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العالم

العالم

العراق

تقرير

ّ
خالف «الكتلة األكبر» يتجدد

ّ
ّ
إسرائيلية ضد «الجنائية ّالدولية»:
هستيريا
ّ
لنهدم كل يوم قرية فلسطينية!

الرئاسة تقذف كرة التكليف إلى البرلمان
ّ
بعدما أكــد محمد الحلبوسي أن «البناء» هو «الكتلة األكـبــر» ،فإنه
برلمانيًا يجمع فيه تواقيع ّ
ّ
النواب المنضوين إلى هذا
سيقود حراكًا
السهيل لرئاسة
التحالف ،دافعًا رئيس الجمهورية إلى تكليف قصي ّ
الوزراء ،بعد تراجع الفت في موقف مقتدى الصدر إزاء تسنم «رفيق
السالح» السابق منصب «حاكم بغداد»
بغداد ـــ األخبار
ٌ
خـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـلـ ــى تـ ـفـ ـسـ ـي ــر ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور،
وتـحــديـدًا امل ــادة  ،76حــال أمــس دون
ت ـك ـل ـيــف م ــرش ــح «تـ ـح ــال ــف ال ـب ـن ــاء»
(ائ ـ ـتـ ــاف «الـ ـفـ ـت ــح» ب ــزع ــام ــة ه ــادي
الـعــامــري ،و«دول ــة الـقــانــون» بزعامة
َ
وزير التعليم
نوري املالكي ،وآخرين)
الـ ـع ــال ــي ،ق ـص ــي ال ـس ـه ـي ــل ،بــرئــاســة
هي
الوزراء ،خلفًا لعادل
عبد املهديٌ .
ٌ
ـرب ــع ّ
ـودة إل ــى «امل ـ ّ
األول» وت ـقــاذف
عـ ـ
لـ«كرة النار» بني األفرقاء العراقيني.
فـ ــ«الـ ـعـ ـقـ ـب ــة» ال ــراهـ ـن ــة هـ ــي «ع ـج ــز»
رئــاسـتــي الجمهورية والـبــرملــان عن
تحديد «الكتلة البرملانية األكبر» من
جهة ،وغموض «املحكمة االتحادية

تراجع الصدر عن موقفه
الرافض تكليف السهيل
لرئاسة الوزراء
الـعـلـيــا» أم ــس فــي تفسير املـ ــادة 76
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ف ــي ظ ــل م ـحــاوالت
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ب ــره ــم صــالــح،
امل ـس ـت ـمــرة لـكـســب امل ــزي ــد م ــن الــوقــت
ً
أم ـ ــا ف ــي تــرش ـيــح شـخـصـيــة أخ ــرى
ّ
«غ ـيــر مـسـتـفــزة» ل ـل ـشــارع الـغــاضــب،
وفق تعبير ّ
مقربني منه.
ف ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،يـتـهــم
ـدر ق ـي ـ ٌّ
م ـصـ ٌ
ـادي فــي «ال ـب ـنــاء» رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ــ«امل ـم ــاط ـل ــة» وإرجـ ــاء
تكليف السهيل ،في أداء ُي ّ
عد «انتهاكًا
ً
للدستور وتحايال على م ــواده» ،إذ
ّ
تنص املــادة  76على «تكليف رئيس

