
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

أحـــــــــرزت الــــجــــهــــود الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرامية إلى وضع جرائم إسرائيل 
ــام املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  أمــ
التمهيدية  الــدائــرة  قـــرار  بعد  الــتــقــّدم،  بعض 
ــبــــاط/ فــبــرايــر  لــلــمــحــكــمــة الــــصــــادر فــــي 5 شــ
2021، بأغلبية اثنني إلى واحد، أن للمحكمة 
اختصاًصا قضائًيا على دولة فلسطني التي 
والقدس  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  تشمل 
الــشــرقــيــة، باعتبارها دولـــة طــرًفــا فــي ميثاق 
ــرار بــعــد أن أقــــّرت  ــقــ رومــــــا. وقــــد أتــــى هــــذه الــ
املـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــمــحــكــمــة، فـــاتـــو بــنــســودا، 
مــعــقــول  »أســــــــاس  بــــوجــــود  عــــــام 2019،  فــــي 
لــلــشــروع فـــي إجـــــراء تــحــقــيــق فـــي الــحــالــة في 
ــرٍب قـــد ارتــكــبــت  ــأن »جـــرائـــم حــ فــلــســطــني«، وبــ
الـــغـــربـــيـــة، بــمــا فيها  ُتـــرتـــكـــب فـــي الــضــفــة  ٔاو 
لكنها طلبت  غــزة«،  وقطاع  الشرقية،  القدس 
الـــبـــّت في  الــتــمــهــيــديــة للمحكمة  الـــدائـــرة  مـــن 
نــطــاق االخــتــصــاص اإلقــلــيــمــي للمحكمة؛ أي 
ذلك  االختصاص؟  لهذا  اإلقليمي  النطاق  ما 
أن حــــدود دولــــة فلسطني غــيــر مــحــددة حتى 
املّدعية  أمـــام  الــطــريــق  الــقــرار  اآلن. يفتح هــذا 
األولــي  التحقيق  مرحلة  من  لالنتقال  العامة 
إلى مرحلة التحقيق في عدد من امللفات التي 
أحيلت إليها، أبرزها الجرائم التي ارتكبت في 

الحرب على غزة في عام 2014 واالستيطان.
الــجــهــود الــفــلــســطــيــنــيــة واملــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

