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رسیدگی به جنایات رژیم در  المللیدیوان کیفری بیننقش 

 روزه( 22)جنگ  غزه صهیونیستی علیه
 

 1اسماعیل رجبی

 چکیده  
مبرد  ملوبو     صهیونیستی نسبب  هب   ( توسط رژيم 2002دسامبر  22روزۀ غزه ) 22در جنگ 

شبهرون    0000 جنگی، جناي  عوی  هشري  و جناي  تجاوز رخ داد، ک  در نتیجب  جنايات غزه، 
نفر ک  عم تاً کودکان و زنبان هودنب  مجبرود شب ن ط منطب        0000فوسطینی شهی  و هیش از 

 یخبود را ررهبانی ندادسرسبت    یگبران کب  روز  و همچنین منط  اشباا   یالمول کیفرحقوق هین
 مجرمان مؤاخبهه و  وفت  ررار گر یکن  ک  اتها  آنان عادالن  مورد رسی گدانستن  ايجاب میمی

در  ياب سازمان مول متح ،رئیس کمیتۀ حقیق گو ستون، ريچارد  هاراولین یمجازات شون ط هرا
خبود را  ی زمبان اين رژيم ک   همتهم کرد یرا ه  ارتكاب جنايات یمفصل رژيم صهیونیست یگزارش
سباه    یيوگسالو یاختصاص یکیفرالمووی ِهای هینها ظهور دادگاه هدانس ط امروزمی آن یررهان
در حقوق  یالمووی، امكان محاکم  و مجازات چنین مجرمانهین یروآن ا و تشكیل ديوان کیفرو 

اس  و اگر از ارادۀ سیاسی و سشتیبانی ج ی ارکبان   هیش از سیش فراهم ش ه یالمول کیفرهین
ويده شورای امنی  هرخوردار شود نتايج خوهی خواه  هود از تجرهۀ ع ال  کیفری سازمان مول ه 
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 مقدمه

مخاصمات مسبوحان    ۀک  ناهاوران  در عرص توج  ه  تع د ورايع غیرانسانی هار، اخیهای طی سا 
حقبوق   شبان دررببا   جب ی تعه ات  ها در نقضسخن گفتن از ار ا  دول اس ،  سیوست  وروعه 

آثبار   امحای ۀالمووی از عه هین ۀهنوز جامعط نماي امری دشوار می ،هشر المولهین هشردوستان  و
کب    هبود  نیامب ه  هبر  2000لبنان در سبا   رژيم صهیونیستی عوی   ۀروز 11جنگ  هارتوخ و زيان

ج ی  نقضانوي  در اين جنگ ژ 20آغاز ش  و تا  2002دسامبر  22غزه در اسرائیل عوی  جنگ 
هبای اساسبی افبراد    المووی در خصوص احتبرا  هب  حقبوق هشبر و آزادی    تعه ات هین ۀو گسترد
ضرورت انجا  ار امات فوری و مؤثر از سوی ه  وروع سیوس ط نتیجۀ جنگ،  غیرنلامیان خصوصاً

 ساخ طالمووی را هیش از سیش نمايان ها و نهادهای هینساير دول  طرفین مخاصم ،
رسمی  شناخت  های ه رعاي  ممنوعی  وی مبنی هر تعه  ار ا  رژيم صهیونیستی در نقض

ازجموب  عب      هبا و اهزارهبای نببرد   شبیوه  ويده در انتخابه  المول هشردوستان ،حقوق هین ۀش 
 رعايب  ممنوعیب  حمبالت کورکورانب  و     عب    رعاي  اصبل تفكیبن نلامیبان و غیرنلامیبان،    

 ،زنبان و کودکبان   ۀغیرنلامیبان ازجموب   ع   انجا  ار امات احتیاطی سبب ش  کب   نامتناسب و
ؤاسبتفاده از  س درصهیونیسبتی   چنبین ارب ا  رژيبم   هبم  ررهانی اصوی جنگ غزه شناخت  شون ط

منجبر   هبای نبوين،  سالد ازجمو  کارهرد غیررانونی فسفر سفی  و متعارف،غیرهای سالدعموكرد 
ياد ش ه کب    و، نقض مواردساز ين طش از نلامی و غیرنلامی م اع ،اده  نقض حقوق هنیادين افر
 مۀزمز شود و از سوی ديگر،جنگی روم اد می المووی کیفری جناي هرطب  اساسنامۀ ديوان هین

انجبا    ضبرورت طبرد مسبیولی ،    انب از شب ه،  طنین کیفری ک  در جهاننوي هخش مقاهو  ها هی
 کن طمی ن را ايجابنارضا ۀتعقیب و محاکم تحقی ،

 0022دسبامبر   20مجمع عمومی سازمان مول متح  هرای اولین هبار طبی رطعنامبۀ مبورخ     
رس  نلر میه  ط(20: 0121)حام ، المووی اعال  کرد جنگ تهاجمی )تجاوزکاران ( را جناي  هین

هبان  يب  الموبل و د ازجمو  عفو هین نقش هرخی از نهادهای حقوق هشری، غزه، ۀروز 22در جنگ 
ضبرورت اتخبا     المووبی و تبیبین  هبین  ۀارتقای سطح آگاهی جامع حقوق هشر در انعكاس ورايع،

رهط جهب  مقاهوب  هبا عبامالن و مرتكببان ايبن       المووی  یاز سوی نهادهای هین تصمیم مقتضی
مبؤثری از   هرچن  کب  تباکنون ارب ا    ط هرخوردار اس  ی انكارناش نیاز اهمیت ،روي اد غیرانسانی

 نگرفت  اس ط ورايع اخیر غزه صورت موردی سازمان مول متح  و ارکان واهست  ه  آن در سو
 

 المللیصالحیت دیوان کیفری بین
ده ، اما ها نمیشرط را ه  دول اعما  ح   ۀاجازالمووی، ديوان کیفری هیناساسنامۀ  020مادۀ 

 االجبرا هبر الز   ،ايبات مبؤخر  ، صالحی  خود را فقط در مبورد جن  اساسنام 00 ۀديوان طب  ماد
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عبالوه،   ط هب کن ی ط البت  اين مح ودي ، عموكرد ديوان را تسهیل مکنش ن اساسنام  اعما  می
ها ماهیب   ط رومرو صالحی  ديوان مح ود ه  چهار گروه از جنايات نیس صالحی  ديوان فراگیر 

ط اين جنايبات  دارن المووی ها حفظ صوح و امنی  هین یک  ارتباط نزديكحقوق هشردوستان  اس  
 هشري ، جنايات جنگی و جناي  تجاوزط اما جنايبات  عوی کشی، جنايات عبارتن  از: جناي  نسل

و تصبريح  ظ االمووی مواد مخ ر و تروريسبم در ايبن اساسبنام  لحب    چون راچاق هینمهم ديگری 
 ط(A. Schabas, 2201: 89) ان نش ه
 

  (Genocide) کشینایت نسلج. 1

ارتكاهی ه  رص  ناهودی تما  يا هخشی از ين گروه موی، ربومی،  »کشی شامل اعما  ي  نسلجنا
در اسب ط ايبن اعمبا      المووبی اساسنامۀ ديوان کیفری هبین  0من رج در مادۀ « ندادی يا مههبی

)ترورها نیبز     جسمی يا روحی اعضای ين گروهیسیب ش ي  ه  تمامآ ،رتل اعضای گروهمورد 
، تحمیل شرايط زن گی غیرانسانی ه  اعضای ين گروه، ارب ا   گنجن (مقول  می گاهی در اين دو

  ه  گروه ديگر اس یدر ين گروه و انتقا  اجباری اطفا  گروه و تناسل هرای جووگیری از توال 
(N. Schiff, 2008 : 123)ط 

 

