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اليوم، تقبل فلسطين سلطة محكمة الجنايات الدولية القضائية، أو بكلمات أخرى، اليوم 

"تقبل المحكمة أن تقبل فلسطين بسلطة المحكمة".  وهذه التركيبة الغريبة هي األدق، بما أّن 

ما يهّم هو ليس طلب فلسطين األقرب الى الخيال باالنضمام الى محكمة الهاي، بل اعتراف 

 دولية بقدرة فلسطين على االنضمام اليها. المحكمة ال

 

المطالبات الفلسطينية إلقامة دولتهم ليست بالجديدة.  ولكن ما تغيّر اآلن هو أّن 

الفلسطينيين اليوم يطالبون )ويحصلون على( عضوية في المؤسسات الدولية.  ولكن فلسطين 

لبات تحمل في طيّاتها الكثير التزال تملك القليل من مقومات الدولة، ما يعني أّن هذه المطا

من المشاكل واالضطرابات للمحكمة الدولية وإلسرائيل ولفلسطين بحّد ذاتها.  وهو تذكير، 

بأنه في عالم الدول، من المهم تحقيق االعتراف بالدولة.  بالنسبة للفلسطينيين، يعتبر 

 االعتراف بالدولة تخيّل يستحق العناء ألجله. 

 

اقية روما، الميثاق التأسيسي لمحكمة الجنايات الدولية، وقعت فلسطين على اتف 

وأصدرت فلسطين بياناً تؤكد فيه قبول سلطة المحكمة القضائية، وهو أمر تستطيع الدولة 

، االنضمام الى محكمة الجنايات الدولية، إاّل 9002القيام به.  حاولت فلسطين سابقاً، في عام 

بسبب أّن "األجهزة المختصة" في األمم المتحدة لم  أنها رفضت بعد تأخير دام ثالث سنوات،

تعترف بدولة فلسطينية. القرار غير منطقي، حتى أنه وصف بالجبان: إذ ال يحتّم على 

محكمة الجنايات الدولية الرجوع الى معايير األمم المتحدة التي ال تشّكل مرادفاً للدولة.  

 العالم. محكمة فتية، ال تريد الخوض في أحد أقدم نزاعات 

 

إبقاء الذئب بعيداً عن الموضوع لفترة من الزمن.   الهاياستطاعت مراوغة محكمة 

، اعترفت الجمعية العامة في األمم المتحدة 9009ولكن في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 

بفلسطين كدولة غير عضو، ومنحتها صفة المراقب؛ ووفقاً لمنطق محكمة الهاي المتمحور 

ى محكمة الجنايات الدولية.  وعندما حول األمم المتحدة تستطيع فلسطين اآلن االنضمام ال

تقّدمت فلسطين بطلب االنضمام للمرة الثانية في شهر كانون الثاني / يناير، تّم قبول الطلب 

 سريعاً. 
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تأمل فلسطين أن تحاكم المحكمة إسرائيل النتهاكاتها في الضفة الغربية وغزة.  ومهما 

المشاكل للمحكمة الدولية.  فقد سبق  كانت المكاسب، فإن قضية كهذه قد تتسبب بالكثير من

وأن قدمت الواليات المتحدة، الحليف األساسي إلسرائيل، مذكرة احتجاج توضح فيها أن 

فلسطين ليست بدولة.  الواليات المتحدة األميركية ليست طرفاً في المحكمة، نظراً ألنها 

فعل الكثير في سبيل وقّعت على اتفاقية روما لكنها لم تصّدق عليها، ولكن باستطاعتها 

تقويض ما تحاول المحكمة القيام به، بما في ذلك دعم الدول اإلفريقية الساخطة التي سبق 

وأن توعدت بترك المحكمة.  محكمة الجنايات الدولية هي مؤسسة ضعيفة، وقد يكون تقديم 

 إسرائيل للمحاكمة أمراً مميتاً. 

 

سيكون هنالك الكثير من التعقيدات التي ستؤّمن للمحكمة طريقاً للهروب.  مثل اتفاقية 

، التي تؤكد أّن إسرائيل هي السلطة الوحيدة على 0221، الموقعة في عام 9أوسلو

اإلسرائيليين في األراضي الفلسطينية.  ما يعني أّن فلسطين ال تملك أي سلطة.  كما أن هناك 

راضي الفلسطينية وما هو حدود فلسطين؛ إذ إّن تعريف الحدود الفلسطينية أسئلة عّدة حول األ

 يعني تعريف حدود إسرائيل. 