الدولية
يــأتــي الــقــرار بعد أكــثــر مــن عشر ســنــوات من 
املــــحــــاوالت الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــمــيــل إســرائــيــل 
التي  الحرب  الجنائية عن جرائم  املسؤولية 
تــقــوم بــهــا، وقـــد بـــدأت أولـــى هـــذه املــحــاوالت 
بعد الحرب على غــزة في عــام 2008/ 2009، 
لكنها لــم تنجح. ومــع تعثر املــفــاوضــات بني 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل، تــغــيــرت 
سياسة السلطة في اتجاه السعي إلى انتزاع 
ــة فــلــســطــيــنــيــة تحت  ــ ــراف بـــوجـــود دولـ ــتــ االعــ
االحــــتــــالل، وذلـــــك عـــن طـــريـــق تــفــعــيــل إعـــالن 
الــدولــة فــي عــام 1988، واالنــضــمــام إلــى األمــم 
املـــتـــحـــدة ومـــؤســـســـات دولـــيـــة أخــــــرى. وبــعــد 
أن مــنــحــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة 
فــلــســطــني وضـــع »دولـــــة مـــراقـــب غــيــر عــضــو« 
الـــطـــريـــق مــمــهــدة  ــام 2012، أصـــبـــحـــت  ــ عـ فــــي 
لالنضمام إلى مؤسسات ومعاهدات دولية. 
وقد استعملت القيادة الفلسطينية وضعها 
بوصفها دولة مراقًبا )وإن لم تحَظ باعتراف 
إسرائيل  لتحّدي  الغربية(  الـــدول  فــي  واســع 
فــــي عـــــدة مــــواقــــع عـــلـــى مـــســـتـــوى املــنــظــمــات 
حلفائها،  وعــلــى  عليها  والــضــغــط  الــدولــيــة، 
املتعثرة. وبعد  املفاوضات  استئناف  بهدف 
ازدادت   ،2014 ــام  ــ عـ فــــي  ــزة  ــ غـ عـــلـــى  الــــحــــرب 
القيادة  على  الشعبية  واملطالبات  الضغوط 
رومــا  مــيــثــاق  إلـــى  بــاالنــضــمــام  الفلسطينية 
والــذي  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  املنشئ 
يعني فعلًيا االنضمام إلى املحكمة والقبول 
فــعــاًل في  الـــذي حــصــل  ــر  باختصاصها؛ األمـ
عام 2015. ومع أن االنضمام حصل في عام 
املحكمة  يعطي  االنــضــمــام  طــلــب  فـــإن   ،2015
االخـــتـــصـــاص الـــقـــضـــائـــي عـــلـــى إقـــلـــيـــم دولــــة 
فــلــســطــني اعـــتـــبـــاًرا مـــن 13 حـــزيـــران/ يونيو 
2014، أي قبل بداية العدوان على غزة. وبعد 
االنضمام، قــّرر مكتب االدعــاء إجــراء تحقيق 
ــي فـــلـــســـطـــني«، والـــتـــي  ــي »الــــحــــالــــة فــ أولــــــي فــ
ــم تـــوجـــد مـــؤشـــرات  ــرائــ تــعــنــي مـــجـــمـــوعـــة جــ
على وقــوعــهــا. ومــع ذلــك، لــم تتحّرك القيادة 
بل  عضويتها،  لتفعيل  جــّدًيــا  الفلسطينية 
ــرى،  ــداٍت أخــ ــاهـ ــعـ ــى مـ اكــتــفــت بــاالنــضــمــام إلــ
بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة ضـــغـــط. لــكــن بــعــد قـــرار 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ونقل  عاصمًة إلسرائيل،  بالقدس  االعــتــراف 
سفارة بــالده إلــى القدس، كــان الــرد الرسمي 
ــام 2018 بــإحــالــة  ــة عــ ــدايـ الــفــلــســطــيــنــي فـــي بـ
الجنائية  املحكمة  إلــى  فــي فلسطني  الــوضــع 
الدولية، والطلب من املّدعية العامة »التحقيق 
ــي تــحــصــل  ــتــ ــم الـــتـــي حـــصـــلـــت، والــ ــرائـ ــالـــجـ بـ
حــالــًيــا، والــتــي ســوف تحصل فــي املستقبل، 
وقد  املحكمة«.  اختصاص  والتي هي ضمن 
أزالت هذه اإلحالة معوقات إجرائية كان من 
الحالة.  من  أي تحقيق في  أن تؤخر  املمكن 
ناحية أخـــرى، ومــع أن إســرائــيــل لــم تتعامل 
عــلــى نــحــو مــبــاشــر مـــع املــحــكــمــة، وامــتــنــعــت 
عــن تــقــديــم أي مـــذّكـــرات لــهــا لــشــرح موقفها، 
وغير  إسرائيلية  مــؤســســات  شّجعت  فإنها 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مــتــعــاطــفــة مــعــهــا عـــلـــى تــقــديــم 
مذكراٍت لتفنيد املوقف الفلسطيني، كما أنها 
شجعت شخصياٍت حقوقية معروفة، ودواًل 
حليفة لها، مثل هنغاريا والتشيك والنمسا 
والـــبـــرازيـــل وأوغــــنــــدا، عــلــى تــقــديــم مـــذّكـــرات 
تــشــرح وجــهــة الــنــظــر اإلســرائــيــلــيــة. وتــحــاول 
ــذا مــع املــحــكــمــة أن  إســرائــيــل فــي تــعــامــلــهــا هـ
تـــطـــرح مــوقــفــهــا وحــجــجــهــا الـــقـــانـــونـــيـــة مــن 

اإلجــــراءات، وفي  في  املباشرة  املشاركة  دون 
املحكمة  شرعية  فــي  التشكيك  نفسه  الــوقــت 

وقراراتها ألنها لم تكن طرًفا في اإلجراءات.

