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مقدمه

 بیش از ۷۰ سال از تأسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ میالدی و اشغال بخش اعظمی 

از فلسطین می گذرد. حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه غرب آسیا، چیزی جز مرگ و آوارگی 

برای میلیون ها فلسطینی در پی نداشته است. گسترش مداوم شهرک سازی، کشتار و استفاده از 

تسلیحات کشتارجمعی غیرمجاز مانند بمب فسفری و بمب های خوشه ای تنها گوشه ای از جنایات 

سال های اخیر این رژیم کودک کش است.

تاریخ رژیم صهیونیستی مملو از جنایت علیه مردم بیگناه منطقه است. رژیمی که حتی از 

زمان تأسیس، خوی وحشی گری خود را به اثبات رسانید و در جنایت دِیر یاسین در سال ۱۹۴۸، 

۲5۰ فلسطینی از جمله زنان و کودکان خردسال را به خاک و خون کشید و اعمال جنایت کارانه 

دیگری مانند تجاوز جنسی، مثله کردن، پاره کردن شکم زنان باردار و منفجر کردن منازل مردم 

را نیز انجام داد. این رژیم کودک کش از اظهار خوی ددمنشانه خود ابایی نداشته و این را در 

شعارهای خود در جنایات کفرقاسم و خان یونس در سال ۱۹۸۲ نشان داد. سربازان صهیونیستی 

با شعار »بدون عاطفه باش تا خدا رحمتت کند« نزدیک به ۸۰۰ فلسطینی را به شهادت رساندند. 

جنایات رژیم اشغال گر به حدی رسید که مورد انتقاد بسیاری از یهودیان واقع شد، به همین دلیل 

خاخام های صهیونیست، در طول جنگ ۲۲ روزه در سال ۲۰۰۸، برای کاستن از فشار افکار عمومی 

احکامی مبنی بر مباح بودن کشتار غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان، صادر کردند.]۱[

جنایات این رژیم در طول جنگ های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ علیه نوار غزه، و همچنین 

اعتراضات ۲۰۱۸-۲۰۱۹ فلسطینیان موسوم به »راهپیمایی بازگشت«، منجر به واکنش سازمان های 

برهه کنونی، حائز  بین المللی در  بیداری و تحرک سازمان های  بسیاری شد. هرچند  بین المللی 
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۷

اهمیت است اما مجازات عامالن این جنایات و اجرای عدالت درجهت جلوگیری از اقدامات مشابه 

در آینده باید در اولویت قرار گیرد.

دیوان بین المللی کیفری که پرچم دار مبارزه با بی کیفرمانی مجرمان در عرصه بین المللی 

است، دست به کار شد و به درخواست تشکیالت خودگران فلسطین مبنی بر ارجاع وضعیت 

فلسطین به دیوان، پاسخ مثبت داد. خانم »فاتو بنسودا« دادستان دیوان در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹  دراین 

خصوص بیانیه ای صادر نمود و از تالش برای تحقیق در مورد »جنایات جنگی« رژیم صهیونیستی 

در غزه و کرانه باختری خبر داد.]۲[ پذیرش اولیه درخواست فلسطین از سوی دادستان و تحقیق 

یک نهاد قضایی بین المللی در خصوص مسئولیت کیفری فردی عامالن جنایات ارتکابی در غزه 

و کرانه باختری، از مهم ترین دستاوردهای جبهه مقاومت به شمار می رود.

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــری بین الملل ــوان کیف ــت دی ــی صالحی بررس
ــی ــات ارتکاب جنای

دیوان بین المللی کیفری یک نهاد قضایی مستقل و دائمی است که به بررسی مسئولیت 

کیفری فردی درخصوص جدی ترین جنایات مربوط به نگرانی جامعه جهانی می پردازد. براساس 

ماده 5 اساسنامه رم این جنایات عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی 

و جنایت تجاوز. اما روند رسیدگی به این جنایات به صورت خودکار صورت نمی پذیرد.

