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احملاماة عبر الدولية واملقاومة القضائية في احملاكم الوطنية: 

قضايا فلسطينية في احملكمة العليا اإلسرائيلية

تستكشف هذه املذكرة إستراتيجيات محامي القضايا عبر الدولية 
بتوثيق االستخدام  املذكرة  تبدأ  الوطنية.  اطار احملاكم  العاملني في 
الناشئ للمعايير واحملاججات الدولية لغرض تعبئة املجتمعات احمللية 
والتأثير على القوانني احمللية. ان استخدام القانون عبر الدولي اليوم 
يوسع اخليال القانوني للمحامني إلى خارج احلدود والتقييدات القومية 
واجلماهير التقليدية. فعن طريق إعادة تعريف حدود الفوز القضائي، 
يوفر القانون عبر- الدولي للمحامني األدوات الالزمة ملواصلة خلق 
التحديات القانونية في الوقت الذي يتم فيه جتنب معضالت شرعية 

البنى القضائية القمعية.
الدولية،  عبر-  احمل��ام��اة  م��ن  دراس��ي��ة  امل��ذك��رة حالة  ه��ذه  تعرض 
وذلك في سياق حتدي عمليات عسكرية جارية من خالل االحتكام 

حسن جبارين  )*(

الى القانون اإلنساني الدولي. ففي العام 2002، قام محامون من 
عدالة - املركز القانوني حلقوق االقلية العربية في اسرائيل - بتقدمي 
العليا في إسرائيل  لللمحكمة  سلسلة غير مسبوقة من االلتماسات 
خالل عملية عسكرية جارية في الضفة الغربية. ولقد قاموا بذلك على 
الرغم من معرفتهم السابقة بأن احملكمة العليا لن تتدخل في األنشطة 
العسكرية العملية. يرصد هذا املقال سجال تاريخيا للخيارات التي 
قام بها محامو عدالة الذين سعوا الى استخدام االلتماسات كوسيلة 
إلنشاء سجل قانوني وتاريخي لألحداث. بتجاوزها القانون احمللي، 
لقد  الدولي.  اإلنساني  القانون  مبادئ  على  االلتماسات  اعتمدت 
طالبت هذه االلتماسات بردود رسمية من الدولة واجليش والقضاء 
العدوانية ال  فيه األعمال  الذي كانت  الوقت  االتهامات، في  على 
تزال مستمرة، الشيء الذي شّكل سجال حاسما وسط تعتيم إعالمي 
قسري. تبني هذه احلالة كيف جنحت احملاماة عبر- الدولية في تعبئة 

الهيئات الدولية من خالل احملاكم احمللية.

محام ومؤسس ومدير عام مركز عدالة - املركز القانوني حلقوق األقلية العربية   )*(

في إسرائيل  )www.adalah.org(. وهو أيضا محاضر مساعد في كلية احلقوق 
في جامعة تل أبيب وفي كلية احلقوق في جامعة حيفا. اختارته جامعة ييل في 
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I. مقدمة
ترّكز األدبيات القانونية املتعلقة باحملاماة من أجل التغيير االجتماعي 
احلدود  إطار  في  احملامني  عمل  على  أساسي،  بشكل  والسياسي، 
السيادية للدولة، حيث يخاطب هؤالء احملامون القانون واحملاكم 
الفوز  األدب��ي��ات  ه��ذه  وف��ق  يقاس  فيما  فقط،  احمللية  واملجتمعات 
القضائي بالنتائج التي يتم حتقيقها في قرارات احملاكم الوطنية للدولة.

عبر-  القانون  استخدام  بأن  املذكرة  هذه  من  األول  اجل��زء  يدعي 
السيادة  إلى خارج حدود  للمحامني  القانوني  الدولي يوسع اخليال 
القانونية  الدولي على االستراتيجيات  القانون عبر-  يؤثر  القومية. 
القضائي  الفوز  يشكل  ما  إلى  إضافيا  معنى  يعطي  فهو  للمحامني: 
ويؤثر على قدرتنا على جتنب مسألة شرعية املعايير في النظم القضائية 
ومن  القانون  إطار  في  القضائية  للمقاومة  إمكانيات  ويوفر  القمعية 

خالله.
يعرض اجلزء الثاني من هذه املذكرة حالة دراسية لالستخدام الناشئ 
للمحاماة عبر- الدولية في احملاكم الوطنية. تناقش املذكرة سلسلة 
من أربعة التماسات مت رفعها أمام احملكمة العليا في إسرائيل من قبل 
إسرائيل.  في  العربية  األقلية  القانوني حلقوق  املركز   - مركز عدالة 
من  املستخدمة  االستراتيجيات  على  الضوء  احل��االت  ه��ذه  تسلط 
قبل احملاماة عبر- الدولية، وذلك بالنظر إلى الوضعية غير املواتية 
في احملكمة الوطنية. يعتمد هذا القسم اعتمادا كبيرا على أسلوب 
االلتماسات وعلى ردود مكتب النائب العام وعلى قرارات احملكمة 

العليا في وصف هذه األحداث.
جابه محامو عدالة في العام 2002 حتدي صياغة رد على هجوم 
الفلسطينية احملتلة. وعلى وجه  عسكري إسرائيلي على األراضي 
التحديد، أجرى اجليش اإلسرائيلي عملية عسكرية مدمرة في مخيم 
جنني لالجئني في الضفة الغربية ملدة عشرة أيام في نيسان 2002. 
لن  اإلسرائيلية  العليا  احملكمة  بأن  املسبقة  معرفته  من  الرغم  وعلى 
تتدخل في األنشطة التنفيذية للجيش وأنها ستقوم برفض االلتماسات 
املقدمة، قرر مركز عدالة على الرغم من ذلك، وألول مرة، املبادرة 

الى دعوى طارئة أثناء العملية العسكرية اجلارية وضدها.
الدعوى خلق مقاومة قضائية  حاول مركز عدالة من خالل هذه 
االلتماسات  سعت  ذل��ك،  حتقيق  أج��ل  وم��ن  احمللية.  احملاكم  في 
عن  إسرائيل  في  العام  النقاش  توسيع  الى  العليا  للمحكمة  املقدمة 
طريق إدراج القانون الدولي والرأي العام الدولي، الذي مت جتنيده 
من خالل التغطية اإلعالمية الواسعة، في املناقشة. لم يتم استخدام 

االجراءات القانونية للطعن في االنتهاكات حلقوق اإلنسان اجلسيمة 
ضد املدنيني الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة فقط، وامنا 
أيضا من أجل خلق سجل قانوني وتاريخي من خالل االلتماسات 
وردود فعل الدولة وقرارات احملكمة بشأن هذه املمارسات وتعبئة 

األجسام الفاعلة الدولية مثل األمم املتحدة.

II. قانون حقوق اإلنسان ونشأة احملاماة عبر- الدولية
لقد أدت مبادئ حقوق اإلنسان الدولية إلى تغيير مكانة »السيادة 
فيه  يعّرف  ال��ذي  الوقت  ففي  التقليدي.  معناها  وتغيير  القومية« 
القانون الدولي الكالسيكي السيادة الوطنية بحسب كونها االحترام 
املتبادل بني الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، يؤكد القانون 
الدولي حلقوق اإلنسان على التزامات الدول بحماية حقوق املواطنني 
واملقيمني وتعزيزها. يقول أنطونيو كاسيسي بأن قانون حقوق اإلنسان 
يتنافس مع املعنى التقليدي للسيادة، أو انه يناقضها حتى.1 وتذهب 
سيليا بن حبيب إلى ما هو أبعد من ذلك، معتبرة بأننا نعيش اليوم في 
عهد السنن العاملية الذي يقوض عصر السيادة اإلقليمية، التي اعتبرت 
شخص  أي  بحق  القضائية  السلطة  لتنفيذ  العليا  الهيئة  مبثابة  الدولة 
خلطاب  املتزايدة  القوة  فان  ذلك،  ومع  حكمها.2  نطاق  في  يعيش 
حقوق اإلنسان ال ترتبط بالضرورة مع انخفاض في انتهاكات حقوق 
اإلنسان. ففي إشارة إلى سقوط جدار برلني، كتبت بريندا كوسمن 
ببعد نظر في العام 1991 بأنه »فيما يتم تفكيك اجلدار في أوروبا، 

فال بد من أن يتسنى جلدران جديدة ان ترتفع في مكان آخر«.3
قد  ال��دول��ي  اإلن��س��ان  القانوني حلقوق  ف��إن اخلطاب  ذل��ك،  وم��ع 
اكتسب في السنوات األخيرة زخما وقوة في األماكن التي سبق وأن 
ُأهمل فيها، وال سيما في الواليات املتحدة. فعلى ضوء االنتهاكات 
الصارخة حلقوق اإلنسان التي ارتكبتها إدارة بوش في أعقاب أحداث 
11 أيلول 2001، يزيد انشغال نشطاء احلقوق املدنية وحقوق اإلنسان 
على نحو متزايد باملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان على املستوى احمللي 
وعلى الصعيد الدولي على حّد سواء.4 وكما علق جوزيف راز، »إنه 
لوقت جيد حلقوق اإلنسان إذ يتم املطالبة مبثل هذه احلقوق في تسيير 

شؤون العالم على نطاق أوسع من قبل«.5
ولكن، كيف يدرج هذا املد في اخلطاب الدولي حلقوق اإلنسان، 
التي يدافع عنها باحثون ومجموعة صغيرة ولكن متزايدة من احلقوقيني 
وجه  على  تقليديا  تعتمد  التي  الوطنية  احملاكم  في  نفسه  الدوليني، 

حصري تقريبا على القانون احمللي؟
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في العام 1956، دعا فيليب جيسوب في كتابه الكالسيكي القانون 
القانون  استخدام  الى  الدولي )Transnational Law( احملامني  عبر- 
عبر- الدولي باإلضافة الى القانون الدولي الكالسيكي في احملاكم. 
يعرف جيسوب »القانون عبر- الدولي« بحسب كونه »القانون الذي 
ينظم جميع اإلجراءات أو األحداث التي تتجاوز احلدود القومية«، 
مبا في ذلك »كل من القانون الدولي العام واخلاص« و»قواعد أخرى 
خمسة  بعد  القبيل.«6  ه��ذا  من  معيارية  فئات  مع  كليا  تتناسب  ال 
في  العليا  احملكمة  قاضية  علقت  الدعوة،  هذه  على  عاما  وأربعني 
الواليات املتحدة ساندرا دي أوكونور بأن عدد القضايا املترافعة في 
احملاكم األميركية التي تستخدم القانون املقارن والقانون الدولي في 
ارتفاع متزايد. ولقد أكدت على أن السبب من وراء ذلك هو »أن 
القانون الدولي لم يعد محصورا في أمور تتعلق ببعض املعاهدات 
القانون  واالتفاقات التجارية. فبدال من ذلك، فإنه قد اتخذ طابع 

عبر- الدولي - الذي عرفه فيليب جيسوب ... .«7
قانونا  ليس  الدولي  عبر-  القانون  فإن  جيسوب،  لتعريف  وفقا 
قانونية  أدب��ي��ات  أو  مقارنا  قانونا  أو  إقليميا  قانونا  أو  محضا  دوليا 
األشياء.8  ه��ذه  كل  من  مزيج  هو  بل  قومي.  قانون  هو  وال  عاملية 
مدى  على  الدولي  عبر-  القانون  مجال  في  الكبرى  التطورات  ان 
العقدين املاضيني - والتي تضم تصديق الدول األعضاء التفاقيات 
حقوق اإلنسان الدولية لألمم املتحدة، وإصدار جسم معاهدات تابع 
لألمم املتحدة للمراقبات واحلاالت القضائية وإنشاء احملكمة اجلنائية 
ورواندا  سابقا  يوغوسالفيا  بخصوص  املتزايدة  وتشريعاتها  الدولية 
واحملكمة اجلنائية الدولية والقرارات واسعة النطاق للمحاكم اإلقليمية 
مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األميركية 
املدافعني  احملامني  عمل  مجمل  على  تؤثر  كلها   - اإلنسان  حلقوق 
عن حقوق اإلنسان. ان القانون عبر- الدولي يوسع اخليال والوعي 
املهنيني لهؤالء احملامني. لم يعد هؤالء محامون محليون فقط، بل 
الدوليني  عبر-  احملامون  يستخدم  أوس��ع.  عاملي  مجتمع  من  جزء 
القانون املقارن والقانون الدولي والقانون اإلقليمي من أجل حماية 
انتهاكاتها. وهم يقومون بذلك في  امام  حقوق اإلنسان وللوقوف 
إطار عملهم املهني في احملاكم الوطنية وفي مختلف محافل األمم 
املتحدة، من خالل بناء التحالفات الدولية وتبادل املعلومات القانونية 

ونشر هذه املعلومات عن طريق وسائل اإلعالم احمللية والدولية.
وليس من قبيل الصدفة أن تقوم مؤخرا املنظمة الرائدة في الواليات 
»احت��اد  املسماة  اإلن��س��ان  وحقوق  املدنية  احلقوق  مجال  في  املتحدة 

مدى  على  عملت  والتي   ،»).A.C.L.U( األميركي  املدنية  احلريات 
ميتثل  دول��ي.9  بتأسيس مشروع محاماة  فقط،  وقوميًا  عقود محليًا 
املتحدة  األمم  جلان  أم��ام  املشروع  هذا  في  يعملون  الذين  احملامون 
من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حول  تقريرهم  ويقدمون  جنيف  في 
قبل القوات العسكرية األميركية في خليج غوانتانامو في كوبا وفي 
العراق، ويستخدمون أيضا منهجا قانونيا مقارنا ودوليا في محاكم 

الواليات املتحدة.10
وملتابعة أمثلة أخرى، فقد أجبر محامون بريطانيون وأتراك احلكومة 
التركية على املثول أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان والدفاع 
عن حكم كانت قد أصدرته محكمة وطنية تركية.  وقدم محامون 
يعملون مع منظمة العفو الدولية طلب تسليم ضد أوغستو بينوشيت 
في لندن بتهمة ارتكاب جرائم في الوقت الذي كان فيه رئيسا لتشيلي.

وقد تقدم محامون بلجيكيون فلسطينيون بدعوى قضائية في بلجيكا 
ضد رئيس احلكومة اإلسرائيلية األسبق اريئيل شارون بتهمة ارتكاب 
صبرا  مخيمات  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  ضد  حرب  جرائم 

وشاتيال في لبنان في العام 1982.
لقد عززت مؤسسات األمم املتحدة مكانة احملامني عبر- الدوليني 
حلقوق  احلكومية  غير  املنظمات  م��ع  عملهم  بأهمية  أق��رت  عندما 
اإلنسان. تقدم هذه املنظمات تقارير تقّيم فيها امتثال الدول األعضاء 
اإلنسان.  بحقوق  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  مبوجب  اللتزاماتها 
تكون  »أن  املتحدة  األمم  تعهدت  احلاسم،  النشاط  لهذا  واستجابة 
مفتوحة وان تعمل بعناية مع منظمات املجتمع املدني التي تنشط في 
القطاعات التي تتخصص بها، وان تسهل التشاور والتعاون املتزايد 
هذه  ال��ى  واستجابة  امل��ن��ظ��م��ات.«11  ه��ذه  ومثل  املتحدة  األمم  ب��ني 
التطورات، فقد انتبه الكثير من الباحثني إلى الدور املتزايد الذي تلعبه 
املنظمات غير احلكومية في النظم القانونية والسياسية الدولية. وهكذا 
كتب مايكل بوسنر وكاندي ويتوم: »تعتمد منظومة حقوق اإلنسان 
التابعة لألمم املتحدة على املنظمات غير احلكومية، الى درجة أنها 
ستنهار بدون معلوماتها.  وعالوة على ذلك، فإنه من دون ضغط 
لوبي املنظمات غير احلكومية، فإن الدول املتعاطفة مع هذه القضايا 

ستظل تعمل في فراغ«.12
إن احملامي عبر- الدولي هو احملامي الذي ال يقتصر عمله على 
املجال الكائن داخل حدود األراضي القومية؛ والذي ال يعتبر احملاكم 
وإمنا بصفتها تشكل  لعمله،  بالنسبة  للحوادث  آخر مسرح  الوطنية 
خطوة واحدة من بني عدة مسارح عاملية متاحة. ان  رفض دعوى 
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قضائية من قبل محكمة وطنية ليست الكلمة األخيرة. ان احملاكم 
التابعة لألمم  اإلنسان  أو جلان حقوق  اإلقليمية  أو احملاكم  الدولية 
املتحدة أو منظمات حقوق اإلنسان الدولية، هي التي تقرر في نهاية 

املطاف إذا ما قد حدث انتهاك حلقوق اإلنسان أم ال.
نادرة  ت��زال  الدولية ال  أم��ام احملاكم  دع��اوى  لرفع  الفرص  ولكن 
نظرا لعدد ال يحصى من احلواجز التي حتيط بعالم املقاضاة في حقوق 
اإلنسان الدولي احلديث الوالدة. ال تزال معظم املقاضيات في مجال 
هذه  وُتعنى  الوطنية.  احملاكم  حدود  داخل  جارية  اإلنسان  حقوق 
املذكرة باحملامني عبر- الدوليني الذين يعملون في إطار نظم قضائية 
محلية غير ودية والذين يسعون إلى إدماج معايير دولية توفر حماية 

أكبر في قوانينهم ونظمهم احلقوقية احمللية.