معنى القرار وتداعياته
ــح الـــــشـــــروع فــي  ــبــ بـــعـــد قــــــــرار املـــحـــكـــمـــة، أصــ
تــحــقــيــق رســـمـــي فــــي الـــجـــرائـــم هــــو الــخــطــوة 
العملية القادمة. وال يعني هذا بالضرورة أن 
محاكمة الضباط والسياسيني اإلسرائيليني 
ــبـــة؛ فــالــتــحــقــيــق فــــي الـــجـــرائـــم  أصـــبـــحـــت قـــريـ
لــن يــرّكــز فــقــط عــلــى الــطــرف اإلســرائــيــلــي، بل 
سوف يشمل أمــوًرا أخــرى قامت بها فصائل 
الصواريخ  إطــالق  مثل  الفلسطينية  املقاومة 
وسوف  اإلسرائيلية.  السكان  تجمعات  على 
تصل  قــد  طويلة  فــتــرة  التحقيقات  تستغرق 
ــــود املــحــكــمــة  إلــــى ســـنـــوات، فـــطـــوال فـــتـــرة وجـ
منذ عــام 2002، تــوّلــت 30 دعــوى فقط، كانت 

نتيجتها 9 إدانات و4 أحكام بالبراءة. 
ــان  ــ ــ ــسـ ــ ــ اإلنـ ــوق  ــ ــ ــقـ ــ ــ حـ مــــــؤســــــســــــات  أن  ومــــــــــع 
ــقـــت جـــرائـــم  ــيــــة قــــد وثـ الــفــلــســطــيــنــيــة والــــدولــ
فإن  ذلـــك،  أدلـــة كثيرة على  عــديــدة، وجمعت 
التحقيق في الجرائم الدولية مسألة معقدة، 
املتوقع  كبيرين. ومن  وقًتا وجهًدا  وتتطلب 
أيــًضــا أن تعمل إســرائــيــل جــّدًيــا على عرقلة 
ــًيـــا ولـــوجـــســـتـــًيـــا.  هـــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ســـيـــاسـ
ــاًل، بــــدأت إســـرائـــيـــل، مــنــذ فــتــرة طــويــلــة،  وفـــعـ
والدبلوماسي مع دول  السياسي  العمل  في 
حليفة لثني املحكمة عن النظر في الجرائم، 
ويأتي املرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب 
املحكمة في هذا  العقوبات ضد طاقم  بشأن 
السياق. وإضافة إلى الجهد السياسي، ففي 
استطاعة إسرائيل أن تصّعب عمل املحققني 
زيــارة  مــن  بــطــرٍق شــتــى، كمنعهم  لوجستًيا 
الضفة الغربية وقطاع غزة، أو منع الشهود 
الترهيب،  طــريــق  عــن  بشهادتهم  اإلدالء  مــن 
ــدار أمـــر عــســكــري أو قــانــون في  أو حــتــى إصــ
الــكــنــيــســت اإلســرائــيــلــي يـــجـــّرم الــتــعــامــل مع 
املــحــكــمــة، أو املــســاهــمــة فـــي عــمــلــهــا، فــضــاًل 
عــن الــعــمــل املــخــابــراتــي غــيــر املــعــلــن الـــذي قد 
يــســتــهــدف املــحــقــقــني والـــخـــبـــراء والـــشـــهـــود، 
كــحــمــالت االبــــتــــزاز والــتــضــلــيــل والــقــرصــنــة 
اإللــكــتــرونــيــة. كــمــا أن الــتــغــيــيــرات فــي مكتب 
ــر؛ فــبــنــســودا،  ــيـ ــأثـ ــد يـــكـــون لـــهـــا تـ االّدعــــــــــاء قــ
فترة  تنتهي  ســوف  الحالية،  العامة  املدعية 

املرّشح  كــان  الــدولــيــة،  الجنائية  املحكمة  فــي 
بــنــســودا. وســوف  املفضل إلســرائــيــل لخالفة 
يــكــون لــلــمــدعــي الـــعـــام الــجــديــد تــأثــيــر كبير 
ــاء، وكــذلــك فــي مــجــريــات  ــ فــي أولـــويـــات االدعــ

