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فلسطين
التاريخ اإلجرائي
 - 51احلالة يف فلسطني قيد الدراسة األولية منذ  16كانون الثاين/يناير .)11( 2015
 - 52وتلقى املكتب ما جمموعه  98بالغا عمال باملادة  15فيما يتعلق باحلالة يف فلسطني منذ  13حزيران/يونيه .2014
المسائل األولية المتصلة باالختصاص
 - 53يف  1كانون الثاين/يناير  ،2015أودعت حكومة دولة فلسطني إعالنا مبوجب املادة  )3(12من نظام روما األساسي
تقبل فيه اختصاص احملكمة بشأن اجلرائم املدعى بارتكاهبا ’’يف األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك القدس الشرقية ،منذ 13
حزيران/يونيه  .‘‘2014ويف  2كانون الثاين/يناير  ،2015انضمت حكومة دولة فلسطني إىل نظام روما األساسي بإيداع
صك انضمامها لدى األمني العام لألمم املتحدة .ودخل النظام األساسي حيز النفاذ جتاه دولة فلسطني يف  1نيسان/أبريل
.2015
معلومات سياقية أساسية
الضفة الغربية والقدس الشرقية
 - 54يف حزيران/يونيه  ،1967اندلع نزاع مسلح دويل (حرب األيام الستة) بني إسرائيل والدول اجملاورة ،ونتيجة لذلك
استولت إسرائيل على عدد من األراضي مبا فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية .وبعد انتهاء حرب األيام الستة مباشرة ،أقامت
إسرائيل إدارة عسكرية يف الضفة الغربية ،وسنت قوانني وأصدرت أوامر تؤدي عمليا إىل توسيع نطاق تطبيق قوانني إسرائيل
واختصاصها القضائي وإدارهتا على القدس الشرقية .ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،1981أنشأت إسرائيل إدارة مدنية منفصلة

( )11املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،فاتو بنسودا ،تفتح دراسة أولية للحالة يف فلسطني 16 ،كانون الثاين/يناير .2015

’’إلدارة مجيع املسائل املدنية اإلقليمية‘‘ يف الضفة الغربية .ويف  30متوز/يوليه  ،1980أقر الكنيست ’’قانونا أساسيا‘‘ جعل
مبوجبه من مدينة القدس العاصمة ’’الكاملة واملوحدة‘‘ إلسرائيل.
 - 55وعمال باتفاقات أوسلو ألعوام  ،1995-1993اعرتفت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل كل منهما باألخرى

رمسيا  ،ووافقتا على التسليم التدرجيي لبعض املناطق املأهولة بالسكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية إىل السلطة الوطنية
الفلسطينية (أو ’’السلطة الفلسطينية‘‘) .ومبوجب االتفاق املؤقت لعام  ،1995قسمت الضفة الغربية إىل ثالث مناطق إدارية:
(املنطقة ألف -وتكون فيها السيطرة املدنية واألمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ واملنطقة باء -وتكون فيها السيطرة املدنية
للفلسطينيني ،بينما تكون السيطرة األمنية إسرائيلية-فلسطينية مشرتكة؛ واملنطقة جيم -وتكون فيها السيطرة املدنية واألمنية
الكاملة إلسرائيل).
 - 56وتوقفت حمادثات السالم بني الطرفني يف عام  1995وتالها على مر السنني عدد من جوالت املفاوضات مبا فيها قمة
كامب ديفيد لعام  2000وخريطة الطريق للسالم يف  ،2003/2002إضافة إىل حمادثات السالم املتقطعة واملبادرات ذات
الصلة هبا منذ عام  .2007وحىت اآلن ،مل يتم التوصل إىل اتفاق سالم هنائي ،وال يزال عدد من املسائل دون حل ،مبا يف ذلك
ترسيم احلدود واألمن وحقوق املياه والسيطرة على مدينة القدس واملستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية والالجئون وحرية تنقل
الفلسطينيني .
