالبة ،االحتالل
 تقرير حق يكفل بما ،الفلسطينية بالقضية الخاصة الدولية ةيالشرع وقرارات ،نساناإل

 .الفلسطيني للشعب المصير
 االحتالل جرائم مواجهة في الفلسطيني الشعب مع التضامن صور كل تعزيز .1

 ةدانا  و  المحتل، غزة قطاع في خاصةبو  ،الفلسطينية األراضي كامل في اإلسرائيلي
 الشعب نضال دعم في والتباطؤ ،العربية المواقف وتراخي الصمت ةمر امؤ 

 االستيطان وجرائم مةيالجس االنتهاكات لوقف فعالة بتدابير والقيام ،الفلسطيني
 .باألسري والتنكيل القدس وتهويد والحصار

 ،المتحدة لألمم العامة الجمعية عبر الجادة والعربية الفلسطينية التحركات دعم .8
 عدم وحركة ،األفريقي واالتحاد ،اإلسالمي المؤتمر ومنظمة ،العربية الدول وجامعة
 ،واقتصاديا   سياسيا   ومحاصرته االحتالل ةمقاطع على الجدي والعمل ،االنحياز
 الدولية العدل محكمة فتوى ارواستثم التوسعية، العدوانية سياساته وفضح ،وثقافيا  
 اتفاقيات على الموقعة األطراف الدول على والضغط الدولية، التحقيق لجان وتقارير
 الرابعة جنيف اتفاقية في المتعاقدة السامية األطراف للدول عاجل مؤتمر لعقد جنيف



25 
 

 الحرب جرائم في والنظر ،الفلسطينيين للمدنيين الحماية وفرض ،االتفاقية لتطبيق
 .عنها والمساءلة اإلسرائيلي االحتالل يرتكبها التي

 ودولية عربية هيئة أوسع لتشكيل الفلسطينية المدني المجتمع منظمات جهود دعم .9
 الحقائق تقصي لجنة مهمة إنجاح على العملو  اإلسرائيليين، الحرب مجرمي لمالحقة
 يتعرض التي الضغوط جهةامو و  المتحدة، باألممنسان اإل حقوق مجلس من المقرة
 .االحتالل دولة وحلفاء الصهيوني اللوبي قبل من هاؤ أعضا لها

 موقف أجل من والضغط ،والدولي العربي الشعبي التضامن أشكال مختلف تنشيط .10
 المجتمع مؤسسات دور وتفعيل الفلسطيني، الشعب لمساندة جاد ودولي عربي
 السياسي التضامن أشكال كافة لتقديم العاجل للتحرك والدولية العربية المدني

 .الفلسطيني الشعب مع والثقافي واالقتصادي
نهاء اإلعمار إعادة جهود مساندة .11  القضية عزل في واالستمرار االنقسام وا 

 محاوالت ومناهضة ،اإلقليمية وكذلك ،العربية العربية الخالفات عن الفلسطينية
نجاح ،الفلسطينية ةالوطني المصالحة جهود مساندةو  الفلسطينيين، شيطنة  مسار وا 
عادة ،فلسطين في االنتقالية العدالة  .ديمقراطية أسس على السياسي النظام بناء وا 

 
 ،وختاما  ... 

 المؤسسات دور من االستفادة أجل من وموحدة، واضحة أساليب تضم استراتيجية مطلوب
 ،الداخلي البيت ترتيب هو المطاف، نهاية في الحاسم العامل أن على التأكيد مع الدولية،
 كافة مع العمل يكفل بما ،متواز   بشكل كافة المسارات على والعمل ،الوحدة واستعادة
 والسالم والعدل الحرية محبي وكل ومؤسسات دولمن  الفلسطيني الشعب أصدقاء

 الشعب لمؤازرة مساعيهم جل وبذل ،وتفعليها جهودهم تكثيفل ،العالم في لديمقراطيةوا
 وتمكين ،جرائمه على ومحاسبته ،االحتالل إنهاء جلأ من العادل نضاله في الفلسطيني

 على وكرامة بحرية العيش له يتسنى حتى ،المشروعة حقوقه نيل من الفلسطيني الشعب
 .األرض شعوب كل مثل ذلك في مثله ،وطنه رضأ