الجمهورية مــرشــح الكتلة النيابية
األكثر عــددًا تشكيل مجلس الــوزراء،
خ ــال  15يــومــا م ــن ت ــاري ــخ انـتـخــاب
رئـيــس الجمهورية» ،علمًا أن املــادة
/81ثانيًا شددت على «تكليف رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة (ع ـ ـنـ ــد خ ـ ـلـ ـ ّـو مـنـصــب
رئـ ــاسـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ّ
ألي سـ ـب ــب كـ ــان)
مرشحًا لتشكيل ال ــوزارة خــال مدة
ال تزيد على  15يــومــا ،وفقًا ألحكام
املـ ــادة  ،»76يضيف امل ـص ــدر .وفيما
ّ
يؤكد أن تحالفه هو «الكتلة األكبر...
وب ــات واجـبــا دسـتــوريــا على صالح
تكليف مرشحنا» ،تــرى مصادر في
«ائتالف سائرون» ،املدعوم من زعيم
«ال ـتـ ّـيــار ال ـص ــدري» مـقـّتــدى الـصــدر،
أنها «الكتلة األكبر ...ألننا حللنا ّأول
األخيرة
في االنتخابات التشريعية ّ
ّ
(أيــار/مــايــو  ...)2018ولنا الـحــق في
تسمية املرشح».
ما زاد املشهد تعقيدًا تنازل الصدر
ع ــن ط ــرح م ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء،
ملـصـلـحــة ال ـح ــراك الـشـعـبــي املستمر
منذ  1تشرين ّ
األول/أكتوبر املاضي،
ورفضه «تمرير» السهيل (وآخرين)،
مــا دف ــع صــالــح قـبــل ّأي ــام إل ــى ســؤال
«االتـ ـح ــادي ــة» ع ــن «ال ـك ـت ـلــة األك ـب ــر»،
مـ ّ
ـرج ـحــا أن ت ـق ـ ّـدم ج ــواب ــا «حــاسـمــا»
ّ
ي ـت ـس ــل ــح بـ ــه م ـق ــاب ــل «ال ـت ـف ـس ـي ــرات»
ال ـس ـيــاس ـيــة املـ ـت ــداول ــة .هـ ـك ــذا ،رم ــى
الــرئ ـيــس ال ـك ــرة إل ــى مـلـعــب املحكمة
الـ ـت ــي ّ
ردت ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــؤال ب ـطــري ـقــة
ّ
غ ــام ـض ــة .ف ـهــي ت ـمــس ـكــت بــإجــابـتـهــا
عينها عقب االنتخابات التشريعية
عــام  ،2010بــالـقــول إن «الكتلة التي
تكونت بعد االنـتـخــابــات مــن قائمة
ان ـت ـخــاب ـيــة واحـ ـ ــدة ،أو الـكـتـلــة الـتــي
ّ
تكونت بعد االنتخابات من قائمتني

يقدّم برهم صالح نفسه إلى الشارع الغاضب على أنّه «الضامن» له ولحقوقه (أ ف ب)

أو أكـ ـث ــر ...ودخ ـل ــت مـجـلــس ال ـنــواب
وأص ـب ـحــت مـقــاعــدهــا بـعــد دخــولـهــا
امل ـج ـلــس وح ـل ــف أع ـض ــاؤه ــا الـيـمــن
الدستورية في الجلسة األولى األكثر
عــددًا مــن بقية الكتل ،يتولى رئيس
الجمهورية تكليف مرشحها تشكيل
مجلس الـ ــوزراء طبقًا ألحـكــام املــادة
ّ
املحددة فيها».
 ،76وخالل املدة
م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ـ ــأخ ـ ـ ـ ــذ عـ ـل ــى
«االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي ـ ـ ــة» ت ـ ـعـ ـ ّـمـ ــد «تـ ـجـ ـهـ ـي ــل»
ال ـك ـت ـلــة ،خ ـصــوصــا أن تـكـلـيــف عبد
امل ـه ــدي ج ــاء ع ــن طــريــق ال ـتــوافــق ال

ّ
«الكتلة األكبر» ،مؤكدة أن «وثيقة»
ت ــرش ـي ــح ال ـس ـه ـي ــل ال ت ـش ــوب ـه ــا أي
«شائبة قانونية» ،علمًا أن صالح،
فـ ــي ك ـت ــاب ــه امل ـ ـ ّـوج ـ ــه إل ـ ــى امل ـح ـك ـم ــة،
خ ـ ّـص ــص ف ـق ــرة أش ـ ــار ف ـي ـهــا إلـ ــى أن
«البناء» يرى نفسه «الكتلة األكبر»
ّ
وي ــرش ــح الـسـهـيــل لــرئــاســة الـ ــوزراء.
أم ـ ـ ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـ ــي «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة»،
فـتـقــول إن «املـحـكـمــة ال تـعـطــي رأيــا
بـ ــل تـ ـق ــدم حـ ـكـ ـم ــا ،وعـ ـل ــى ال ـج ـه ــات
املـعـنـيــة تـطـبـيـقــه» .وعـمـلـيــا ،أع ــادت
«االتحادية» الكرة إلى صالح الذي