غزة
 - 57يف  7متوز/يوليه  ،2014شنت إسرائيل ’’عملية اجلرف الصامد‘‘ ،اليت استمرت  51يوما .واستنادا إىل السلطات
اإلسرائيلية ،فإن اهلدف من العملية هو شل القدرات العسكرية حلركة محاس وغريها من اجلماعات العاملة يف غزة ،وحتييد شبكة
أنفاقها عرب احلدود ووقف هجماهتا بالصواريخ وقذائف اهلاون على إسرائيل .وتشكلت العملية من ثالث مراحل :فبعد املرحلة
األولية اليت ركزت على الغارات اجلوية ،شنت إسرائيل عملية برية يف  17متوز/يوليه 2014؛ بينما اتسمت املرحلة الثالثة اليت
بدأت يف  5آب/أغسطس وما بعده بتعاقب وقف إطالق النار والغارات اجلوية .وشاركت عدة مجاعات فلسطينية مسلحة يف
األعمال العدائية ،وأبرزها اجلناحان املسلحان حلركيت محاس واجلهاد اإلسالمي الفلسطينيتني إضافة إىل ألوية الناصر صالح
الدين .وانتهت األعمال العدائية يف  26آب/أغسطس  2014عندما اتفق الطرفان على وقف غري مشروط إلطالق النار.
الجرائم المـُدَّعى بارتكابها

 - 58ال خيل املوجز التايل للجرائم املـدعى بارتكاهبا مبا يقرره املكتب مستقبال فيما يتعلق مبمارسة احملكمة الختصاصها
اإلقليمي أو الشخصي .وال ينبغي النظر إليه على أنه يشري صراحة أو ضمنا إىل أي تكييف قانوين خاص أو بت حمدد يف
الوقائع فيما يتصل بالسلوك املزعوم ارتكابه .وعالوة على ذلك ،ال خيل املوجز الوارد أدناه باحتمال حتديد املكتب يف سياق
حتليله املستمر ألي جرائم أخرى يدعى بارتكاهبا.
الضفة الغربية والقدس الشرقية
 - 59أنشطة املستوطنات :يدعى بأن السلطات اإلسرائيلية قد شاركت يف عملية توطني املدنيني يف أراضي الضفة الغربية ،مبا
فيها القدس الشرقية ،وإبعاد الفلسطينيني قسرا عن ديارهم يف الضفة الغربية والقدس الشرقية .وتفيد التقارير بأن األنشطة املتصلة
باالستيطان مشلت مصادرة األراضي واالستيالء عليها؛ والتخطيط للتوسع يف املستوطنات واإلذن به ،ويف حالة واحدة على
األقل ،اإلذن مبستوطنة جديدة؛ وبناء الوحدات السكنية والبىن التحتية ذات الصلة هبا يف املستوطنات؛ وتسوية الوضع القانوين
للمباين اليت شيدت دون احلصول على اإلذن الالزم من السلطات اإلسرائيلية (وهي ما يسمى بـ ’’البؤر االستيطانية‘‘)؛
وختصيص اإلعانات العامة واحلوافز والتمويل على وجه التحديد للمستوطنني والسلطات احمللية للمستوطنات لتشجيع اهلجرة إىل
املستوطنات وتعزيز تنميتها االقتصادية.
 - 60وعلى وجه اخلصوص ،يدعى بأن السلطات اإلسرائيلية أقرت يف السنوات األخرية خططا واختذت عددا من اإلجراءات
اإلدارية لبناء آالف الوحدات السكنية يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك القدس الشرقية .واستنادا إىل مفوضية األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان (أو ’’مفوضية حقوق اإلنسان‘‘) ،و خضعت خططا استيطانية لبناء  2 264وحدة سكنية يف املنطقة
(جيم) يف عام  ،2016يف حني وصلت اخلطط لبناء  710وحدة سكنية إىل مرحلة املوافقة النهائية يف العام ذاته .وفيما يتعلق
بالقدس الشرقية ،وضعت السلطات اإلسرائيلية  -يف الفرتة ما بني عام  2014وهناية عام  - 2016خططا إلنشاء ما ال يقل
عن  6 157وحدة سكنية .وباإلضافة إىل ذلك ،استنادا إىل البيانات الرمسية اإلسرائيلية ،بدأت أعمال بناء  2 884مسكنا
جديدا يف املستوطنات يف عام  ،2016بينما ظل  4 196مسكنا جديدا يف انتظار البناء الفعلي يف هناية عام  .2016وال
تشمل هذه األرقام البناء يف القدس الشرقية ،اليت تعتربها إسرائيل جزءا ال يتجزأ من عاصمتها.