 

ولكن إذا لم تقم المحكمة بمالحقة القضية، فسيشكل هذا األمر خطراً عليها.  هنالك الكثير 

ريقية، من االنتقادات تحوم حول المحكمة، وذلك بسبب مالحقتها لقضايا معنية في الدول اإلف

ولهذا السبب تهدد الكثير من الدول اإلفريقية باالنسحاب من المحكمة.  الكثير من دول العالم 

واحتاللها للضفة الغربية انتهاك  9002تعتبر أّن ما فعلته إسرائيل في حرب غزة عام 

 صارخ للقانون الدولي.  وإذا ما بقيت المحكمة على حالها في عدم مالحقتها ألفعال إسرائيل،

 فسيكون مظهرها سّيء أمام باقي الدول. 

 

ومهما كانت األخطار التي تهدد المحكمة الدولية، فإن األخطار التي تهدد إسرائيل هي 

أكبر وأكثر.  فإذا ما قاضت المحكمة أحد الجنود أو السياسيين اإلسرائيليين، فسيترتّب عليه 

عظم الدول األوروبية، أعضاء في دولة، بما فيها م 099اختيار مكان إجازته بحذر: فهنالك 

 محكمة الجنايات الدولية، ستجبرهم على تسليم أنفسهم. 
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هنالك العديد من االعتراضات على تلك السيناريوهات؛ ولكن اآلن وبعدما أصبح 

للمحكمة سلطة في فلسطين، فهي تملك القدرة لتقرر بمفردها إذا ما كان هناك ما يبرر هذا 

ة أمام المجتمع الدولي كمحكمة مختصة، ستجبرها على قبول بالغ التحقيق.  صورة المحكم

ضد اإلسرائيليين بشكل جدّي.  وفي كلتا الحالتين، القرار ليس إلسرائيل؛ وفي نهاية األمر، 

 هذه هي تلك الفكرة األساسية الكامنة وراء الموضوع برّمته. 

 

 تدويل األمر 

الفلسطينيين لتدويل صراعهم مع  االنضمام الى المحكمة هو جزء من استراتيجية

اإلسرائيليين.  فقد قام الفلسيطينيون بالتوقيع على معاهدات عّدة في اآلونة األخيرة منها 

اتفاقية روما واتفاقية اإلبادة الجماعية، والعهد األولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 لفلسطينية "انتفاضة ديبلوماسية."واتفاقية فيينّا، في ما يعتبره بعض أعضاء منظمة التحرير ا

 

الفلسطينيون فعلوا هذا بهدف الهروب من التفاوض مع اإلسرائيليين فقط.  لقد دعم 

اإلسرائيليون بشكل دائم حّل الدولتين، ولكن بشكل وهمّي ال أكثر.) ولكن في االنتخابات 

اره بعد أياٍم.( الماضية عارض نتنياهو المفاوضات مع الفلسطينيين، ليعود ويتراجع عن قر

إسرائيل تستفيد من عالقاتها الوثيقة وغير المتناظرة مع الفلسطينيين، ويصّرون على 

اعتراف الفلسطينيين بحّق إسرائيل في الوجود وهويتها العبرية، كشرط لبدء المفاوضات 

 معهم. 

 

االستراتيجية تعني أيضاً تخطّي الواليات المتحدة األميركية: وعلى الرغم من 

ضطرابات التي تعانيها العالقة بين أوباما ونتنياهو، تبقى أميركا الى جانب اسرائيل.  اال

وبغض النظر عن االهتمام الذي أظهرته حكومة كل من الدولتين، فإنهما تصّران على عدم 

االعتراف بدولة فلسطينية.  سمانثا باور، سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة، قالت، 

ها أمام الكونغرس، إّن حكومتها تصّر بقوة على عدم انضمام الفلسطينيين لمحكمة أثناء حديث

 الجنايات الدولية لما سيتسبب ذلك من "مخاطر جسيمة على محادثات السالم."
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نظرياً، مقاومة كهذه تنبع من عدم وجود طريق مختصرة للوصول الى تسوية أحادية 

يجعل الطريق نحو األهداف اإلسرائيلية أكثر  الجانب.  كما أن االعتراف بدولة فلسطينية

صعوبة.  االعتراف بدولة فلسطينية بشكل مشروط جعل من أي صفقة أكثر مالءمة 

إلسرائيل، بما في ذلك "عدم التوصل الى أي صفقة"، األمر الذي يفّضله نتنياهو.  تلك هي 

، في الوقت الذي يهّدد االستراتيجية اإلسرائيلية التي تحاول أن تحافظ عليها هي وحلفاؤها

 الفلسطينيون بتقويضها. 