س ــارع أم ــس إل ــى تــوجـيــه كـتــاب إلــى
رئيس البرملان ،محمد الحلبوسي،
ي ـط ـل ــب فـ ـي ــه اإلج ـ ــاب ـ ــة ب ـ ـ ـ «وض ـ ــوح»
ع ــن ه ــذه األس ـئ ـلــة -1 :اس ــم «الـكـتـلــة
األكـ ـب ــر» -2 ،أس ـم ــاء أع ـض ــاء الـكـتـلــة
وتواقيعهم ،على مستوى األعضاء،
ول ـيــس عـلــى مـسـتــوى ال ــرؤس ــاء-3 ،
إرف ــاق اســم مــرشــح «الـكـتـلــة األكـبــر»
بتوقيع أعضائها جميعًا.
هنا ،تسأل مصادر برملانية عن سبب
«مـمــاطـلـ ّـة» رئـيــس الـجـمـهــوريــة التي
ـاع لــ«ال ـحـفــاظ على
ت ـبــدو كــأنـهــا م ـسـ ٍ

ص ــورة صــالــح أم ــام ال ـشــارع بوصفه
الـ ـض ــام ــن لـ ـ ـ ــه» ،وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت عـيـنــه
االبتعاد عن ّ
أي مواجهة بني العامري
والـ ـ ـص ـ ــدر سـ ـيـ ـك ــون هـ ــو ض ـح ـي ـت ـهــا،
متسائلة عن وجــود «ضغط أميركي
يدفعه إلى هذا السلوك» .لكن مصادر
م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى م ــوق ــف ص ــال ــح تـنـفــي،
فــي حــديـثـهــا إل ــى «األخـ ـب ــار» ،وجــود
ق ـ ــرار أمـ ـي ــرك ـ ّـي مـ ـم ــاث ــل ،م ـض ـي ـفــة أن
«األميركيني أبلغوا كل األطراف أنهم
لــن يــدعـمــوا أحـ ـدًا أو يـقــابـلــوا ّأي ــا من
املرشحني» ،كما تذهب إلى القول إن
«خطوات رئيس الجمهورية ال تنبع
عن حسابات سياسية ،لكن حساسية
املـ ــوقـ ــف ت ـ ـفـ ــرض ّع ـل ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا»،
خصوصًا أن تسنمه موقع «الرئاسة
األول ـ ـ ـ ــى» ،كـ ـح ــال ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي ،ج ــاء
نتيجة «توافق أركان البيت الشيعي»،
وأنـ ــه ف ــي ظ ــل «ال ـغ ـمــوض الـ ــذي يلف
مواقف أركانه ،من املرجعية الدينية
العليا (آية الله علي السيستاني) إلى
األح ــزاب والـقــوى السياسية وكتلها
ً
البرملانية ،إلــى املتظاهرين ،وصــوال
إلــى تفسير املحكمة االتـحــاديــة ،بات
ال ــرئ ـي ــس ف ــي غ ـن ــى ع ــن الـ ــدخـ ــول فــي
س ـج ــال ي ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا ف ــي ال ـش ــارع
ً
أوال» ،مـضـيـفــة أن «دور صــالــح هو
ت ـن ـف ـيــس االحـ ـتـ ـق ــان الـ ـق ــائ ــم ،ف ــي ظــل
الالدولة التي يعيشها العراق اليوم».
أم ــام هــذا التعقيد ،بــدأ الحلبوسي،
عقب اجتماع جمعه بــرؤســاء الكتل
ال ـبــرملــان ـيــة امل ـك ـ ّـون ــة ل ــ«ال ـب ـن ــاء» ليل
أمــس ،حراكًا لجمع تواقيع ّ
نوابهم،
ل ـل ــرد ع ـلــى ط ـلــب ص ــال ــح ،وال ـتــأك ـيــد
أن «الـبـنــاء» هــي «الكتلة األكـبــر» ،ثم
دفــع رئيس الجمهورية إلــى تكليف
السهيل رسـمـيــا ،فــي خـطــوة قــد تتم
الـيــوم ،كما ّ
ترجح مصادر سياسية
ّ
مطلعةّ ،
تلمح فــي الــوقــت عينه إلى
أن ال ـص ــدر ق ــد «ت ــراج ــع» ع ــن موقفه
الرافض تكليف السهيل .فبعد نشره
ت ـغــريــدة ف ــي حـســابــه عـلــى «تــوتـيــر»
شــاب»
رفـضــه فـيـهــا ،ع ــاد «الــزع ـيــم الـ ُ
ل ـي ـس ـح ـب ـهــا مـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ،مـ ــا ف ـ ّـس ــر
ً
ً
ّ
«ضمنيًا»
قبوال بالسهيل وتسهيال
لتكليفه.