التحقيق واختيار امللفات.
تــوجــد أيــًضــا عــوائــق قــانــونــيــة خــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــجـــرائـــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــت فــــي غـــزة 
مـــن نــاحــيــة الــتــكــامــلــيــة ومــقــبــولــيــة الـــدعـــوى 
أن  على  ينص  رومــا  فميثاق   ،Admissibility
اخــتــصــاص املــحــكــمــة هـــو اخــتــصــاص مكّمل 
الختصاص املحاكم املحلية. وبناء على ذلك، 
ــا، فــإن  ــ لــلــمــادة 17)1( )أ( ملــيــثــاق رومـ ــًقـــا  ووفـ
املحكمة غير مخولة بقبول النظر في جرائم 
»إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة 
لها والية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة 
الشخص املعني، ما لم يكن القرار ناتًجا عن 
عــدم رغــبــة الــدولــة أو عــدم قــدرتــهــا حــًقــا على 
املـــقـــاضـــاة«. وقـــد عــمــلــت الــجــهــات الــقــانــونــيــة 
هذه  الستعمال  االستعداد  على  اإلسرائيلية 
املــادة عن طريق تعزيز قسم القانون الدولي 
النيابة  الــعــدل اإلســرائــيــلــيــة، وفـــي  فــي وزارة 
العسكرية التي تعنى بالتحقيق في الجرائم 
التي يقترفها العسكر. وعلى الرغم من أن هذه 
التحقيقات في أغلبها صورية، وال ترتقي إلى 
املعايير الدولية للتحقيقات الجنائية، فإنها 
اإلسرائيلية. وإضافة  الــدفــاع  مــن خطة  جــزء 
إلــى ذلــك، عــنّي الجيش طاقًما يــرأســه ضابط 
برتبة جنرال، لتنسيق الرد على أي تقّدم في 

التحقيقات في املحكمة الجنائية.
ومــن املــهــم هنا اإلشـــارة الــى أن التكاملية قد 
بــجــرائــم إســرائــيــل  تــكــون عــائــًقــا فيما يتعلق 
تــكــون عائًقا فيما يتعلق  لــن  فــي غـــزة، لكنها 
باالستيطان، فإسرائيل ال ترى في االستيطان 
في األراضــي املحتلة جريمة حرب، وال يوجد 
ما يجّرمه في القانون االسرائيلي، ولم تفتح 
ــل عــلــى الـــعـــكـــس، هو  ــه، بـ ــولـ أي تــحــقــيــقــات حـ
الــســيــاســة الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة. لــــذا، سيكون 
قانونًيا  األسهل  االستيطان  بشأن  التحقيق 
وتقنًيا؛ إذ إن املعايير القانونية بشأن تحريم 
االســـتـــيـــطـــان واضـــحـــة وال جـــــدال فــيــهــا، وقــد 
شّددت عليها أذرع األمم املتحدة املختلفة، بما 
اإلنسان  ومجلس حقوق  األمــن  فيها مجلس 
ومحكمة العدل الدولية. كما أن التحقيق في 
هـــذا املـــوضـــوع ســيــكــون أقـــل تــعــقــيــًدا، بسبب 
أن االســتــيــطــان ســيــاســة رســمــيــة لــلــدولــة، فــإن 
الــوثــائــق التي تتعلق بــه، واألشــخــاص الذين 
ــّدقــــوا عــلــيــه مــــوجــــودة، وجـــزء  ــه، وصــ أمـــــروا بــ
مـــن الــوثــائــق الــرســمــيــة املـــوجـــودة فـــي الحيز 
العام. كما أن سلسلة القيادة تمتد من صغار 
الضباط في اإلدارة املدنية ووزارة الدفاع إلى 
رئيس الوزراء. كذلك األمر بالنسبة إلى جريمة 
إثــبــات عناصر  فــنــظــرًيــا، يمكن  األبــارتــهــايــد. 
التي  تفصيلية  تحقيقات  دون  مــن  الجريمة 
هي في حاجة إلــى شهود ووجــود في ميدان 
الجريمة، ويوجد ما يكفي في الحيز العام من 
وثائق تعكس السياسات واإلحصائيات التي 

تثبت جريمة األبارتهايد.