 - 61ويف آذار/مارس  ،2017وألول مرة منذ عقود ،أفادت التقارير بأن اجمللس األمين اإلسرائيلي قد أقر بناء مستوطنة
جديدة كليا لضمان إعادة توطني سكان بؤرة أمونا االستيطانية ،الذين ت إجالؤهم يف شباط/فرباير  2017مبوجب قرار
أصدرته حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية يف كانون األول/ديسمرب .2014
 - 62ويدعى أيضا بأن السلطات اإلسرائيلية قد شاركت يف هدم املمتلكات الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيني من
منازهلم يف الضفة الغربية والقدس الشرقية .ففي الفرتة ما بني  1آب/أغسطس  2016و 30أيلول/سبتمرب  ،2017استنادا
مبىن
لألرقام اليت نشرها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،صادرت السلطات اإلسرائيلية و/أو هدمت ً 734
مبىن سكنيا يقع يف القدس الشرقية .وأفادت التقارير
مبىن سكنيا مأهوال بالسكان ،منها ً 48
مملوكا للفلسطينيني ،مبا فيها ً 180
بأن عمليات اهلدم والطرد هذه أدت إىل تشريد ما جمموعه  1 029فردا ،من بينهم  493امرأة و 529طفال .وعالوة على
ذلك ،أفادت التقارير بأن السلطات اإلسرائيلية واصلت ،يف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،خططها الرامية إىل إعادة توطني
جمتمعات البدو وغريها من جمتمعات الرعاة املوجودة يف منطقة ما يسمى بـ ’’شرق  ‘‘1وما حوهلا ،بطرق منها االستيالء على
املمتلكات السكنية والبنيات التحتية املتصلة هبا وهدمها.
 - 63اجلرائم املزعومة األخرى :إىل جانب االدعاءات املتصلة مباشرة بأنشطة االستيطان ،تلقى املكتب أيضا معلومات بشأن
ما يدعى به من إقامة نظام مؤسسي للتمييز املنهجي يزعم أنه حيرم الفلسطينيني من عدد من حقوق اإلنسان األساسية الواجبة
هلم.
النزاع في غزة
 - 64أدى النزاع الذي دار يف غزة يف الفرتة من  7متوز/يوليه حىت  26آب/أغسطس  2014إىل سقوط عدد كبري من القتلى
واجلرحى يف صفوف املدنيني ،وإحلاق أضرار بالغة مببان مدنية وبىن حتتية أو تدمريها ،وتشريد مجاعي .واستنادا ملصادر متعددة ،أفادت
التقارير مبقتل ما يزيد على  2 000فلسطيين ،من بينهم أكثر من  1 000مدين ،واستنادا للتقارير قتل ما يزيد على  70إسرائيليا ،من
بينهم  6مدنيني ،بينما أفادت التقارير بإصابة أكثر من  11 000فلسطيين وما يصل إىل  1 600إسرائيلي جبروح ،نتيجةً لألعمال
العدائية .غري أن األرقام املبلغ عنها من خمتلف املصادر تتفاوت بشأن إمجايل عدد القتلى واجلرحى ،ونسبة القتلى واجلرحى من املدنيني
مقارنة باملقاتلني ،ونسبة من قتلوا أو جرحوا عرضيا يف صفوف املدنيني بسبب استهداف األهداف العسكرية.