فلسطين

ّ
االنتخابات تتعثر برفض االحتالل
غزة ـــ األخبار
على رغــم موافقة حــركــة «حـمــاس»
وال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ع ـلــى
ال ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــود عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس،
خ ـ ــال األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة ل ـلــذهــاب
إلـ ـ ـ ــى االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة

االنتخابات في القدس رمزية ألن
من ُيسمح لهم أن ينتخبوا فيها
هم ستة آالف فقط
وال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،فـ ــإن ع ـق ـبــة إج ــرائ ـه ــا
فــي مدينة الـقــدس املحتلة ال تــزال
ً
حائال أمام إصدار عباس مرسومًا
رئــاسـيــا ي ـحــدد مــوعــدهـ ُـا ،عـلـمــا أن
االنتخابات في القدس تعد رمزية
ألن م ــن ُي ـس ـمــح ل ـهــم أن يـنـتـخـبــوا

فيها هــم ستة آالف فقط مــن أصل
 460ألـ ــف ف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وب ـي ـن ـمــا ال
تــزال «فتح» متمترسة خلف رأيها
أال تـ ـج ــرى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ــن دون
ّ
يحتج الـعــدو اإلسرائيلي
الـقــدس،
بــأن املدينة عاصمته بعد اعتراف
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة .كــذلــك ،تــواصــل
«ف ـتــح» رفـضـهــا بـحــث ط ــرق أخــرى
إلج ــراء االنـتـخــابــات خ ــارج القدس
أو ضواحيها بعيدًا عــن السيطرة
اإلسرائيلية ،إذ قــال عـبــاس« :دون
أن يـنـتـخــب أهـ ــل الـ ـق ــدس ف ــي قلب
ال ـق ــدس ول ـيــس ف ــي ضــواح ـي ـهــا ،ال
انـت ـخــابــات مـهـمــا كــانــت الـضـغــوط
ُ
التي ستمارس علينا ،وقد خاطبنا
ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة رس ـم ـي ــا...
وننتظر ردهم».
في املقابل ،ترفض غالبية الفصائل
ال ــرؤي ــة الـفـتـحــاويــة ،طــالـبــة إيـجــاد
طريقة غير استجداء اإلسرائيليني
وأال ُيرهن إصالح النظام السياسي
بموافقة االحتالل ،وهو ما ّ
عبر عنه
عـضــو «الـلـجـنــة املــرك ــزي ــة للجبهة

الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» عـ ـب ــد الـ ـعـ ـلـ ـي ــم دعـ ـن ــا،
ال ــذي أرج ــع تــأخــر ص ــدور مــرســوم
رئ ـ ــاس ـ ــي إل ـ ـ ــى خ ـ ـ ــوف ع ـ ـبـ ــاس مــن
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إجراء االنتخابات التي قد ال تكون
ّ
نتائجها في مصلحته .لكن مصدرًا
قـ ـي ــادي ــا ف ـ ــي «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،يـ ـ ــرى أن

تطالب الفصائل بطريقة غير استجداء اإلسرائيليين إلجراء االنتخابات في القدس (أ ف ب)

«الرئيس ال يريد إجــراء انتخابات
م ــن األص ـ ـ ــل ،ودعـ ــوتـ ــه ل ـه ــا ج ــاءت
بـعــد تـهــديــد االت ـح ــاد األوروب ـ ــي له
بــوقــف ال ــدع ــم ع ــن ال ـس ـل ـطــة» .وق ــال
لـ ــ«األخـ ـب ــار»« :ع ـب ــاس أع ـلــن نيته،
وبدأ املباحثات مع حماس ووضع
شروطًا قاسية على أمل أن ترفض
الحركة ،وبالتالي يخرج من املأزق
ب ــالـ ـق ــول لـ ــأوروب ـ ـيـ ــن إن ح ـمــاس
ت ـع ـي ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وال يـمـكـنـنــا
إجراؤها» ،مستدركًا« :بعد موافقة
الـحــركــة على جميع شــروطــه ،بات
ّ
يتحجج باالنتخابات في القدس،
مع أنــه يــدرك جيدًا أن االحتالل لن
يسمح له بإجرائها بالطريقة التي
يريدها».
مـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»
عـ ـلـ ـن ــا مـ ـط ــالـ ـب ــة ع ـ ـبـ ــاس بـ ــإصـ ــدار
م ــرس ــوم ،داع ـي ــة إي ــاه أال يستسلم
إلرادة االح ـ ـتـ ــال إذا حـ ـ ــاول مـنــع
االنتخابات في القدس ،وأن «يترك
املـ ــزايـ ــدات ال ـت ــي هــدف ـهــا الـتـغـطـيــة
ع ـلــى الـتـلـكــؤ ف ــي إص ـ ــدار امل ــرس ــوم

