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مقدمه
از زمان اشغال نوار غزه توسط اسرائیل در ریان نگ شش روزه  ،5۳67دریانوردی بینالمللی
در دریای سرزمینی این من قه به حال تعلیم درآمد .توافمنامه قاهره مورخ  51مه  5۳67که در
چارچوب فرآیند صلح مادرید بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلس ین منعقد گردید ،بهرغم
آنکه حم حکومت خودگردان فلس ین در اعمال صالحیت در دریای سرزمینی غزه را به رسمیت
شناخت ،مقرر کرد که تا زمان انعقاد توافقنامهای در خصوص وضعیت ق عی فلس ین ،این
اسرائیل خواهد بود که با استداده از وسایلی که مناسب میداند ،دفا از این سرزمین علیه هر
تهدید خار ی از انب دریا را برعهده خواهد داشت .دقبقاً بر مبنای همین بند است که رژیم
اسرائیل استدالل حقوقی خود را برای منع دسترسی به این سرزمین از طریم دریا م رط کرده
است.

5

عقب نشوینی سوربازان اسورائیلی از نوار غزه در دوازدهم سوتتامبر سال  1221میالدی تغییر
عمده ای در این وضعیت ایجاد نکرده است و اسرائیل همچنان با هرگونه ورود کاال و تجهیزات
به غزه از طریم دریا مخالدت میکند ( .)Mustafa, 2010: 366استدالل اسرائیل در این عرصه
متکی بر این امر اسوت که چون توافقنامه پیش گدته صالحیت ا رایی را ورای دریای سرزمینی
برای اسوورائیل ایجاد نمی کند ،این رژیم برای حدظ منافع حیاتی خود ناگزیر از توسوول به نهاد
حقوقی «محاصوورد دریایی» 1اسووت .بنا به تعریف ،این نهاد حقوقی مشووتمل اسووت بر ممنوعیت
تماس ناوگان های تجاری با بنادر بازرگانی یک من قه نای که توسووط نیروی دریایی یکی از
اطراف متخاصوم صوورت می گیرد ۹.در مسوئله پیش روی ما ،دولت اسرائیل با محاصرد دریایی
کرانه های غزه به خود ا ازه داده اسوت تا هرگونه ورود و خرو از سواحل نوار غزه به سمت

 .5در این مورد به مواد  1و  8توافمنامه فو الذکر نااه کنید که بیشتر تحت عنوان توافم غزه-اریحا از آن یاد میشود .همچنین
بنارید به.Kraska, 2010: 375-376 :
2. Blocus Maritime
 .۹باید یادآور شد که نهاد محاصره دریایی نهاد حقوقی قدیمی در حقو مخاصمات مسلحانه است .برای بررسی تاریخچه و
تعاریف ارائهشده از آن نااه کنید به.Söderqvist, 1908: 36 :
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کند ،توقیف نماید 5.در  ۹5مه 1252

همین محاصوره دریایی مبنای حقوقی توقیف و ضوبط کشوتی اعالم گردید که حامل کمکهای
بشردوستانه به مقصد غزه بود (.)Gulifoyle, 2011: 171-223
اسوتداده مدر و نامتناسوب از خشوونت از سووی اسرائیل برای انجام این عملیات و تعداد
باالی قربانیان آن ،مو ب خشوووم و اعتراس وسووویعی در سوووراسووور هان گردید و در همین
چارچوب بود که مسوئله م ابقت محاصورد دریایی غزه با حقو بین الملل بشوردوستانه م رط
گردید .در ریان یکی از نشوست های ویژه شورای امنیت که برای بررسی این موضو تشکیل
شوود ،اکیریت دولت های شوورکت کننده خواسوووتار برداشووتن فوری این محاصوووره

شووودند1.

کمیسوویونهای تحقیقی از سوووی اسوورائیل ( The Public Commission to Examine the
 )Maritime Incident, 2010و تورکیووه ( The Turkish National Commission of
Inquiry, Report on the Israeli Attack on the Humanitarian Aid Convoy to
 )Gaza, 2011.تشوووکیل شووود .ترکیه به دلیل تابعیت قربانیان ،خود را در این اتدا ذی ندع

می دانسوت .کمی بعد کمیسیون های تحقیقی نیز از سوی ارگان های سازمان ملل متحد ۹تشکیل
گردید که نارانی خود را نسبت به این مسئله ابراز کردند.