 (Crimes against Humanity) بشریت علیه جنایات. 2
شود ک  ها آگباهی  اساسنام  می 2 ۀوسو  اعما  من رج در مادهشري  شامل ين ست عوی  جنايا

 از آن ،ياهب  ارتكباب مبی   «يافت  هرض  مبرد  عبادی  گسترده يا سازمان ۀدر چارچوب ين حمو»

جبايی   ، شبكنج ، جاهب  صورت ترور هم انجبا  شبود(  )ک  ممكن اس  ه  جمو ، رتل، روع و رمع
، ويده زنان و کودکانو خري  و فروش انسان ه  اجباری مرد ، تجاوزات جنسی، ه  هردگی گرفتن

 ، رهودن اشخاص توسط ين دول  يا سازمان سیاسی يا هبا اجبازه يبا حمايب  و رضباي       آسارتاي
المول و سباير اعمبا    ها و تعقیب، آزار و حبس و محرومی  هرخالف رواع  اساسی حقوق هینآن

 ط(Ibid : 124)ين هستن  نلاير اغیرانسانی موج  رنج علیم و ص مۀ ش ي  جسمی و روحی و 
 

 (War Crimes) گیجنایات جن. 3
شود ک  هخشی از يبن  المووی میصالحی  ديوان کیفری هینوارد ويده زمانی ه  ،جنايات جنگی

فتب   در سبطح وسبیع ارتكباب يا   جزئی از ين زنجیرۀ جرائم مشاه  ک   يا اشن طرد يا سیاس  ه
هبای  و سروتكلژنو  0000 ۀهای چهارگانارض کنوانسیوناعمالی هستن  ک  ن ،ط اين جناياتاس 

هبای جنگبی   يبا سباير ربوانین و عبرف    اله   0002و  0200هایو کنوانسیون 0022او  و دو  
 جمو  رتل، شكنج ، رفتبار غیرانسبانی،  ط از آندر سی دارن  راالمووی هین یحقور هوده و االجراالز 

 
 



 4935، تابستان 2، شمارۀ 54ۀ مطالعات حقوق عمومی، دور   232
 

 عویب  جايی اجباری مرد ، گروگانگیری، حمو   ود، جاهران ن اجباری مرد  از سرزمین خهیرون 
هبا(، تخريبب امبوا ،    آهبی مرد  عادی )غیرنلامی(، حمو  ه  نیروهای سازمان مول متحب  )کباله  

ط مسبوحان  اسب    ۀهای جنسی و واداشتن اجباری افراد ه  شرک  در مخاصمتجاوزات و خشون 
جنگبی هبا ماهیب  ايجباد      هایحات و شیوهکارهرد تسویحات ممنوع ، استفاده از تسویچنین هم

در اساسبنامۀ ديبوان،    گرچ ط هستن جنايات جنگی  ۀخسارات و درد و رنج زائ  و هیهوده در زمر
لبیكن نلبر هب  اصبو       ،ضب نفر نشب ه   های کری از تسویحات اتمی، تسویحات شیمیايی و مین

، اصل ضبرورت نلبامی، اصبل    المووی از ربیل: اصل رفتار انسانیحاکم هر حقوق هشردوستانۀ هین
های توان ه  عنوان تسویحات و شیوهنی ، اصل تفكین و اصل تناسب میمح ودي ، اصل حسن

الموبل را  های مسبوم حقبوق هبین   های فاحش روانین و عرفجنگی ناهودکنن ۀ هشر موضوع نقض
حموبۀ   مطرد و تعقیب کرد، اصو  اخیر مبنی هر رعاي  تناسب و مح ودي  در ص مات ناشی از

ای دارنب  )نلبر   نلامی و تفكین و مصونی  کامل اه اف غیر نلامی در اين ارتباط اهمی  ويده
کبارگیری  ممنوعی  کارهرد گازهای سمی و کشن ه و خودداری از تولی  و انباش  و هب   طنگارن ه(
وع المووی  کر ش ه و در زمرۀ ار امات ممنوعۀ موضب های شیمیايی در روانین ج اگانۀ هینسالد

های مسبوم  حقوق هشردوستان  و مطرد در اساسنامۀ ديوان ه  عنوان نقض فاحش روانین و عرف
های ش ي  و گسبترده و درازمب ت راهبل    و در رالب حموۀ گسترده ه  اه اف غیرنلامی ها آسیب

رأی مشبورتی خبود راجبع هب       00المووی دادگستری نیبز در سباراگراف   تعقیب اس ط ديوان هین
هبای جنگبی،   ای اظهارنلر کرده و ها استناد ه  اصو  حاکم هبر اهزارهبا و سبالد    های هستسالد

ها را در زمرۀ دو اصل تفكین و تناسب و نقض فباحش اصبو  اساسبی حقبوق     کارهرد اين سالد
 ط  (20: 0121نداد، )کنعانی، سیاه رستمی و حسینهشردوستان  دانست  اس  

 داخوی نیز در صالحی  ديوان اس ، ۀحانمخاصمات مسو موضوعرسی گی ه  جنايات جنگی 
هبا يبا   مگبر رتبل  )ها در حفبظ نلبم عمبومی وارد نكنب      ای ه  حقوق دول شرط آنك  لطم ه  

هبای  هب  دولب     اساسنام 020هها، مح ودي  مهم در مادۀ ط مع(های سراکن ه و موردیخشون 
سبال  هبرای   هفب   ۀن دورجانب  صالحی  ديوان را هرای يب طور ينده  ک  ه متعاه  اجازه می

 (Glasius, 2006: 109). در سرزمین خود نپهيرن  جنايات جنگی ارتكاهی توسط اتباع يا
 

  جنایت تجاوز .4

د در ، اعما  صالحی  خبو 0002در اساسنامۀ ر   تعريف تجاوز هر سرديوان، ه  عو  ع   تواف  
نماينب گان   يوان موکو  کبردط آين ه و هرگزاری کنفرانس هازنگری اساسنامۀ ده  اين خصوص را 

در  0120خبرداد   22تبا   00ها مهاکرات هباالخره طبی کنفبرانس از تباريخ     ها سس از سا دول 
ای را ه  تصبويب رسبان ن  کب  هب  موجبب آن ضبمن سبهيرفتن اصبالد         اوگان ا رطعنام  -کامپال

 ومی مبورخ مجمع عم 1100اساسنامۀ تعريف جناي  تجاوز هر مبنای تعريف در رطعنامۀ شمارۀ 
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دانست  ش ط جناي  تجاوز هر اين مبنا، عبارت اس  از جرمی ک  توسبط يبن    0020دسامبر  00
مقا  سیاسی يا نلامی ارتكاب يافت  و ماهیتاً ه  دلیل ش ت و گستردگی، نقبض آشبكار منشبور    

يف مكرر )تعر 2سازمان مول متح  ه  شمار آي ط اصالحیۀ اساسنام  هیشتر در دو هخش، در مادۀ 
مكرر )چگونگی اعما  صالحی  ديوان راجع ه  جناي  تجباوز( مبورد    01جناي  تجاوز( و مادۀ 

توانب  وضبعیتی، متضبمن    توج  اس ط کنفرانس همچنین موافق  کرد کب  شبورای امنیب  مبی    
هبای  نلر از عضوي  يا ع   عضبوي  دولب   منشور را صرف 10ارتكاب عمل تجاوز موضوع مادۀ 

رغم مصوهات فوق و نلبر هب  هرخبی اههامبات     المووی ارجاع ده ط عویی هیندرگیر ه  ديوان کیفر
مجمبع عمبومی نباظر هراعمبا       0020درهارۀ تعريف تجاوز )تعريف ارائ  ش ه در رطعنامۀ سبا   

هاس ، ن  افراد( و موکو  ش ن تجويز اعما  صالحی  ديوان نسبب  هب  ايبن جنايب  هب       دول 
ی  در امر احراز عمل تجاوزکاران ، اصالحیۀ انجبا  شب ه   و امكان دخال  شورای امن 2002سا  