أ. املقاومة احلقوقية أم الشرعنة؟
على  ال��ع��ام��ة  املصلحة  حمل��ام��ي  القانونية  املهنية  األدب��ي��ات  ت��رك��ز 
األول،  املقام  في  احمللي  أو  القومي  القانون  خالل  من  نضاالتهم 
وعلى إمكانيات التغيير في ذاك اإلطار احمللي. يدعي بعض الباحثني 
أن احملامني الذين يسعون إلى تعزيز حقوق اإلنسان في بلدانهم من 
قد مينحون  الوطنية،  النظم  إطار  التقاضي في  في  االنخراط  خالل 
في الواقع الشرعية للسنن القانونية احمللية والتي تتعارض مع مبادئ 
حقوق اإلنسان. ستيفن إملان، الذي مارس القانون في جنوب أفريقيا 
بعض  رأى، كمحام،  والذي  العنصري،  الفصل  نظام  فترة  خالل 
الداخلي  القانون  إط��ار  في  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  في  النجاح 

للدولة، قام بوصف هذه املعضلة كما يلي:
شبح   - الظلم  ضد  يعملون  الذين  احملامني  يالحق  شبح  »هناك 
لتحدي  يسعون  الذين  أولئك  يشعر  أن  جدا  املرجح  من  الشرعية. 
ضدها،  ال��دول  هاتيك  قانون  استخدام  طريق  عن  اجل��ائ��رة  ال��دول 
بالتلوث بسبب احلاجة إلى الكالم مبفاهيم القوانني التي يحتقرونها. 
ان هذا الشعور الشخصي بالتلوث سيء مبا فيه الكفاية، وأحيانا قد 

يكون ببساطة شيئا ال يطاق«.13
للمحامني  املتاحة  االستراتيجيات  الدولي  عبر-  القانون  يوسع 
الشرعية«  »شبح  على  بالتغلب  لهم  يسمح  وه��و  الدوليني،  عبر- 
هذا من خالل إعطاء قضايا مثل مسألة دور القانون والشرعية بعدا 
محاججات  الدولي  عبر-  اإلنسان  حقوق  قانون  يوفر  إذ  جديدا. 
قانونية للمحامني تتجاوز حدود القانون احمللي الداخلي. يستخدم 
احملامون عبر- الدوليني القانون القومي إلى احلد الذي ال يتعارض 

فيه هذا القانون مع القوانني الدولية، ولكنهم أيضا ال يظلون حبيسني 
فيه: فهم يستخدمون ويدمجون بشكل فعال طيفا واسعا من القوانني 
الدولية في احملاكم الوطنية.14 أنتوني داماتو يصف ذلك جيدا: »ميكن 
أن تصبح احملاكم في جميع أنحاء العالم احملفل الذي ميكن فيه للناس 
التأكيد على أولوية حقوقهم اإلنسانية في جميع احلاالت التي تعيق 

فيها الدول إعمال تلك احلقوق«.15
إن الباحثني الذين يحاججون بعدم أولوية القانون عبر- الدولي 
حلقوق اإلنسان على القانون القومي ال يزالون يقبلون القول بأن معايير 
حقوق اإلنسان جتبر الدولة واحملاكم الوطنية في كثير من األحيان على 
تبرير قراراتها وفقا لهذه القواعد.16 ويّدعي إيال بنفنستي، وهو أحد 
أبرز األساتذة اإلسرائيليني للقانون الدولي، أنه في حني كانت احملاكم 
الوطنية تعتمد في املاضي على القانون الدولي من حيث كونه درعا 
حلماية حكوماتها من التدخل اخلارجي، فإن احملاكم الوطنية اليوم قد 
جعلت من االستخدام الواسع النطاق للقانون الدولي واملقارن مبثابة 
وألن  احمللية.17  احلكومة  ملمارسات  القضائية  انتقاداتها  في  سيف 
تظهر  التي  تلك  سيما  وال  اإلنسان،  حلقوق  الصارخة  االنتهاكات 
في تشريع روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، تبرر التدخل 
الدولي، فإن هذه القواعد تتحول الى قوة ردع.18 حتول هذه القوة 
عبء اإلقناع أو التبرير بصدد ممارسات تنتهك حقوق اإلنسان الى 
مقترفي اجلرمية من أعضاء حكومة الدولة. على سبيل املثال، إذا ما 
كان يعتبر التعذيب في دولة معينة مشروعا في ظل ظروف معينة، 
مثل احلاجة الستخراج معلومات حيوية من املعتقل ملنع وقوع خطر 
محكمة  في  يجادل  أن  الدولي  عبر-  للمحامي  ميكن  فانه  وشيك، 
وطنية بأن التعذيب محظور متاما في جميع الظروف وفقا للمعايير 
الوطنية  احملكمة  وعلى  الدولة  نيابة  على  يقع  هذا  وعلى  الدولية. 
عبء تبرير هذا االنتهاك، إذا ما متكنوا من ذلك. ان حتول العبء 
هذا يحرر احملامي عبر- الدولي من أواصر قواعد القانون القومي 

املضطِهد، ويقوي محاججات احملامي بشكل عام.
لم يتم الغاء أو تهميش القانون القومي في هذه احلقبة من تدويل 
معايير حقوق اإلنسان. إن القانون القومي ال يزال يستخدم لتعزيز 
احلقوق املدنية وحقوق اإلنسان. وفي نهاية األمر، فقد استند أحد 
أهم أحكام احلقوق املدنية في تاريخ الواليات املتحدة، أال وهو قرار 
احملكمة العليا في قضية براون ضد مجلس التعليم في العام 1954 
الذي أعلن عن الفصل العنصري في املدارس كغير دستوري، كليا 
على القانون احمللي في الواليات املتحدة.19 عوضا عن ذلك، فإن 
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أهمية احملاكم الوطنية تتعزز عندما تسمح للمحامني عبر- الدوليني 
ساحة  السابق  في  الوطنية  احملاكم  كانت  وإذا  حججهم.  بتوسيع 
لتقدمي احلجج املرتبطة بسيادة القانون داخليا، فإنه ميكن اليوم تصنيفها 
الدولية.  للمحاكم  م��واز  بشكل  تعمل  التي  أيضا،  دولية  كساحة 
احملاكم  أمام  اإلجرائية  القضايا  حتديد  في  القومي  القانون  سيستمر 
الوطنية على األقل، وعلى احملامني عبر- الدوليني أن يولوا اهتمامهم 

لهذه اجلوانب اإلجرائية عند التخطيط ألية استراتيجية قانونية.
يعتمد احملامون عبر- الدوليني على رغبة احملاكم الوطنية باحلفاظ 
على الشرعية الدولية، خشية أن تتدمر سمعة احملاكم في حال رفضها 
ملعايير حقوق اإلنسان الدولية. يعطي القانون عبر- الدولي احملامني 
فرصة نادرة ملمارسة املقاومة القضائية ضمن السياق القانوني القومي 
نفسه، الشيء الذي كان من املستحيل ممارسته عمليا في اطار القانون 
الوطني. تتواجد األشكال املألوفة للمقاومة خارج نطاق القانون، 
فعلى حاالت  القانونية.20 ومع ذلك،  اإلج��راءات  وحتصل خارج 
املقاومة املوجودة خارج نطاق القانون ان تعزز القواعد الدولية بشأن 

حقوق اإلنسان وأاّل تسبب لها األذى.21
كبير على  تعتمد بشكل  التي  دع��اوى قضائية من  في  الشروع  ان 
املعايير الدولية، مثل سلسلة القضايا املرفوعة من قبل عدالة والتي 
أية حال. ال  املذكرة، ليست مسألة بسيطة على  سنناقشها في هذه 
يتم انتخاب احملامني املدافعني عن املصلحة العامة عن طريق جمهور 
معني من األنصار من أجل تقدمي دعاوى قضائية أمام أي محفل قانوني 
معني؛ فهم يقومون بذلك، في معظم احلاالت، من تلقاء أنفسهم. 
وعلى هذا، فإنه يتوجب من التزامهم ومسؤوليتهم جتاه القضية التي 
يرغبون في دفعها أو الدفاع عنها أن مُتارس بحذر شديد من أجل جتنب 
إفساد تلك القضية. وبشكل عام، فإن القضايا الدفاعية التي تهدف 
إلى حماية احلقوق القائمة أو الوضع القائم، باملقارنة مع الدعاوى 
القضائية اإليجابية التي تسعى إلى تغيير وضع معني، ال تشكل مشكلة 

في هذا الصدد.22 فانه بحكم تعريف الدعاوى القضائية الدفاعية، 
فإن احملامي صاحب القضية ليس الطرف املبادر الى الدعوى. فهو، 
أو هي، يرد على تهديد ما، إما كمقدم لاللتماس، أو كمدعى عليه. 
ومع ذلك، وفي بعض الظروف، فان تقدمي دعاوي قضائية »دفاعية« 
مع العلم املسبق بأن ليس لها فرصة للنجاح قد تسبب الضرر للقضية 

بحد ذاتها من خالل خلق سابقة سيئة.
إلى  أحيانا  الدعاوى  هذه  تقدمي  يؤدي  فقد  ذلك،  على  وع��الوة 
إعاقة جهود بديلة من قبل أنصار ومنظمات شعبية حلشد حملة شعبية 
حتسبات  أو  كاذبة  توقعات  خلق  طريق  عن  احلقوق  انتهاكات  ضد 
إلصالحات قانونية أفضل. لقد عاجلت دراسة لسامرة سمير ورينا 
روزنبرغ حالة من هذا القبيل حيث رفض عدالة التقاضي في قضية 
تتعلق مبحاولة إسرائيل مصادرة أراضي مبلكية فلسطينية في الروحة 
في وسط اسرائيل في العام 1998. 23 فقد كتبت الباحثتان أن عدالة 
اتخذ املوقف الصحيح في »مقاومة التشريع« في هذه احلالة، إذ إنه 
قد تنّبه لذلك بأنه من املرجح أن احملكمة ستؤيد املصادرة، وأن من 
شأن مثل هذه اخلطوة ان تشل أو ان تضعف العمل السياسي وتعرض 
تعبئة املجتمع للخطر. وفي نهاية املطاف قام مواطنون فلسطينيون في 
إسرائيل باستئناف نضالهم باستخدام الوسائل السياسية والشعبية مثل 
اإلعالمية،  والتوعية  البرملانية  واملناقشات  واإلضرابات  املظاهرات 

وجنحوا في تأخير، ومن ثم في إلغاء املصادرة.
ومع ذلك، وكما ذكرنا أعاله، فانه ميكن للقانون عبر- الدولي 
احملاكم  طريق  عن  الشرعنة  مشكلة  لتجنب  أخ��رى  وسائل  توفير 
انتهاكات جسيمة  التي تنطوي على  الوطنية، ال سيما في احلاالت 
للقانون الدولي حلقوق اإلنسان. ان أحد األمثلة التي توضح ذلك 
هو قرارات احملكمة العليا اإلسرائيلية بشأن شرعية بناء اجلدار.24 من 
وجهة نظر الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل اإلسرائيلي، 
الشرعية لقرار احلكومة  العليا ال مينح  فمن األكيد أن قرار احملكمة 

ان الشروع في دعاوى قضائية من التي تعتمد بشكل كبير على املعايير 
الدولية، مثل سلسلة القضايا املرفوعة من قبل عدالة والتي سنناقشها في هذه 
املذكرة، ليست مسألة بسيطة على أية حال. ال يتم انتخاب احملامني املدافعني 
عن املصلحة العامة عن طريق جمهور معني من األنصار من أجل تقدمي دعاوى 
قضائية أمام أي محفل قانوني معني؛ فهم يقومون بذلك، في معظم احلاالت، 
من تلقاء أنفسهم. وعلى هذا، فإنه يتوجب من التزامهم ومسؤوليتهم جتاه 
القضية التي يرغبون في دفعها أو الدفاع عنها أن مُتارس بحذر شديد من أجل 

جتنب إفساد تلك القضية.
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العليا  احملكمة  ليست  الفلسطينيني،  ملعظم  فالنسبة  اجل��دار.  لبناء 
اإلسرائيلية إال واحدة من مؤسسات وآليات االحتالل. فمن املعّبر، 
على سبيل املثال، بأنه ال يوجد أية مؤسسة أكادميية أو مكتب محاماة 
أو حتى منظمات غير حكومية في األراضي الفلسطينية احملتلة التي 
تترجم بشكل منتظم قرارات احملكمة العليا اإلسرائيلية ذات العالقة 
باألراضي الفلسطينية احملتلة إلى اللغة العربية. وأيضا، فإن احملكمة 
العليا نفسها ال تترجم أحكامها املتعلقة باألراضي الفلسطينية احملتلة 
اإلنسان  حلقوق  فلسطينية  منظمة  تقوم  وعندما  العربية.  اللغة  إلى 
بترجمة قرار للمحكمة العليا الى اللغة اإلنكليزية أحيانا، فإنها تفعل 

ذلك لتعزيز اللوبي الدولي ضد سياسة احملتل.
الفلسطينيني لم يضفوا الشرعية على قرارات  على الرغم من أن 
احملكمة العليا اإلسرائيلية بشأن اجلدار، فإنهم قد أولوا اهتماما مكثفا 
الى الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية )ICJ(.25 فقد استثمرت 
املؤسسات الوطنية الفلسطينية موارد كبيرة في املوظفني واألموال من 
أجل تقدمي احلجج الفلسطينية أمام هذه احملكمة. وهكذا، زادت 
العدل  محكمة  قامت  ان  بعد  فقط  النقدي  الدولي  اخلطاب  كثافة 
الدولية باعطاء رأيها، وليس عندما بدأت اسرائيل ببناء اجلدار. من 
تعزيز نضال  الى  الدولية  العدل  أدى رأي محكمة  فقد  دون شك، 

الفلسطينيني ضد بناء اجلدار. وكما كتبت بريندا كوسمان:
»يشكل خطاب حقوق اإلنسان خطابا سياسيا قويا. وبالفعل، فإنه 
غالبا ما يكون اخلطاب الوحيد الذي ميكن للفئات املظلومة املطالبة 
املنظمات  إن  مشروعة.  كونية  مطالبات  وطرح  بصوت  خالله  من 
الدولية والقومية والشعبية مستمرة في اختيار خطاب حقوق اإلنسان 
في نضالها. فعلى الرغم من القيود املؤسسية، فإن هذا اخلطاب يوفر 
مصدرا مهما لإللهام والطاقة السياسيني التي ميكن من خاللها تعليم 

الناس وتعبئتها«.26
الساحة  القول على صعيد  فإنه فمن الصعب  وفي موازاة ذلك، 
االسرائيلية أن موافقة احملكمة العليا اإلسرائيلية على بناء اجلدار هي 
ما مينح شرعية استمرار البناء في نظر اجلمهور اإلسرائيلي. ان  شرعية 
وتبريراتها  العليا  احملكمة  تفسيرات  دون  من  موجودة  العمل  هذا 
له. لقد أثبت رأي محكمة العدل الدولية جلزء صغير من اجلمهور 
اإلسرائيلي أن قرار احملكمة العليا ال يتفق مع املعايير الدولية، وانه 
ينبغي بالتالي، وقف البناء املستمر للجدار. ومع ذلك، فقد أيدت 
الغالبية الساحقة من اجلمهور اإلسرائيلي بناء اجلدار.27 وعلى هذا، 
فإن اجلمهور االسرائيلي يرى أن احملكمة العليا قد دافعت عن شرعية 

الدولية.  وبطريقة  للضغوط  لم »ترضخ«  وأنها  الدولة،  إجراءات 
أو بأخرى، فانه ملن املشكوك فيه جدا ان قرار احملكمة العليا بشأن 
اجلدار، باملقابل للقانون عبر- الدولي، قد عزز من مكانة احملكمة 

في نظر جمهورها بوصفها محكمة محايدة.
أواص��ر  من  كبير  ح��ّد  إل��ى  م��ح��ررون  الدوليني  عبر-  احملامني  إن 
القواعد القانونية الوطنية التي تنتهك قانون حقوق اإلنسان. يسعى 
هؤالء احملامون اليوم الى استعمال تدابير للمقاومة القضائية ضمن 
اإلجراءات القانونية احمللية من خالل االعتماد على قواعد القانون 
احملامني  متّكن  القواعد  هذه  وأهمية  ووزن  قوة  ان  الدولي.  عبر- 
عبر- الدوليني من تطوير استراتيجيات قانونية جديدة لم تكن متاحة 

في املاضي.