 .5در یادداشت مورخ  5۹اوت  1228که از سوی اداره دریانوردی بازرگانی وزارت حملونقل اسرائیل خ اب به دریانوردان
صادر شده است از آنها خواسته شده است تا به آبهای سرزمینی غزه وارد نشوند .در یادداشت دیاری مورخ  ۹ژانویه 122۳
که از سوی وزارت دفا این رژیم صادر گردیده است از تمامی کشتیها خواسته شده است تا به مسافت کمتر از بیست مایل
دریایی به سواحل نوار غزه نزدیک نشوند .در این یادداشت این من قه به عنوان «من قه نای» توصیف شده است.
 .1شورای امنیت به درخواست ترکیه و لبنان تشکیل لسه داده بود ( S/2010/266و .)S/2010/267برای بررسی
صورت لسه مذاکرات این لسه شورای امنیت نااه کنید به.S/PV.6325 :
 .۹در خصوص گزارش هیأت تحقیم دبیرکل ملل متحد در مورد این حادثه نااه کنید به:
Report of the Secretary General's Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident,
September 2011.
همچنین در خصوص گزارش شورای حقو بشر نااه کنید به:
Rapport de la mission international d'établissement des faits chargée d'enquêter sur les
violations du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l'homme auxquelles ont donné lieu les attaques israéliennes contre
la flottille d'aide humanitaire, A/HRC/15/21- 21 Septembre 2010.
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با این همه و به رغم آنکه تمامی این کمیسووویون های تحقیم ،مبنای کار خود را بر اسووواس
«کتابچه سان مارینو در خصوص حقو قابل اعمال در نبردهای مسلحانه در دریا» 5مبتنی نموده
بودند ،که خود توسوط گروهی از کارشوناسوان مستقل کمیته بین المللی صلیب سرخ و م سسه
بین المللی حقو بشووردوسووتانه تهیه شووده بود ،نتای به دسووت آمده از آن ها کامالً با یکدیار
متناق

بود.

این اختالف دیدگاهها از یک سو ،بهخاطر تداوتهای ناشی از توصیف نبرد مسلحانهای بود
که اسورائیل را در برابر نبش حماس قرار داده بود نبشی که عمالً نوار غزه را اداره می کرد.
از سوی دیار ،بخشی از اختالفات نیز به تداوت دیدگاهها در مورد وضعیت بینالمللی نوار غزه
مربو می شد .در واقع ،به دلیل اصرار اسرائیل بر حدظ این محاصره دریایی به رغم تمامی نتای
م ور آن برای غیرنظامیان سواکن در غزه ،موضو فو همچنان اهمیت خود را به عنوان مسئله
حقوقی بهروزی حدظ کرده است و شایسته است تا پاسخی درخور بدان داده شود .بدون تردید
این پاسوخ تالشی برای یافتن راه حلی برای تراژدی انسانی است که مدت هاست نواز غزه را به
خود مشغول کرده است .در واقع ،به نظر می رسد برای تحلیل حقوقی این موضو  ،باید قبل از
هر چیز به دو سو ال بنیادین پاسوخ داد .5 :اینکه ماهیت حقوقی نبرد مسوولحانه میان اسرائیل و
نبش حماس از چه سوونخی اسووت و  .1آنکه م ابم قواعد حقو بین الملل چاونه می توان
وضعیت بینالمللی نوار غزه را تبیین کرد
آیا این سورزمین را باید من قه ای تحت اشغال دانست و یا آنکه این استدالل را پذیرفت که
با خرو نیروهای اسورائیلی در سوال  1221از این سورزمین ،اشوغال نظامی آن از سوی دولت
اسوورائیل پایان پذیرفته اسووت این مقاله در ادامه تالش می کند با پاسووخ دادن به این دو س و ال
محوری ،مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل را روشن کند.

1. See: San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, prepared
by International Lawyers and Naval Experts convened by the International Institute of
Humanitarian Law, Louise DOSWALD-BECK (ed.) Grotius Publications, Cambridge
University Press, 1995.
همچنین در این خصوص نااه کنید به .Ronzitti, 1996: 94-100 :به طور کلی ،این م لب پذیرفته شده است که قواعد
مندر در این کتابچه انعکاسدهندد حقو بینالملل عرفی این عرصه هستند.
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الزم به ذکر اسوت که در این راب ه تاکنون آثار مختلدی به چاپ رسیده است .اما بررسی ها
نشوان می دهد در خصوص غزه هرچند کارهای پژوهشی خوبی انجام شده ،در مورد «محاصره
دریایی غزه و ان با آن با مقررات حقو بینالملل» مقاله حاضوور نخسووتین کار دی بهش ومار
می رود .در منابع فارسوی که تاکنون منتشر شده است نااه حمایت محور از مردم فلس ین باعث
شوووده تا ابعاد تحقیقی و حقوقی تا حدی کمرنگ لوه کند .این مقاله اولین تالش دی برای
ایجاد توازن میان ابعاد ایدئولوژیک و ارائه دفاعی مسوتدل تر از مردم مظلوم فلسو ین محسوب
می شوود .نوشوته حاضر برای نخستین بار کلیه نااه های حقوقی از مله از داخل رژیم اسرائیل
را به گونه ای علمی مورد بررسووی قرار داده و تئوری حقوقی ارائه کرده اسووت که بدون شووائبه
ایدئولوژیک میتواند در س ح محاکم بینالمللی مورد استداده قرار گیرد.
بررسوی علمی محتوای دو کمیسیون تحقیم ترکیه و رژیم اسرائیل تا به حال به زبان فارسی
انجام نشوده است ،اما نویسندگان نوشته حاضر تالش کرده اند این کار انجام شود .همچنین ،در
ادبیات خار ی موضوو نیز به ویژه در منابع غربی ،معموالً نااه های ارائه شده به سمت حمایت
از رژیم صهیونیستی حرکت می کند .اما این مقاله تالش می کند با نقد علمی آن ها ،گامی م ثر و
صوورفاً حقوقی برای دفا از مردم غزه بردارد .این خصوویصووه حتی در مقاالت فارسووی نیز کمتر
مشاهده گردیده است و بنابراین ،مقاله حاضر دارای ارزش های نوآورانه در موضو مورد بحث
است.