 - 65وأفادت التقارير بأن النزاع كان له أيضا تأثري كبري على األطفال .ويستفاد من التقارير بأن ما يزيد على  500طفل
فلسطيين وطفل إسرائيلي واحد قد قتلوا ،ببنما أصيب ما يزيد على  3 000طفل فلسطيين وحنو  270طفال إسرائيليا يف أثناء
النزاع .وإضافة إىل ذلك ،ت اإلبالغ عن عدة حاالت جتنيد لألطفال من قبل مجاعات مسلحة فلسطينية.
 - 66ويدعى بأن مجيع األطراف ارتكبت جرائم يف خالل النزاع الذي دام  51يوما .وقد زعم أن جيش الدفاع اإلسرائيلي
وجه هجمات ضد املدنيني واألعيان املدنية ،من قبيل اهلجمات اليت شنت أو أثرت على :املناطق واملباين السكنية؛ واملرافق
الطبية؛ وسيارات اإلسعاف؛ والعاملني الطبيني؛ ومدارس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق
األدىن (’’األونروا‘‘) اليت استخدمت كمالجئ معينة للطوارئ؛ وخمتلف األعيان والبنيات التحتية املدنية األخرى .وباإلضافة إىل
شن هجمات بالصواريخ واهلاون على
ذلك ،زعم أن أفراد اجلماعات املسلحة الفلسطينية ارتكبوا جرائم تتعلق جبملة أمور منها ُّ
إسرائيل ،واالستخدام املزعوم لألشخاص احملميني دروعا بشرية ،وما ادعي به من إساءة معاملة األشخاص املتهمني بالتعاون مع
إسرائيل وإعدامهم.
االختصاص الموضوعي
 - 67وتثري الدراسة األولية للحالة يف فلسطني حتديات حمددة تتعلق باخللوص إىل قرارات وقائعية وقانونية .ويف هذا الصدد
األخري ،يتعني على املكتب أن ينظر بوجه خاص يف التحديات اليت قد تواجه اختصاص احملكمة و/أو نطاق أي اختصاص من
هذا القبيل.
 - 68وقد نشأ أيضا عدد من املسائل القانونية اجلديدة و/أو املعقدة فيما يتعلق بتحليل املكتب للجرائم اليت يدعى بارتكاهبا
يف الضفة الغربية والقدس الشرقية يف أثناء النزاع يف غزة يف عام  .2014وقد سعى املكتب ،لدى إجراء حتليله ،إىل معاجلة
املسائل القانونية الرئيسية من خالل إجراء دراسة متعمقة وشاملة للقانون الواجب التطبيق والشرح املتصل به .ويرد أدناه موجز
لبعض هذه املسائل.
 - 69ففيما يتعلق بالنظام القانوين احملدد الواجب التطبيق على احلالة يف الضفة الغربية ،ترى إسرائيل أنه ال ينبغي اعتبار املنطقة
أرضا حمتلة ،بل ينبغي اعتبارها ’’أرضا متنازعا عليها‘‘ ،موضوع مطالبات متنافسة ،سيسوى وضعها القانوين يف هناية املطاف يف
سياق مفاوضات عملية السالم .وهلذا السبب ،اختذت إسرائيل موقفا ترفض مبوجبه تطبيق اتفاقيات جنيف على املنطقة حبكم
القانون ،لكنها تقبل تطبيق األحكام اإلنسانية حبكم الواقع .ومن ناحية أخرى ،خلصت اهليئات احلكومية الدولية واهليئات

القضائية الدولية دوريا إىل قرارات تفيد بأن الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،أرض حتتلها إسرائيل منذ عام  .1967ومن
هذه اهليئات حمكمة العدل الدولية اليت أصدرت فتوى يف عام  2004بشأن اجلدار اإلسرائيلي ،وجملس األمن واجلمعية العامة
التابعان لألمم املتحدة يف شىت القرارات اليت اعتمدت على مدى السنوات اخلمسني املاضية .ويف  23كانون األول/ديسمرب
 ،2016اختذ جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار  2334الذي أعاد فيه تأكيد وضع الضفة الغربية كأرض حمتلة ،وأدان
صراحة ’’بناء املستوطنات وتوسيعها ،ونقل املستوطنني اإلسرائيليني ومصادرة األراضي وهدم املنازل وتشريد املدنيني
الفلسطينيني ،يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين والقرارات ذات الصلة‘‘.