ب. توثيق االنتهاكات: التعبئة احمللية والدولية
إن عمل محامي املصلحة العامة ال يقتصر أبدا على قاعة احملكمة. 
ان األدبيات النقدية املتخصصة تتوجه الى قدرة محامي املصلحة العامة 
فباالعتماد  االجتماعية.28  احلركات  القانون إلنشاء  استخدام  على 
فإن  التحديد،  وج��ه  على  والسياسية  االجتماعية  خصائصه  على 
القانون يتيح للمحامني فرصة العمل مع جمهور واسع. فبالتعاون 
مع زبائنهم، بامكانهم الكشف عن الطريق الذي ميكن فيه للقانون 
تشكيل الوعي العام عن طريق منح الشرعية للبنية االجتماعية القائمة 
التي تدمي االغتراب والظلم. ومع ذلك، تركز هذه األدبيات أساسا 

على املجتمع احمللي والديناميات احمللية.
خالل  من  للمحامني  جديدة  وسيلة  الدولي  عبر-  القانون  يوفر 
استهداف املجتمع الدولي، مبا في ذلك املجتمع املدني الدولي واألمم 
املتحدة. وليس القصد من وراء استخدام العمليات القضائية احمللية 
لتوليد  أداة  أيضا  هي  وإمن��ا  فقط،  محلية  اجتماعية  حركات  إنشاء 
نقاش عاملي لسياسات القمع وانتهاكات حقوق اإلنسان التي تسعى 
احملاكم الوطنية للدفاع عنها وإعادة توليدها. تصف ليزا حجار  في 
عمل  والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  احملامني  عن  ال��رائ��دة  دراستها 
الفلسطينية  األراض���ي  في  العسكرية  احملاكم  أم��ام  احملامني  ه��ؤالء 
وللمعلومات  اإلنكليزية  اللغة  ملعرفتهم  استخدامهم  وكيفية  احملتلة 
املجتمع  الى  حديثهم  في  التقاضي  خالل  من  عليها  يحصلون  التي 

الدولي حول سياسات االحتالل القمعية.29
وإنشاء  لالنتهاكات  توثيق  خلق  الدوليني  عبر-  للمحامني  ميكن 
الوطنية، وذلك من  القضائية  سجل رسمي من خالل اإلج��راءات 
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أجل تعزيز كّل من النضالني الداخلي والدولي ضد انتهاكات حقوق 
حجج  تتضمن  التي  احمللية  القضائية  الدعوى  ان  احمللية.  اإلنسان 
امللتمسني ورد الدولة وقرار احملكمة تكّون في حد ذاتها توثيقا قانونيا 
وتاريخيا ومعلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان. هذه املعلومات 
مهمة نظرا لطبيعتها الرسمية واملؤسساتية. إنها تشكل توثيقا تاريخيا 
احملاكم  إلى  املقدمة  اخلطية  احلجج  خالل  من  نفسها،  لالنتهاكات 
وقرار احلكم النهائي. ووفقا ل� إ. ب. تومسون، فإنه في حني أن النقد 
املاركسي الكالسيكي للقانون )الذي يؤكد أن القانون يخدم عموما 
مصالح الطبقة املهيمنة( صحيح، فان سيادة القانون هي مؤسسة تتمتع 
بخصائص منطقية فريدة من نوعها.30 يدعي تومبسون أن األشكال 
القانونية تفرض أيضا عقبات وقيودا على احلكام من أجل تعزيز شرعية 

حكمهم ومظهرهم كهيئة حتكيم مستقلة للعدالة.31
متنح هذه التناقضات فرصة للمحامني عبر- الدوليني: فبإمكانهم 
استغالل املعلومات التي يكتشفونها من خالل هذه النماذج القانونية 
من أجل إزالة »القناع« الذي يسعى إلى إخفاء الظلم. ان احملاكم التي 
ترغب في الظهور كمستقلة ستطلب من الدولة الرد على انتهاكات 
أنفسهم كجزء من  الذين يرون  الدولة  حقوق اإلنسان. ان محامي 
توفير  الدولة من خالل  الدفاع عن موقف  الى  ينبرون  العدالة  نظام 
مبرر لهذه االنتهاكات. وسوف يقومون بذلك، وإلى حّد ما دون 
اخفاء معلومات جوهرية عن احملكمة أو من دون »خداع« احملكمة، 
من أجل حماية استقالل القانون ونزاهته في نظر اجلمهور. وستقوم 
إليها،  املقدمة  املعلومات  إلى  استنادا  حكمها  بكتابة  أيضا  احملكمة 
وذلك ألن إخفاء هذه املعلومات عن القراء سيضر بسمعة احملكمة، 

حتى لو كان ذلك في نظر املوكلني املاثلني أمامها فقط.
ان املعلومات املتولدة نتيجة لهذه االجراءات تنفع كوثائق رسمية 

املتحدة  مثل األمم  الدولية  أمام احملافل  اإلنسان  النتهاكات حقوق 
والهيئات التابعة لالحتاد األوروبي، وكذلك أمام وسائل اإلعالم. 
وإضافة الى ذلك، فأن املعلومات تثير نقاشا عاما.  وستصبح هذه 

الوثائق والقرارات جزءًا من السجل التاريخي والقانوني للدولة.
وعلى هذا، فإنه من املرجح أن يصبح مثل هذا االستخدام للقانون 
الدولي من قبل محامي حقوق اإلنسان، وحتى في حاالت  عبر- 
الهزمية القانونية في الساحة القضائية احمللية، حافزا لتعبئة ومساعدة 
أيضا  إمكانه  اإلنسان احمللية وأهدافها. وفي  وتعزيز حركة حقوق 
دعم املعارضة العامة وتعزيز األصوات التي تنتقد بنية القانون القومي 
الذي يخالف القواعد الدولية حلقوق اإلنسان. وفي ظروف معينة، 
يؤدي  أن  الوطنية  قبل احملاكم  فإنه ميكن لرفض دعوى قضائية من 
إذا ما  القرار  إيجابية ضد  الى خلق دينامية اجتماعية سياسية  عمليا 

كان يتعارض مع القانون الدولي.
إن قضايا املقاومة خلقت موازين قوى جديدة في احملاكم الوطنية. 
لم يعد محامو حقوق اإلنسان مجرد فاعلني محليني ميثلون مجموعة 
ضعيفة، وإنهم عوضا عن ذلك ينضمون إلى صفوف شبكة دولية من 

املدافعني عن حقوق اإلنسان.

II. قضايا فلسطينية أمام احملكمة العليا اإلسرائيلية
يركز هذا القسم على الدعوى التي رفعها محامو عدالة خالل 
القضايا  ان  ال��واق��ي«.  »ال��س��ور  االسرائيلية  العسكرية  العملية 
احملددة التي سيتم التركيز عليها هنا هي تلك التي ُقدمت من 3 
نيسان 2002، عندما قام اجليش االسرائيلي بدخول مخيم جنني 
لالجئني في الضفة الغربية، ومرورًا ب� 18 نيسان 2002، عندما 
مختلف  م��ع  امل��راس��الت  ال��دع��وى  تشمل  املخيم.  اجليش  غ��ادر 

يوفر القانون عبر- الدولي وسيلة جديدة للمحامني من خالل استهداف 
املجتمع الدولي، مبا في ذلك املجتمع املدني الدولي واألمم املتحدة. وليس 
القصد من وراء استخدام العمليات القضائية احمللية إنشاء حركات اجتماعية 
محلية فقط، وإمنا هي أيضا أداة لتوليد نقاش عاملي لسياسات القمع وانتهاكات 
حقوق اإلنسان التي تسعى احملاكم الوطنية للدفاع عنها وإعادة توليدها. تصف 
والفلسطينيني،  الرائدة عن احملامني اإلسرائيليني  دراستها  ليزا حجار  في 
عمل هؤالء احملامني أمام احملاكم العسكرية في األراضي الفلسطينية احملتلة 
التي يحصلون  وللمعلومات  اإلنكليزية  اللغة  ملعرفتهم  استخدامهم  وكيفية 
الدولي حول سياسات  املجتمع  الى  التقاضي في حديثهم  عليها من خالل 

االحتالل القمعية.
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أربعة  تقدمي  عن  فضاًل  اإلسرائيلية،  واملدنية  العسكرية  الهيئات 
التماسات إلى احملكمة العليا اإلسرائيلية بشأن أحداث وقعت في 
مخيم جنني لالجئني. من اجلدير ذكره أن الدعوى ظلت جارية 
لم  اإلسرائيلي.  للجيش  املستمر  العملياتي  النشاط  خالل وضد 
تكن مثل هذه التحديات القانونية من النشاط االعتيادي ملنظمات 
حقوق اإلنسان في ذلك الوقت، وذلك ملجرد أنه قد كان من املرجح 
فيه  يجري  الذي  الوقت  في  التدخل  العليا عن  متتنع احملكمة  أن 
نشاط عسكري. لقد اعتمدت االلتماسات على مصادر القانون 
الدولي، مثل اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما األساسي واألحكام 
التي اصدرتها احملكمة اجلنائية الدولية بشأن يوغوسالفيا السابقة 
)ICTY( فيما يتعلق بحماية السكان املدنيني وهدم املنازل وتعريف 
يتم  التي  األول��ى  امل��رة  القضايا  لقد شكلت هذه  احل��رب.  جرائم 
فيها تقدمي نظام روما األساسي واألحكام التي اصدرتها احملكمة 
اجلنائية الدولية بشأن يوغوسالفيا السابقة )ICTY( للمرافعة أمام 

احملكمة العليا اإلسرائيلية.
سأقوم في هذه املذكرة بتفحص أداء محامي عدالة كمحامني عبر 
حقوق  انتهاكات  توثيق  التالية:  املسائل  الى  بالنظر  وذل��ك  قوميني 
اإلنسان من خالل اإلجراءات القانونية، وعنصر الردع في اإلجراءات 
القانونية، والقدرة على توليد نقاش عام أثناء جلسات االستماع، 
وبعدها، واستخدام املعلومات الرسمية في احملافل الدولية واستخدام 
القانون عبر- الدولي من حيث صلته بعملية املقاومة القضائية ومسألة 
الشرعية. ومن أجل الشفافية التامة، أود أن أشير إلى أنني كنت أحد 
إلى جنب مع  القضايا جنبًا  املقاضاة في هذه  املشاركني في  احملامني 

زمالئي في عدالة.

أ. موجز لألحداث
رئيس  بقيادة  إسرائيل،  حكومة  أطلقت   ،2002 آذار  نهاية  في 
النطاق  واس��ع��ة  عسكرية  عملية  ش���ارون،  أريئيل  األس��ب��ق  ال���وزراء 
شملت عمليات توغل في املدن الفلسطينية في الضفة الغربية الواقعة 
حتت إدارة السلطة الفلسطينية. سمّيت هذه احلملة العسكرية »حملة 
السور الواقي«. لقد ادعت احلكومة اإلسرائيلية أن هذه احلملة جاءت 
كرد على سلسلة من التفجيرات االنتحارية الفلسطينية التي قتل فيها 

مواطنون إسرائيليون كثيرون.
حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضة  روبنسون،  ماري  اعلنت 
اإلنسان في ذلك الوقت، عن األضرار واسعة النطاق التي جنمت عن 

عملية السور الواقي.32 وأشارت إلى أنه وفقا ألرقام الهالل األحمر 
الفلسطيني فقد أدت الى مقتل حوالي 217 فلسطينيًا وإصابة 498 
آخرين بني 29 آذار و21 نيسان 2002. 33  وذكرت كذلك أنه وفقًا 
إلحدى منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، فقد مت اعتقال حوالي 
2521 فلسطينيًا منذ بداية العملية ومرورًا ب� 16 نيسان 2002، مع 
بعض املعتقلني احملتجزين في معسكر االعتقال كتسيعوت في صحراء 
النقب في ظل ظروف قاسية جدًا لم تستطع حتقيق احلد األدنى من 
املعايير الدولية.34 وإضافة إلى ذلك، كشفت أن اجليش اإلسرائيلي 
قام باستخدام الفلسطينيني كدروع بشرية.35 وذكرت، باالستناد إلى 
معلومات كانت قد وفرتها منظمة »مراسلون بال حدود«، أن سبعة 
صحافيني أصيبوا وان خمسة عشر صحافيًا اعتقلوا وان ستني إعالميا 
تعرضوا إلطالق النار من قبل اجليش، وأنه متت مصادرة جوازات 
سفر ووثائق من صحافيني في عشرين حالة.36 وفي الوقت نفسه، 
مت اإلعالن عن ست مدن فلسطينية مناطق عسكرية مغلقة، مت حظر 

دخول جميع الصحافيني إليها خالل العملية.37
بسبب  لالجئني  جنني  مخيم  ف��ي  العسكرية  العمليات  وب���رزت 
األضرار اجلسيمة واملذهلة التي تسببت بها. وأضاف تقرير املفوض 
اجليش  ان  إل��ى  مشيرًا  األون����روا،  ب��إح��ص��اءات  مستشهدًا  السامي 
االسرائيلي دمر منازل وممتلكات خاصة ملئات العائالت: ورجحت 
التقديرات أن ما يقرب من 800 منزل في مخيم جنني لالجئني قد 
دمرت كليًا أو جزئيًا، ما أدى الى ترك 4000 حتى 5000 شخص 

دون مأوى.38 وإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير:
شن اجليش اإلسرائيلي هجومًا على مخيم جنني لالجئني في 3 
نيسان 2002 وانسحب في 18 نيسان. خالل هذه الفترة، ُمنعت 
من  اإلع���الم  ووس��ائ��ل  اإلنسانية  اإلغ��اث��ة  ووك���االت  املتحدة  األمم 
الفترة نفسها، كانت هناك تقارير غير  الوصول إلى املخيم. خالل 
مؤكدة عن خسائر كبيرة من املدنيني الفلسطينيني بالدرجة األولى، 

وعن دمار واسع النطاق في املخيم.
منظمات  متكنت  اإلسرائيلي،  اجليش  انسحاب  أع��ق��اب  وف��ي 
املخيم  دخ��ول  م��ن  األجنبية  اإلع���الم  ووس��ائ��ل  اإلنسانية  اإلغ��اث��ة 
املتحدة  منسق األمم  الفور.  وكان  تقييمات بصرية على  وإج��راء 
رود الرسن،  تيري  األوس��ط،  الشرق  في  السالم  لعملية  اخلاص 
من بني الشخصيات الدولية التي زارت املخيم في 18 نيسان. وقد 
وصف املشهد ك� »مرّوع يفوق اخليال«، وقال: »لقد دمر كليًا؛ كأنه 
زلزال، لدينا خبراء من الذين كانوا هنا في مناطق حروب وزالزل 
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وهم يقولون بأنهم لم يروا أبدا شيئًا مثل ذلك«. وأضاف أنه يشعر 
»بامتعاض أخالقي«، حيث لم يسمح االسرائيليون لفرق اإلنقاذ 

بالدخول بعد انتهاء القتال.39

ب. املقاومة القانونية بناًء على القانون عبر- الدولي
خالل التوغالت العسكرية وفرض حظر التجول، ُمنعت منظمات 
حقوق اإلنسان، وكذلك الصحافيون احملليون واألجانب من دخول 
العملية،  بداية  مناطق معينة، وال سيما مخيم جنني لالجئني. في 
قام عدالة بوضع خطة طوارئ على الفور للطعن في قانونية السلوك 
العدائي للجيش االسرائيلي. وشكلت  ثالث من منظمات حقوق 
الفلسطينية  اجلمعية  وقانون-  عدالة،  الرائدة-  الفلسطينية  اإلنسان 
حلماية حقوق االنسان والبيئة )في الضفة الغربية( واملركز الفلسطيني 
حلقوق اإلنسان )في غزة( - ائتالفًا لتحقيق هذه الغاية. ووجه »عدالة« 
اإلسرائيلية.  القانونية  احملافل  الى  القانونية  أنشطتهما  و"قانون« 
ونصت وثيقة تنظيمية بعنوان »جدول أعمال الطوارئ لعدالة 10-1 

نيسان 2002«، على ما يلي:
مع التصعيد الكبير للعنف من قبل اجليش اإلسرائيلي ضد السكان 
عدالة  وض��ع   ،2002 آذار  أواخ��ر  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني 
برنامج عمله العادي جانبا واعتمد 'جدول أعمال حالة الطوارئ' 
انتباه احملاكم واجلمهور  ... يسعى عدالة بشكل حثيث إلى لفت 
واملجتمع الدولي ووسائل اإلعالم إلى االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي من جانب اجليش االسرائيلي في 
السياسيني  الناشطني  إسرائيل،  داخ��ل  عدالة  ميثل  الغربية.  الضفة 
احلكومية  السياسة  تعارض  في مظاهرات  الذين شاركوا  واملعتقلني 

وهجوم اجليش االسرائيلي.40
وسعى االئتالف أيضا إلى مشاركة ودعم منظمات حقوق اإلنسان 
في  املواطن  وخاصة جمعية حقوق  اليهودية،  اإلسرائيلية  احلقوقية 
إسرائيل )ACRI(، من أجل تشكيل جبهة موحدة أمام احملكمة العليا 
في  املواطن  حقوق  جمعية  أن  التحالف  واعتقد  االنتهاكات.  ضد 
إسرائيل ستنضم لهذه االلتماسات، وإن لم يكن ذلك على الفور، إذ 
إنه قد كان باديًا منذ البداية بأن هناك أمال ضئيال في التدخل القضائي 
اإليجابي للمحكمة. ان جمهور جمعية حقوق املواطن في إسرائيل 
غالبيته  أي��دت  ال��ذي  اإلسرائيلي،  اليهودي  اجلمهور  هو  الرئيسي 
فيما يشكل الفلسطينيون،  العظمى العملية العسكرية االسرائيلية. 
اجلماهير  احملتلة،  الفلسطينية  األراض���ي  في  أم  إسرائيل  في  س��واء 

اإلنسان  حقوق  منظمات  من  وشريكاتها  عدالة  من  لكل  املباشرة 
الفلسطينية؛ الذين رأوا العملية كسلسلة من الهجمات العدائية ضد 
املدنيني الفلسطينيني. لقد أثرت االنتماءات القومية ملنظمات حقوق 
اإلنسان على فهمها ألهداف الدعوى القضائية وغاياتها إلى حد كبير. 
بشكل عام، تبادر جمعية حقوق املواطن في إسرائيل إلى رفع قضية ما 
عندما يكون لديها أساس قانوني قوي في القانون اإلسرائيلي وفرصة 
كبيرة للنجاح في احملكمة. وعالوة على ذلك، فإن جمعية حقوق 
املواطن في إسرائيل ما كانت لتفهم املقاضاة كمسألة مقاومة.41 يّتبع 
عدالة بشكل عام السياسة نفسها في انتقاء القضايا، ولكنه في ظروف 
معينة التي يعتقد فيها بان الشروع في قضية ما مهم في حد ذاته ولذاته، 
فان عدالة يحضر طعنًا قانونيًا. وفي هذه القضايا في العام 2002، 
قرر عدالة على الفور التدخل على أساس هذا املنطق، ولكن جمعية 
من  مزيدا  التحالف  دخولها  استغرق  اسرائيل  في  املواطن  حقوق 
الوقت. ان عملية صنع القرار فيما يتعلق بقضايا تطعن في عمليات 
العسكرية في جمعية حقوق املواطن في اسرائيل لهي أكثر تعقيدا نظرا 
ملوقع اجلمعية في املجتمع اليهودي اإلسرائيلي، وبالتالي فهي أبطأ 
من عدالة في التدخل في هذه القضايا.  وأخيرًا، فإن عدالة يضم 
املجتمع الدولي كجزء من جمهوره املستهدف في حني يتسم عمل 
جمعية حقوق املواطن في اسرائيل مع األطراف الدولية بشمولية أقل.