الف .ماهیت نبرد مسلحانه اسرائیل با جنبش حماس
از زموانی که حماس کنترل م ثر خود را بر نوار غزه اعمال می کند ،5درگیری های این نبش با
اسورائیل خاتمه نیافته اسوت .پرتاب راکت از سوی حماس به سمت اسرائیل و حمالت نظامی
نیروهای مسلح اسرائیلی به درون نوار غزه که از  17دسامبر  1228آغاز گردید ،به نبرد مسلحانه
تمامعیاری تبدیل شود .با این حال ،باید خاطرنشوان کرد که محاصرد دریایی کنارههای غزه تنها
در صورتی میتواند مشرو تلقی شود که رویارویی حماس با اسرائیل بهعنوان «نبرد بینالمللی»

 .5پس از پیروزی نبش حماس در انتخابات پارلمانی که توسط حکومت خودگردان فلس ین در  11ژانویه  1226برگزار شد.
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توصویف گردد .در مقابل ،اگر این نبرد مسولحانه به عنوان نبرد داخلی توصیف شود ،تنها زمانی
اسوورائیل می تواند به محاصوورد دریایی غزه اقدام نماید که از سوووی این رژیم ،حماس به عنوان
نبشی آزادیبخش و طرف متخاصم مورد شناسایی قرار گرفته باشد.
اثر چنین شووناسووایی ،بینالمللیکردن این نبرد مسوولحانه و بازکردن راه اعمال هنجارهایی از
حقو بین الملل بشووردوسووتانه خواهد بود که در ریان «نبردهای مسوولحانه بین المللی» اعمال
میشووند .با این همه ،به نظر میرسود نبرد مسلحانهای که اسرائیل را در برابر حماس قرار داده
است ،با هیچکدام از این دو طبقهبندی بهطور کامل همخوانی ندارد.

 .8نبرد اسرائیل با حماس و معیارهای نبرد مسلحانه بینالمللی
بنا به تعریف غالب در حقو بین الملل را ع به نبردهای مسولحانه ،سوه نو درگیری مسلحانه
از یکدیار تدکیک شووده اند .این تدکیک تنها وا د نبه نظری نیسووت و پر واضووح اسووت که
می تواند حاوی نتای عملی از مله در مسوئله مورد بررسوی در این نوشتار باشد .دسته اول از
درگیری های مسوولحانه را تحت عنوان درگیری های مسوولحانه داخلی دسووته بندی کرده اند .به
اختصوووار باید گدت که دکترین حقو بین الملل ،نبرد داخلی را درگیری می داند که «در داخل
مرزهای یک دولت بین دو یا چند گروه مسولح و حکومت یا بین دو یا چند گروه مسلح بدون
دخالت حکومت مرکزی انجام میشووود» ( .)Cassese, 2009: 382در این مورد باید اذعان کرد که
هرچند تعریف عام و امعی در مورد نبردهای مسلحانه داخلی و ود ندارد ،ولی دکترین غالب
بر این امر اصورار دارد که معیار اسواسوی پذیرفتهشووده همان «وقو درگیری در قلمرو تنها یک
دولت» و عدم مداخله دولتهای دیار در آن تعریف گردد (.)Cassese, 2009: 382
این معیار در مورد شناسایی نبرد مسلحانه بین المللی -که نو دوم از درگیری های مسلحانه
اسوت -وضوط بیشتری پیدا میکند .کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  5۳1۳در بند اول از ماده دوم
مشووترخ خود ،از درگیری های مسوولحانه بین المللی به عنوان درگیری یاد می کنند که بین دو یا
چند «طرف معظم متعاقد» صوورت گرفته اسووت .در این حال الزم نیسوت تا وضووعیت رسوومی
نگ بین آنها اعالم شوده باشود .واضوح است که معیار مورد تو ه کنوانسیون های ژنو در این
مورد بوا عنوایوت بوه عبوارت «اطراف معظم متعواقد» و ود یک طرف «دارای حاکمیت» برای
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بینالمللی اعالم کردن نبرد اسوت .این نتیجهای اسوت که با بررسوی متن این ماده از کنوانسیون
حاصل میگردد .همین معیار برای تدکیک نو سوم از درگیریهای مسلحانه یعنی درگیری های
مسلحانه «داخلی -بینالمللیشده» نمود بیشتری پیدا میکند.
بررسووی رویه ق ووایی بین المللی و دکترین حقوقی بین المللی نشووان می دهد که آنچه برای
تعیین این نو نبردها اهمیت داشته و دارد ،مداخله دو یا چند نهاد دولتی دارای حاکمیت است.
گونه و شوووکل چنین مداخله ای نقش چندانی در تعیین نو درگیری ندارد .آنچه م ثر در مقام
است ندس مداخله بیش از یک دولت دارای حاکمیت م ثر است .به بیانی بهتر ،مداخله دولتها
در یک درگیری مسوولحانه میتواند شووکل رویارویی مسووتقیم دولت ها را به خود بایرد و یا به
شووکل مداخله غیرمسووتقیم در انبداری از یک گروه متخاصووم در یک درگیری داخلی پیشووتر
شوکل گرفته ،خود را نشوان دهد .در مورد اول ،ما با یک درگیری مسلحانه «بین المللی» روبه رو
هستیم و در مورد دوم ،درگیری مسلحانه ،درگیری مسلحانه «بینالمللیشده» خواهد بود .در هر
حال ،آنچه معیار نهایی برای تصوومیم گیری خواهد بود ،ح ووور بیش از یک دولت در آن نزا
اسوت 5.این مقدمه برای درخ وضوعیت نبرد میان حماس و رژیم صهیونیستی از اهمیت باالیی
برخوردار است.
با و ود اینکه طرف های درگیر در نبرد مسلحانه از حم انحصاری و تقدیری توصیف یک
درگیری در اراضوی خود برخوردار نیسوتند ،نهادهای دولتی اسورائیل درگیری مسلحانه خود با
نبش حماس را «نبردی بین المللی» می دانند .دیوان عالی اسوورائیل با تکیه بر این اسووتدالل که
عملیات نظامی انجامشوده صورفاً در اراضی یکی از طرفین درگیر انجام نشده است ،این نبرد را
نبردی بین المللی دانسوته اسوت 1.به نظر می رسود که عالی ترین نهاد ق وایی اسرائیل چندان به
نظریه ای که از سوی آنتونیو کاسسه م رط شده ،بی تو ه نبوده است .این نظریه برای توصیف
بین المللی دانسوووتن نبردهای مسووولحانه ای که بین یک دولت و یک بازیار غیردولتی در یک
سورزمین اشوغالی اتدا می افتد ،از معیار غرافیایی استداده می کند (.)Cassese, 2004: 420