 ط(01: ش0100نیا، زاده و فروغی)موسیدر اجراء از روت الز  هرخوردار نیس  
 

 ماهیت جنایات در صالحیت دیوان
و جنايب  تجباوز از    کشبی جنايب  نسبل   ،هشبري   عوی جنايات جنگی، جنايات  ه يهی اس  ک 

اهتكبار  ک  توسط افراد و هب   ن جرايمی خصوصی نیستها زيرا اينالمول هستن ط جرائم حقوق هین
در مخاصمات مسبوحان ، افبراد معمبوالً هب  عنبوان      هوك   شخصی انجا  شون ،خود و هرای منافع 

 یکنن  ک  ين دولب  يبا رکنب   ای شرک  میمخاصم  یارچوههيا در چکرده  عمل عوامل دولتی
يبن دولب    مبواردی نیبز   ور کبرده اسب ط در   و تصبمیم و آن را شبع   هبرای آن  سیاسی و نلامی

هینبی شب ه در حقبوق    سبیش در چنین وضعیتی ها جنايات  طکن ار ا  می کشیه  نسلجنايتكار 
مجازات کننب   اعمالی را  فاعالن  نخواهنمی ها معموالً، ک  دول مواج  خواهیم هودهشردوستان  

هنباهراين، در  ط انب  تحريبن سبهیم هبوده    تشوي  يا يا ها ص ور دستور جر  ک  خود در ارتكاب آن
 Jan van der) ياف دس  المووی ع ال  کیفری هین توان ه چنین مواردی ها سیگیری فراموی می

wolf, 2010: 132). 
جنايات  کر ش ه تعرض ه  وج ان عمبومی    کاس   اينالمووی ار ا  رضايی هین دلیل ديگر

خبواهی هشبر را   احساس عب ال  ی ه ون مرز هستن  و دارای آثار اين جنايات زيران ط کلّ هشريت
الموبل  ها اهزارهای حقوق هبین تا ن  نکالمووی را مجبور میجامعۀ هین کرده و در نتیج دار خ ش 

 هسبتن   هايیمنشأ اهتكارها و تالشداليل فوق در وارع   طنالعمل نشان دهعمومی از خود عكس
 ۀاالجبرا شب ن آن در او   ژوئیب    ط و الز  0002  ژوئیب  02ک  منجر ه  امضای اساسبنامۀ ر  در  

 ط(Clark and D. Kaufman, 1998: 223) ن اش ه 2002
الشعاع م ار را تح المووی تا ح ودی مفهو  ع ال  کیفری حاکمی ايجاد ديوان کیفری هین

 و سنتی، ح  مجبازات مجبر  يكبی از امتیازهبای اصبوی      طورحا  و ه تا ه ط زيرا ررار داده اس 
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، در ايبن   نب گیرمبی المووی ربرار  جنايات در رومرو ع ال  هین، ولی ورتی مطو  دول  حاکم هود
ع ال  را ه  اجبراء  ها توسط مجموع  دول  ايجاد ش ههشري  اس  ک  ها ارکان تخصصی  حال 
هر ضب  منبافع سیاسبی    رسان ، اگرچ  اين امر را ه  مجازات می مرتكبان اين جنايات گهارد ومی
دائمبی   ۀها وجود ايبن، تأسبیس يبن محكمب     ط(020: 0120)نجفی اهرن آهادی، هاش   دول  ين
المووبی )چب    المووی کیفری تنها ساسخ ه  اين جنايات نیس ، هوك  اصو  و رواع  حقوق هینهین

هبا ايجباد   المووی هشردوستان ( تكالیفی را هبرای دولب   در رومرو حقوق هشر و چ  در حقوق هین
الموبل )عرفبی و ربراردادی( اسب ،     از تكالیف مهمی ک  ناشی از رواع  حقوق هبین کن ط يكی می

هشري  شب ه يبا    عوی تكویف ه  مجازات کردن افرادی اس  ک  مرتكب جنايات جنگی، جنايات 
المووی ان ط اين تكویف حتی سس از تشكیل ديوان دائمی کیفری هینکشی مشارک  کردهدر نسل

اجبرای  »خصوص تكویف خبود هبر   ار داردط دول  حاکم، ح  و ه همچنان استمردر سطح جهان 
الموبل نیبز حب  دخالب  در رومبرو      کن ط حقوق هینرا در رومرو خاص  خويش حفظ می« ع ال 

نقض ش ي  حقوق هشر يا رواع  حقبوق هشردوسبتان    موارد ِ ۀها را هرای خود در کویخاص  دول 
 ط(Kerr, 2004: 92) دان در مخاصمات مسوحان  محفوظ می

 

 المللی  شرایط ارجاع به دیوان کیفری بین
اساس صالحی  ديوان هر دو عنصر استوار اس : يكی رومبرو سبرزمین يبن    چ  اشاره ش ، چنان

يا دادسبتان  از ناحیۀ ين دول  ک  ارجاع وضعی ، يعنی در صورتیط تاهعی  فرد ديگریکشور و 
ی اس  ک  يكی از دو دولب  )دولتبی کب  در    هاش  هرای اعما  صالحی  ديوان الز  و کافديوان 

يا صبالحی  ديبوان    هدورومرو وی جر  وارع ش ه اس  و يا دول  متبوع متهم( عضو اساسنام  ه
جنايب  يبا جنايبات مبهکور در     مرتكبب   فوسبطین سس اگر ين ايتالیبايی در   .را سهيرفت  هاشن 
ن ايتالیا )دول  متببوع مجبر (،   ، چوخواه  هودالمووی ، راهل تعقیب در ديوان هیناساسنام  شود

جنايب  يبا جنايبات منب رج در     در ايتالیا مرتكبب   اسرائیویين  چنین اگرعضو ديوان اس ط هم
عضبو ديبوان    صالحی  رسی گی دارد چون کشور محل وروع جر  )ايتالیا ،شود ديوان اساسنام 

حال  ديگبر اعمبا     ( عضو ديوان نیس طاسرائیل) رغم اينك  کشور متبوع فرد مجر عوی (،اس 
اساسبنام  هبا    02مادۀ  1صالحی  ديوان اين اس  ک  دول  متبوع صالحی  ديوان را طب  هن  

سپردن اعالمی  سهيرفت  هاش ط عالوه هر موارد مهکور اگر شورای امنیب  وضبعیتی را هب  موجبب     
ن و ديبوا  رضاي  هیچ دولتی شرط اعما  صالحی  ديوان نیس فصل هفتم منشور ارجاع کن ، 

کن ط اين درحالیس  کب  اعمبا  صبالحی  ديبوان     اساسنام  رسی گی می 01طب  هن  ب مادۀ 
جه  رسی گی ه  جنايات رژيبم صهیونیسبتی در فوسبطین و شبكاي  فوسبطینیان هب  لحباظ        

 ,P. Grant)رغم فراهم آم ن شرايط ها دشبواری همبراه اسب     المووی، عویسیاسی و مسائل هین

 ط(216 :2006
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ک  در صالحی  ديوان شرط مهم، عضوي  و سهيرفتن صالحی  د شومالحل  می  هرحا ، ه
هبای ثالبت تبا حب ود     ثیر معاه ه نسب  ه  دولب  أتاز اصل ع  اس ، ولی موردی نیز هس  ک  

زيادی در اساسنامۀ ديوان ه  نفع صالحی  ديوان ع و  ش ه اس ط توجی  مسیو  در فرض اخیر 
اختیارات ناشی از فصبل  اساسنامۀ ديوان و  01هن  ب مادۀ ب موجک  شورای امنی  ه  اين اس 