الدعوى  ه��ذه  ق��ادوا  الذين  عدالة  محامو  الح��ظ  فقد  وبالطبع، 
القضائية بأن احملكمة العليا لن تتدخل في العمليات العسكرية اجلارية 
وأنها سترفض االلتماسات. واستند هذا التقييم على جتربة سابقة: 
نادرًا ما تدخلت احملكمة العليا حلماية املدنيني في األراضي الفلسطينية 
احملتلة ولم تتدخل أبدا في مسائل تتعلق باألنشطة العسكرية.42 ان 
القانون  سيادة  تتجاوز  ما  غالبا  السياسية  العليا  احملكمة  اعتبارات 

وتؤدي إلى رفض االلتماسات السارية املفعول.43
إن نتائج هذه االلتماسات لم تأت لنا مبفاجآت. بيد أن هدف عدالة 
بشأن توليد نقاش عام جعل من اجلوانب اإلجرائية لاللتماسات محورا 
على  االلتماسات  رف��ض  احملاكم  بإمكان  حتضيراتنا.  خ��الل  مهما 
أساس إجرائي، أي على أساس »أسباب العتبة«. وبهذه الطريقة، 
فإن جلسات االستماع بشأن االلتماسات تصبح غير ضرورية وميكن 
للمحكمة أن ترفض مناقشة تفاصيلها. ومن أجل جعل اإلجراءات 
للمحكمة  اإلجرائية  بالقواعد  االلتزام  علينا  كان  فعالة،  القانونية 
البدء  املعنية قبل  العليا، مثل استنفاد سبل االنتصاف مع السلطات 
في اإلجراءات في احملكمة. وكان من املطلوب هنا مستوى عال من 
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التوثيق واإلثبات في قسم الوقائع في االلتماس، حتى لو ان املطلوب 
ملموسة  والداعمة  األولية  الدالئل  تكون  ان  من  أكثر  يكن  لم  منا 
عدالة  وجهت  فقد  االلتماسات،  هذه  لغالبية  وبالنسبة  ومحددة. 
مراسالت أولية بشأنها إلى قسم احملكمة العليا التابع ملكتب املدعي 
العام.44 ولقد اعتمدت االلتماسات اعتمادًا كبيرًا على مبادئ القانون 
اإلنساني الدولي )IHL( وعلى القانون اجلنائي الدولي، مستشهدة 
بدقة باألحكام الدقيقة من املواثيق الدولية ذات الصلة بالقضية املعينة. 
وقد أرفقنا مع تقدمي االلتماسات إبالغًا واسع النطاق لوسائل اإلعالم 

بالعربية والعبرية واالنكليزية.
ومن أجل تقييم نطاق العمل احلقوقي الذي مت تنفيذه خالل هذه 
الفترة ونوعيته، قمت مبراجعة عناوين البيانات الصحافية الصادرة عن 
مركز عدالة بني 3 نيسان و18 نيسان 2002. ان هذه العناوين تعبر 
عن النقاط التي ركز عليها عدالة وميكنها أيضا أن تشكل، في جملة 
أمور، توثيقًا سرديًا قانونيًا لعمل عدالة خالل هذه الفترة املأزومة.45 
يسجل هذا التوثيق األحداث التي وقعت خالل هذه الفترة في سياق 

اإلجراءات القانونية التي بادر إليها عدالة.
بشأن  التماسات  بتقدمي  بدأ عدالة  أدناه،  بالتفصيل  وكما سنأتي 
جلسات  مت��ت  ول��ق��د   .2002 نيسان   8 ف��ي  لالجئني  جنني  مخيم 
االستماع لهذه االلتماسات من قبل احملكمة العليا بشكل فوري وعلى 
التقاضي بالشكل  أساس يومي، واح��دة تلو األخ��رى. ومت اج��راء 
األكثر كثافة خالل الفترة من 8 نيسان 2002 إلى 14 نيسان 2002؛ 

وسنقوم أدناه باستعراض االلتماسات األربعة من هذه الفترة.

جـ. التماس ضد منع إخالء القتلى واجلرحى
قدم مركز عدالة االلتماس األول مساء يوم 7 نيسان 2002 46، 
وقام القاضي الرئيس بتحديد جلسة استماع لصباح اليوم التالي من 
قبل تركيبة مكونة من ثالثة قضاة. وكانت منظمة أطباء من أجل 
قد  اإلنسان،  حلقوق  منظمة  وهي  إسرائيل،  في  اإلنسان  حقوق 
قدمت التماسا مماثال مببادرتها اخلاصة بعد ظهر نفس ذلك اليوم.47 
فقامت احملكمة العليا بتوحيد القضيتيني للنظر فيهما من قبل ثالثة 

قضاة، د. دورنر، أ. بروكاتشيا وه�. ليفي.
طالب التماس عدالة بإجالء اجلرحى في منطقة جنني ونابلس من 
للصليب  الدولية  واللجنة   )PRC( الفلسطيني  األحمر  الهالل  قبل 
األحمر )ICRC(، وبالسماح ألسر املتوفني بجلبهم فورا إلى مرسيم 
دفن كرمية ومناسبة. فلم يسمح للملتمس األول، الذي أصيب في 

منزله، بنقله الى املستشفى؛ وفقد مقدم التماس آخر إثنني من أطفاله 
نتيجة لقصف الدبابات االسرائيلية في املنطقة. ويذكر االلتماس بأنه: 
»في يوم األحد، 1 نيسان 2002، مت دفن 28 جثة في قبر جماعي 
في باحة مستشفى رام الله احلكومي. وقد مت الدفن بعد أن امتألت 
املشرحة بجثث القتلى في الوقت الذي حال فيه اجليش دون دفنها في 
باألسماء  قائمة  االلتماس  املستشفى«.48 وشمل  بالقرب من  مقبرة 
الكاملة لسبعة أشخاص متوفني من مناطق نابلس وجنني تواجدت 
جثثهم في املستشفى امليداني في شارع ناصر في نابلس في انتظار اإلذن 
إلجراء الدفن.49 إضافة الى ذلك، وفر االلتماس أسماء ستة مرضى 

من الذين منعوا من النقل إلى املستشفيات الكبرى.50
قدم مكتب النائب العام رده على التماسات في اليوم نفسه الذي 
عقدت فيه جلسة االستماع، مشيرًا إلى أنه بالنظر الى »الوقت الضيق 
جدًا« الذي مّر منذ تقدمي االلتماسات، فقد كان »من املستحيل بال 
شك التحقق من احلاالت احملددة التي مت ذكرها في االلتماسات، 
احملكمة  إلى  املقدم  ال��رد  هذا  في  إليها  للتطرق  كاف  غير  وبالتأكيد 
عملية  إزاء  سردها  بعرض  الدولة  قامت  رده��ا،  وفي  الكرمية«.51 
السور الواقي. ومن امللفت للنظر، ان هذا السرد قد تكرر، في لغة 
شبه متطابقة تقريبًا، في جميع ردود الدولة على االلتماسات الالحقة 
التي قدمها مركز عدالة. وقد بدأ هذا السرد، الذي قام بدور الديباجة 

في ردود الدولة، على النحو التالي:
من  ال��ع��دي��د  ف��إن   ،2000 أي��ل��ول  نهاية  منذ  أن��ه  اجلميع  »ي���درك 
العمليات القتالية وقعت في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، وأنه 

»زلزال« مخيم جنني.
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كان هناك العديد من الهجمات في هذه األراضي وفي إسرائيل، التي 
أسفرت عن مقتل وجرح املئات من االسرائيليني. كما ان العديد من 

الفلسطينيني قد قتلوا وجرحوا.
لقد أصبحت هذه احلوادث أكثر خطورة في آذار 2002، عندما 
قتل حوالي مئة وعشرين مدنيًا إسرائيليًا، وجرح املئات في هجمات 

قام بها فلسطينيون.
وردًا على هذه األعمال اإلرهابية، قررت حكومة إسرائيل، في 
29 آذار 2002، القيام بعملية واسعة النطاق جليش الدفاع اإلسرائيلي 
من أجل تدمير البنية التحتية لإلرهاب الفلسطيني مبجملها، واتخاذ 

إجراءات واسعة النطاق حتى يتم حتقيق الهدف.
النشاط، الذي بدأ في نهاية آذار 2002، دخلت  وفي إطار هذا 
التي كانت حتت  املناطق  العديد من  الدفاع اإلسرائيلي  قوات جيش 
الله  رام  مثل  الفلسطينية،  وامل��دن   ... الفلسطينية  السلطة  سيطرة 
الفلسطينية  وقلقيلية وطولكرم وجنني ونابلس وبيت حلم، والقرى 
أيضًا. ودخلت قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي بهدف، من جملة أمور 
اخرى، إلقاء القبض على األشخاص املطلوبني واألشخاص التابعني 

للمنظمات اإلرهابية املختلفة، وجمع األسلحة واملواد املتفجرة.
في سياق عمل جيش الدفاع اإلسرائيلي، فقد مت خوض معارك 
الى  االسرائيلي  ال��دف��اع  جيش  واض��ط��ر  مسلحني،  أش��خ��اص  ض��د 
الثقيلة،  األسلحة  واستخدام  االحتياط  قوات  من  العديد  استدعاء 
مثل الدبابات وناقالت اجلنود املدرعة، وإضافة الى ذلك، املروحيات 

املقاتلة والطائرات.«52
استمرت اجللسة قرابة الساعة. وتواجد عدد كبير من املشاهدين 
والصحافيني من وسائل اإلعالم احمللية. وفي وقت متأخر من بعد 
ظهر اليوم نفسه، 8 نيسان، أصدرت احملكمة العليا حكمها. ورفض 
دورن��ر،  القاضي  كتبه  وال��ذي  ال��واح��دة،  الصفحة  ذو  احلكم  ق��رار 

االلتماسني.53 وافتتح القرار بايجاز حلجج امللتمسني:
في االلتماسني الذين مت تقدميهما في خضم العمليات القتالية جليش 
الدفاع اإلسرائيلي في عملية 'السور الواقي' احلاصلة في أراضي 
الى عدد من احلاالت  الفلسطينية، مت االدع��اء- في إشارة  السلطة 
على  النار  بإطالق  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  ق��وات  ضد  الواقعية- 
طواقم االسعاف التابعة ل� 'الصليب األحمر' ول� 'الهالل األحمر' 
االلتماسات  وتطعن  واملستشفيات.  االسعاف  في سيارات  العاملة 
لتلقي  املستشفيات  إل��ى  وامل��رض��ى  اجل��رح��ى  إخ��الء  منع  أي��ض��ًا ض��د 
العالج الطبي، وضد منع إخالء جثث القتلى إلى املستشفيات ومن 

ثم لدفنهم من قبل أسرهم. وأخيرًا، يطعن امللتمسون ضد النقص في 
تزويد املستشفيات احملاصرة باملعدات الطبية. وادعى امللتمسون أن 
إجراءات جيش الدفاع اإلسرائيلي هذه في أراضي السلطة الفلسطينية 

تنتهك قواعد القانون الدولي.54
ال���دول���ة، وك��ان��ت  ال��ق��اض��ي دورن����ر بتلخيص رد  ق���ام  ب��ع��د ذل���ك 

استنتاجات احملكمة:
وفيما يتعلق بخصائص هذه القضية، وافقت الدولة على ذلك بأن 
احلالة املوضوعية املتعلقة مبعاجلة أمر املرضى واجلرحى وجثث القتلى 
ليست سهلة. تدعي الدولة أن الصعوبة تظهر بسبب القتال نفسه، والتي 
قد اكتشف خاللها بأنه قد مت في عدد من احلاالت، نقل املتفجرات في 
سيارات اإلسعاف وان ارهابيني مطلوبني قد اختبأوا في املستشفيات.
إليها  املشار  الى األحداث احملددة  التطرق  القدرة على  والنعدام 
في هذه االلتماسات، والتي تبدو قاسية ألول وهلة، فاننا نؤكد أن 
من واجب قواتنا املقاتلة االمتثال الى القواعد اإلنسانية الالئقة مبعاجلة 

اجلرحى واملرضى وجثث أولئك الذين لقوا مصرعهم.
ان هذا االلتزام من طرف قواتنا، استنادًا إلى القانون واألخالق- 
وكما تذكر الدولة، وألسباب نفعية كذلك- يجب إيصاله إلى القوات 
املقاتلة حتى يصل إلى مستوى اجلندي الفرد في امليدان. يجب أن يتم 
ذلك عن طريق إصدار مبادئ توجيهية محددة من شأنها أن متنع، 
إلى أقصى حّد ممكن حتى في احلاالت الصعبة، أنشطة ال تتوافق مع 

قواعد املساعدة اإلنسانية.
إن االصالحات املطالب بها في االلتماسات تطلبت تقدمي تفسير 
من طرف الدولة. ومبا ان التفسير قد قدم، والذي ُشرح في سياقه 
بأنه قد ُأصدرت التعليمات جلنود جيش الدفاع اإلسرائيلي بالتصرف 
فينبغي رفض  أيضًا،  ذلك  يفعلون  وأنهم  اإلنسانية،  للقواعد  وفقًا 

االلتماسات.55
اللغة  هي  أحكامها  لنشر  العليا  احملكمة  تستعملها  التي  اللغة  إن 
العبرية. وفي ذلك الوقت، كان من النادر أن تنشر احملكمة أحكامها 
باللغة اإلنكليزية أيضًا. ومع ذلك، قررت احملكمة نشر قرار احلكم 
املكون من صفحة واحدة باللغة اإلنكليزية،56 وقامت وزارة اخلارجية 
باللغة اإلنكليزية جنبًا  بنشره في وقت الحق في كتاب  االسرائيلية 
إلى جنب مع عدد آخر من قرارات احملكمة العليا املتصلة باألراضي 

الفلسطينية احملتلة.57
لقد جنحت االلتماسات في هذه احلالة في توثيق أحداث جرت 
خالل العملية العسكرية، مبا في ذلك أسماء الضحايا والظروف التي 
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أحاطت بإصاباتهم أو وفاتهم. لقد كان هذا التوثيق مهمًا ألسباب 
عديدة. أواًل، وفر التوثيق سجاًل معاصرًا لألحداث أمام احملكمة، 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  نطاق  م��ن  احملكمة  حتذير  على  وعمل 
القضية  أوصلت  ثانيًا،  العسكرية.  العمليات  خالل  حدثت  التي 
إذ  أهمية خاصة،  اتخذ  الذي  األمر  اهتمام اجلمهور  إلى  األحداث 
ثالثًا،  املنطقة.  إعالميًا كاماًل على  تعتيمًا  قد فرض  إن اجليش كان 
أرغمت االلتماسات مكتب النائب العام على الرد. ومن احلاسم، 
أن النائب العام لم يطعن في صحة الوقائع؛ بل ان الدولة اعترفت 
بأنها نشرت عددا كبيرا من اجلنود واألسلحة الثقيلة للعملية مبا في 
ذلك القوات اجلوية وطائرات الهليكوبتر القتالية. لقد أثبت لنا هذا 
القبول أن اجليش كان يستخدم املعدات الثقيلة ضد املدنيني، األمر 
الذي ميكن استخدامه في وقت الحق لتوضيح الطبيعة غير املتناسبة 
لالستخدام العسكري لقوة السالح. وبالتالي، شكل رد النائب العام 
نفسه األساس لاللتماسات التي قدمت الى احملكمة العليا الحقًا. لقد 
دّون قرار احملكمة احلجج الصادرة عن اجلانبني جزئيًا. لقد رفضت 
بتفاصيل  اإلت��ي��ان  ب��دون  وذل��ك  خاطفة  بسرعة  االلتماس  احملكمة 
تبرير  أجل  من  عليها  اعتمدت  التي  القانونية  واملصادر  استنتاجها 
قرارها. ويظهر قرار محكمة أيضًا أن احملكمة ليست على استعداد 
للتدخل في عمليات اجليش العسكرية خالل الوقت الذي جتري فيه.

د. التماس ضد هدم املنازل املأهولة
في مساء يوم 8 نيسان، ومباشرة بعد صدور احلكم املذكور أعاله، 
قدم مركز عدالة التماسًا آخر للمحكمة العليا. سعى هذا االلتماس 
إن��ذار  دون  ف��ي مخيم جنني  م��ن��ازل  تدمير  مينع  أم��ر  اس��ت��خ��راج  إل��ى 
مسبق ودون إعطاء الوقت الكافي للسكان جلمع ممتلكاتهم وإخالء 
منازلهم.58 وقام القاضي املسؤول بتحديد جلسة استماع أمام جلنة من 
ثالثة قضاة، ليتم عقدها في صباح اليوم التالي- التاسع من نيسان.