 .5برای بررسی ابعاد بیشتر این تحلیل نااه کنید به.Vité, 2009: 72 :
]2. Cour Suprême d'Israël HCJ 769/02, Public Committee against Torture V. Government [2006
(4) tak. SC 3958: [2006] (2) IsrLR 459, The Targeted Killing Case.
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هدف از این توصویف ،گسوترش میدان حمایتی است که از سوی حقو بین الملل بشردوستانه
نسوبت به درگیریهای انجامشوده در سرزمینهای اشغالی اع ا می شود .با این حال ،غیرمن قی
خواهد بود اگر چنین سووورزمینی را تابع حقو بین الملل بشوووردوسوووتانه بدانیم در حالی که
درگیریهایی که برای پایاندادن به اشغال در آن انجام میشود ،همچنان نبرد داخلی تلقی شوند.
در هر حال ،مقامات اسورائیلی که برای شوهادت دادن در برابر کمیسیون تحقیم اح ار شده
بودنود ،همای بوه اتدا از تئوری مورد حمایت دیوان عالی اسووورائیل دفا کرده اند .همین امر
باعث شووده اسووت تا کمیسوویون یادشووده اعالم کند که در خصوووص طبیعت بین المللی این
مخواصوووموانه ،گونه ای ا ما و ود دارد (.)Israeli Commission Report, Part I: 47
گزارشوی هم که از سووی هیأت تشکیل شده از سوی دبیرکل ملل متحد تهیه شده نیز به همین
نتیجهگیری ختم شده استRapport panel mis en place par le Secrétaire Général (.

)de l'Organisation des Nations Unies, §73
با و ود این ،این توصویف که مبتنی بر طبیعت فرامرزی فعالیت های نظامی است آشکارا با
تعریف مندر در ماده  1مشترخ کنوانسیونهای ژنو  5۳1۳مغایرت دارد .در واقع ،براساس این
ماده ،نبرد مسولحانه زمانی بینالمللی خوانده میشوود که بین دو یا چند دولت انجام شوود .این
در حالی اسوت که اسورائیل اصورار دارد تا از شناسایی حماس یا حکومت خودگردان فلس ین
به عنوان دولت سور باز زند و این در شورای ی است که حکومت خودگردان فلس ین در مجمع
عمومی ملل متحد به عنوان دولت ناظر پذیرفته شوده است .باید پذیرفت که این شناسایی زمینه
اعمال حقو بین الملل بشوردوستانه را ع به درگیری های مسلحانه بین المللی را فراهم می کند
امری که تا به حال اسرائیل آماده پذیرفتن آن نبوده است.
با عنایت به حسواسویت مدر اسورائیل در خصووص اع ای وضعیت «رزمندگان ویژه» به
فلسوو ینیان و بی اعتباری نظریه ای که بر آن اسووواس این درگیری یک نبرد بین المللی اسوووت،
کمیسویون تحقیم اسورائیل تالش می کند تا محاصره دریایی غزه را در چارچوب نبرد مسلحانه
بینالمللی تو یه کند ( .)Rapport Commission israélienne, 1ère partie, 49با این همه،
باید تو ه داشووت که اسووتدالل ارائه شووده از سوووی اسوورائیلی ها در مورد بین المللی بودن نبرد
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مسلحانه در نوار غزه می تواند با انتقادات حقوقی دی روبه رو شود .برخی از این انتقادات در
ادامه مورد تو ه قرار خواهد گرفت.