توان  ارب امات اهتكباری الز  را   میحفظ صوح و امنی  جهانی در جه  هفتم منشور مول متح  
های فاحش حقوق هشردوسبتان  و تعیبین   اينك  واکنش نسب  ه  نقض ط ر ر متیقنعمل آورده 

جمو  هستن  و ضرورت ايبن  المووی از آنری هینتكویف جر  تجاوز موضوع اساسنامۀ ديوان کیف
  طهای اخیر کامال آشكار ش ه اس امر در سا 

در اعما  صالحی  ديوان دو نكت  حائز اهمیب  اسب ط نكتبۀ او  فبردی هبودن مسبیولی        
های هبین  ها و سازمانکیفری و اعما  صالحی  هر اشخاص حقیقی اس ط هناهراين عالوه هردول 

موجب اساسبنام  و در سبايۀ فعالیب  ديبوان وارد عرصبۀ حقبوق       قیقی نیز ه المووی، اشخاص ح
الموبل راهبل ارزيباهی    المول ش ه و ها دو محور تاهعین ج ي  و مسیوۀ تحبو  در حقبوق هبین   هین

رسی گی ه  جرائم اشخاص حقیقی در تنها  اساسنام  21هستن ط در اين راستا ديوان طب  مادۀ 
  کیفری اعم از مباشرت يا آمريب  يبا سبببی  از ايبن هباب      و مسیولی صالحی  خواه  داش 

ن  کب  ديبوان نتوانب     شبو های مقامبات رسبمی نیبز موجبب نمبی     عالوه مصونی ه  فردی اس ،
 ط(Politi, 2004: 245) صالحیتش را نسب  ه  آن اشخاص اعما  کن 

 ديبوان  موجبب آن، هب   ديبوان اسب  کب    صبالحی  رضبايی   اصل تكمیوی هودن  نكتۀ ديگر،
 ط توان  احراز صالحی  کن  ک  نلا  حقوری موی رادر ه  اعمبا  صبالحی  نباشب   می در صورتی

هبار   فقط دو نكرده و در آنالمووی کیفری صالحی  تكمیوی را تعريف البت  اساسنامۀ ديوان هین
اين دو منببع   در هن  ده مق م  و در مادۀ ينط از اشاره ه  طاز صالحی  تكمیوی سخن رفت  اس 

المووی کیفری مشخص اس  ک  تفسیر اصل صالحی  تكمیوی، اساسنامۀ ديوان هین 02مادۀ  در
 ط(N.  Schiff : 273) شودالمووی کیفری محسوب مینزد ديوان هینا کوی  راهوی  سهيرش رضاي

 

 الملل و مخاصمۀ غزه دیوان کیفری بین
ربرار   يم صهیونیستی اسرائیلای تح  اشاا  رژهايس  يادآور ش  ک  نوار غزه منطق می نخس 
 خبود  همواره اين مناط  را جزء الينفبن سبرزمین   ک  رژيم صهیونیستیاين در حالیس  ط دارد

خواهن  اين وارعی  را هپهيرنب   تح  هیچ عنوانی نمیهرحا  ه  صهیونیس افراطیون  می دان ط
اساس حقبوق هشبر تباهع     هر و هودهاشاالی هايی ، سرزمیننوار غزه و کرانۀ هاختری رود اردنک  

هبر ايبن هباور اسب  کب        رژيبم صهیونیسبتی   طهسبتن   دوستان هشرين سوسو  رواع  و مقررات 
آن، در صورت وروع درگیری مسوحان  هین دو يا چنب    2چهار ژنو طب  مادۀ  ۀکنوانسیون شمار

 دول  متعاه  و اشاا  يا تصرف هخشی از خاک ين دول  توسبط ديگبر دولب  متخاصبم اجبرا     
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هرگبز   ،انب  درآم ه صهیونیس  هاک  در جنگ شش روزه ه  اشاا   ، ولی اين مناط واه  ش خ
تبوان گفب    رو نمیو از اين نبودهاز سرزمین مصر و اردن  هايیالمووی ه  عنوان هخشاز نلر هین

رژيم هخشی از خاک اين دو دول  را اشاا  کرده اس ط هناهراين از نلر رژيم اشاالگر اسرائیل ک  
 :Weld, 2005) در اين مناط  راهبل اعمبا  نیسب     0000چهار  ژنو کنوانسیون  هیونیستی،ص

39).  
در خصوص ادعاهای رژيم صهیونیستی هاي  گف  ک  تا زمان تصويب کنوانسیون چهار  ژنبو  

اشاا  نلامی تنها در صورت جنگ میان دو دول  راهل تصور هوده اسب ط اگرچب  هخبش     0000
مبهکور   2کنب ، ولبی سباراگراف دو  مبادۀ     ن چهار  هم اين امر را تايی  میکنوانسیو 2او  مادۀ 
دارد ک  کنوانسیون، نسب  ه  تما  موارد اشاا  کوبی يبا جزئبی سبرزمین دو  معلبم      مقرر می

متعاه  نیز معتبر اس ، حتی اگر آن اشاا  ها مقاوم  نلامی مواج  نباش ط هناهراين در رد نلبر  
وان گف  ک  اشاا  نلامی هب ون جنبگ و مخاصبم  هبم راهبل تحقب        تاشاالگران اسرائیوی می

هبای جنگبی نیسب ،    دهن  ک  اشاا  الزاماً نتیجۀ فعالیب  اس ط ورايع ررن هیستم نیز نشان می
هوك  متعارب ررارداد متارکۀ جنگ يا متعارب ررارداد صوح و يا در نتیجۀ ته ي  ه  توسل هب  زور  

م ممكن اس  روی ده ط از سوی ديگر حقوق اشاا  نلامی و گاهی استقرار ت ريجی و خزن ه ه
سروتكبل   0مبادۀ   0المووی نیز راهل اجراس ط زيرا طب  هنب   در مورد مخاصمات مسوحانۀ غیرهین

ای کب  در راسبتای اعمبا  حب  تعیبین      های ژنبو، مخاصبمات مسبوحان    کنوانسیون 0022او  
 1عالوه، مادۀ نو و سروتكل او  هستن ط ه های ژشون  تاهع مقررات کنوانسیونسرنوش  انجا  می
المووی واربع در سبرزمین   ها اين امر را در هرگون  مخاصمۀ مسوحانۀ غیرهینمشترک کنوانسیون

نلر از ضرورت عنصر اجبار در اشاا  نلبامی در مبواردی   کن ط صرفيكی از دو  عضو تجويز می
مقاهل اشاا  نلامی راهل تصبور اسب ط   جويان  در اشاا  توأ  ها رضاي  در چارچوب اشاا  صوح

آمیبز  هايی همچنان ها اکبراه توأمنب  و جنببۀ مسبالم     آمیز، چنین اشاا رغم طبیع  صوحعوی
ط هبا  (21-20: 0120)لسبانی،  آورد ها تاییری در ماهی  يا جنبۀ اجباری اشاا  ه  وجود نمیآن

رداری مرد  آن از مشبارک   توج  ه  سوطۀ ين رژيم ندادسرس  هر منطقۀ فوسطین و ع   هرخو
رس  ک  اطالق لفظ اشاا  و هرخورداری غبزه از حقبوق   نلر میهای سیاسی، ه و حقوق و آزادی

اشاا  در هبر شبرايطی اعبم از اينكب  ناشبی از اشباا  کبل سبرزمین فوسبطین توسبط رژيبم            
ا ( يب 0002صهیونیستی هاش  يا ناشی از مخاصمات هین ايبن رژيبم و کشبورهای مصبر و اردن )    

 مثاه  سرزمین اشاالی راهل سهيرش اس طنتیجۀ مخاصمات مسوحانۀ داخوی، ه 
روزۀ خود عوی  غزه دس  هب  اعمبالی زده اسب  کب  طبب        22نگ جرژيم صهیونیستی در 