بنابراین برای شروع روند رسیدگی وفق ماده ۱۳ اساسنامه، باید وضعیت به دیوان از طریق 

دادستان، دولت عضو یا شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. در خصوص وضعیت فلسطین، 

با وجود جنایات مکرر اسرائیل، هیچ اقدامی از سوی دفتر دادستانی و شورای امنیت سازمان ملل 
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صورت نگرفت. بنابراین تشکیالت خودگران فلسطین با توسل به خودارجاعی، وضعیت فلسطین 

را در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۸ به دیوان ارجاع داد.]۳[

پس از ارجاع، بحث صالحیت دیوان در رسیدگی به وضعیت ارجاع شده، مطرح گردید. 

اساسنامه رم، از ماده ۱۱ تا ۱۴، شاخص های صالحیت دیوان برای شروع روند رسیدگی را بیان 

کرده است. طبق ماده ۱۱ اساسنامه رم، صالحیت دیوان عطف به ماسبق نخواهد شد. فلسطین از 

سال ۲۰۱5 میالدی به عضویت دیوان درآمد و در اعالمیه خود بیان داشت که صالحیت دیوان 

بین المللی کیفری را از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ درخصوص جنایات ارتکابی در قلمرو سرزمینی 

فلسطین می پذیرد.]۴[ انتخاب این تاریخ از سوی تشکیالت خودگردان بسیار هوشمندانه است. 

چراکه هم زمان با شروع »عملیات لبه محافظ« علیه مردم بی دفاع غزه و به شهادت رسیدن بیش از 

۱۸۰۰ فلسطینی است]5[ و بررسی این جنایت در دیوان می  تواند تبعات سنگینی برای فرماندهان 

نظامی و مسئوالن صهیونیستی درپی داشته باشد.

عالوه بر موارد ذکر شده، اصلی ترین صالحیت دیوان، صالحیت سرزمینی است. طبق شق 

الف بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه رم، دیوان تنها به فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو سرزمینی 

دول عضو خود رخ می دهد، صالحیت خواهد داشت. درخصوص وضعیت فلسطین اشغالی، به 

جهت این که هنوز از سوی بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی به عنوان یک دولت 

مستقل به رسمیت شناخته نشده، ورود دیوان به این وضعیت با واکنش های متفاوتی روبرو شده 

است. »مایک پمپئو« وزیرامورخارجه آمریکا و »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

به شدت با این موضوع مخالفت کردند و صالحیت سرزمینی دیوان را به چالش کشیدند.]6[ اما 

دادستان دیوان در درخواست تسلیمی خود مبنی بر شروع تحقیق در دیوان، به این موضوع اشاره 

کرده که فلسطین در ۱ آوریل ۲۰۱5]۷[، وفق بند ۱ ماده ۱۲ اساسنامه به عضویت دیوان درآمده 
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و طبق بند ۳ ماده ۱۲5، سند الحاق فلسطین به اساسنامه رم، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع 

شده است.]۸[

در این جا نکات قابل توجهی در خصوص پذیرش سند الحاق از سوی دیوان و از سوی 

دبیرکل سازمان ملل و همچنین پذیرش ارجاع وضعیت از سوی دادستان دیوان وجود دارد. نکته 

داشته،  مقرر  اساسنامه  ماده ۱۲  در  است.  واژه »دولت«  به  مربوط  موارد،  این  مهم درخصوص 

»دولتی« که عضو اساسنامه نیست می تواند اعالمیه پذیرش صالحیت دیوان را صادر نماید و پس 

از پذیرش اعالمیه تقدیمی از سوی دیوان، طبق ماده ۱۲5 تودیع سند الحاقی نزد دبیرکل برای 

»تمام دولت ها« مفتوح خواهد بود. از طرف دیگر، طبق ماده ۱۳ تنها »دول عضو« می توانند 

وضعیتی مجرمانه را در قلمرو سرزمینی خود به دیوان ارجاع دهند. بنابراین براساس موارد ذکر 

شده می توان به این نتیجه رسید که فلسطین به صورت ضمنی به عنوان یک دولت از سوی دیوان 

بین المللی کیفری به رسمیت شناخته شده و قابلیت طرح وضعیت در مرجع قضایی دیوان به این 

دولت اعطا گردیده است.