 .1نبرد میان اسرائیل و حماس و معیارهای نبرد مسلحانه داخلی
ماده نخسووت از کتابچه سووان مارینو که به تعریف حدود ا رایی آن اختصوواص یافته اسووت،
مشووخ

نمیکند که این مقررات نسووبت به کدام گونه از نبردهای مسوولحانه اعمال میشوووند.

م ابم با تدسوویر ارائه شووده از این ماده ،چنین ابهامی عمدی بوده اسووت .در واقع ،هدف از این
ابهام آن بوده اسووت که طرفهای درگیر در یک نبرد مسوولحانه غیر بینالمللی ،دامنۀ ا رای این
کتابچه را به عملیات ناوهای نای تسری ندهند .با عنایت به این تدسیر ،کمیسیون حقیقتیابی
که در اسرائیل تشکیل شده است ،بنا را بر این نهاده که درگیری اسرائیل و حماس باید درگیری
بینالمللی تلقی گردد تا حم اسووورائیل در محاصوووره سوووواحل غزه مورد خدشوووه قرار نایرد
( .)Rapport Commission israélienne, 1ère partie, 49ولی حقیقت آن است که اظهارنظر
اسووتاد «لوئیز دوسوووالد» که در تهیه این کتابچه نقش تعیین کننده داشووته اسووت ،با این تدسوویر
مغایرت دارد.
این اسوتاد بر ستۀ حقو بین الملل که مخاطب کمیسیون حقیقت یاب ترکیه قرار گرفته ،در
اظهوارنظر حقوقی خود اعالم می کنود که اعمال این کتابچه در ریان نبرد غیر بین المللی تنها
محودود بوه چنود مورد اسوووت و در این پرونده تنها مجوز چنین اعمالی محدود به حمایت از
قربانیان نبردهای مسوولحانه اسووت .در واقع ،اعمال این مواد از کتابچۀ یادشووده نمیتواند متو ه
توقیف و ضوبط کشوتیهای بیطرفی باشود که تالش میکنند تا محاصره را بشکنند یا دست به
قواچوا ابزارآالت نای بزنند ( Annexe 9 au rapport par la commission turque

.)d'enquête et p. 73 du rapport
حقیقت آن اسووت که حم بازرسووی و توقیف کشووتیهای بیطرف ،به اسووتینای کشووتیهای
نای شورشیان ،در صالحیت انحصاری کشتی های نای دولت های ع و یک نبرد مسلحانه
اسووت .بهطور کلی ،این توافم و ود دارد که توقیف کشووتیهای تجاری در دریای آزاد توسووط
فعاالن غیردولتی باید به عنوان عمل راهزنی تعریف گردد .در این ق وویه که مورد تو ه ما قرار
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گرفته ،بهسووختی میتوان تصووور کرد که اسوورائیل چنین حقی را برای کشووتیهایی بتذیرد که با
پرچم این رژیم حرکت می کنند .شناسایی چنین حقی در صورتی قابل تصور است که حکومت
خودگردان فلس ین از سوی دولتهای ثالث نسبت به نبرد به عنوان «طرف نبرد» مورد شناسایی
قرار گیرد .به همین دلیل ،کمیسوویون تحقیم اسوورائیل تصووریح کرده اسووت که نهاد شووناسووایی
طرف های درگیری نهادی اسوووت متروخ شوووده در حقو بین المللی فعلی و با این اظهارنظر،
بووه طور کلی منکر و ود چنین قوواعووده ای در حقو بین الملوول شوووده اسوووتRapport (5

.)commission israélienne: 48
ایازین دیار برای اسوورائیل برای توسوول به محاصوورد دریایی ،توصوویف نبرد با حماس
به عنوان نبرد ی اسووت که در آن مردم فلسوو ین در برابر اشووغال خار ی اسوورائیل برای تعیین
سووورنوشوووت خود دسوووت به پیکار زده اند .م ابم پاراگراف چهارم ماده یک پروتکل الحاقی
کنوانسووویون هوای چهارگانه ژنو ،چنین نبرد مسووولحانه ای برا اسووواس قواعد حقو بین الملل
بشردوستانه ،نبرد مسلحانه بینالمللی است .هرچند که این پروتکل اختصاص به عملیات نظامی
زمینی دارد ،هیچ مانعی و ود ندارد که قواعد اعمال نگهای را ع به نه تهای آزادیبخش
را در مورد عملیات دریایی نیز تسوری دهیم که نهاد «محاصوره دریایی» را هم شامل شود .البته
باید پذیرفت تا زمانی که اسورائیل از تصوویب پروتکل الحاقی پرهیز می کند و از شناسایی غزه
به عنوان سورزمین اشغالی سرباز می زند ،این مسئله تنها درحد یک نظریه آکادمیک باقی خواهی
ماند.