 شبود کب   المول از مصادي  جنايب  جنگبی محسبوب مبی    رواع  حقوق هشردوستان  وحقوق هین
 شامل مواردی اس  چون:

 اموا  غیرنلامی و حمو  ه  غیرنلامیانتفكین و ط ع   رعاي  اصل 0 
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 عنوان سپر انسانیاستفاده از فوسطینیان ه ط 2 
 های ممنوع استفاده از سالدط 1 
، خودگزارش  گیرینتیج  هخش درروزۀ غزه  22ياب جنگ رئیس هیی  حقیق  گو ستون 

 شكنج  عم ی، رتل  ط ارتكابکنمتهم می ژنوهای نسیونش ي  کنوا نقض ه  را رژيم اين صراحتاً
 یهای نلامضرورت خارج ازاموا   ۀگسترد تخريب و ه نی ش ي  ص مات ،یغیرانسان یرفتارها و
 ارتكاب ک  هستن  یميجرا وارع در، کشیجناي  نسل چنینو هم انسانی سپر تشكیل درنهاي  و

 Goldstone) اسب   تب  گرف ربرار  یب  يتا و اشاره مورد گو ستون یسو از گرانتوسط اشاا  هاآن

report, 2009 : 89-112)ط 
: 0120)شبريع  هبارری،    کن اعال  می المووی اعما  زير را جناي  جنگیديوان کیفری هین

00-00): 
عم ی ه  جمعی  يا افراد غیرنلامی ک  در نبردها مشارک  مستقیم ن ارنب ، دسبتور    ۀحمو

واح ها  اشیاء، ها،ساختمان نلیریرنلامی غیرنلامی، حمو  ه  اموا  و اشیای غ ۀجايی سكن جاه
  هبرای مقاصب  مبههبی، آموزشبی،     کب هايی هه اری و سرسنل سزشكی، ساختمان ۀوسايل نقوی و

هبای  هبا و مكبان  شون  و نیز هناهای تاريخی، هیمارستانهنری، عومی يا امور خیري  استفاده می
  ط(Casses, 2003: 47) نگه اری هیماران و زخمیان

روزۀ  22ورايع جنايتكارانب  در جنبگ    ، تما الموویی هینکیفر حقوق رواع  هراساس طبیعتاً
ط ديبوان  (Ibid :123) دنببا  خواهب  داشب    هب   یفرد یکیفر ها مسیولی آن مرتكبان یهراغزه 

المول و اساسبنامۀ خبود، سبازوکارهای    توان  ها استناد ه  اصو  حقوق هینالمووی میکیفری هین
کیفری جنايتكاران ه  مرحوۀ اجرا محاکمۀ مرتكبین اين اعما  و جووگیری از هیکیفری را هرای 

 درآوردط
 

   المللیبینکیفری  حقوقهای فیتظر به توسل
 وربوع  مبنبی هبر   مثب  ۀادل عنوان ه  گو ستون گزارش سهيرش هر یمبن های فوقفرض وجود ها

 هراسباس  آيبا  دي  هاي  غزه، در ي هشر عوی  جناي  و جنگی جنايات همچون الموویهین جنايات

 مجبازات  و محاکمب   یهبرا  یالگوهباي  تبوان می الموویهای هیندادگاه ه  مرهوط صالحیتی اصو 

 افعبا   از یمهمب  هخبش  کب   آنجبا  از اس  یطبیعط خیر يا کرد طراحی یارتكاه جنايات یوالنمس

 و الموبل هشبر  ینهب  حقبوق  یفضبا  در غبزه  جنبگ  جريبان  در ی،الموومقررات هین نارض یارتكاه
 ک  اس  ینهادهاي ۀهرعه  جنايات اين ها هرخورد یهرا اولی  مسیولی ان ، هش  وارع هشردوستان 

 یعمبوم  مجمبع  و هشبر  حقبوق  یشبورا ط هستن  جنايات گون اين ه  یرسی گ مسیو  اًممستقی
 ايبن  البتب   طدادنب   نشبان  واکبنش  خصبوص  ايبن  در کب   هستن  ینهادهاي اولین از مول سازمان

 هتوانب   کب   اس  یاهازدارن ه و آتیهای شواکن سر هر سخنط  ننبود یکیفر و هازدارن ه هاواکنش
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 یسیشبگیر ی، آموزعبرت و ارعاب از اعم الموویهین یکیفر هایدکارکر و هاويدگی تما  زمانهم
 عنبزا  مبورد  یجارافیبا  در یامنطقب   عب ال   یهرررار ساز نزمی و شت دا رای اختصاص و یعموم
 :کرد یهررس را زير ۀهای چهارگانشیوه توانمورد می اين درن ط هاش
 

 المللی: ارجاع وضعیت غزه به دیوان کیفری بیناول الگوی
توان  وضعی  غبزه را  اساسنامۀ ديوان شورای امنی ، سازمان مول می 01در اجرای هن  ب مادۀ 
ضیۀ دارفور سودان و لیبی اتفاق افتادط طور ک  در رالمووی ارجاع ده ، همانه  ديوان کیفری هین

شاي  هتوان گف  يكی از اه اف گزارش گو ستون ترغیب شورای امنی  سازمان مول هود ک  هبا  
سهيرش گزارش و احراز وروع جنايات جنگی و جناي  عوی  هشري  در منارشۀ غبزه، وضبعی  را   

خباطر عب   تمايبل هرخبی از     هب  المووی ارجاع ده ، ولی اين امر متأسبفان   ه  ديوان کیفری هین
چ  اساسنامۀ ديوان ه  اعضای شورا و در جه  طرف اری از مقامات صهیونیستی محق  نش ط آن

کن  مرهوط ه  دول  و تاهعین سازمان مول اس ط شاي  شناخت  نش ن فوسبطین هب    آن اشاره می
هر ارجاع وضبعی   المووی مانعی عنوان ين دول  مستقل و ع   عضويتش در ديوان کیفری هین

وی ه  ديوان شودط ولی راجع ه  فوسطین هاي  گف  ها توج  هب  اينكب  نخسب  اهویب  سبهيرش      
توانب  هب  اتهامبات اتبباع     المووی را دارد، ثانیاً میهای هیننام المووی و انعقاد موافق تعه ات هین

المووبی  يبات هبین  چنینی رسی گی کن  و ثالثاً از صالحی  رسبی گی هب  جنا  خود در جرايم اين
گر در خاک خود نیز هرخوردار اس ، تشكیالت خبودگردان فوسبطین هبا    های اشاا صهیونیس 

هبای  مادۀ ين سروتكبل الحباری کنوانسبیون    0موجوديتی دارای اين س  شرط و ها توج  ه  هن  
های در حبا   مبنی هر هرخورداری از حقوق هشردوستان  توسط مو  0022چهارگانۀ ژنو مصوب 

توان  ه  ديوان مراجعب  کنب ط در   گر و ندادسرس  میهای سوطۀ استعماری و اشاا ارزه ها رژيممب
شود کب   المووی توسط فوسطین، گفت  میخصوص صالحی  رسی گی ه  اتهامات و جنايات هین

ها از خود سوب نامۀ اسوو اين ح  را نسب  ه  اسرائیویتشكیالت خودگردان فوسطین طی تواف 
هبای اسبوو هارهبا توسبط طبرفین نقبض شب ه و        ک  اين ادعا مردود و هیانی ط در حالیکرده اس 

اعتباری آن مورد تأکی  طرفین اس ط از سوی ديگر منع  کر ش ه در اسوو مرهوط هب  جبرايم   هی
، ش 0122) اکبری فبر،   شبود  عادی هوده و جنايات جنگی و جناي  عوی  هشري  را شامل نمبی 

 ط  (12-10
ان ط فوسطین عضبو  رسمی  شناخت از ص  دول  )خیوی هیشتر از کوزوو( ه  فوسطین را هیش