الــرئــاســي ...ويعقد لقاء وطنيًا من
أجــل نقاش كيفية إنـجــاح العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة خ ــاص ــة ف ــي ال ـق ــدس».
وتطرح الحركة والفصائل في غزة
أن ي ـص ــدر «أب ـ ــو مـ ـ ــازن» مــرســومــا
إلج ــراء االنـتـخــابــات يشمل الضفة
وغ ـ ـ ــزة والـ ـ ـق ـ ــدس ت ـل ـي ـه ــا «م ـع ــرك ــة
وطنية وسياسية ودبلوماسية من
أجــل تثبيت إجرائها فــي الـقــدس»،
وهو ما ترفضه «فتح» .جـ ّـراء ذلك،
ب ــرزت أصـ ــوات فــي األخ ـي ــرة تحذر
مــن الـتـمـلــص مــن االنـتـخــابــات بما
يضرب مصداقية الحركة ،أبرزها
من أمني السر لـ«اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير» (عضو «مركزية
فتح» أيضًا) ،صائب عريقات ،الذي
ْ
قال« :إن تراجعنا ،فإن مصداقيتنا
سـ ــوف ت ـت ـع ــرض ل ـض ــرب ــة قــاصـمــة
قــد تـمـ ّـس الشرعية الفلسطينية»،
خ ــاص ــة أن «الـ ـق ــوى ال ـت ــي ت ـحــاول
امل ـ ّـس بمنظمة التحرير واملـشــروع
الوطني أصبحت تعمل فــي العلن
ومن دون خجل».