حتوي  إخبارية  عناوين  اإلع��الم  وسائل  نشرت  اجللسة،  يوم  في 

لالجئني.  جنني  مخيم  في  العسكري  النشاط  عن  قاسية  سجالت 
وذكرت صحيفة »هآرتس« وموقعها االلكتروني أن وزير اخلارجية 
آنذاك شمعون بيريس »قلق للغاية من رد الفعل الدولي املتوقع عندما 
يكتشف العالم تفاصيل املعركة الضارية في مخيم جنني لالجئني، 
القتال مع قوات جيش  أكثر من 100 فلسطيني خالل  حيث سقط 
خاصة،  احاديث  »ف��ي  هآرتس:  وأضافت  اإلسرائيلي«59  الدفاع 
يشير بيريس إلى املعركة على أنها 'مذبحة'«.60 ونقل عن ضباط في 
اجليش تعبيرهم عن الصدمة إزاء الطريقة التي مت فيها تنفيذ العملية. 
وذكر أحد الضباط: »عندما يرى العالم صور ما قمنا به هناك، فإنها 
ستسبب لنا ضررًا بالغًا. مهما يكن عدد األشخاص املطلوبني الذين 
سنقتل في مخيم الالجئني ومهما يكن حجم البنية التحتية لإلرهاب 
للتسبب مبثل  التي سنكشفها وندمرها هناك، فليس هناك أي مبرر 

هذا التدمير الهائل«.61
وصفًا  لاللتماس  الوقائعية  اخللفية  نص  في  والقانون  عدالة  قدم 

تفصيليًا إلجراءات هدم املنازل التي مت اإلبالغ عنها:
وفقا للمعلومات التي تلقاها امللتمسون من شهود عيان 
في مخيم جنني، ومن سكان جنني ومن وسائل اإلعالم، 
بدأت وحدات من اجليش حتت قيادة املدعى عليه في يوم 
اجلمعة 5 نيسان 2002 بهدم املنازل في مخيم جنني. لقد 
مت حتى اآلن هدم العشرات من املنازل وال يزال الهدم جاريا 
في الوقت الذي يتم فيه تقدمي هذا االلتماس ...  ويتم هدم 
املنازل من قبل اجلرافات وعن طريق إطالق الصواريخ من 
طائرات الهليكوبتر والدبابات على حّد سواء، حيث هدمت 
اجلرافات املنازل على طول مسارين يقسمان املخيم ... في 
حني تضرب الصواريخ بيوتا على طول هذه املسارات إضافة 
الى منازل أخرى في مخيم جنني. ويتم هدم املنازل بطريقة 
تعسفية ويأتي بالضرر على منازل على املسارات املذكورة 
النساء واألطفال  فيهم  املدنيون، مبن  يسكنها  والتي  أعاله 

لقد جنحت االلتماسات في هذه احلالة في توثيق أحداث جرت خالل 
أحاطت  التي  والــظــروف  الضحايا  أسماء  ذلــك  في  مبا  العسكرية،  العملية 
بإصاباتهم أو وفاتهم. لقد كان هذا التوثيق مهمًا ألسباب عديدة. أواًل، وفر 
التوثيق سجاًل معاصرًا لألحداث أمام احملكمة، وعمل على حتذير احملكمة من 
نطاق انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت خالل العمليات العسكرية. ثانيًا، 
أوصلت القضية األحداث إلى اهتمام اجلمهور األمر الذي اتخذ أهمية خاصة، 

إذ إن اجليش كان قد فرض تعتيمًا إعالميًا كاماًل على املنطقة.
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واملسنون، الذين ال يشاركون في القتال في أي شكل من 
األشكال... .

في بعض ... احلاالت لم يتم إعطاء السكان أي إنذار 
مسبق أو فترة بقاء إلتاحة الوقت الكافي لهم مبغادرة منازلهم 
قبل حصول الهدم؛ ولهذا السبب لم يتمكن بعض السكان 
من مغادرة املنازل قبل هدمها. ونتيجة لذلك، حوصر الناس 

حتت االنقاض مما تسبب بالوفيات واإلصابات.62
النائب العام، على النحو  وفي رده على االلتماس، أكد مكتب 
الذي شرحته احملكمة في حكمها أدناه، أن اجلرافات هدمت املنازل 
حتى عندما كان سكانها ال يزالون داخلها. وأكد أن »قوات جيش 
الدفاع اإلسرائيلي تأكدت من إعطاء السكان حتذيرات مسبقة«، لكنه 

أشار إلى أن »هذه التحذيرات كانت ناجحة جزئيا فقط«.63
واستمع نائب رئيس احملكمة العليا القاضي ليفني والقضاة إنغالرد 
وغرونيس إلى االلتماس بعد ظهر يوم 9 نيسان 2002. استغرقت 
أكبر  وه��ي  ج.،  القاعة  وامتألت  الساعة.  ونصف  ساعة  اجللسة 
احملليني  والصحافيني  باملشاهدين  العليا،  احملكمة  مبنى  في  قاعة 
واألجانب. وجرت مواجهة حادة بني الهيئة القضائية وبني محامي 
امللتمسني خالل هذه اجللسة. خرجت هذه املواجهة عن بروتوكول 
قاعة احملكمة املألوف ووصلت إلى ذروتها عندما سأل القاضي ليفي 
محامية عدالة إذا ما كانت تعتقد بأنه قد كان يجب على قوات احللفاء 
أن تعطي سكان درسدن حتذيرًا أطول وأبكر قبل قصف املدينة. وردت 
احملامية باإليجاب: في الواقع، لقد كان من غير املسموح به تفجير 

املنازل في مدينة درسدن مع سكانها.64
في وقت الحق بعد ظهر ذلك اليوم، نشرت احملكمة قرار حكمها 
املكون من صفحتني.65 وبشكل غير اعتيادي، قام كل من القضاة 
القرار  افتتح  كاتبه.  إلى  بدون اإلشارة  بالتوقيع على احلكم  الثالثة 

بتلخيص حلجج امللتمسني:
اآلن  )م��ن  اإلن��س��ان  حقوق  منظمات  م��ن  اثنتان  قدمت 
فصاعدا: امللتمسون( التماسًا أمامنا إلستصدار أمر مشروط 
موجه إلى قائد قوات اجليش اإلسرائيلي في منطقة يهودا 
والسامرة )من اآلن فصاعدًا: املدعى عليه( لشرح سبب ‘ملاذا 
ال ميتنع عن هدم املنازل، من دون إنذار مسبق، ودون منح 
احلق باملرافعة، ودون السماح بإجالء السكان وممتلكاتهم 
من منازلهم.’ يدعي امللتمسون بأن وحدات من اجليش حتت 
قيادة املدعى عليه تقوم بهدم منازل سكان مخيم الالجئني 

في جنني عن طريق اجلرافات والصواريخ التي يتم إطالقها 
املنازل  هدم  ويجري  والدبابات.  الهليكوبتر  طائرات  من 
بواسطة اجلرافات على محورين يتوسطان مخيم الالجئني 
دون أي إنذار مسبق ودون منح أصحابها احلق في املرافعة 
ودون اعطائهم الوقت الالزم لإلخالء؛ األمر الذي يؤدي، 
سكانها  رؤوس  على  املنازل  هدم  إلى  للملتمسني،  وفقا 

وجرح الناس وقتلهم.66
وفيما بعد انتقل القرار إلى تدوين موقف املدعي العام وقرارات 

احملكمة النهائية:
ذكر رد املدعى عليه بأن األمر يتعلق بتنفيذ عملية واسعة 
البنية  قمع  إلى  تهدف  اإلسرائيلي  اجليش  قبل  من  النطاق 
العملية،  هذه  إط��ار  وفي  الفلسطيني.  لإلرهاب  التحتية 
أيضا.  جنني  ف��ي  الالجئني  مخيم  اجل��ي��ش  ق���وات  دخ��ل��ت 
لتصبحا مجمعا  واملخيم  املدينة  تنظيم  أنه مت  لها  تبني  وقد 
عسكريا معدا للدفاع. لقد مت اخالء جزء كبير من السكان 
الالجئني،  مخيم  ف��ي  امل��ن��ازل  م��ن  امل��دن��ي��ني  الفلسطينيني 
وكانت بعض املنازل مفخخة متهيدا لدخول قوات اجليش 
نيران  إطالق  اجلنود  واجه  العملية،  وخالل  اإلسرائيلي. 
حاويات  طريق  عن  امل��ن��ازل  في  النيران  وإش��ع��ال  القناصة 
الغاز التي وضعت داخلها. لقد أصيب العديد من اجلنود. 
ونتيجة للظروف املادية واملكانية ومن أجل تقليل املخاطر 

على املقاتلني كان من الضروري أيضا استخدام جرافة.
وتنص الفقرة 13 من الرد:

13. وفقا للقواعد املتبعة في جيش الدفاع اإلسرائيلي، 
إلعالم  ن��داء  مبنية  منطقة  ضمن  اجلرافة  حركة  يرافق  فإنه 
جيش  يتقدم  عندما  امل��ن��ازل،  إخ��الء  عليهم  ب��أن  السكان 
ال��دف��اع اإلس��رائ��ي��ل��ي م��ع آل��ي��ات ثقيلة ق��د ت���ؤدي إل��ى تلف 
فترة  الفلسطينيني  السكان  إعطاء  مت  لقد  املنازل.  ج��دران 
من حوالي ساعة إلى ساعة ونصف الساعة بني النداء وبني 

حركة اجلرافة.‘
خالل عملية جيش الدفاع اإلسرائيلي في وسط املخيم، 
كانت هناك منازل خرج الناس منها عقب النداء، وكانت 
ولكنهم  النداء،  بعد  السكان  منها  يخرج  لم  منازل  هناك 
املنزل، وقبل  خرجوا بعد أن ضربت اجلرافة أحد جدران 
هدم املنزل. ... في ظل هذه الظروف، فإن قدرة احملكمة 
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في التدخل في الفعاليات التنفيذية من خالل مراجعة قضائية 
محدودة. ... وفي الواقع فإن هذه الظروف ظروف غير 
إعطاء  ظلها  ف��ي  املناسب  غير  م��ن  يصبح  وثابتة  اعتيادية 
قبل  مسبقًا  إشعارًا  العملية  تستهدفهم  الذين  االشخاص 

إحلاق الضرر مبمتلكاتهم. . .
من املفترض بأن املدعى عليه- ولم تقدم لنا حجج تثبت 
عكس ذلك- قد وجه تعليمات، وسيوجهها، الى القوات 
املقاتلة للقيام بكل ما يلزم لتجنب احتمال التسبب في ضرر 

ال لزوم له لألبرياء.67
أمر ممارسة اجليش اإلسرائيلي  لقد جنح هذا االلتماس في جلب 
الى ذلك،  املناسب. إضافة  الوقت  أمام احملكمة في  البيوت  لهدم 
فإن االلتماس أجبر املدعي العام على االعتراف بأن اجليش قام بتدمير 
ان  يزالون في داخلها.  فيه سكانها ال  الذي كان  الوقت  املنازل في 
هذا العمل يرقى إلى حّد كونه انتهاكًا خطيرًا التفاقية جنيف الرابعة 
والبروتوكول اإلضافي األول.68 وكما كانت احلال في قرارها األول، 

اعتبرت احملكمة نفسها حامية للجيش.

هـ. التماس ضد قصف
املراكز السكانية واألهداف املدنية

فيما بعد ذلك، قرر عدالة تقدمي التماس ضد تفجير املراكز السكانية 
التفجيرات  بأن  االلتماس  وجادل  وقصفها.  املدنية  التحتية  والبنية 
الرابعة،69 وجرائم حرب  انتهاكات جسيمة التفاقية جنيف  تشكل 
وفقًا للمادة 8 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.70 
وقد دعا عدالة جمعية حقوق املواطن في اسرائيل إلى االنضمام إليها 

كملتمس في القضية، وقبلت اجلمعية.
مت تقدمي االلتماس في 9 نيسان 2002. وقدم القسم الوقائعي عددًا 
كبيرًا من القصص الشخصية للضحايا، فيما قام القسم القانوني بتقدمي 
تفصيل عن كل االنتهاكات التي تشكل جرائم حرب مبوجب القانون 
الدولي.71 وقد كان هذا االلتماس املرة األولى التي تعرض فيها أمام 
احملكمة العليا االسرائيلية قضية تصور انتهاكات حلقوق اإلنسان من 
قبل اجليش اإلسرائيلي كجرائم حرب والقول بذلك بشكل صريح.

وسعى امللتمسون إلى احلصول على أمر من احملكمة لوقف قصف 
املراكز السكانية واألهداف املدنية في مخيم جنني لالجئني. وتضمن 
االلتماس شهادات من سكان املخيم حول هدم منازلهم عن طريق 
طائرات الهليكوبتر وليس فقط عن طريق اجلرافات. لقد متت مهاجمة 

بعض املنازل عندما كان سكانها ال يزالون داخلها، وبعضها اآلخر 
حتى عندما كان السكان يلوحون بأعالم بيضاء. لقد اشتعلت النيران 
في العديد من املنازل عندما كان الرجال والنساء واألطفال محاصرين 
داخلها. وأشارت الشهادات أيضًا إلى أن القصف كان موجهًا ضد 
املباني املدنية، مبا في ذلك مدرسة الوكالة ومستشفى جنني ومستشفى 
فيها، مع  املنازل  التي مت هدم  باألحياء  قائمة  ال��رازي. وقد وفرت 
وجود بعض الناس الذين كانوا ال يزالون محاصرين أو أنهم قتلوا 
املياه  نقص  حول  شهادة  االلتماس  قدم  كذلك،  االنقاض.  بني  ما 

والكهرباء ونقص الغذاء الذي استمر عدة أيام.
قدم مكتب النائب العام رد اجليش على االلتماس في صباح يوم 
10 نيسان، وذلك قبل جلسة االستماع.72 لقد اختلف هذا الرد عن 
سابقيه في تفسيراته الوقائعية والقانونية على حّد سواء؛ فللمرة األولى 
رد مكتب النائب العام على حقائق واقعية قدمت في االلتماس. ومع 
ذلك، وكما كانت احلال في الردود األخرى التي سبق تقدميها، لم 
يسع هذا الرد إلى دحض أو إلى معارضة احلقائق الرئيسية الواردة في 
االلتماس. وعوضًا عن ذلك، سعى الرد إلى تقدمي تبريرات لألنشطة 
العسكرية. وعلى سبيل املثال، لم ينف اجليش استخدام الدبابات 
كان  اجلنود،  استهدف  الذي  النار  إطالق  على  »ردًا  واملروحيات: 
النار،  من املطلوب من القوى الفاعلة في هذه املنطقة الرد بإطالق 
مبا في ذلك عن طريق الدبابات وطائرات الهليكوبتر، وتبعًا لذلك، 
بضرب مباني املخيم«.73 كما وتطرق الرد إلى قطع الكهرباء وإلى 

مسألة النقص في املياه والغذاء:
في احلقيقة، لقد مت قطع التيار الكهربائي في املخيم من 

مخيم جنني: ترحيل آخر.
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قبل قوات اجليش اإلسرائيلي التي تعمل في املنطقة. وقد 
مت ذلك من أجل منع صعق اجلنود الذين كانوا يجوبون في 
املعارك، جنمت  أيام  بالكهرباء. ... وفي خالل  األزق��ة 
صعوبات مفهومة فيما يتعلق بإيصال املاء والغذاء لسكان 

املخيم بسبب تبادل إطالق النار الذي لم يتوقف. ...74
وأشار ردًا على إخالء القتلى واجلرحى:

الفقرة 13 من االلتماس، فقد  يتعلق باالدعاء في  فيما 
إج��الء  ف��ي  القتال  م��ن  أي��ام  ط��وال  كبيرة  صعوبات  نشأت 
من  الرغم  على   ... املخيم  من  اجلثث  وإخ��الء  اجلرحى 
الصعوبات املذكورة أعاله، فقد مت بذل جهد لتنسيق انقاذ 
املصابني )كذا( - وهو جهد لم ينجح في بعض األوقات 
بسبب خوف فريق اإلنقاذ من دخول منطقة القتال وبسبب 

إطالق النار الكثيف.75
ونفى رد مكتب املدعي العام أمر الهجوم على املستشفيات لكنه 

أكد الهجوم على املدرسة:
فيما يتعلق باالدعاء في الفقرة 11 من االلتماس، فقد تبني 
اإلسرائيلي  اجليش  ق��وات  أن  عليه  املدعى  به  ق��ام  فحص  بعد 
العاملة في املنطقة لم تقصف مستشفى جنني ومستشفى الرازي. 
وفي الوقت نفسه، فإنه حصل بالفعل تبادل إلطالق النار بني 
قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي واإلرهابيني الذين كانوا يختبئون 

في مخيم الالجئني في منطقة املدرسة الذي مت ذكرها.76
وإضافة إلى ذلك، احتوى الرد على برنامج الهدم الذي قامت به 
اجلرافات بأكمله، وذلك كما ورد في رد النيابة العامة السابق املتعلق 
الهدم  السابق أن عمليات  الرد  املأهولة.77 وقد أكد ذاك  املنازل  بهدم 
كانت تبدأ في بعض األحيان فيما كان السكان ال يزالون داخل منازلهم.