ها راهطۀ سیاسی داردط نكتبۀ  اس  و ها هسیاری از دول اتحاديۀ عرب و سازمان کنفرانس اسالمی
ديگر اينك  در مواردی ک  شورای امنی  ين وضعی  را ه  ديوان ارجاع دهب  صبالحی  ديبوان    

هبای غیبر عضبو نیبز     چهارچوب ارجاع شورای امنی  نسب  ه  دول توان  در جهانی ش ه و می
 اعما  صالحی  کن ط
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در مورد رژيم صهیونیستی، گرچ  نلر ه  ممانع  از مورد تعقیب ررار گرفتن اتباعش کار را 
هبای غیبر   کن ، ولی ها توج  ه  لزو  همكاری و معاض ت رضايی همب ، حتبی دولب    مشكل می

اساسبنامۀ   22مبادۀ   1توان اين مشبكل را کباهش دادط هنب     م  میعضو، طب  فصل نهم اساسنا
هبای غیرعضبو،   نامۀ ويده هین خود و دول توان  هراساس تواف دارد ک  ديوان میديوان مقرر می

 های عضو يا شورای امنی  وادار ه  همكباری کنب ط از طبرف ديگبر    آنان را از طري  مجمع دول 
المووی را دارنب  و ديبوان   ی  کشورهای عضو ديوان کیفری هینهرخی سرهازان رژيم اشاالگر تاهع

 توان  اعما  صالحی  کن طدر رسی گی ه  اتهامات آنان از طري  دادستان ديوان می

توانب   در صورت مواج  ش ن وضعی  غزه ها وتو و ساير موانع در شورای امنی ، موضوع مبی 
مبومی سبازمان موبل دنببا  شبود و      از طريب  مجمبع ع   «اتحاد هرای صوح»رطعنامۀ ه  موجب 

حل ايراد شكوی وارد اسب  و آن اينكب  ارجباع هب      وضعی  ه  ديوان ارجاع شودط البت  هر اين راه
ديوان از سوی شورای امنی  هر اساس اساسنامۀ ديوان اس ، ن  منشورط لها ممكن اس  توسبل  

 آمیز نباش طه  رطعنامۀ اتحاد هرای صوح، در اين مورد موفقی 
نلر از اختیارات مصرحۀ رانونی هرای شورای امنی  در اين موارد و اختیارات تفويضبی  صرف

ه  مجمع عمومی طب  رطعنامۀ اتحاد هرای صوح، در صورت مواج  ش ن وضعی  غزه ها معبا ير  
ديبوان  از طريب    مسبائل غبزه   کب  د دار وجبود هبم   امكبان  ايبن چنینی در ارجاع ه  ديوان ، اين
 اظهارنلر و حل و فصل شودط کمااينك  مول سازمانی عموم مجمع یحت اي یالمووی دادگسترهین

 سباهق  یه اينك  ضمن ،فوسطین و گراشاا  رژيم ۀویمس در یدادگستر الموویديوان هین دخال 

ديبوان   اين ربالً  کگیردط چنان ررار م نلر الز شرايط  زرااحها  رضی  نیز اين در توان نیس ، می
 در حائبل  ديبوار  سباخ   خود راجبع هب    2000 ژوئی  نهممورخ  یمشورتی رأ000 ساراگراف در

 در اشباالی  ینهر سبرزم  ژنو در چهار  کنوانسیون»مقرر داش : فوسطین  یهای اشاالسرزمین

 :Kelly, 2006)« سب  ااجر راهل عضو متعاه  دول  چن  يا میان دو مسوحان  درگیری زمان ين

عضبو   0002جنبگ   زمبان  در اردن و یلئاسراوج  ه  اينك  چنین معتق  اس  ها تط ديوان هم(89
هبای فوسبطینی کب  رببل از     سبرزمین  در چهبار   کنوانسیون ، هناهراينان های ژنو هودهکمسیون
انب ،  درآمب ه  صهیونیس  هبا در شرق مرز سبز ررار داشتن  و سس از آن ه  اشاا   0002جنگ 

 ط(Ibid: 102) راهل اجراس 
 

 نامۀ پذیرش صالحیت الحیت دیوان از طریق توافقالگوی دوم: اعمال ص
اساسنامۀ ديوان، روشی هب  رسبمی  شبناخت  شب ه کب  هراسباس آن        02مادۀ  1ه  موجب هن  

شودط دول  فوسطین هبا توسبل   صالحی  ديوان نسب  ه  ين دول  غیرعضو هم راهل تعمیم می
نامۀ موردی هب  نبا  اعالمیبۀ    تواف  صورت داوطوبان  هر مبنای ينتوان  ه ه  اين مادۀ رانونی می

 شب ه در غبزه را هپبهيردط هبا سبهيرش     سهيرش، اعما  صالحی  ديوان نسبب  هب  جنايبات واربع    
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شبود و موضبوع ارجباع    کنن ه عضو ديوان نمیصالحی  ديوان طی اعالمیۀ سهيرش، دول  ار ا 
ان راسباً تحقیقبات   آي ، هوك  متعارب اين سهيرش، الز  اس  ک  دادستانی ديووضعی  سیش نمی

 مراحبل  از يكبی تبوان گفب ،   الز  را ه  عمل آوردط در ارتباط ها دول  خودگردان فوسطین مبی 

ی و اسبتعمارزداي  شبود،  یحاکمیب  کیفبر   تقوي  ه  منجر توان ک  می هادول  حاکمی  تقوي 
 /020 ۀشمار رطعنامۀ یط مول سازمان عمومی مجمع راستا همین اس ط در گریمبارزه ها اشاا 

 مشكالت حل منلور کشور ه  هر ارضی تمامی  و حاکمی  تقال ،سهر رعاي  ا 0000سا   00

 ط (Jonathan, 1999: 452) درالمووی تاکی  داهین ۀهشردوستان و یاجتماع -ی ارتصاد
 

الگوی سوم: اعمال صالحیت از راه پیوستن دولتت فلستنین بته دیتوان کیفتری      
 المللی بین

المووی نسب  ه  وضعی  غبزه،  روش هرای اعما  صالحی  ديوان کیفری هین ههترين و مؤثرترين
سیوستن دول  فوسطین ه  ديوان اس ط تشكیالت خودگردان فوسبطین هبرای نخسبتین هبار در     

رسماً درخواس  عضوي  در اساسنامۀ ديوان را تسویم کرد، ولی ديوان ها ترديب  در   2000سا  
عضبوي  نباظر آن را سبهيرف ط هب  هرحبا  هبا عضبوي          انگاشتن فوسطین ه  عنوان ين کشور،

فوسطین در ديوان يا ارائۀ اعالمیۀ سهيرش ه  عنوان ين دول ، راه تفويض صالحی  هب  ديبوان   
هر سايۀ اساسنامۀ ر  هاز ش ه و صالحی  ديوان هرای رسی گی ه  جنايات وارع شب ه در گهشبت    

ه هبر م اخوبۀ ديبوان در وضبعی  غبزه      )عطف ه  ماسب ( نیز تسری خواهب  يافب ط البتب  عبالو    
رفتارهای طرف فوسطینی نیز در کنار اعما  اسرائیل مورد ارزياهی ررار خواه  گرف ط نكتۀ مهبم  

اساسنامۀ ديوان، اگر دولب  خبودگردان فوسبطین اعالمیبۀ سبهيرش       00مادۀ  2اينك  طب  هن  
اهی ربل از عضوي  نیز تسری صالحی  ديوان را ارائ  داده هاش ، صالحی  ديوان ه  جنايات ارتك
 خواه  ياف  )استثنای عطف ه  ماسب  ش ن صالحی  ديوان(ط 

 