تتوالى ردود الفعل في تل أبيب على إعــان ّ
االدع ــاء في
«الجنائية الدولية» النية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب
إسرائيلية في األراضــي الفلسطينية المحتلة .ردود يمكن
وصفهابـ«الهستيرية» ،كشفت مستوى القلق والخشية من
األضرار التي تتوقعها ،على أكثر من صعيد ،في حال مباشرة
التحقيقات .وهي أضرار ال تقتصر على صدور قرار إدانــة ،بل
تبدأ من حساسية توقيت إثارة المالحقة ّ
بحد ذاته
يحيى دبوق
بمواجهة إعــان «املحكمة الجنائية
الــدولـيــة» نيتها فتح تحقيق شامل
في جرائم الحرب اإلسرائيلية ،تخرج
ردود الفعل ،الرسمية وغير الرسمية،
بما يشير إلى فقدان أدوات املواجهة
القضائية .وعــدا الصراخ ولعب دور
الـضـحـيــة ،يــأتــي االت ـكــال األك ـبــر على
ال ـح ـل ـيــف األم ـي ــرك ــي ال ـ ــذي أع ـل ــن في
املــاضــي ،وكذلك أمــس ،أنــه لن يسمح
بــإدانــة إســرائـيــل أو وضعها موضع
االتـ ـه ــام ،سـ ــواء ف ــي «ال ـج ـنــائ ـيــة» في
الهـ ـ ـ ــاي أم غـ ـي ــره ــا م ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات
ال ــدول ـي ــة .عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ارتـفــع
الصوت في تل أبيب .رئيس الحكومة
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ق ــال إن املحكمة
تـ ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــت إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــاح فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــرب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ض ــد إس ــرائـ ـي ــل ،و«ه ـ ــذا
هــو يــوم أس ــود للحقيقة ولـلـعــدالــة»،
مضيفًا« :القرار ال يعدو كونه مظهرًا
م ـ ــن املـ ـس ــرحـ ـي ــة الـ ـه ــزلـ ـي ــة ،ي ـت ـنــافــى
ومـ ـب ــادئ امل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة نفسها
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ب ـع ــد ف ـظ ــائ ــع ال ـح ــرب
العاملية الـثــانـيــة»! وإن ش ــارك معظم
الـسـيــاسـيــن فــي تــل أب ـيــب فــي حملة
االنـتـقــادات إلــى جانب نتنياهو ،مع
ّ
استنساخ للعبارات وسلة االتهامات
ضــد املحكمة وقضاتها ،فــإن الالفت
ه ــو امل ـعــادلــة ال ـتــي طــالــب بتنفيذها
ع ـضــو «امل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزاري املـصـغــر»
الــوزيــر بتسلئيل سموتريتش الــذي
أكد كل االتهامات عبر املطالبة باملزيد
مـنـهــا مل ـنــع امل ـحــاك ـمــة ع ــن إس ــرائ ـي ــل:
«يـجــب إم ـهــال الـسـلـطــة الفلسطينية
 48ساعة لسحب دعواها فــورًا ،التي
ي ـ ــدرك ال ـج ـم ـيــع أن ـه ــا ه ـي ـئــة م ـعــاديــة
للسامية .في حال لم تمتثل السلطة،
على إسرائيل أن تهدم كل يــوم قرية
فلسطينية مقابل ذلك ،إلى أن ترضخ
وتسحب الدعوى».
أم ـ ــا إزاء امل ـح ـك ـم ــة وإم ـ ـكـ ــانـ ــات ب ــدء
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ،ومـ ـ ــوقـ ـ ــف إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
وخـشـيـتـهــا ،فيمكن اإلش ـ ــارة إل ــى ما
يأتي:
ـ ـ لم يصدر عن «الجنائية» قرار بإدانة
إسرائيل ،أو بقبول الــدعــوى ضدها،
بل إحالة من االدعاء العام إلى املحكمة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـح ـك ـم ــة ن ـف ـس ـهــا،
لالستفهام عن الصالحية وإن كانت
تشمل األراضي الفلسطينية املحتلة،
رغــم إعــان رئيسة ّ
االدع ــاء ،القاضية
الغانية فاتو بنسودا« ،وجود أساس
مـعـقــول ملــواص ـلــة الـتـحـقـيــق» .معنى
ذل ــك ،أن الــدعــوى والـتـحـقـيـقــات التي
ستسبقها مبنية على أســس متينة
ّ
فـ ــي املـ ـضـ ـم ــون ،ت ـم ــك ــن مـ ــن مــاح ـقــة
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ع ـن ـه ــا،
لكنها مــن نــاحـيــة ال ــدف ــوع الشكلية،
مثل دفوع الصالحية وصفة االدعاء
الفلسطيني وغيرها ،قد تكون مدار
أخذ ورد.
ـ ـ كما يبدو ،تعمل بنسودا على نقل
املسؤولية عن بدء التحقيق ،إن حدث
بالفعل ،لتشمل قضاة املحكمة بدل أن
تتحمل وحدها املسؤولية ،التي قيل
فيها الكثير أخيرًا ،ومن بينها تهديد

أم ـيــركــي بـعـقــوبــات ض ــد ال ـق ـضــاة إن
تجرؤوا على مالحقة إسرائيل ،مهما
كــانــت الـتـهـمــة ورك ـيــزت ـهــا الـجــرمـيــة.
وهنا تجدر اإلشــارة إلى أن الواليات
امل ـت ـحــدة سـحـبــت ف ــي نـيـســان/أبــريــل
املــاضــي تأشيرة دخــول بنسودا إلى
نـيــويــورك ،فــي إط ــار الضغط عليها،
عـلــى خلفية مـتــابـعــة م ـســار مالحقة
جنود وضباط أميركيني بتهم جرائم
حرب في أفغانستان ،كانت قد طلبت
من «الجنائية» اإلذن بفتح تحقيقات
حولها.
ـ ـ مــع ذل ــك ،يصعب اقـتـصــار تفسير
«فـ ـ ـت ـ ــح م ـ ـ ـسـ ـ ــار» الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ع ـلــى
مركبات الدعوى التقنية والقانونية
واإلجـ ــرائ ـ ـيـ ــة ،خ ــاص ــة ب ـع ــد س ـن ــوات
خمس على تقديم الــدعــوى مــن دون
النظر فيها عمليًا .ومن بني األسباب
غ ـي ــر الـ ـظ ــاه ــرة ،ال ي ـب ـعــد ارت ـبــاط ـهــا
ب ـ ـت ـ ـجـ ــاذب سـ ـي ــاس ــي دول ـ ـ ـ ــي خـ ـ ــارج
امل ـح ـك ـم ــة فـ ــي الهـ ـ ـ ــاي ،بـ ــن ع ــواص ــم
قرار درجة أولى (الواليات املتحدة)،
وعواصم قرار درجة ثانية (أوروبــا)،
تــرى نفسها مـتـضـ ّـررة مــن توجهات
أميركية لحل القضية الفلسطينية
عـبــر تصفيتها .عـلــى ه ــذه الخلفية،
ّ
املضاد
أيضًا ،يأتي التحرك األميركي
لـلـمـحـكـمــة ،ك ـمــا يـ ــرد م ــن واش ـن ـطــن،
ّ
بــل بـعـبــارات ح ـ ّ
ـادة غـيــر ملطفة ضد
امل ـح ـك ـمــة وق ـض ــات ـه ــا ،إذ أن امل ـســألــة