 

لهذا، علينا أاّل نتفاجأ بالكّم الهائل من المشكالت التي بدأت تتوالى على رأس   

$ دوالر شهرياً من أموال الضرائب مليون 090الفلسطينيين.  إسرائيل اآلن تقوم باحتجاز 

طينية.  في الوقت الذي تقوم فيه التي تقوم حكومتها بتجميعها بالنيابة عن الحكومة الفلس

 واشنطن بقطع الدعم عن المنظمات التي تسمح للفلسطينيين باالنضمام اليها. 

 

 التظاهر باللعب

دولي نظريتان من أجل تحصيل االعتراف بدولة. النظرية األولى التوجد في القانون 

وتدعى معاهد مونتيفيديو، وتنص تلك النظرية على أن أي كيان لديه  0211ظهرت عام 

أرض وشعب وحكومة وعدد من العالقات هو دولة، سواء أحاز على االعتراف من الدول 

ظرية الثانية، النظرية التأسيسية، وهي األخرى أم لم يفعل، وهي النظرية المهيمنة.  أّما الن

 األقل انتشاراً فتنّص على أّن اعتراف الدول بكيان معيّن يجعل منه دولة. 

 

المشكلة التي تعانيها فلسطين هي أنه ال يمكن االعتراف بها كدولة في كلتا الحالتين. وال 

لمالية لديها، أو الحدود أو يمكن لها أن تصبح دولة بشكٍل فعلّي بما أنها لم تكن تستلم السلطة ا

التي حصلت عليها فلسطين ال يجعل منها دولة.   011البحار أو الجّو. واالعترافات الـ

والسبب أّن النظرية التأسيسية، األقّل انتشاراً، تقوم على أّن االعترافات يمكن أن تكون مجرد 

عترافاً واحداً هو الذي رغبة لرؤية دولة غير موجودة في األساس.  وفي نهاية المطاف فإن ا

 يهم، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أوضح األمر جليّاً أّن األمر لن يحدث. 
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وبهذا الشكل، فإّن االستراتيجية الفلسطينية الجديدة البائسة هي االعتماد على اعترافات 

من أجل االلتحاق بعضوية المنظمات الدولية، في الوقت الذي ترفض فيه  011الدول الـ

إسرائيل التراجع عن قرارها تجاه الفلسطينيين.  وعضوية الفلسطينيين في تلك المنظمات 

 تي تزاولها الدولة الطبيعية، دون الرجوع لإلسرائيليين. قوة الالستمنحهم 

 

لكن العضوية لن تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين العاديين: فاالحتالل لن ينتهي، حتى أنها 

قد تجعل األمور أسوأ.  لن تعّرض المحكمة اإلسرائيليين للخطر، لكنها قد تحاكم الفلسطينيين 

اللجوء للمحكمة للحصول على االعتراف هو أمر مضحك، على االنتهاكات التي قاموا بها.  

وإذا ما استمّرت حماس بإطالق الصواريخ على إسرائيل، سيأتي اليوم الذي يمثل فيه 

 الفلسطينيون أمام المحكمة. 

 

ولكن السؤال الكبير هو ما إذا كان االعتراف بالدولة مهّماً أصالً. مالحقة الحصول على 

ينيين أسياد قرار أنفسهم، ولن يغيّر وضعهم أكثر مّما هم عليه إلى الشرعية لن يجعل الفلسط

اآلن.  سيكون الحصول على اعتراف بالدولة مجّرد مجموعة من الوظائف؛ ففلسطين لديها 

تمثيل في األلعاب األلومبية وفي الصليب األحمر. وبعض الوظائف هي وليدة للظروف 

ن لبناء مؤسسات محلية لتصبح فلسطين أكثر المحلية، كمناشدات بعض الزعماء الفلسطينيي

 فعالية.  وهكذا فإّن الدولة لن تزيد أكثر من تلك األمور. 

المشكلة األكبر هي أّن األشخاص المعترضين بقّوة على االعتراف بدولة فلسطين غير 

الموجودة هم أنفسهم الذين يقفون في طريق تحقيق االعتراف.  ولهذا السبب، وبغض النظر 

ميع المشاكل التي قد تنتج عن االعتراف بالدولة، فإن ما تطالب به فلسطين هو عن ج

الصحيح، والواليات المتحدة مخطئة في الوقوف في طريقها. االعتراف بالدولة الفلسطينية قد 

يغيّر ميزان القوة أو قد يبقي األمور على حالها.  الدولة هي إّما مجموعة من القوى العملية، 

الناس المؤمنين بوجودها الوهمي. أو كالهما. وعلى العموم، وألجل أن  أو مجموعة من

 تصبح دولة، ويعترف بها كدولة، عليها أن تتصرف كدولة، حتى وإن لم تكن دولة. 

 

 