عالوه بر موارد ذکر شده، دیوان در بررسی اعالمیه اول فلسطین در پذیرش صالحیت 

دیوان در سال ۲۰۱۲، دادستان وقت دیوان برای تأیید به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک 

دولت، اعالم کرد که وضعیت دولت فلسطین در ملل متحد به عنوان ناظر است نه دولت غیرعضو. 

وی با این تفسیر، پیوندی میان عضویت در سازمان ملل متحد و صدور اعالمیه یکجانبه مندرج 

در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم برای دول غیرعضو دیوان ایجاد کرد.]۹[ بنابراین تبدیل فلسطین به 

عنوان عضو ناظر از سوی مجمع عمومی موجب شده است که تمام حقوق یک دولت در حقوق 

بین الملل به آن تعلق گیرد که شامل ارائه دعوی حقوقی علیه رژیم اشغال گر قدس در دادگاه های 

بین المللی نیز می شود.]۱۰[
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پیامدهای رسیدگی به وضعیت فلسطین در دیوان

اگر دیوان درخواست بنسودا برای این دادرسی را مجاز اعالم نماید، سه موضوع اصلی 

شامِل: عملیات لبه محافظ سال ۲۰۱۴ علیه نوار غزه، شهرک سازی رژیم صهیونیستی و خشونت های 

صورت گرفته در خالل راهپیمایی بازگشت در سال ۲۰۱۸ -۲۰۱۹ مورد تحقیق قرار می گیرند. 

این اقدام دیوان فرصت مناسبی است تا فرماندهان و مسئوالن رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات 

خود علیه غیرنظامیان بی دفاع مورد محاکمه قرار گیرند.

بر جرم انگاری  منطبق  و درخالل آن، مصادیق جنایات جنگی  محاکمه  از شروع  پس 

اساسنامه رم با وقایع رخ داده از سال ۲۰۱۴ تا کنون تطبیق داده می شوند. طبق ماده ۸ اساسنامه رم، 

مصادیق جنایات جنگی عبارتند از: نقض فاحش کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو؛ قتل؛ شکنجه 

یا رفتارغیرانسانی که باعث ایجاد رنج یا صدمه شدید به جسم یا روان فرد شود؛ تخریب گسترده 

اموالی که ضرورت های نظامی ایجاب نمی کند؛ محروم کردن اسرا از حق محاکمه عادالنه؛ حبس 

غیرقانونی؛ هدایت عمدی حمالت بر ضد اهداف غیرنظامی؛ حمله یا بمباران شهرها، روستاها، 

مناطق مسکونی که اهداف نظامی به شمار نمی روند؛ اقدام دولت اشغال گر برای انتقال یا تبعید 

تمام یا بخش هایی از جمعیت غیرنظامی در داخل یا به خارج از سرزمین؛ هدف گرفتن مقاصد 

مذهبی، تاریخی، بیمارستان ها؛ به کار بردن سم یا سالح های سمی؛ بهره برداری از حضور اشخاص 

غیرنظامی به عنوان سپر انسانی برای مصون داشتن مناطق یا نیروهای نظامی.

درخصوص افرادی که مورد محاکمه قرار می گیرند حتما باید به مسئله انتساب جرم و 

متهم توجه شود. یعنی باید رابطه منطقی بین جرم صورت گرفته با فردی که مرتکب جرم شده 

است، وجود داشته باشد. عالوه بر مرتکب اصلی جرم، طبق ماده ۲5 اساسنامه رم، مسئوالن مافوقی 
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که برنامه ریزی، تحریک و دستور فعل مجرمانه را داده اند، مسئول جرم شناخته می شوند. بر اساس 

دکترین مسئولیت مافوق مندرج در ماده ۲۸ اساسنامه، جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت 

و جنایات جنگی که توسط زیردستان صورت می گیرد، مسئولیت کیفری مقام مافوق را نیز به 

دنبال خواهد داشت؛ درصورتی که، مقام مافوق می دانسته افراد تحت امر او مرتکب جرم خواهند 

شد و یا از اطالعاتی آگاه بوده که افراد تحت امر او مرتکب جرم می شوند و با این وجود از 

این اطالعات چشم پوشی کند و از اتخاذ اقدامات ضروری و مناسب برای پیش گیری یا مجازات 

مجرمان امتناع ورزد.