تتجاوز «الـخــط األحـمــر» االعتيادي
ال ـ ــذي ت ـف ــرض ــه اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة فــي
م ـن ــع إدان ـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل أو «ت ـل ـط ـيــخ»
سمعتها دول ـيــا ،بــل تمس توجهات
أم ـيــرك ـيــة ع ـبــر فـ ــرض خ ـطــة «صـفـقــة
ال ـقــرن» املبنية على تأبيد االحـتــال
وشرعنته ،وهــو مــا يتناقض مــع ما
تنظر فيه املحكمة ،حتى إن لم يصدر
عنها حكم نهائي إزاءه ،إذ تكفي إثارة
مـســألــة االح ـتــال واألراضـ ــي املحتلة
لإلضرار بالتوجهات األميركية إزاء
املنطقة و«صفقة القرن».
ـ ـ من ناحية إسرائيل ال جديد في أن
تنظر «الجنائية الدولية» في قضايا
تــرتـبــط ب ــاالح ـت ــال .سـبــق للمحكمة
أن تـعــامـلــت ع ــام  2003م ــع طـلــب من
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة ،في
استشارة (دعــوى) أثيرت ضد إقامة
ج ـ ــدار ال ـف ـص ــل ف ــي ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة.
آن ـ ـ ـ ــذاك ،ك ــان ــت ه ـس ـت ـيــريــا إس ــرائ ـي ــل
مشابهة للهستيريا الحالية ،وصدر
عن رئيس حكومة العدو آنذاك ،أرييل
شــارون ،ما يبدو شبه تطابق مع ما

المسألة ّ
تمس
التوجهات األميركية
القرن»
في «صفقة ّ
ونتائجها المتوقعة

يــرد عــن تــل أبـيــب اآلن ضــد املحكمة:
«هي حملة نفاق تجري ضد إسرائيل
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــرك ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي اله ـ ـ ــاي».
ف ــي ذل ــك الـ ـي ــوم ،ال ـتــاســع م ــن ت ـمــوز/
ي ــولـ ـي ــو  ،2003صـ ـ ــدر عـ ــن امل ـح ـك ـمــة
قـ ــرار بــأنــه يـتـعـ ّـن عـلــى إســرائ ـيــل أن

نتنياهو« :هذا هو يوم أسود للحقيقة والعدالة» (أ ف ب)