 - 70وفيما يتعلق بتحليل املكتب للنزاع الذي دار يف غزة يف عام  ،2014فإن التوصيف القانوين املناسب للنزاع يطرح عدة
صعوبات يف ضوء الطبيعة الفريدة للنزاع .فلئن كان معظم اآلراء تتفق على وجود نزاع مسلح ،فإن تصنيف النزاع بأن له طابعا
دوليا أو طابعا غري دويل ،أو بأن له طابعا دوليا وطابعا غري دويل بالتوازي ،يظل موضوع نقاش كبري ووجهات نظر متباينة .ويف
هذا الصدد ،ال ينبع اخلالف يف املقام األول من الوقائع بل إنه يصدر عن منظورات قانونية خمتلفة .ولتصنيف النزاع الذي دار
يف غزة يف عام  2014أثر على حتليل املكتب جلرائم معينة ادعي بارتكاهبا يف خالل النزاع يف عام  .2014ولئن كان عدد من
اجلرائم ذات الصلة احملتملة باحلالة متشابه تشاهبا جوهريا يف سياق النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية،
فإن بعض أحكام جرائم احلرب مبوجب النظام األساسي ال يسري فيما يبدو إال على النزاعات املسلحة الدولية.
 - 71ويثري حتليل اجلرائم املدعى بارتكاهبا يف خالل النزاع الذي دار يف غزة عام  2014مسائل أخرى ختص تفسري وتطبيق
األحكام املتصلة بشىت األفعال اجلرمية املتعلقة بسري األعمال العدائية والواردة يف املادة  8من النظام األساسي .وال يزال يتعني
على احملكمة تناول العديد من هذه املسائل ،ويف بعض احلاالت ،تنطوي هذه املسائل على مفاهيم القانون اإلنساين الدويل اليت
قد ال تتوافق بشأهنا آراء الدول واخلرباء واألكادمييني.
أنشطة مكتب المدعي العام
 - 72يف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصل املكتب النظر يف املذكرات ذات الصلة واملعلومات األخرى املتاحة بشأن
املسائل املتصلة مبمارسة احملكمة الختصاصها اإلقليمي والشخصي يف فلسطني.

 - 73ويف العام املاضي ،أحرز املكتب أيضا تقدما يف حتليله للجرائم اليت يدعى بأن الطرفني ارتكباها يف النزاع الذي دار يف
غزة يف عام  ،2014كما أحرز تقدما يف حتليله لبعض اجلرائم املدعى بارتكاهبا يف الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 13
حزيران/يونيه  .2014وعالوة على ذلك ،تابع املكتب عن كثب التطورات واألحداث ذات الصلة يف املنطقة.
 - 74ولكي جيري املكتب حتليله القانوين والوقائعي ،قام باستعراض وتقييم جمموعة كبرية من املعلومات الواردة من شىت أنواع
املصادر ،مبا يف ذلك املعلومات املتاحة للعموم إىل جانب املعلومات واملواد اليت قدمها إىل املكتب ذوو الصلة من األفراد
واملنظمات غري احلكومية احمللية والدولية ،واملنظمات الدولية ،والدول .وسريا على املمارسة املعياربة ،أخضع املكتب مصادر هذه
املعلومات لتقييم دقيق ،مبا يف ذلك من حيث موثوقية مصادر املعلومات الواردة ومصداقيتها .ويف هذا الصدد ،واصل املكتب
اختاذ خطوات للتحقق من عدد من املسائل الوقائعية ذات الصلة والتأكد من براهينها ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،عن طريق
طلب معلومات إضافية من اجلهات الفاعلة ذات الصلة.