وليفي.  وبروساسيو  دورن��ر  قضاة  أمام  االستماع  جلسة  عقدت 
ومثل أمام احملكمة املستشار القانوني جلمعية حقوق املواطن إضافة 
نيابة عن عدالة  القضية  الذين قدموا  إلى محامني من مركز عدالة، 
وجمعية حقوق املواطن وقانون. لقد كبر تواجد اجلمهور، مبن في 
التماس  الى  التماس  من  والدوليون،  احملليون  الصحافيون  ذلك 
ومن يوم إلى آخر. مرة أخرى، عقدت هذه اجللسة في أكبر قاعة 
في احملكمة العليا وأمام جمهور كبير يتألف من اجلمهور العام ومن 
وسائل اإلعالم. وكانت املواجهة بني احملامني امللتمسني وبني الفريق 

القضائي ذات لهجة حادة بشكل استثنائي.
في وقت متأخر بعد الظهر من 10 نيسان، استصدرت احملكمة 

القاضي  للغاية تكّون من صفحة واحدة، قام بكتابته  قرارًا مقتضبًا 
دورنر. وقامت احملكمة بتلخيص ادعاءات مقدمي الطلبات ومكتب 

النائب العام، وخلصت إلى ما يلي:
أيضًا  وإننا  لنا.  الدولة  قدمتها  التي  العتبة  حجة  نقبل  إننا 
حّد  على  ومؤسسيًا  موضوعيًا  املمكن،  غير  من  بأنه  ونعتقد 
امللتمسون.   بها  يطالب  ال��ت��ي  اإلص��الح��ات  توفير  س���واء، 
رفض  ينبغي  فإنه  القضية،  مبوضوع  يتعلق  فيما  حتى  ولكن 
أن  الدولة،  رد  توضح من خالل  قد  االلتماس، وذلك ألنه 
أجل  اجلهود من  ببذل  بالفعل  يقوم  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش 
منع، أو ولألسف، لتقليل الضرر على املدنيني. وفي ضمن 
نطاق هذه اجلهود، فان جنودا قد قتلوا، وإنه يتم تنفيذ نشاط 
قتال  ظ��روف  حتت  جنودنا  أرواح  حلماية  اإلسرائيلي  اجليش 
قاسية، في احلني الذي، وكما ذكر احملامي ياكير بنفسه، فإن 

املقاتلني ضدنا يحتجزون السكان املدنيني كرهائن.78
خالل كتابته لهذا القرار القصير، قرر القاضي دورنر اإلشارة مرتني 
املقاتلني  بأن  قال  قد  املواطن  حقوق  جلمعية  القانوني  املستشار  أن  الى 
احملامون  وأع��رب  كرهائن.79  املدنيني  السكان  يحتجزون  الداخل  في 
امللتمسون عن عدم موافقتهم التامة على وصف احملكمة ألقوال احملامي، 
وقاموا على الفور بتقدمي طلب إلى احملكمة لتصحيح قرارها. وفي 14 
نيسان 2002، رفضت احملكمة العليا هذا الطلب، قائلة »إننا ال نتفهم 
من جهتنا مثل هذا التغيير. ان رأي احملكمة يعكس بشكل صحيح أقوال 

احملامي دان ياكير أمامنا«.80
لقد شكلت هذه القضية االلتماس األول الذي تقدمه جمعية حقوق 
املواطن باالشتراك مع ائتالف مكون من عدالة ومنظمات حقوق اإلنسان 
الفلسطينية األخرى. نرى هنا أن احملكمة لم تنكر حقيقة تعرض مدنيني 
للهجوم، وعلى الرغم من ذلك فإنها قد قبلت متامًا ادعاءات اجليش بأن 
املقاتلني الفلسطينيني استخدموا املدنيني كدروع بشرية. وفي هذه احلالة، 
ميكن للمرء أن يتوقع أن تقوم احملكمة بالتأكيد على التمييز املطلق بني 
املدنيني واملقاتلني، وأن تقوم بتعديل هذا التمييز من خالل وضع حدود 
وقيود على اجليش من أجل جتنب املزيد من الضرر للمدنيني. ومن اجلدير 

بالذكر أيضًا، أن احملكمة لم تقدم أي اصالح حلماية املدنيني.

و. التماس ضد الدفن اجلماعي للموتى
في 12 نيسان، ذكرت وسائل اإلعالم أن اجليش يخطط إلجراء 
دفن جماعي للقتلى من مخيم جنني. ووفقًا لهذه التقارير، خطط 
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اجليش لنقل اجلثث إلى مكان مجهول، من دون حتديد هوياتهم.81 
واستنادًا إلى هذه املعلومات العامة، التي لم يتم التأكد من صحتها 
العام  النائب  الشهادات الشخصية، اتصل عدالة مبكتب  عن طريق 
وطالب بامتناع اجليش عن تنفيذ هذه األعمال. لم يتم الرد على هذا 

الطلب العاجل.82 
وعلى الفور قرر عدالة تقدمي التماس إلى احملكمة العليا. اتصل 
عدالة باألعضاء العرب في الكنيست، وبعد ذلك مت اتخاذ قرار 
بتقدمي ثالثة التماسات في وقت واحد بعد ظهر يوم اجلمعة.83 
وسعت االلتماسات إلى منع دفن املوتى من دون حتديد هويتهم 
ومتكني الطواقم الطبية التابعة للهالل األحمر الفلسطيني واللجنة 
الدولية للصليب األحمر من الدخول الى املخيم من أجل إخالء 
اجلثث ونقلها الى املستشفيات ومساعدة أسر املتوفني على توفير 
دفن الئق وكرمي ألحبائهم. ومباشرة بعد تقدمي االلتماسات، 
طلبت احملكمة العليا ردًا سريعًا من مكتب النائب العام، الذي 
ُقّدم بالفعل بحلول مساء اجلمعة. ثم أصدرت احملكمة العليا أمرًا 
مؤقتًا مبنع إخالء القتلى حتى تتمكن من إجراء جلسة استماع. 
وكان من املقرر عقد اجللسة في 14 نيسان أمام جلنة مكونة من 

ثالثة قضاة.84
»عندما  أن��ه:  االلتماس  على  رده  في  العام  النائب  مكتب  وذك��ر 
فرضت قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي سيطرتها على مخيم جنني، 
الفلسطينيني هناك، وكان من غير املمكن إزالتها حتى  ظلت جثث 
مت حتقيق السيطرة الكاملة. ...”85 وأشار الرد أيضًا إلى أن اجليش 
اإلسرائيلي كان يخشى بأن تكون بعض اجلثث مفخخة وأنه بعد أن 
ستتصل  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  سلطات  فإن  اجلثث،  فحص  مت 
باملسؤولني الفلسطينيني ذوي الصلة من أجل تنسيق نقلها فورًا لدفنها. 
وإذا لم ينجح هذا اجلهد التنسيقي، فإن سلطات اجليش ستفحص 

امكانية دفن اجلثث بنفسها.86

ونصف  الساعتني  يقرب  ما  العليا  احملكمة  جلسة  واستمرت 
الساعة. وقد كانت قاعة احملكمة مكتظة بالصحافيني من جميع 
في  تبث  رئيسية  تلفزيونية  شبكات  حضرت  وقد  العالم.  أنحاء 
العربي،  العالم  م��ن  مراسلون  ذل��ك  ف��ي  مب��ن  اللغات،  مختلف 
ت��رأس جلسة االستماع  امل��رة،  ه��ذه  إل��ى جلسة االستماع. وف��ي 
أهارون باراك رئيس احملكمة العليا، جنبًا إلى جنب مع القاضيني 
للجلسات  العليا احلالي(. وخالفًا  أور وبينيش )رئيس احملكمة 
ح��دة،  أق��ل  لهجة  ب���اراك  العليا  احملكمة  رئيس  ضبط  السابقة، 
ووفر احترام احملكمة حلق األطراف في تقدمي ادعاءاتها. وخالل 
اجللسة، طلب باراك من الطرفني التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات 
الدفن. وقد جنح أيضًا )وسيتم التعبير عن ذلك في قراره( في تقييد 
املناقشة في القضية على املسائل اإلجرائية، بداًل من التركيز على 

املسائل املبدئية.
اليوم، صدر حكم؛ وكان  في وقت الحق من بعد ظهر ذلك 
أطول من أي من األحكام السابقة، وامتد على مدى ست صفحات 
ومتيز عن االحكام السابقة أيضًا في أسلوبه. وخالفًا لآلراء السابقة، 
والتي بدأت جميعها بذكر احلجج امللتمسني، افتتح هذا القرار بسرد 
سعى إلى تبرير أو تفسير دخول اجليش اإلسرائيلي إلى مخيم جنني 
املدعى  حجج  بني  السابقة  الثالثة  األحكام  ميزت  لقد  لالجئني. 
عليهم وبني موقف احملكمة. قلل قرار رئيس احملكمة العليا باراك 
من هذا التمييز؛ وقام في كثير من األماكن بعرض عدد من األمور 
كما لو كانت قرارات واقعية للمحكمة. فعلى سبيل املثال، قررت 
أن  الرغم من  منها على  مببادرة  القضايا  احملكمة حتى ذكر بعض 
هذه االمور لم تتطلب حكمًا ولم يِرد ذكرها في جلسة االستماع:
لقد ادعت االلتماسات بأن مجزرة قد ارتكبت في مخيم جنني. 
عارض املدعى عليهم ذلك بشدة. لقد كانت هناك معركة في جنني، 
العديد من جنودنا. لقد حارب اجليش من منزل  معركة سقط فيها 

فقط بعد أن قام بتقدمي سرد لعملية السور الواقي وللتوغل العسكري 
في مخيم جنني كقرارات واقعية للمحكمة، قام رئيس احملكمة العليا باراك 
بعرض موجز لإلصالحات التي طالب بها امللتمسون.88 واحتوى القرار أيضًا 
على معلومات مت احلصول عليها خالل جلسات احملكمة والتي لم يكشف عنها 
في السابق من قبل السلطات الرسمية أو العسكرية. كما قدمت هذه املعلومات 

بوصفها تقريرًا واقعيًا للمحكمة
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إلى منزل ولم يسقط القنابل من اجلو من أجل احليلولة دون سقوط 
ضحايا من املدنيني. لقد فقد ثالثة وعشرون من جنود جيش الدفاع 
اإلسرائيلي حياتهم. وأصيب عشرات من اجلنود. لم يقم امللتمسون 
املجزرة هي شيء؛ ومعركة صعبة هي  اإلثبات.  بإكمال مسؤولية 
شيء آخر متامًا. لقد كرر املدعى عليهم قولهم بأنهم ال يرغبون في 
العملي  الترتيب  إن  إخفاء أي شيء، وبأن ليس لديهم ما يخفوه. 

الذي توصلنا إليه لهو تعبير عن هذا املوقف.87
وللتوغل  ال��واق��ي  ال��س��ور  لعملية  س��رد  بتقدمي  ق��ام  أن  بعد  فقط 
رئيس  قام  للمحكمة،  واقعية  كقرارات  جنني  مخيم  في  العسكري 
بها  طالب  التي  لإلصالحات  موجز  بعرض  ب��اراك  العليا  احملكمة 
امللتمسون.88 واحتوى القرار أيضًا على معلومات مت احلصول عليها 
خالل جلسات احملكمة والتي لم يكشف عنها في السابق من قبل 
السلطات الرسمية أو العسكرية. كما قدمت هذه املعلومات بوصفها 
تقريرًا واقعيًا للمحكمة: »ظلت جثث الفلسطينيني في املخيم ... 
عند تقدمي هذه االلتماسات، مت العثور على سبع وثالثني جثة. مت 
نقل ثماني جثث إلى اجلانب الفلسطيني. يتوجب اآلن إخالء ست 

وعشرين جثة«.89
وكان قرار رئيس احملكمة العليا باراك بشأن خصائص االستئناف 

على النحو التالي:
7. نقطة انطالقنا هي أنه في ظل هذه الظروف، فإن املدعى 
عليهم هم املسؤولون عن العثور على اجلثث وحتديد هويتها 
وإخالئها. هذا هو واجبهم مبوجب القانون الدولي .... 
يقبل املدعى عليهم هذا املوقف ... لقد أوصينا بأن يدرج 
ممثل الهالل األحمر األمر املنوط، بطبيعة احلال، بحكم القادة 
العسكريني ... ان عمليات التعرف على هوية اجلثث امللقاة 
الواقعة على عاتق جيش الدفاع اإلسرائيلي ستشمل التوثيق 
وفقا لالجراءات املتبعة. سوف يتم القيام بهذه األنشطة في 
أقرب وقت ممكن، مع احترام للموتى ومع احلفاظ على أمن 

القوات. وهذه املبادئ أيضًا مقبولة على امللتمسني.
8. في نهاية عملية حتديد هوية اجلثث، سوف تبدأ مرحلة 
اجلانب  على  يجب  أنه  هو  عليهم  املدعى  موقف  الدفن. 
الفلسطيني القيام بالدفن في الوقت املناسب. بطبيعة احلال، 
واجلانب  عليهم  املدعى  بني  اتفاقا  الناجح  التنفيذ  يتطلب 
الفلسطيني ... وعلى الرغم من أنه ال لزوم لذلك، فاننا 
نضيف بأن موقف املدعى عليهم هو أن يتم الدفن بطريقة 

يتم  لن  للموتى.  االحترام  ضمان  مع  ومحترمة،  مناسبة 
إجراء أي تفريق بني اجلثث، ولن يتم إجراء أي تفريق بني 
جثث املدنيني وجثث اإلرهابيني املسلحني. يجد امللتمسون 

هذا املوقف مقبواًل.90
وذكر رئيس احملكمة العليا باراك في اخلتام: »على ضوء الترتيبات 
املفصلة أعاله، واملقبولة على جميع األطراف أمامنا، فان االلتماسات 
مرفوضة«.91 ذكر القرار موضوع »التفاهمات« بني األطراف كأساس 
للقرار مرات عديدة.92 وفي النهاية، كتب رئيس احملكمة العليا باراك 
ما أصبح واحدا من أكثر تصريحاته اقتباسا: »حتى في زمن القتال، 
يجب إتباع قوانني احلرب. حتى في وقت القتال، ال بد من القيام 
بكل ما هو ممكن من أجل حماية السكان املدنيني.”93 وقامت وزارة 
اخلارجية االسرائيلية بنشر هذا القرار أيضًا باللغة اإلنكليزية في كتاب 

األحكام الذي أصدرته.94
وبعد يومني من صدور احلكم، قدم مركز عدالة طلبًا إلى احملكمة 
العليا لعقد إجراءات إضافية بشأن هذه القضية، بحجة أن اجليش كان 
يرفض التعاون مع ممثلي الهالل األحمر الفلسطيني وتسليم اجلثث إلى 

الفلسطينيني؛ قامت احملكمة العليا برفض الطلب.95
وفي 18 نيسان 2002، انسحبت القوات العسكرية اإلسرائيلية 

من مخيم جنني.
وأظهر هذا القرار الرابع أكثر من أي من األحكام السابقة األخرى 
أن احملكمة العليا فهمت منزلتها، ليس فقط بوصفها محكمة وطنية، 
بل أيضًا بوصفها محكمة ينبغي عليها أن تخاطب املجتمع الدولي. 
وكما سنشرح أدناه، فقد حتولت قاعة احملكمة خالل هذه الفترة إلى 
مخاطبة  في  مصلحة  فيها  األط��راف  لكل  وك��ان  قومية،  عبر  ساحة 
الدولي  القضائي  املجتمع  ذلك  في  مبا  الفاعلة،  الدولية  األط��راف 
ومنظمة األمم املتحدة ووسائل اإلعالم الدولية من أجل التأثير على 

تصورهم للعمليات العسكرية.

ز. التحذير وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان من اإلجراءات القضائية

يسعى احملامون عبر- الدوليني إلى استخدام اإلجراءات القضائية 
لتحذير السلطات القضائية واجلمهور من انتهاكات حقوق اإلنسان 
ولتوثيقها أيضًا. لقد مّكن القانون عبر- الدولي احملامني الذين وقفوا 
من وراء سلسلة االلتماسات التي رفعها عدالة من تقدمي احلقائق ذات 
الصلة أمام احملكمة. لقد وّلدت هذه احلقائق مناقشة قانونية تزعم 
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بحصول انتهاكات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة وبارتكاب جرائم 
حرب مبوجب نظام روما األساسي.

عن  ال��ص��ادرة  ال��ق��رارات  تعتمد  أن  امللتمسني  محامو  يتوقع  ل��م 
احملكمة رواية الضحايا، وفعال فإن ذلك ما حصل. وعلى العكس 
يواجهها  التي  الصعوبات  على  ال��ق��رارات  ه��ذه  أك��دت  ذل��ك،  م��ن 
اجلنود اإلسرائيليون في مخيم جنني لالجئني وسلطت الضوء أيضًا 
الدولي.  اإلنساني  القانون  بقواعد  العسكرية  املؤسسة  التزام  على 
ب��اراك  العليا  احملكمة  رئيس  يوّثق  ق���راره،  من  األول��ى  الفقرة  ففي 
الى  أدت  والتي  إسرائيل  دولة  في  وقعت  التي  اإلرهابية  الهجمات 
مقتل الكثير من املدنيني اإلسرائيليني. ووفقًا لهذا الرأي، فإن العديد 
من هذه الهجمات كانت قد نفذت من قبل فلسطينيني من مخيم جنني 
لالجئني.96 وإذا ما كان محامو امللتمسني قد توقعوا بأن تقوم احملكمة 
بانتقاد سلوك اجليش في مخيم جنني، فقد أثبت أيضًا أن ال أساس 

ملثل هذه التوقعات.
القرارات  فإن هذه  أه��داف عدالة،  نظر  ومع ذلك، ومن وجهة 
تشكل  حقائق  تعرض  االلتماسات  في  املكتوبة  احلجج  إلى  إضافة 
وثائق جزئية عن الضرر الهائل الذي يعاني منه املدنيون الفلسطينيون. 
لم يحِو أي من اآلراء القضائية إنكارًا عامًا أو تناقضًا جوهريًا للوقائع 
املعروضة في هذه االلتماسات. وفي الواقع، تركز هذه القرارات على 

تقدمي تفسيرات أو مبررات لتصرفات اجليش فقط.
ردود   - الرسمية  اإلسرائيلية  القانونية  الوثائق  جميع  ق��راءة  إن 
بالتالي، تعزيز ما يلي: دخل اجليش  الدولة والقرارات - ميكنها، 
مثل  الثقيلة  األسلحة  باستخدام  و»]ق��ام[  جنني  مخيم  االسرائيلي 
ال��دب��اب��ات ون��اق��الت اجل��ن��ود امل��درع��ة، وإض��اف��ة إل��ى ذل��ك ط��ائ��رات 
من  العديد  وج��رح  قتل  لقد  والطائرات«.97  الهجومية  الهليكوبتر 
املدنيني الفلسطينيني خالل الغارات. ولم يتم توفير إمكانية إجالء 
القتلى واجلرحى في الوقت املناسب. وظل عدد كبير من اجلثث في 
أيضًا على  ينطبق  الزمن. وهذا  لفترة طويلة من  املخيم دون إخالء 

املصابني. وصّدق مكتب النائب العام أن اجليش قصف أهدافا مدنية 
في مخيم جنني بالدبابات والطائرات. مت قصف الشبكة الكهربائية 
في مخيم جنني؛ مت قصف املدرسة؛ وكان هناك نقص مستمر في 
املياه والغذاء. قام اجليش بهدم املنازل أيضًا. وزعم اجليش، في جملة 
أمور، أن املنازل قد هدمت من أجل متهيد الطريق للجنود، ألن أزقة 
املخيم ضيقة؛ هذا يعني، أنه اعترف بأن الدمار كان تعسفيًا ومنهجيًا. 
زعم اجليش أنه طلب من السكان ترك منازلهم، ولكن بعض السكان 
لم يستجب لهذه الدعوات.98 بدأت جرافات اجليش بهدم منازل حتى 
عندما كان السكان ال يزالون بداخلها.99 في جميع هذه احلاالت، مت 
تقدمي االلتماسات في احلني الذي كانت فيه هذه األنشطة العسكرية 
االلتماسات،  جميع  اإلسرائيلية  العليا  احملكمة  رفضت  مستمرة. 