توقف بناء ال ـجــدار ،بما فــي ذلــك في
الـقــدس ،والعمل على تفكيك األجــزاء
املـبـنـيــة وت ـعــويــض جـمـيــع الـخـســائــر
ال ـنــاج ـمــة ع ـن ــه ،ل ـكــن إل ــى اآلن ال أثــر
عـمـلـيــا ل ـل ـقــرار ،وب ــات ف ـقــط ،كـمــا هي
كل القرارات الصادرة ضد االحتالل،
ذكــريــات لـ«نجاحات عربية» تتعلق
بالعالقات العامة ،سقطت من الذاكرة
لدى كثيرين.
ـ ـ مــع ذل ــك ،ال ـضــرر الـنــاتــج عــن مسار
الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ال ي ــرتـ ـب ــط فـ ـق ــط ب ــإم ـك ــان
أو ال إم ـ ـكـ ــان صـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار ن ـهــائــي
ي ــدي ــن االح ـ ـتـ ــال وي ـط ـل ــب تـصـحـيــح
مظلومية الفلسطينيني .املسألة هنا،
إســرائ ـي ـل ـيــا ،تــرتـبــط ب ـظــرف حـ ّـســاس
ج ـدًا ،من شأنه التأثير في مجموعة
واسعة من املصالح واملخططات التي
ُيعمل عليها في املنطقة ،ومن بينها
إمكان إعالن الحلف مع عدد من الدول
العربية والتقارب والتطبيع النهائي
م ـع ـهــا .ومـ ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،تــرفــض
إس ــرائـ ـي ــل ،رغـ ــم اح ـت ــال ـه ــا وف ـظــائــع
الحرب ضد الفلسطينيني ،أي عامل
خــارجــي على الحلبة الــدولـيــة ،مهما
ك ــان تــأث ـيــره وم ـس ـت ــواه ،ق ــد ي ـشـ ّـوش
عـلــى صــورت ـهــا ال ـتــي تــريــد أن تبقى
ك ـم ــا ع ـم ـلــت ع ـل ـي ـهــا م ـن ــذ إن ـش ــائ ـه ــا:
«املـ ـظـ ـل ــوم ــة» واملـ ــاح ـ ـقـ ــة دائ ـ ـمـ ــا مــن
أعــدائ ـهــا «ال ـخــارجــن عـلــى الـقــانــون»
الساعني دائمًا إلى تدميرها وتنفيذ
«هــولــوكــوســت ج ــدي ــد» ض ــد الـيـهــود
م ــن س ـكــان ـهــا .األمـ ــر الـ ــذي يـسـتــدعــي
العمل سريعًا على منع صــدور قرار
عن املحكمة من شأنه أن يسلب منها
صــورة «الضحية» التي طاملا عملت
على بقائها حية لالستفادة الدائمة
منها.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ــدرك ت ـ ـ ــل أب ـ ـ ـيـ ـ ــب أن الـ ـ ــدعـ ـ ــوى
والتحقيقات حولها ستدينها ،وإن
ك ــان األرجـ ــح أن ي ـصــدر ق ــرار اإلدان ــة
«ح ـ ّـم ــال أوجـ ــه» ،األم ــر ال ــذي يدفعها
إلــى التمسك بــالــدفــوع الشكلية عبر
التركيز على صالحيات املحكمة التي
ت ـقــول إن ـهــا ال ت ـســري عـلــى األراض ــي
املحتلة ،وكذلك على النقص في صفة
ّ
االدع ـ ــاء الفلسطينية ،ك ــون السلطة
غير دولــة مكتملة العناصر .لكن في
املضمون ال تنكر إسرائيل أنها نفذت
ج ــرائ ــم ح ــرب ف ــي األراض ـ ــي املـحـتـلــة،
وهو ما لم يرد في أي من «صراخها»
فـ ــي الـ ـي ــوم ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،بـ ــل ت ــرك ــز
عـلــى ال شــرعـيــة وصــاحـيــة تفويض
«الجنائية» في التحقيق مع جنودها
وضباطها ومحاكمتهم ،عبر اتهام
املحكمة بالتسييس .وتدرك تل أبيب
أيضًا أن القضية إن وصلت إلــى حد
ّ
قبول الدعوى ،وبدء تصدير مذكرات
الجلب للتحقيقات ،فستكون قاسية
ج ـ ـدًا ع ـل ــى ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـج ـن ــود
والضباط ،وكذلك السياسيني .وهي
س ـت ـك ــون أم ـ ـ ــام م ــاحـ ـق ــات ق ـضــائ ـيــة
مختلفة ،يفترض بأكثر من
ودعاوى
ّ
مئة دولــة موقعة على اتفاقية رومــا
التي أنشأت املحكمة أن تكون شريكة
في إجراءاتها ضد إسرائيل.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ال ي ـب ـق ــى أم ـ ـ ــام إس ــرائـ ـي ــل
إال االن ـت ـق ــادات ال ـح ــادة وال ـط ـعــن في
ّ
واملدعني،
شرعية املحكمة واملحاكمة
م ــع الـ ــرهـ ــان ال ـك ــام ــل ع ـل ــى ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،فــي الـتــأثـيــر املـبــاشــر أو من
خ ـلــف ال ـك ــوال ـي ــس ،ف ــي ق ـ ــرار ال ـغــرفــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة مل ـن ــع ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،وإن
أخفقت ،ففي منع تأثيراتها الفعلية
على الحلبة الــدولـيــة .مــع ذل ــك ،يأتي
قــرار ّ
االدعــاء العام في ظرف ّ
حساس
جـ ـ ـدًا مـ ــن ن ــاح ـي ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وي ـث ـيــر
أك ـثــر م ــن عــامــة اسـتـفـهــام إزاء سلة
األس ـبــاب الــدافـعــة لتحريك القضية،
التي ال يبدو أنها ،فقط ،مسألة تقنية
وقانونية.