 - 75وفيما يتعلق بالنزاع يف غزة يف عام  ،2014ركز املكتب على بعض احلوادث املبلغ عنها ،من بني آالف احلاالت اليت
وثقها املكتب سابقا ومجعها يف قواعد بيانات شاملة .ويف هذا الصدد ،سعى املكتب إىل اختيار حوادث تبدو شديدة اخلطورة
فيما يتعلق باألذى الذي ادعي بأنه حلق باملدنيني واألعيان املدنية و/أو اليت متثل األمناط الرئيسية للسلوك املدعى حبدوثه ،من
قبيل طريقة العمل املنتهجة أو أنواع األهداف أو األعيان اليت ادعي بتضررها من اهلجمات ،واملناطق اجلغرافية اليت يبدو أهنا
تأثرت بشكل خاص يف أثناء النزاع .وإضافة إىل ذلك ،أوىل املكتب األولوية للحوادث اليت تتوفر بشأهنا جمموعة من املصادر
واملعلومات الكافية واملتاحة إلجراء حتليل موضوعي وشامل .وعلى وجه التحديد ،سعى املكتب إىل مجع معلومات إضافية عن
بعض الوقائع الرئيسية ذات الصلة بتقييم األركان املطلوبة يف اجلرائم احملتمل انطباقها مبوجب النظام األساسي والتحقق من تلك
املعلومات ،ومنها مثال املعلومات املتعلقة بظروف اهلجوم املدعى بشنه ،ووجود أي هدف عسكري وطبيعته ،واألسلحة
املستخدمة ،وأي تدابري حتوطية متخذة  ،وقصد من ادعي بارتكاهبم تلك األعمال وعلمهم هبا ،ومستوى أي ضرر ناتج عن
ذلك وطبيعته.
 - 76وفيما يتعلق باحلالة يف الضفة الغربية والقدس الشرقية ،ركز املكتب حتليله على األنشطة املتصلة باالستيطان ،وال سيما
فيما يتعلق مبا ادعي به من حركة األشخاص من األراضي املعنية وإليها .ويف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصل املكتب مجع
املعلومات ذات الصلة وتابع عن كثب التطورات الوقائعية والتشريعية والقضائية يف امليدان ،مبا يف ذلك العمليات املتصلة
باالستيالء على األراضي ،واملوافقة على خطط االستيطان ،وبدء اإلنشاءات اجلديدة ،وإجراءات ختصيص امليزانية ،إىل جانب
إصدار وإنفاذ إشعارات اإلخالء واهلدم وغريها من التدابري األخرى اليت متكن من هتجري السكان الفلسطينيني.

 - 77وواصل املكتب أيضا التشاور مع سلطات الدولة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن املسائل
ذات الصلة بالدراسة األولية .ومشل ذلك ،على سبيل املثال ،عقد سلسلة من االجتماعات مع خمتلف أصحاب املصلحة ذوي
الصلة يف مقر احملكمة ،من قبيل عقد اجتماع مع كبار مسؤويل وممثلي حكومة دولة فلسطني يف حزيران/يونيه  .2017ويف
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت حكومة دولة فلسطني أيضا تقدمي تقارير شهرية إىل املكتب تتضمن معلومات عما
ادعي به من جرائم جيري ارتكاهبا ،وكذلك عن التطورات األخرى ذات الصلة بالدراسة األولية.
االستنتاج والخطوات المقبلة
 - 78أحرز املكتب تقدما كبريا يف تقييمه للمسائل الوقائعية والقانونية ذات الصلة والالزمة لتقرير ما إذا كان هناك أساس
معقول للشروع يف إجراء حتقيق .وبصفة خاصة ،استعرض املكتب آالف الصفحات من املواد ،وصاغ مستندات حتليلية
متعددة .وسيستمر هذا التقييم ،يف تقيد صارم بالنظام األساسي ،بغية التوصل إىل استنتاجات بشأن مسائل االختصاص
القضائي يف إطار زمين معقول .وسيقيم املكتب أيضا ،وفقا لسياسته املتعلقة بالدراسات األولية ،املعلومات املتعلقة باإلجراءات
الوطنية اليت حيتمل أن تكون ذات صلة ،إذا لزم األمر وحسب االقتضاء .وميكن أيضا أن تدرج يف حتليل املكتب أي جرائم
يدعى بوقوعها مستقبال يف سياق نفس احلالة.