 .5همچنین از نظر «روبرت کُلب» شناسایی طرف های متخاصم که به صورت رای در قرن نوزدهم مورد استداده قرار میگرفته
است «در اوضا و احوال نگهای مدرن کنونی متروخ مانده است» ( .)Kolb, 2003: 210از نااه «رونزیتی» اعمال
محاصرد دریایی در نبرد مسلحانۀ غیر بینالمللی ،معادل شناسایی ضمنی چنین نبردی است (.)Ronzitti, 1993: 159
این رویکرد از سوی «د .گلدوال» رد شده است ( . )Guilfoyle, 2011: 191نویسنده یادشده اظهار میدارد که محاصرد
کناره هایی که تحت کنترل شورشیان است ،به معنای شناسایی متخاصمان نیست و در یک نبرد مسلحانۀ غیر بینالمللی مانند
نگهای دایی طلبانه ،طرفین درگیر حم توسل به محاصرد دریایی را دارند .از نظر وی ،تمامی مخاصمات مسلحانه دارای
شدت باال به صورت بالدعل این قابلیت را دارند که با مخاصمات مسلحانه بین المللی قیاس شوند و قواعد این نو درگیریها
در آنها اعمال گردد.
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ب .وضعیت بینالمللی غزه
در خصوص وضعیت بینالمللی نوار غزه اختالفنظر و ود دارد .دولتها و ارگان های سازمان
ملل متحد بر این باورند تا زمانی که نوار غزه تحت کنترل اسوورائیل قرار دارد ،این سوورزمین را
باید من قه ای تحت اشوغال این رژیم دانسوت .در مقابل ،اسرائیل معتقد است که با عقب نشینی
سربازانش از غزه ،این سرزمین دیار تحت اشغال نیست ،بلکه آن را به دلیل سیاست کامالً ضد
اسورائیلی حماس به عنوان «سرزمین متخاصم» توصیف می کند 5.تعیین وضعیت نوار غزه از این
لحاظ دارای اهمیت است که م ابم حقو بین الملل بشردوستانه ،یک طرف متخاصم نمی تواند
در خصووص سوواحل سورزمینی را که در اشوغال دارد ،دست به محاصرد دریایی زند .در این
شورایط ،دولت اشغالگر با رعایت قواعد مو ود ،تنها میتواند بنادر و کنارههای ساحلی دشمن
را محاصره دریایی نماید و دسترسی آنها را به خار مسدود

کند1.

 .8نوار غزه در مقام «سرزمین اشغال شده»
برخالف موضعی که از سوی اسرائیل اتخاذ شده است ،ح ور سربازان دشمن در یک سرزمین
را نباید تنها معیار اشوغالی بودن آن سرزمین دانست .معیار تعیین کننده در این خصوص ،کنترلی
اسوت که دشومن بر این سورزمین اعمال می کند .همین معیار توسط ماده « 11مقررات را ع به
قوانین و عرف های نگ زمینی» ۹که زئی از الحاقیه های کنوانسوویون الهه  5۳27را تشووکیل
می دهود ،پذیرفته شوووده اسوووت .گدتنی اسوووت که امروزه مقررات مذکور به عنوان بیان عرف
بینالمللی تلقی میشود (.)Sanger, 2010: 429

1. Manifest Regarding Termination of Military Rule (Manifest 196) (Gaza Region) 5765
(2005), cited in "Rapport de la Commission israélienne", 1ère partie, n˚ 39
 .1در این مورد به ماده اول اعالمیه لندن مورخ  16فوریه  5۳2۳در خصوص نگ دریایی مرا عه کنید .قواعد مندر در این
اعالمیه بیان حقو بینالملل عرفی در این عرصه تلقی میشود .در این مورد بهطور خاص بنارید به.Verri, 1988: 30-31 :
«وری» خاطرنشان میکند که یکی از طرفهای درگیر نمیتواند اقدام به محاصره دریایی کنارههای ساحلی سرزمینی بکند که آن
را در اشغال خود دارد .در همین مورد نااه کنید به.Guilfoyle, 2011: 185 :
3. Règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre
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مقررات مربو بوه امنیوت اسووورائیول کوه در توافم نواموه قواهره آموده اسوووت و همچنان
الزم اال راسوووت ،بوه این دولت ا ازه می دهد تا کنترل م ثر نوار غزه را به رغم عقب نشوووینی
نیروهایش از این سورزمین در دست داشته باشد .عالوه بر مقررد را ع به دریای سرزمینی غزه
که پیشوتر بدان اشواره شود ،اسورائیل می تواند تمامی اقداماتی را که ضروری بداند ،برای تأمین
دفا خود بر ضود تهدیدهایی که منشأ آن ها حریم هوایی نوار غزه است ،اعمال کند 5.به عالوه،
اسوورائیل همچنان به کنترل مبادالت خار ی این سوورزمین ادامه می دهد و گمرخ ،واحد پول و
ارتباطات این من قه نیز تابع مقامات اسرائیلی

است1.

وابسووتای نزدیک نوار غزه به اسوورائیل از نظر منابع انرژی ،از سوووی دیوان عالی اسوورائیل
پذیرفته شده است .این نهاد عالی ق ایی اظهار می دارد که مجبور است تا به دالیل بشردوستانه
به تأمین انرژی این سووورزمین ادامه دهد ۹.این تعهدی اسوووت که بر دوش اسووورائیل به عنوان
اشغالگر سناینی

میکند1.