وقبلت رواية اجليش لألحداث وأكدت عليها.
تبعا  معقولة،  القانونية  للوثائق  القراءة  هذه  أن  فيه،  شك  ال  مما 
لكونها تعتمد على تهذيب كتابي وسجل. ومع ذلك، فإنه ميكن القول 
إنها قراءة جزئية ألن احملكمة أوضحت ووصفت الصعوبات التي 
يواجهها اجلنود أيضا. ولكن هذه األوصاف التي تبدو داعمة للجيش 
تعكس مسألة مختلفة، أال وهي محاولة تقدمي مبررات لنشاطات 
اجليش. ان هذه األجزاء من اآلراء ال تشكك في احلدوث التاريخي 
الدوليني.  عبر-  تهم احملامني  والتي  العسكرية،  للعمليات  احلالي 
فهنا، سوف يجادل احملامي عبر- الدولي بأن حقل املبررات ليس 
لب املوضوع، ألنه »تبرير اسرائيلي« للنشاط العسكري االسرائيلي 

الذي سبب الضرر للسكان املدنيني الفلسطينيني.

ح. التواصل مع اجلمهور احمللي واملجتمع الدولي
من خالل استخدام القانون احمللي والقانون عبر- الدولي، يسعى 
ووسائل  للجمهور  املعلومات  توفير  إلى  الدوليني  عبر-  احملامون 
اإلعالم واحملافل الدولية حول انتهاكات حقوق اإلنسان الصارخة. 
جوهريا، يأمل هؤالء احملامون في االستفادة من اإلجراءات القانونية 

القضائية  اإلجــراءات  استخدام  إلى  الدوليني  عبر-  احملامون  يسعى 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  مــن  واجلمهور  القضائية  السلطات  لتحذير 
ولتوثيقها أيضًا. لقد مّكن القانون عبر- الدولي احملامني الذين وقفوا من 
وراء سلسلة االلتماسات التي رفعها عدالة من تقدمي احلقائق ذات الصلة 
بحصول  تزعم  قانونية  مناقشة  احلقائق  هذه  وّلــدت  لقد  احملكمة.  أمــام 
انتهاكات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة وبارتكاب جرائم حرب مبوجب 

نظام روما األساسي.
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احمللية لتوليد نقاش عام واسع حتى خارج احلدود القومية.
إن فحص التغطية اإلعالمية لعدالة يكشف النقاب عن ان املنظمة 
قامت بقدر كبير من اجلهد منذ البداية لتوفير معلومات للجمهور عبر 
وسائل اإلعالم بطريقة متسقة ومنتظمة، وذلك ليس فقط بالعربية 
أو العبرية، ولكن أيضًا باللغة اإلنكليزية. وبشكل عام، فقد سعت 
النشرات الصحافية لعدالة إلى تسليط الضوء على حدثني: احلدث 
القانونية(  اإلج����راءات  أو  القانوني  االح��ت��ك��ام  ن��وع  )أي  القانوني 
اإلج���راءات  استخدمنا  لقد  حت��دي��ه.  مت  ال��ذي  العسكري  واحل���دث 
القانونية كمحفزات، أدت باألطراف املعنية مثل مكتب املدعي العام 
أو اجليش إلى إعداد ردود رسمية وتوفير األجوبة على مناقشاتنا. 
وسعت نشراتنا الصحافية التي أبلغت عن هذه األحداث الى جذب 
انتباه الرأي العام على الصعيدين احمللي والدولي للتدقيق في رد فعل 

احملكمة والعمليات العسكرية كذلك.
إعالمية  تغطية  القانونية في هذه احلاالت  اإلج��راءات  تلقت  لقد 
واسعة. ولغرض إعداد هذه املذكرة، قمت باستعراض التغطية في 
من  االختيار  هذا  يكن  لم  بوست.  وجيروزاليم  هآرتس  صحيفتي 
واالنكليزية.  بالعبرية  هآرتس  صحيفة  نشرت  فقد  الصدفة.  قبيل 
وبشكل عام، نشرت الطبعة االنكليزية مواضيع من التي تهم اجلمهور 
الدولي. تنشر اجليروزاليم بوست، وهي أقدم صحيفة في إسرائيل، 
باللغة اإلنكليزية وتصل إلى جمهور دولي أيضا. وأنا ال أركز هنا على 
جميع األخبار املتعلقة باألحداث في جنني؛ وإمنا أركز على التغطية 

االخبارية لإلجراءات القانونية ذات الصلة بهذه املذكرة فقط.
الفترة  في  العبرية(  )باللغة  هآرتس  أرشيف  في  البحث  متخض 
أيار 2002، عن 27  منتصف  نيسان 2002 وحتى   3 الواقعة من 
عنوانا ذكرت إجراءات عدالة القانونية بشكل مباشر أو غير مباشر، 
حلقوق  أخ���رى  منظمات  م��ع  بالتعاون  وأح��ي��ان��ا  ل��وح��ده،  وأح��ي��ان��ا 
اإلنسان.100 وشكلت 14 من هذه العناوين تقارير اخبارية، وميكن 
أيضًا  ه��آرت��س  ون��ش��رت  افتتاحيات.  أو  كتعليقات  البقية  تصنيف 
العديد من العناوين حول التماسات عدالة في طبعتها االنكليزية. 
هذه  خ��الل  للمحكمة  قدمت  التي  االلتماسات  من  كل  وحصلت 
التغطية اإلخبارية على األقل؛ وحصل معظمها  الفترة على بعض 
احملكمة  رفضتها  ان  وبعد  فيه  قدمت  ال��ذي  الوقت  في  تغطية  على 
العليا. حصلت بعض االلتماسات على تغطية اخبارية قبل جلسة 
احملكمة، مثل: تناقش احملكمة العليا اليوم إخالء جثث فلسطينيني 
قدمها  التي  املواقف  العناوين  من  العديد  اقتبس  وقد  في جنني.101 

مكتب املدعي العام باسم اجليش ردًا على العرائض أيضًا، مثل »جيش 
الدفاع اإلسرائيلي: دفن اجلثث في جنني يتوقف على اتفاق«.102 ومت 
نشر بعض املواضيع حتت عناوين عكست -  ورمبا كانت حتى ترد 
على - استراتيجية انتاج التوثيق القانوني ملقدمي االلتماسات، على 
سبيل املثال: احملكمة العليا: جيش الدفاع اإلسرائيلي مفوض بهدم 

للمنازل أثناء القتال دون سابق إنذار.103
تعرب وسائل اإلعالم االسرائيلية، مبا في ذلك هآرتس، عمومًا، 
عن دعم قوي للجيش ولنشاطه العملياتي، وخصوصًا خالل هذه 
الواقي.104 ومن اجلدير ذكره على  السور  فترة عملية  الفترات مثل 
أية حال، ان بعض الصحافيني قد قاموا بكتابة بعض املقاالت التي 
سبل  توفير  في  فشله  وال��ى  القضائي  النظام  ال��ى  انتقادات  وجهت 
أبرز  أحد  وكان  الفلسطينيني.  املدنيني  حلماية  القضائية  االنتصاف 
نشر  وال��ذي  الغازي،  يوسف  كتبه  مقال  النقدية  للمقاالت  األمثلة 
بعد جلسات احملكمة بشأن االلتماسات في 15 نيسان حتت عنوان: 
»أثناء القتال، ال ميكن تفعيل الفحص القضائي وال ميكن توفير سبل 
االنتصاف الفعالة«.105 لقد انتقدت هذه املقالة سلوك احملكمة العليا 
مكتب  كتبها  تصريحات  واقتبست  بشدة  االلتماسات  ه��ذه  بشأن 
بدأ  ق��رارات احملكمة.  التعليق على خطورة  اجل  العام من  املدعي 
الغازي مقالته باالقتباس مباشرة من قرار احملكمة العليا الوارد أعاله 
في القضية التي اعترضت على هدم املنازل.106 ولقد استشهد على 
وجه التحديد باملقطع الذي يصف كيف بدأت بعض عمليات الهدم 

في حني كان السكان ال يزالون في منازلهم. وتابع:
لم تقتبس هذه األسطر من التماس قدمته منظمة حلقوق اإلنسان إلى 
احملكمة في إسرائيل، وامنا اقتبست من رد مكتب النائب العام على 
التماس قام بتقدميه عدالة وقانون في األسبوع املاضي ... وكانت 

مشهد عام ملدينة جنني بعد اجتياح نيسان.
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حجة القضاة الرئيسية أنه ال ميكن للمحكمة العليا في كثير من احلاالت 
القيام مبراجعة قضائية للنشاط العملياتي.107

وعلق ارييه دايان على االلتماسات في هآرتس:
املاضيني  األسبوعني  خالل  اإلنسان  حقوق  منظمات  تلقت  لقد 
تقارير عن العشرات من حاالت تضرر اخلدمات الصحية الفلسطينية: 
قصف املستشفيات وتدمير غرف لغسيل الكلى. ... وفي التماس 
يعكس  االم��ر  ه��ذا  أن  املنظمات  ه��ذه  ادع��ت  العليا،  احملكمة  ال��ى 
سياسة متعمدة لتدمير البنية التحتية الصحية في السلطة الفلسطينية. 
برفض  القتال،  ب��دء  منذ  فعلت  وكما  العليا،  احملكمة  قامت  لقد 

االلتماس.108
وجتدر اإلشارة إلى أحد املقاالت الداعمة للمحكمة العليا، وهو 
مقال كتبه األستاذ اجلامعي يوآف دوتان من كلية القانون في اجلامعة 
في   2002 نيسان   21 في  نشر  وال��ذي  امل��ق��ال،  ه��ذا  ففي  العبرية. 
صحيفة هآرتس حتت عنوان »فرع عدالة في القدس«، قرر الكاتب 
توجيه انتقاده ضد جمعية حقوق املواطن في إسرائيل، وذلك أساسا 

بسبب مشاركتها في االلتماسات. وادعى دوتان:
التابعة  األراض��ي  ال��ى  اإلسرائيلي  اجليش  دخ��ل  أن  منذ 
ذات  املنظمات  من  مجموعة  بدأت  الفلسطينية،  للسلطة 
النشاط الراديكالي »هجوما« من االلتماسات في احملكمة 
العليا ضد كل خطوة يتم اتخاذها في املناطق ... لقد كانت 
خيبة األمل من نصيب كل من توقع أن تقوم اجلمعية بأي 
محاولة من اجل متييز نفسها عن هذا التحالف، وذلك من 
خالل اتخاذ احلذر في فحص شامل للحقائق أو عن طريق 

تخفيض عدد االلتماسات إلى احملكمة العليا.109
في  محاضرا  آن��ذاك  كان  ال��ذي  ألباشان،  يوفال  احملامي  وص��رح 
مركز القانون األكادميي والذي كان معروفا في إسرائيل كناشط في 

مجال حقوق اإلنسان:
الفرصة  ان  ضئيلة.  فرصة  هناك  وك��أن  االم��ر  يكن  ل��م 
بأن تقبل االلتماسات لم تكن موجودة بتاتا ولقد شاركت 
الدولة. لم  الواقع، في حرب اعالمية ضد  اجلمعية، في 
احملكمة  مصداقية  تقوض  انها   - ذكية  االلتماسات  تكن 
العليا، والتي تشكل الركيزة األساسية في النهوض بحقوق 
اإلنسان، وقد انشأت نقاشا عاما، الذي يشكل بدوره ضررا 

حلقوق اإلنسان.110
وكان للبروفسور ديفيد كريتسمر من كلية القانون في اجلامعة العبرية 

وجهة نظر مختلفة جتاه النشاط القانوني ملنظمات حقوق اإلنسان:
انتقادات  سماع  الناس  يريد  ال  األزم���ات،  أوق��ات  في 
عن عدم كوننا األفضل واألكثر أخالقية. وينضم الى هذا 
رد  يكون  وعندها  ضدنا؛  كله  العالم  بأن  الشعور  االم��ر، 
الفعل األول أنه يتوجب علينا، أوال وقبل كل شيء، الدفاع 
عن الدولة. لكن النشاط للدفاع عن حقوق اإلنسان يصبح 
ذا أهمية خالل األزمات على وجه التحديد، كمثل االزمة 
الذين يعيشون  الناس  الراهن. إن  التي نعيشها في الوقت 
اآلن سينظرون الحقا الى الوراء وسيقولون ألنفسهم بأنهم 
ال يفهمون كيف فعلوا ما فعلوه. وهكذا كان األمر في بداية 
حرب لبنان، عندما كان يعتبر من يتظاهر ضد احلرب خائنا، 

وفقط الحقا فهم الناس الى اي مدى كانوا مخطئني.111
االلتماسات  عن  اخبارية  تقارير  ستة  بوست  اجليروزلم  نشرت 
وعن اإلجراءات القانونية. وذكرت هذه التقارير مواقف األطراف 
التقارير من حيث  أحد  بينها  من  وب��رز  العليا.  وق��رارات احملكمة 
نحو  اإلنسان على  منظمات حقوق  دور احملكمة ودور  تناول  أنه 
شامل. مت نشر التقرير في 3 أيار 2002 حتت عنوان »عن احملكمة 
البيتية.«112 لقد عكس العنوان مضمون التقرير، الذي ذكر كيف ان 
منظمات حقوق اإلنسان، اختالفًا عن حاالت في املاضي، لم تنتظر 
الدولي. وعوضًا عن ذلك،  الصعيد  اإلج��راءات على  تبدأ  حتى 
انتهاكات حقوق  املنظمات بتقدمي ادعاءاتها بشأن  فقد قامت هذه 
اإلنسان، باالستناد إلى القانون الدولي، أمام احملكمة في البيت، 

وعلى الفور، وبينما كانت األحداث ال تزال جارية.
رافقت  إسرائيل،  تاريخ  في  سابقة  عسكرية  عملية  أية  من  أكثر 
عملية السور الواقي اتهامات بشأن انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان 
الساحتني  في  إليها  االستماع  مت  ادع���اءات   - ح��رب  جرائم  وحتى 
الدولية واحمللية. ... من خالل تعاون واسع نطاق، ُقدمت معظم 
االلتماسات من قبل أربع أو خمس منظمات حقوق اإلنسان معًا، 
الدفاع  جيش  بأن  املجموعات  هذه  بني  اآلراء  في  توافقا  يعكس  ما 

اإلسرائيلي منخرط في انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.113
باللغة  الصحافية  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ن��ش��رت  ع��دال��ة  ق���ام  ذك��رن��ا،  وك��م��ا 
مصدر  إل��ى  ع��دال��ة  محامو  حت��ول  النحو،  ه��ذا  وعلى  اإلنكليزية، 
هذه  وخ��الل  العالم.  أنحاء  مختلف  من  للصحافيني  للمعلومات 
الفترة، أجريت مقابالت مع محامي عدالة من قبل العديد من وسائل 
اإلعالم الدولية الرائدة. ومتت تغطية ومناقشة االستئناف االخير، 
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والذي أدى إلى صدور أمر قضائي مؤقت في 12 نيسان، على نطاق 
واسع من قبل القنوات اإلخبارية التلفزيونية الدولية، مبا في ذلك بي 

بي سي و سي إن إن واجلزيرة.
واألهم من كل هذا على كل حال، كان عمل عدالة مع أطراف 
دول��ي��ة، وب��خ��اص��ة األمم امل��ت��ح��دة. ق��دم ع��دال��ة ل��ألمم امل��ت��ح��دة كل 
بحث  نتائج  على  بالتفصيل  أتت  والتي  األصلية،  القانونية  وثائقه 
جلنة  حثت   ،2002 نيسان   16 وفي  املعنية.  الفترة  خالل  املنظمة 
اإلنسان،  حلقوق  السامي  املفوض  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم 
ماري روبنسون، على تقدمي تقرير فوري عن الوضع في األراضي 
الفلسطينية احملتلة.114 جاء هذا القرار بعد إخطار املفوض السامي 
للجنة حقوق اإلنسان أن حكومة إسرائيل قد منعت وفدها من دخول 
تقريرها من 24  الفلسطينية احملتلة.115 وفي  األراضي  أو  إسرائيل 
نيسان 2002، أشارت املفوضة السامية إلى التماس عدالة األولي 
الذي ُقدم إلى النائب العام عند مناقشة استخدام اجليش االسرائيلي 
للدروع البشرية.116 وإضافة الى ذلك، أشار إلى االلتماس الذي قدم 
في 8 نيسان 2002 ضد منع إخالء القتلى واجلرحى إلى املستشفيات 