با توجه به ماده ۲۸، مسئوالن صهیونیستی که شامل این موارد می شوند ممکن با احتمال 

بازداشت و محاکمه در الهه مواجه گردند. این مسئوالن صهیونیستی عبارتند از: بنیامین نتانیاهو 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی، »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ سابق، »بنی گانتز« رئیس ائتالف 

»آبی سفید« و »آویو کوخاوی« رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی]۱۱[ و …

اگر دستور دیوان برای تعقیب و بازداشت صادر شود، طبق ماده ۸6، دول عضو باید در 

انجام تحقیقات و تعقیب کیفری جرائمی که در حوزه صالحیت دیوان قرار دارد با دیوان کامال 

همکاری نماید. بنابراین از آن جا که رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه دیوان نیست، افرادی که 

قرار تعقیب و بازداشت آنان از سوی دیوان صادر شود درصورتی که به قلمرو سرزمینی دول 

عضو دیوان وارد شوند، به دیوان استرداد خواهند شد و این عمل باعث منزوی شدن هرچه بیشتر 

رژیم اشغال گر قدس می گردد.

اشغالی  اراضی  به  دیوان  بازرسان  ورود  از  مقابله،  برای  است  ممکن  رژیم صهیونیستی 

فلسطین )غزه و کرانه باختری( ممانعت ورزد یا با همکاری ایاالت متحده آمریکا، دیوان را تحریم 



اقدام دیوان کیفری بین املللی؛ جرقه امیدی برای اجرای عدالت

۱۲

نمایند. اما برخورد قهرآمیز با مرجع قضایی بین المللی با ۱۲۲ دولت عضو، تبعات دیپلماتیک 

بسیاری برای این دو کشور به دنبال خواهد داشت.
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فرجام سخن

سرزمین فلسطین بیش از نیم قرن است که درگیر جنگی نابرابر با صهیونیست ها شده است. 

در ابتدای امر فلسطینیان گمان می کردند که مهاجرت آن ها حداکثر یک هفته به طول می انجامد، 

اما ارتش عربی به شدت شکست خورد و فلسطینیان پناهنده و بی خانمان در اردوگاه های پناهندگی 

بیش از هفتاد سال ماندگار شدند.]۱۲[

در طول این هفتاد سال گزارشات متعددی از سوی سازمان های حقوق بشری منتشر شده 

که نشان از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دارد. به عنوان نمونه گزارش کمیته 

حقیقت یاب سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۹ به ریاست قاضی گلدستون حاکی از ارتکاب جنایات 

جنگی در اراضی اشغالی دارد.

بنابراین برای مبارزه  با بی کیفرمانی مجرمان و جلوگیری از ادامه این روند، باید برخورد 

قاطعی صورت گیرد. در این راستا، فلسطین با درخواست از دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی 

به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه، اقدامی حقوقی علیه این رژیم را کلید زد. اگر فاتو بنسودا 

دادستان دیوان موفق شود مانند پرونده میانمار، نظر شعبه مقدماتی دیوان را درخصوص وضعیت 

فلسطین جلب نماید، می تواند روند تحقیق و دادرسی در دیوان را آغاز کند. در این صورت با 

فرض اثبات جرائم ارتکاب یافته، قرار تعقیب، بازداشت و مجازات مرتکبان جنایات جنگی صادر 

خواهد شد و اولین اقدام حقوقی مؤثر و بی سابقه ای علیه رژیم صهیونیستی رقم خواهد خورد.
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