در واقع ،اسورائیل با عقبنشوینی نیروهایش از غزه ،دست به «آرایش دوباره» نیروهای خود
زده است تا احتمال برخورد با عناصر متخاصم با خویش را محدودتر کند .این رژیم همچنان که
به روشوونی در عملیات موسوووم به «سوورب گداخته» نشووان داده اسووت ،این حم را برای خود
محدوظ می دارد تا به تشووخی

خویش عملیات نظامی را در داخل نوار غزه انجام دهد .م ابم

با طرط فک ارتبا که از سوووی اسوورائیل تهیه شووده اسووت ،این رژیم حم دفا مشوورو را چه
بهصوورت پیشایرانه و چه بهصورت عکسالعمل در برابر تهدیدات برآمده از نوار غزه پذیرفته
اسوت .به عالوه ،مقامات اسرائیلی به صورت یک انبه من قه امنیتی را به عرس یک کیلومتر در
 .5در این خصوص به ماده  1و  8توافقنامه قاهره مرا عه کنید.
 .1کمیسیون حقیقت یاب اسرائیل نیز این امر را پذیرفته است که چنین وابستای در نوار غزه و ود دارد .در این مورد نااه کنید
به .Rapport de la Commission israélienne, 1ère partie, p.82 :عالوه بر این بنارید به:
Rapport soumis au Conseil des droits de l'homme sur ''la situation des droits de l'homme et
Palestine et les autres territoires occupés'', mission d'établissement des faits de l'ONU sur le
conflit de Gaza, A/HRC/12/48, 25 septembre 2009, p. 74.
3. Israeli Supreme Court, HCJ Jaber al Bassouini Ahmed et al. v. Primer Minister and Minister
of Defense, Dec. (HCJ 913/07) 30 January, para. 12.
 .1این استداللی است که از سوی حقوقدان اسرائیلی «یورام دینشتاین» م رط شده است (.)Dinstein, 2009: 12-13
دینشتاین در نهایت به این نتیجه میرسد که اسرائیل همچنان دولت اشغالگر است.

846

محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بینالملل

بخش شمالی نوار غزه ایجاد کردهاند تا مانع از پرتاب راکتهای حماس به سوی سرزمینهایی
شوند که این رژیم در سال  5۳18اشغال کرده

است5.

به تمام این دالیل ،ارگان های ملل متحد از مله شوووورای امنیت پس از فک ارتبا نظامی
این رژیم غاصب با غزه ،در برابر خواست این رژیم تمکین نکرده اند و همچنان این سرزمین را
با عنوان «سوورزمین اشووغالی فلس و ین» می خوانندRés. 1860 du 18 janvier 2009 du ( 1

 .)Conseil de Sécuritéحتی اگر فرس کنیم اسرائیل به اشغال نظامی خود در غزه پایان داده
است و از این پس این سرزمین را یک سرزمین متخاصم با اسرائیل بدانیم ،که دشمن این رژیم
تلقی میشود ،این محاصرد دریایی باید م ابم با قواعد حقو بینالملل عرفی انجام شود.

 .1نوار غزه در مقام سرزمینی دشمن با اسرائیل
کتابچه سووان مارینو محاصووره ای را که تنها هدفش «گرسوونه ناه داشووتن معیت غیرنظامی و
محرومکردن آنها از مایحتا اسوواسوویشووان باشوود» ممنو دانسووته اسووت (ماده  ۹کتابچه سووان
مارینو) .اضوافهکردن این ماده در کتابچه سوان مارینو پاسوخی به این خواسوت کمیته بینالمللی
صولیب سورخ تلقی شده است که ماده  11پروتکل اول الحاقی در خصوص حقو قابل اعمال
در نبردهای مسولحانه دریایی نیز رعایت گردد .بر اساس این ماده ،استداده از قح ی برضد غیر
نظامیان به عنوان یک تاکتیک نای ممنو اسوت ۹.به طور کلی پذیرفته شده است که هدف از
این ماده ،ممنو کردن اسوووتداده از قح ی «به عنوان سوووالحی برای نابودی یا ت وووعیف افراد

1. Revised Disengagement Plan; Main Principles (2005), Office of Israeli Prime Minister, 6
June 2004; Alain Bockel, Le retrait israélien de Gaza et ses conséquences sur le droit
international, A.F.D.I.
 .1در این ق عنامه ،اسرائیل بهعنوان نیروی اشغالگر توصیف شده است .نااه کنید به:
Rés. A/Res/64/94 du 10 décembre 2009 de l'Assemblée générale.
در این ق عنامه مجمع عمومی ملل متحد نیز نوار غزه تحت عنوان سرزمین اشغالی فلس ین خوانده شده است.
3. Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12
Août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publication, Genève,
1986, p. 672. §2093
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غیرنظامی است» 5.محاصره دریایی موضو بحث این مقاله نیز که هدف از آن ت عیف حماس
از نظر سیاسی است ،بدون تردید آثار زیان بار بسیاری بر افراد غیرنظامی ساکن در این سرزمین
دارد.
خانم «تسویتی لیونی» وزیر امور خار ه وقت اسرائیل در طی فرمانی را ع به این محاصره
دریایی به خوبی به این موضوو اشواره کرده است .وی در ریان ارائه شهادت خویش در برابر
کمیسویون تحقیم اسورائیل خاطر نشوان کرد که «تنها هدف این محاصره دریایی ،امنیتی نیست،
بلکه هدف از آن پیشوایری از دسوترسی حماس به دریای آزاد نیز هست تا این سازمان نتواند
موقعیت اقتصوادی خود را تحکیم بخشد و از حیث سیاسی مشروعیتی برای خود تدارخ بیند»
( .)Rapport de la Commission israélienne, 1ère partie, pp.56-57در واقع ،در مجمو
این افراد غیرنظامی این سوورزمین هسووتند که مورد آزار قرار می گیرند و در حقیقت آنچه اتدا
میافتد «مجازاتی دسته معی» 1و ناق

ماده  ۹۹کنوانسیون چهارم ژنو  5۳1۳تلقی میشود.