القانون الدولي: 
بين السياسة والقانون

يــأتــي هـــذا الــنــقــاش حـــول الــقــضــاء الــجــنــائــي 
الدولي في سياق أوسع، وهو مدى إمكانيات 
ــانـــونـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة  ــقـ الـــعـــمـــل الـ
ــــود  الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــحــــدوديــــتــــه، فـــمـــع وجـ
إمــكــانــيــات لــتــحــقــيــق بــعــض اإلنــــجــــازات، فــإن 

االســتــراتــيــجــيــة الــقــانــونــيــة يــجــب أن تــكــون 
باعتباره  الــدولــي  الــقــانــون  فــهــم  عــلــى  مبنيًة 
نوع  فهو  عنها؛  وتعبيًرا  قــوة  عــالقــات  نتاج 
مــن الــســيــاســة، لــكــن بــقــواعــد ُمــعــيــنــة ومنطق 
مختلف، ويعتمد بدرجة كبيرة على مواقف 
الدول وأفعالها )أي السياسية(، إذ يفتقر إلى 
آلية تنفيذ مركزية، األمر الذي ُيبقي تنفيذه 
ــدول الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع املـــوضـــوع،  ــ فـــي يـــد الــ
أن  إلـــى  االنــتــبــاه  ويــجــب  بحسب مصالحها. 
مصائب عديدة حلت بالفلسطينيني هي من 
الــقــانــون الــدولــي. صحيح أن تــطــوراٍت  صنع 
الدولي  القانون  الدولية جعلت  في املنظومة 
عاماًل مهًما، ال يمكن إهماله، وقد استخدمته 
منظمة التحرير الفلسطينية وحركات تحّرر 
املاضي،  القرن  في سبعينيات  أخــرى  وطني 
ــه، لــيــس أداة تـــحـــريـــر، بل  ــ لــكــنــه، فـــي حـــد ذاتــ
قــد يــكــون لــه دور فــي إطــــار مــشــروع نضالي 
ســـيـــاســـي. أمــــا خـــــارج أي مـــشـــروع ســيــاســي 
ــالـــي، فـــقـــد يـــكـــون مـــصـــيـــره مـــثـــل مــصــيــر  نـــضـ
قرارات الجمعية العامة، وحتى مجلس األمن 
بشأن فلسطني، والتي ال تنفذ، هذا مع أهمية 
وضع أسماء مسؤولني إسرائيليني بوصفهم 
مشبوهني أو حتى مطلوبني، وهو ما تخشاه 

إسرائيل لناحية مكانتها الدولية.
لــكــن مـــا يــحــصــل الـــيـــوم مـــن تــركــيــز الــقــيــادة 
ــوع  ــى مــــوضــ ــلــ ــد عــ ــ ــديـ ــ ــــشـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
نــتــاج استراتيجية  لــيــس  الـــدولـــي  الــقــانــون 
ا مــن خطة عمل سياسية  ــزًء مــدروســة، وجــ
 تصرف 

ّ
ويــدل شاملة لحركة تحّرر وطني. 

مــدار  عــلــى  الفلسطينية  الــرســمــيــة  الــقــيــادة 
القانوني هو  العمل  أن  املاضي على  العقد 
استراتيجية  دون  مــن  ضغط،  وسيلة  فقط 
واضـــحـــة. لــذلــك دخــلــت الــقــيــادة فــي أخــطــاء 
كــثــيــرة، مثل االلــتــزام بــمــعــاهــدات ومواثيق 
دولــــيــــة مــــن دون تــحــفــظــات بـــمـــا يــتــنــاســب 
مــع الــظــروف الــخــاصــة واملــصــالــح الحيوية 
ــذلــــك مــــن دون دراســـــة  ــبـــع، وكــ ــّتـ كـــمـــا هــــو مـ
ــيـــل وداعــمــيــهــا  ــرائـ ــدام إسـ ــتـــخـ إمــكــانــيــة اسـ
الفلسطينية.  املصالح  ضد  املعاهدات  هذه 
ــــوع املـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  ــــوضـ ــــي مـ حـــتـــى فـ
الــدولــيــة، ســوف يكون مــن األســهــل قانونًيا 
محاكمة أعضاء الفصائل العسكرية للقوى 
بالجنود  مــقــارنــة  الفلسطينية  السياسية 
اإلسرائيليني. وهذا ما أشــارت إليه املذكرة 
املحكمة؛  إلــى  العامة  املّدعية  قّدمتها  التي 
فقد قالت إن فحص مقبولية الدعوى فيما 
يتعلق بالجنود اإلسرائيليني هي موضوع 
بالفصائل  يتعلق  فيما  لكن  البحث،  تحت 

الفلسطينية لن تكون املقبولية عائًقا. 