 المللی اختصاصی در مورد جنایات غزهچهارم: تشکیل یک دادگاه بین الگوی
 یاختصاص یکیفر الموویهین دادگاه تشكیل ين امكان یهررسطور ک  ربالً هیان ش ، همان
های دادگاه روشه  روزۀ غزه 22جنگ  در یصهیونیست ژيمر جناياتۀ و محاکم یرسی گ هرای
 توان منشور سازمان مول متح  می ا هر اساسروآن  و ساه  یيوگسالو یالمووی کیفرهین

 معاصر ۀسیشین در دستور کار شورای امنی  و مجمع عمومی سازمان مول ررار گیردط

 کرده م اخو  معموالً امنی  یشوراموارد،  گون اين در ک  داده نشان یالمول کیفرهین قحقو
 الز  هااين دادگاه موف  نسبتاً ۀتجرهها توج  ه   ط کنمی یگهارهنیان را دادگاهین چنیو 

  یهايدادگاه چنین تشكیل امنی  در یشورا ۀم اخو ۀنحو ه  انتقادات یهرخم رغه اس  
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 امنی  یشورا طتوس هادادگاه اين ه  یرضاي یهخشمشروعی  امكان مورد در سؤا  
 ط(Broomhall, 2003: 232) شود ان يشی ه و یمس اين ه  یج  طوره  فوسطین مورد در
 در گو ستون اهمی  سر گزارش ورس  ها توج  ه  تاییر شرايط و فضای سیاسی حاکم نلر میه 

شرايطی فراهم  ،رژيم صهیونیستی شناختن مجر  نتیج  و در غزه حوادث یفن و تحویل دری 
مناسب سیاسی الز  و  یهسترها ايجادهود ک  ها مساعی کشورهای طرف ار حقوق هشر و ش ه 

 مور  یکیفر الموویهین دادگاه ين تشكیله   را شورای امنی  هتواناعما  فشارهای سیاسی 

ررار  شدر دستور کارگفت  را وارع ش ه در غزه ترغیب و موضوع سیشجنايات  ه  یرسی گ هرای
 ده ط

 راهببل روشع عمبومی سببازمان موبل متحب  در تشبكیل دادگبباه اختصاصبی      دخالب  مجمب  
 توانب  هبر اسباس مبادۀ    مبی  مجمع عمبومی  طاس هرای رسی گی ه  جنايات غزه  یهررسی ديگر

 هب   رسبی گی  یهبرا  الموویهین سطح در و یاختصاص یکیفر دادگاه منشور مول متح ، ين 22

ل نسب  از یدادگباه در صبورت تشبكیل    البتب   طکنب  س یسب تأ غبزه  دررژيم صهیونیستی  جنايات
ا ی الز  رهمكار فوسطینیان و گراشاا  رژيم ناگزير هاي ، مختوطا ي الموویهین یهای کیفردادگاه
 و یمباد  امكانبات  ک ی زمان معموالً ط(Wilson, Taylor and Francis, 2009 :168) هاشن  داشت 
 یکباف  المووبی هین ها جنايات راطع وردهرخ یاختصاصی هرا یکیفر الموویهای هیندادگاه یمعنو

 هبا  یهباي دادگباه  تأسبیس  هب   دسب   جبر   محل ارتكاب کشور یهمكار ها مول نباشن ، سازمان

 توان مول، می سازمان یعموم مجمع مورد اين زن ط درالمووی میهین و داخوی ۀهای دوگانیويدگ

 هب   ایمنطقب  ها ه  لحاظ دادگاهنوع  گزارش گو ستون وارد عمل شودط اين روت نقاط هر تكی  ها
 ط نرضاوت کن توانن می و ههترداشت   گون  جنايات ه  آسانی دسترسیو ررهانیان اينجنايتكاران 

ای ها توج  ه  نفو  آمريكبا و رژيبم صهیونیسبتی    صورت منطق گرچ  تشكیل چنین دادگاهی ه 
المووبی،  وسل ه  فشارهای جامعبۀ هبین  رس ، ولی شاي  هتوان ها تنلر میاسرائیل احتماالً هعی  ه 

شعب خاص  لیون،رایسی هایدادگاه مانن  مواردی امروزهطور ک  اين دادگاه را تشكیل دادط همان
هرای هررراری ع ال   آن شعب کیفری تیمور شرری و امثا  المووی لبنان،در کامبوج، دادگاه هین

 ط(Ibid :171) کنن المووی تالش میای و هینمنطق 
 

 المللی بین کیفری حقوق در جهانی صالحیت اصل به توسلالگوی پنجم: 
 تاهعی  و جر  وروع محل از نلرصرف ،ميجرا از یهرخ توان  ه می دول  ين اصل، اين ه  توسل ها

 یجبر  راهزنب   هب   ،صبالحی   شبناختن ايبن   رسبمی   هب   ۀريشب  واربع  کن ط در رسی گی  مجر
 هبر  کب   گرفب   نتیجب   آناساس  و هر کرد را مطرد نلري  ينهار ا اولین یکوئوز هرا .گرددهرمی

 واربع  تاهعی  جنايتكار يا کسی ک  هبر او جنايب    از نلرصرف یجنگ ميجرا مجازات یهرا یدولت
 ,S. Brown) صبالحی  اسب    یم، دارايجبرا  ارتكاب محل يا جنگ ه  دول  آن ورود ش ه، زمان
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 ويبده هبا   هب   المول هشردوستان حقوق هین لمول واهین یروانین کیفر ۀمجموع هناهرط (385 :2001
در  تواننب  مبی  غبزه  ررهانیان جنگ سس اين ژنو، از  رچها کنوانسیون 000 -002واد م ه  استناد
 متهمبان  عویب   0000های ژنبو  ی يا هر کشور عضو کنوانسیوناروساي کشورهای های مویدادگاه

تعاه  مكوف هستن  کسانی را کب  مبتهم   ط هراساس اين رانون دو  مکنن  دعوا طرد صهیونیس 
ه  ارتكاب يا امر هر ارتكاب هر يبن از تخوفبات عمب ه )حقبوق هشردوسبتان  و حقبوق هنیبادين        

های خود تسویم يا طب  روانین ها را از هر موتی ک  هاشن  ه  دادگاهانسانی( هاشن  جستجو و آن
ه  تعقیب آنبان هاشب  تحويبل دهب      من  دادرسی ه  ين کشور متعاه  ديگر ک  عالر  خود هرای

(Mendes, 2009: 267) ط 

 گیرینتیجه
صب ها زن و مبرد و    هشبر و هشردوسبتان  و درد و رنبج   های حقبوق قضننمايش  ۀسرد جنگ غزه،

حصر غزه و حموۀ  ار ا  رژيم صهیونیستی درط آن نشس  ۀکودک هود ک  جهان هار ديگر ه  نلار
اهب اف  افبراد و  حموب  هب    و های حباوی فسبفر سبفی     الدکارهرد مهمات و سگستردۀ نلامی و 

های صنعتی، ارتصادی و هه اشتی غزه، ه  آتش هستن مراکز و از هین هردن زيرساخ غیرنلامی 
خصوص کودکبان و زنبان و ويبران و    های سرجمعی  و کشتار غیرنلامیان ه سازمان مول و مكان

انگیزترين ار امات ايبن رژيبم در جنبگ غبزه     هرهحت ۀاز جمونفر  020خانمان کردن هیش از هی
 هوده اس ط

هبان حقبوق هشبر    هايی جهانی را ه  همراه داش ط از جمو  اينك ، دي البت  اين جنگ واکنش
هبای  خود رژيم صهیونیستی اسرائیل را متهم ه  استفاده از همبب  2000در گزارش ماه م  سا  

دی امبالک مبرد  و امباکن غیرنلبامی و     حاوی فسفر سبفی  و کشبتار افبراد غیرنلبامی و نباهو     
 کرده اس ط 2000روزۀ سا   22خانمانی هسیاری از مرد  غزه درجنگ هی