ومنع توفير املساعدة الطبية.117
األح��داث  ف��ي  التحقيق  وج��وب  السامي  امل��ف��وض  تقرير  يثبِّت  ل��م 
التي جرت في مخيم جنني بصورة شاملة. ونص قرار اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة في 7 أيار 2002 على أن األمني العام لألمم املتحدة، 
السيد كوفي عنان، سيعد تقريرًا شاماًل يعالج في املقام األول أحداث 
جنني.118 ومع ذلك،حظرت حكومة إسرائيل على وفد األمني العام 
لألمم املتحدة زيارة األراضي الفلسطينية احملتلة. ويبدأ تقرير األمني 
العام لألمم املتحدة، املقدم في 30 متوز 2002، بالتذكير: »لقد ُكتب 
الصلة،  الفلسطينية األخ��رى ذات  املدن  أو  زي��ارة جنني  بدون  التقرير 
وعلى ذلك فهو يعتمد كليًا على املصادر واملعلومات املتاحة، مبا في ذلك 
املعلومات املقدمة من بعثات تابعة خلمس دول أعضاء في األمم املتحدة 
ووثائق من احليز العام والتقارير التي تقدمها منظمات غير حكومية«.119

ولئن كان من الصعب أن نحّدد على وجه الدقة كيف مت استخدام 
الوثائق القانونية التي قدمها عدالة، فإن العديد من األوصاف الواردة 
في التقرير تشير إلى أن أنه قد مت بالفعل استخدام وثائق عدالة على 
إلى  العام  املدعي  بيانات  أيضا  التقرير  استخدم  وقد  واس��ع.  نطاق 
احملكمة العليا اإلسرائيلية ردًا على االلتماسات لوصف طريقة هدم 
املنازل املأهولة بالسكان،120 فضاًل عن اقتباسات كثيرة أخرى من 

املصادر الرسمية التي ظهرت خالل التقاضي.121
امكانية  هناك  كانت  أنه  من  الرغم  على  أنه  يظهر  املقطع  هذا  إن 
صغيرة فقط بأن تقبل احملكمة العليا اإلسرائيلية االلتماسات، فقد 
كانت هناك مع ذلك أسباب مهمة أخرى لتقدميها؛ واألجدر بالذكر 
توليده.  من  االلتماسات  متكنت  ال��ذي  والدولي  العام  النقاش  هو 
نطاق  نقاشًا عميقًا حول  قد ولد  االلتماسات  تقدمي  فإن  وبالفعل، 
انتهاكات حقوق اإلنسان ودور احملكمة العليا اإلسرائيلية في حماية 
العسكرية  العمليات  خالل  الفلسطينيني  للمدنيني  اإلنسان  حقوق 
خلقت  ذل��ك،  إل��ى  وإضافة  احل��رب.  جرائم  وتعريف  اإلسرائيلية 
االلتماسات معلومات مفيدة لألمم املتحدة، والتي لم يكن ممثلوها 
حاضرين في امليدان في وقت األحداث، ولم يسمح لهم بزيارة جنني 

بعد ذلك بغرض التحقيق.

طـ. املقاومة القضائية ومسألة الشرعية
القانون  القضايا  هذه  في  الدوليني  عبر-  احملامون  استخدم  لقد 
في  القضائية  دعاويهم  يحكم  موضوعي  قانون  مبثابة  الدولي  عبر- 
لقد  إجرائيًا.  اإلسرائيلي  القانون  باستخدام  فيه  قاموا  الذي  احلني 
القضائية  املقاومة  نطاق  الدولي  عبر-  القانون  على  االعتماد  وسع 
خارج حدود القانون اإلسرائيلي. ولقد مكن القانون عبر- الدولي 
احملامني من تقدمي االلتماسات على الرغم من أن القانون احمللي لم 
يقدم أية فرصة للنجاح، وذلك من خالل األساس القانوني والذي 

بدونه لكانت االلتماسات قد رفضت إنذاريا.

أكثر من أية عملية عسكرية سابقة في تاريخ إسرائيل، رافقت عملية السور 
الواقي اتهامات بشأن انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان وحتى جرائم حرب - 
ادعاءات مت االستماع إليها في الساحتني الدولية واحمللية. ... من خالل تعاون 
واسع نطاق، ُقدمت معظم االلتماسات من قبل أربع أو خمس منظمات حقوق 
اإلنسان معًا، ما يعكس توافقا في اآلراء بني هذه املجموعات بأن جيش الدفاع 

اإلسرائيلي منخرط في انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.113
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في  ومشرعن  جدًا  قوي  الدولي  عبر-  القانون  الى  االحتكام  إن 
املواطن  حقوق  جمعية  دفع  أنه  درج��ة  إلى  اإلنسان  حقوق  مجتمع 
لالنضمام إلى االلتماسات، وذلك على الرغم من املخاطر السياسية 
التي اتخذتها بالنظر إلى اجلمهور اإلسرائيلي اليهودي. لو أن احملامني 
لم يستخدموا القانون عبر- الدولي، لكانت مكانتهم املهنية، إضافة 
إلى مكانة املنظمات التي ينتسبون اليها، قد تضررت رمبا. من خالل 
حتفيز النقاش العام واالنتقادات الدولية، شكلت االلتماسات فعل 
مقاومة قضائية من خالل معارضة اعتقادات مقبولة حول عملية تقدمي 

االلتماسات والسياسة القضائية للمحكمة وميزان القوى القائم.
سعى محامو عدالة للتحذير من انتهاكات حقوق اإلنسان وردعها 
من خالل استخدام القانون عبر- الدولي. إن احملكمة العليا ال تعمل 
متغاضية عن املجتمع القانوني الدولي، بل على العكس من ذلك، 
والرأي  الدولية  الفاعلة  العناصر  مخاطبة  إلى  تسعى  ما  غالبًا  فإنها 
العام الدولي. إن قرار احملكمة بترجمة إثنني من القرارات األربعة 
ن���ادر، وك��ذل��ك تغطية وس��ائ��ل اإلع��الم  أم��ر  إل��ى االنكليزية، وه��و 
احمللية والدولية الواسعة النطاق لهذه احلاالت، تشهدان على هذا 
اإلسرائيلي  اجليش  عن  الدفاع  إلى  احملكمة  سعت  لقد  االهتمام. 
وسعت في الوقت نفسه الى حماية مكانتها الدولية باعتبارها محكمة 
تنفذ إجراءات منصفة وعادلة. لقد كان احملامون، وقضاة احملكمة 
العليا كذلك، على إدراك تام للموقف عبر- الدولي املمنوح لقاعة 

احملكمة احمللية خالل هذه اإلجراءات.
فرع  كانت  ل��و  كما  القضايا  ه��ذه  ف��ي  العليا  احملكمة  تصرفت  لقد 
العالقات العامة التابع للجيش تقريبًا، عندما أشارت مرارًا إلى التزامات 
اجليش مبوجب القانون الدولي، وتبني أن اجليش كان يعمل وفقا لهذه 
االلتزامات.122.لم تقم احملكمة بإبعاد او فصل نفسها عن اجليش بأي 
القاضي دورنر  كتبهما  اللذان  القراران  يتحدث  شكل من األشكال. 
بلسان »نحن« القومي والذي يضم احملكمة واجليش داخل وحدة قومية 
واحدة.123 إن استخدام احملكمة املتكرر ملصطلح »قواتنا« في مثل هذه 

النصوص يشير إلى أن احملكمة لم تسَع إلى إخفاء والءاتها.
وفي املقابل، كان قرار رئيس احملكمة العليا باراك في االلتماس 
اجلانبني«،  تفاهمات بني  االعتماد »على  إلى  الرابع، والذي سعى 
ينظر أكثر من القرارات األخرى إلى اخلارج. فقد قام في هذا القرار 
باالنخراط في خطاب متوسع، ومع ذلك فإنه قد قبل أيضًا رد الدولة 

على النزاع القضائي برمته كحقيقة واقعة.
ل��الج��راءات  الطارئة  الوضعية  معاجلة  لغرض  احملكمة  وسعت 
تقدمي  تاريخ  من  ساعة   24 غضون  في  استماع  جلسات  عقد  ال��ى 
كتابيًا  االلتماسات  على  ال��ع��ام  النائب  مكتب  ورد  االلتماسات. 
مرافعاتهم.  لتقدمي  الفرصة  االلتماسات  مقدمي  احملكمة  ومنحت 
أم��رًا  ال��راب��ع  ذل��ك، أص��درت احملكمة في االلتماس  وع��الوة على 
احترازيًا حظر على اجليش اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بدفن اجلثث 
حتى عقد جلسة احملكمة. إن عدم سماع التماسات تقدم ادعاءات 
بارتكاب جرائم حرب كان سيشكل ضررًا شديدًا ملكانة احملكمة، 
فيما  سيما  ال  االف��ت��راض،  وميكن  ال��دول��ي.  الصعيد  على  سيما  ال 
احملكمة  رئيس  أم��ام  فيه  الترافع  مت  ال��ذي  األخير  بااللتماس  يتعلق 
العليا باراك، بأن القضاة ومحامي امللتمسني قد فهموا أن أدوارهم 
عامليًا  تأثيرًا  لها  وبأن  الضيقة،  احملكمة  قاعة  تتجاوز  وتصريحاتهم 
أوسع. فقد كانوا يعرفون بأنهم كانوا يقومون مبعاجلة مسائل لفتت 

انتباه املجتمع الدولي بأسره.
اإلج��راءات  على  الشرعية  إضفاء  في  العليا  احملكمة  جنحت  هل 
قد  احملكمة  ق��رارات  بأن  االستنتاج  اخلطأ  من  سيكون  العسكرية؟ 
عززت اعتقاد اجلمهور اإلسرائيلي بصدد صحة موقف اجليش. وكما 
أشرنا أعاله، فقد أيد اجلمهور اإلسرائيلي احلملة العسكرية بشكل 
انتقد   لقد  العليا.  ق��رارات احملكمة  النظر عن  واسع، وذلك بغض 
أعضاء من النخبة اإلسرائيلية الذين يشاركون في اخلطاب القضائي 
العام مشاركة جمعية حقوق املواطن في هذه القضايا بشدة، األمر 
الذي رأوا فيه ضررًا ملكانة احملكمة العليا، حيث ان مشاركة جمعية 

عبر-  القانون  القضايا  هذه  في  الدوليني  عبر-  احملامون  استخدم  لقد 
الدولي مبثابة قانون موضوعي يحكم دعاويهم القضائية في احلني الذي قاموا 
فيه باستخدام القانون اإلسرائيلي إجرائيًا. لقد وسع االعتماد على القانون 
عبر- الدولي نطاق املقاومة القضائية خارج حدود القانون اإلسرائيلي. ولقد 
مكن القانون عبر- الدولي احملامني من تقدمي االلتماسات على الرغم من أن 
القانون احمللي لم يقدم أية فرصة للنجاح، وذلك من خالل األساس القانوني 

والذي بدونه لكانت االلتماسات قد رفضت إنذاريا.
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حقوق املواطن قد تظهر للمجتمع الدولي بأن احملكمة العليا قد فشلت 
في حماية السكان املدنيني الفلسطينيني. إن الكلمات النقدية ألهارون 
باراك رئيس احملكمة في مقال نشرته اجليروزلم بوست في ذلك الوقت 
القائلة ب� »إن هذه االيام ليست أياما جميلة حلقوق اإلنسان”،124 تشير 

إلى أنه يعتقد على األقل بأن احملكمة لم تؤد واجبها.
كثرت االنتقادات الدولية لعملية السور الواقي. وأشار تقرير األمني 
اجليش  سلوك  بشأن  القاسية  البحث  نتائج  الى  املتحدة  لألمم  العام 
خالل العمليات.125 وكانت وفرة التوثيق التي تراكمت في نهاية 
املطاف من خالل سلسلة اإلجراءات القضائية تتناقض تناقضا صارخا 
مع محدودية التدخل القضائي - إذا لم يكن غيابه التام. وقد استطاع 
عدد قليل فقط من املراقبني االستنتاج بأن احملكمة العليا اإلسرائيلية 

قد انصفت الضحايا الفلسطينيني.
قد تنشأ معضلة الشرعية إذا ما بدأ الضحايا باالعتقاد بأن نهارهم 
قد انتهى في احملكمة أو بأنه قد أتيحت لهم الفرصة للحصول على 
إصالح قضائي سليم أو إذا ما تقبلوا املبررات التي طرحت النتهاك 
حقوقهم. ولذلك، فإنه ينبغي النظر في مسألة الشرعية من وجهة نظر 
الضحايا وليس من وجهة نظر مضطهديهم. وبالنظر إلى هذا املفهوم 
للشرعية، فمن الصعب القول بأن رفض احملكمة العليا للقضايا قد 
أضفى الشرعية على الهجمات العسكرية على املدنيني الفلسطينيني في 
مخيم جنني لالجئني. وفي نهاية املطاف، فإن هذه القرارات األربعة 
تناقض االستنتاجات التي توصلت إليها تقارير األمم املتحدة تناقضًا 
صارخًا، وهي ال تعزز شيئًا غير اإلدراك بأن احملكمة العليا لم تقدم 

إصالحا قانونيا محليا للضحايا الفلسطينيني.126

III. اخلالصة
ال��واردة في هذه املذكرة حلالة من احملاماة عبر-  ان هذه الدراسة 
الدولية من خالل أربعة التماسات ُقّدمت للمحكمة العليا اإلسرائيلية 
خالل وضد هجمات عسكرية جارية، تبني أنه على الرغم من حقيقة 
أن احملامني كانوا على علم بأن احملكمة سترفض االلتماسات، فإنه 
القضائية  النتائج  يتجاوز  تقوم بدور  أن  القضائية  من شأن دعاويهم 

الفورية. 
إلى  ال��وص��ول  فيه  يكن  لم  وق��ت  في  القضايا  احمل��ام��ون  ق��دم  لقد 
القانون  الضحايا في مخيم جنني لالجئني ممكنا. إن االعتماد على 
الدولي وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام احملكمة العليا 
القضايا  الى  لالستماع  احملكمة  اضطرت  مرة،  ألول  اإلسرائيلية، 

فوريا. كما أن الشروع في اإلجراءات القانونية اضطر املدعي العام 
فورا.  قراراتها  تقدمي  الى  احملكمة  واضطر  احلجج  على  ال��رد  الى 
وأصبح فرض القضايا حجة مقنعة بيد احملامني في الساحة الدولية 
فيما يخص عدم توفر سبل انتصاف محلية فعالة للضحايا املدنيني. 
لقد خلقت اإلجراءات القانونية سجال تاريخيا لالنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان، والذي مت استخدامه من قبل متقصي احلقائق التابعني 

الى األمم املتحدة أيضا وخلق نقاشا عاما ذا أهمية.
مخاطبة  إلى  أيضا  الدوليني  عبر-  احملامون  سعى  فيما  كذلك، 
القانونية، لم تظل احملكمة  الدولي من خالل اإلج��راءات  املجتمع 
كما  اإلج����راءات.  لهذه  ال��دول��ي  البعد  جت��اه  مبالية  ال  نفسها  العليا 
حاولت احملكمة أيضا استخدام اجللسات للتأثير على املجتمع الدولي 
ولشرعنة العملية العسكرية. لقد الحظ جميع أطراف هذه القضايا، 
وهم امللتمسون ونيابة الدولة والسلطات العسكرية وقضاة احملكمة 
العليا، أن قاعة احملكمة الوطنية قد حتولت الى ساحة دولية، وأنه 
سيكون لإلجراءات تأثير من شأنه أن يتجاوز الى حد بعيد املواقف 
القضائية احلالية التي مت طرحها. لقد جنحت احملاماة عبر- الدولية 
في هذه القضايا باملبادرة الى إجراءات قانونية من أجل كسر حاجز 
القضائي ضد  السلطات، ومقاومة اإلجماع  الذي فرضته  الصمت 
اجليش  وإجبار  نفسها،  الهجمات  خالل  اجليش  عمليات  مقاضاة 
العام  واجلمهور  واحملكمة  الضحايا  على  ال��رد  على  العام  والنائب 
بخصوص اإلجراءات العسكرية. باإلضافة الى ذلك، فقد أعطت 
اللذين  الفرصة واملدخل  القانونية وسائل اإلعالم  اإلج��راءات  هذه 
جعال من املمكن إدراج أصوات الضحايا وتركيز النقاش العام حول 
العمليات العسكرية. لقد خلقت االلتماسات األربعة وعمل احملامني 
الذي رافقها ردودا رسمية وآراء قضائية، وفرت سجال مت االعتماد 
الرغم من محدودية  الدولية. وعلى  التحقيق  هيئات  قبل  عليه من 
اإلسرائيلي  اجليش  قادها  عدوانية  عامة  عالقات  وحملة  الوصول 
احملامني  أن  إال  اإلن��س��ان،  حقوق  ومنظمات  الصحافة  أف��واه  لكم 
االنتهاكات من  توليد سجل عام ونقاش عام حول هذه  في  جنحوا 

خالل اإلجراءات القانونية.

]مترجم عن االنكليزي��ة[
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