عالوه بر این موارد ،محاصوره دریایی در حالی بر مردم غزه تحمیل شوده است که معیت
غیرنظامی این سورزمین به شدت از بابت کمبود مایحتا زندگی در نتیجه محاصره زمینی که از
سوی اسرائیل بر آنها تحمیل شده است ،در رن هستند .چندین گزارش که از سوی ارگانهای
ملل متحد تهیه شووده اسووت خبر از و ود بحران غذایی می دهند که منجر به کمبود مزمن مواد
غذایی و آثار دی آن در نزد افراد غیرنظامی سواکن در این من قه شوده است ۹.شورای امنیت
 .5بر اساس تدسیر ارائهشده از سوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ از پاراگراف اول ماده  11پروتکل اول الحاقی ،ممنوعیت
استداده از قح ی بهعنوان تاکتیکی نای بهمعنای استداده از آن بهعنوان «تاکتیکی رزمی ،یعنی سالحی برای نابودکردن یا ت عیف
افراد غیر نظامی است».
 .1بر اساس نظر کمیته بینالمللی صلیب سرخ ،مجمو

معیت غیرنظامی غزه برای اعمالی که نمیتواند مس ول آنها قلمداد

گردد ،مورد مجازات قرار میگیرد .از این رو ،محاصره دریایی تحمیلشده [به این افراد] نق

فاحش تعهداتی است که م ابم

حقو بینالملل بشردوستانه بر دوش اسرائیل قرار دارد» .در این مورد نااه کنید به:
Gaza Closure : not another year (News Release), 10/10314- 14 juin 2010, Rapport de la mission
d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme, §60,
و نیز بنارید به گزارش گلدستون ،پاراگراف .71
 .۹بر اساس نظر دفتر سازمان هانی بهداشت ،فرزندان نوار غزه از فقر غذایی رن میبرند و کمیته بینالمللی صلیب سرخ در
گزارش خود در سال  1252اثر محاصره اقتصادی دریایی علیه غزه را «ویرانگر» توصیف کرده است .در این مورد نااه کنید به:
Rapport Goldstone, para. 1237; CICR, rapport du 14 juin 2010.
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در فردای عملیات «سورب گداخته» به نوبه خود «به شودت نسوبت به تشدید بحران انسانی در
غزه» اظهار نارانی کرد ( ق عنامه  5862شورای امنیت).
بهنظر می رسد آسیبهایی که اینگونه به افراد غیرنظامی وارد شده اند به نسبت فایده نظامی
ملموس و مورد انتظار ،از تناسوب کافی برخوردار نیست و به نوعی نق

معیار اصل تناسب به

شوومار می رود که از سوووی کتابچه سووان مارینو برای مشوورو قلمدادکردن چنین محاصوورهای
ضروری دانسته شده است ( ماده  521پاراگراف «ب» از کتابچه سان مارینو).

نتیجهگیری
صورف نظر از آنکه منازعه میان اسرائیل با حماس به عنوان درگیری مسلحانه بین المللی توصیف
شود یا داخلی و بدون تو ه به این نکته که نوار غزه سرزمین اشغال شده از سوی اسرائیل است
یا تنها سوورزمینی متخاصووم تلقی می گردد ،باید اذعان کرد که محاصووره دریایی تحمیلشووده از
سووی اسورائیل را نمیتوان من بم با حقو بینالملل بشردوستانه ارزیابی کرد .دلیل این امر نیز
آن اسوت که اسورائیل سویاسوتی را دنبال کرده اسوت که تالش دارد تا برای مشرو

لوه دادن

اعمال خود ،دسوت به اسوتداده گزینشی از قواعد حقو بینالملل بشردوستانه بزند و تنها به آن
دسووته از هنجارها تو ه کند که به سووود این رژیم عمل می کنند در حالی که قواعدی را که به
سود این رژیم نیست را به کنار می نهد .قاعده عدم استداده از قح ی به عنوان یک سالط نای
علیوه افراد غیرنظوامی از ملوه مهم ترین این قواعد بنیادین اسوووت که دولت اسووورائیل به آن
بیاعتنایی کرده است.
ولی آنچه قاطعانه می توان در این مقاله گدت این است که ادعای مقامات اسرائیل در تداوم
محاصره دریایی نوار غزه را نمیتوان به هیچ رو با مقررات الزماال رای حقو بینالملل من بم
دانسوت .در حقیقت ،آنچه در نواز غزه می گذرد بیش از پیش ضورورت رسیدگی به مس ولیت
دولت اسرائیل را در نق

حقو مشرو مردم غزه م رط میکند.
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