خاتمة
مع أن هذا القرار يعّد تطوًرا إيجابًيا، فإنه ال 
يعني أن األوضــــاع ســوف تتغير جــذرًيــا. ما 
ومحفوفة  طويلة  النجاح  إلــى  الطريق  زالــت 
بــمــخــاطــر عـــديـــدة، تــشــمــل احــتــمــال استعمال 
القانون  أن  ذلــك  الفلسطينيني؛  ضد  املحكمة 
الدولي سيف ذو حدين، وهو ال يعّد في حد 
ذاته وسيلة نضال وتحرر. إن االعتماد الكلي 
استراتيجية  مــن دون  الــدولــي  الــقــانــون  على 
بالفشل.  رهـــان محكوم  هــو  واضــحــة  تحرير 
طبًعا ال يعني أن على الفلسطينيني تجاهل 
ر مشروع  القانون الدولي في نضالهم، إذا توفَّ
يكون  أن  العكس، يجب  وطني نضالي. على 
القانون الدولي إحدى األدوات املهمة في عمل 

سياسي شامل، وليس بدياًل من السياسة.

تداعيات قرارها إسرائيليًا

الجنائية الدولية 
اختصاصها على فلسطين

يأتي القرار بعد أكثر 
من عشر سنوات 

من المحاوالت 
الفلسطينية تحميل 
إسرائيل المسؤولية 

الجنائية عن جرائم 
الحرب التي تقوم بها

يجب االنتباه إلى أن 
مصائب عديدة حلت 

بالفلسطينيين هي 
من صنع القانون 

الدولي

هذا القرار يعّد 
تطوًرا إيجابًيا، لكنه 
ال يعني أن األوضاع 

سوف تتغير جذريًا

قرّرت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها قضائيًا على دولة فلســطين التي تشــمل الضفــة الغربية وقطاع غزة والقدس 
الشرقية. في هذه القراءة يحلل »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« انعكاسات هذا القرار إسرائيليا، وتداعياته فلسطينيا

مسيرة خالل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي 2019/11/29 )األناضول(

في  الفلسطينية  األراضي  شمول  الدولية  الجنايات  محكمة  قرار  بعد 
هو  الجرائم  في  رسمي  تحقيق  في  الــشــروع  أصبح  اختصاصها، 
الخطوة العملية القادمة. وال يعني هذا بالضرورة أن محاكمة الضباط 
يرّكز  لن  الجرائم  في  فالتحقيق  قريبة؛  أصبحت  اإلسرائيليين  والسياسيين 
اإلسرائيلي، بل سوف يشمل أموًرا أخرى قامت بها  الطرف  فقط على 
تجمعات  على  الصواريخ  إطالق  مثل  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
السكان اإلسرائيلية. وسوف تستغرق التحقيقات فترة طويلة، فطوال 
فترة وجود المحكمة منذ عام 2002، تولّت 30 دعوى فقط، كانت 

نتيجتها 9 إدانات و4 أحكام بالبراءة.

30 دعوى منذ 2002
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ــران/ يــونــيــو 2021، وقــد  ــزيــ واليـــتـــهـــا فـــي حــ
اخـــتـــارت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلـــدول األعــضــاء 
ــانـــي، كــريــم  ــبـــريـــطـ ــي املـــحـــكـــمـــة املـــحـــامـــي الـ فــ
د املــنــصــب. ويــذكــر أن خـــان، الــذي 

ُّ
خـــان، لتقل

كــان قــد تـــرأس فــي الــســابــق طــاقــم الــدفــاع عن 
ســيــف اإلســــالم الــقــذافــي فــي الـــدعـــاوى ضــده 

Monday 15 February 2021
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