خود حمالت  2000ژانويۀ  02شورای حقوق هشر سازمان مول متح  نیز طی رطعنامۀ مورخ 
روزۀ اسرائیل ه  غزه را نقض ج ی و فاحش حقوق هشر عوی  غیرنلامیان فوسبطینی خوانب ط    22
 هبا و تجهیبزات غیرمعمبو  و   رد سبالد ساريای عالی حقبوق هشبر سبازمان موبل نیبز کباره      کمی

کشتارهای ه فمن  اشاالگران اسرائیوی و ارب ا  سیكارجويانبۀ فوسبطینیان در سرتباب راکب  هب        
 سرزمین های اشاالی را محكو  کردط

و خواستار  های مختوف حقوق هشر در مناط  اشاالی نیز ار ا  دول  اولمرت را محكو گروه
هبای هرخبی از سبرهازان اسبرائیوی نسبب  هب  حموبۀ        ان ط حتی خانوادهرفع محاصره از غزه ش ه

 گستردۀ نلامی رژيم اسرائیل ه  غزه انتقاد و ه  دول  اسرائیل هش ار دادن ط
 ال  کبرد کب  اسبرائیل مرتكبب جنايبات     فالن، گزارشگر ويدۀ سازمان موبل در گزارشبی اعب   

المووی نیز نقض فاحش حقوق هشردوسبتان  در غبزه را تأيیب     سرخ هینجنگی ش ه اس ط صویب 
 کردط
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 سران کشورهای اتحاديۀ عرب طی نشس  اضطراری در مصر سس از حموۀ صهیونیسبتها هب   
ای را صادر و اين رژيم را ه  عنوان ين رژيم اشاالگر هب  جبر  کشبتار    رطعنام  2000غزه سا  

امنی  سازمان مول خواسبتن  تبا هبا مسبیولی  خبود در       فوسطینیان محكو  کردن  و از شورای
زمینۀ تورف تهاجم اشاالگران اسرائیوی، لاو محاصرۀ غزه و حفظ جبان و حقبوق مبرد  غبزه در     

 المول ار ا  کن طچارچوب حقوق هین
 خبود ضبمن اهبراز نگرانبی از وخامب  اوضباع       2000ژانوي   22اتحاديۀ اروسا نیز در نشس  

های اشاالی هر اساس روانین و مبوازين  سازی در سرزمینحكو  کردن شهرکانسانی در غزه و م
 ها ش طسازیالمووی، خواستار تورف منارش  و شهرکهین

 یهبب  رياسبب  راضبب شببورای حقببوق هشببر سببازمان موببل   يبباب گببروه حقیقبب هبباالخره  
 صهیونیسبتی هبا نقبض    رژيبم  اعبال  کبرد: نیروهبای    خبود  در گبزارش هبم  گو سبتون   ريچبارد 

 کنوانسببیون چهببار  ژنببو از جموبب  یالمووببی و حقببوق هشببرهببینهشردوسببتانۀ  حقببوقین رببوان
 جنايب   اسب  مصب اق   ممكبن  یاز ارب امات آنبان حتب    یان  و هرخش ه یمرتكب جنايات جنگ
 البتب  رژيبم صهیونیسبتی    رو ش طزارش ها وتوی آمريكا روه اين گ ولی نهايتاً .عوی  هشري  هاش 

 درجسبب ط  توسببلگببويی ساسببخ و عبب   سببپس سببكوت سببالد و کببارهرد ايببن ۀانكببار اولیبب  هبب
 مقامببات رژيببم صهیونیسببتی  هبب  حقببوق هشببر  هببانديبب  ۀتببوان هبب  نامبب مببیکبب ، حببالی

 نیروهبای رژيبم صهیونیسبتی    چگبونگی کبارهرد فسبفر سبفی  توسبط      ۀدرهبار  (2000 ۀفوري 0)
 تمقامببا  طکببرد  اشبباره آن  هبب   (2000 ۀفوريبب  01) در غببزه و ساسببخ رژيببم صهیونیسببتی   

 شب ه تشبكیل  تحقیب   هبای گبروه  هبان را هب  يافتب      ديب  ساسخ دری  هب  ۀرژيم صهیونیستی ارائ
 سبوب مح ی تأيیب  اصبل مباجرا   انب  کب  هب  نحبو    توسط خود رژيم صهیونیسبتی منبوط کبرده   

 طشودمی
 المووبی اسرائیوی، فوسطینی و هین های حقوق هشریگروه 2000روزۀ سا   22سس از جنگ 

 ت، درص د شكاي  از نیروهای اشاالگر هرآم ن ط موضوع شكاي  حموۀ ضمن محكو  کردن حمال
سرانی عویب  حمباس و سباختن سپرانسبانی     مكرر حقوق هنیادين انسانی و راک  گسترده و نقض

 ها هودطتوسط صهیونیس 
 المووی غیردولتی فعبا  در های هینناار ا  هرخی سازمها، طورکوی عالوه هر واکنش دول ه 
 يباهی در ای حقیقب  قبوق هشبر در راسبت   هبان ح المول و دي عفو هین ،هشر از جمو  حقوق ۀعرص

 در ايبن میبان،  ولبی   طای داشب  اهعاد گسترده انعكاس جهانی حقاي ،و خصوص جنگ اخیر غزه 
 هرانگیبز عموكرد ارکان سازمان موبل متحب  تأمبل   رغم توصیۀ کشورها و فشار افكار عمومی، عوی
 ار ا  جب ی و مبؤثر از   نادي ه انگاشتن اين جنايات و ع  شاه   م ت چراک  در طو  اين ، اس

  ن نهباد مسبیو  در حفبظ صبوح و امنیب      عنبوا  شبورای امنیب  هب     سوی اين مراجع خصوصبا  
 هبای مشبترک  و لبزو  حمايب  از ارزش   ها وربايع آتبی   سیون  البت  اين امر در طايمالمووی هودهين
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 ق اساسببی و هنیببادين هشببر در زمببان صببوح و جنببگ، حقببو در رأس آن والمووببی هببین ۀجامعبب
 رس ط  نلر میکنن ه ه نگران
در خصبوص تعقیبب و   نیبز  ه  وروع جنايات جنگی در غزه هايب  رژيبم صهیونیسبتی     توج ها
شود ارتبش  کمااينك  گفت  می المووی خود عمل کن طجنگی ه  تعه ات هین جنايتكاران ۀمحاکم

هبا  ی  سرهازان خود در جنگ غزه تشكیل داده کب  هرخبی از آن  سرون ه عو 000اسرائیل هیش از 
 حا  مقامبات رژيبم صهیونیسبتی ضبمن اعبال  آمبادگی هبرای       جنبۀ جنايی دارن ط ولی در عین

المووی احب ی از  حماي  و دفاع از نلامیان خود م عی ش ه، نخواهن  گهاش  ک  در محاکم هین
 آنان محكو  شودط  

المووی نسبب  هب  وضبعی  غبزه، سبهيرفتن      ی  ديوان کیفری هینموثرترين راه اعما  صالح
جهانی  ها نیز از طري  اعما  صالحی ديگر دول اساسنام  و عضوي  فوسطین در ديوان اس ط 

شون  مورد تعقیبب و محاکمب  و   توانن  نیروهای رژيم صهیونیستی را ک  مسیو  شناخت  میمی
هايب    المووبی چنبین نهادهبای هبین   همط ها ار ا  کنن مجازات ررار دهن  يا نسب  ه  استرداد آن

کیفبری   روزۀ غزه را از طريب  ديبوان   22کیفری جنايتكاران جنگی در جنگ مقاهو  ها هی ۀزمین
 ط  المووی ويده فراهم سازن های هینالمووی يا تشكیل دادگاههین
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