«تخریب تنبیهی» منازل فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی از دیدگاه
حقوق بینالملل
مهدی محمدنیا

1

چکیده
تخریب منازل فلسطینیان به ویژه در ساالهای اخیار ییاا از م تاری اباارهاای رمیا
ص یونیستا برای ایجاد ترس و وحشت در بی فلسطینیان بوده است .از سال  1967تا کنون هااران
واحد مسیونا توسط ای رمی در کرانه باختری غاه و قدس شرقا ویران گشته و هااران نفر از
ساکنی آن ا آواره شدهاند .م تری ادله ای رمی در توجیه تخریب ای منازل نداشت مجاوز یاا
فعالیت ساکنان آن ا در حرکتهای ضد اشغال بوده است .سوال اصلا ای پژوهش ای است کاه
تخریب منازل فلسطینیان از سوی اسراییل چه جایگاها در حقوق بی الملل دارد؟ فرضیه پاژوهش

ای است که تخریب منازل فلسطینیان از دیدگاه حقوق بی الملل به عنوان یک "مجاازا

جمعاا"

است و در تعارض آشیار با اصول حقوق بی الملل به ویاژه کنوانسایون چ اارن مناو  )1949و
چ ارمی کنوانسیون  1907الهه مربوط به جنگ زمینا) قرار دارد".

واژگان کلیدی :تخریب تنبیهی ،مجازات جمعی ،حقوق بینالملل ،اسراییل ،فلسطین.
_____________________
 -1دکترای مطالعات استراتژیک ،استادیار دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی(ره) .رایانامه:
mahdi.mnia@yahoo.com
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مقدمه
ایجاد و گسترش جوو وحشوت بوین فلسوطینیاو رموواره ی وی از مهمتورین اسوتراتژیرای رژیوم
صهیونیستی د ر تداوم اشغال سرزمین فلسطین بوده است .ایجاد جو وحشت گاه از طریق اسوتراتژی
جنووه رمنوووو جنووه  22روزه غ و ه ( )2008-2009و  51روزه غ و ه ( )2014و گوواه از طریووق
استراتژی تخریب منازل1مس ونی فلسطینیاو رمراه بوده است .تخریب منازل فلسطینی به ویوژه در
سالرای اخیر یا وسعت بیشتری تداوم یافته است.
سیاست تخریب تنبیهی2اسراییل رمواره ی ی از سیاسترای پایدار اسوراییل از زمواو اشوغال
فلسطین بوده است .به لحاظ تاریخی سیاست تخریب منازل به زماو قیومیت بریتانیا بر فلسطین بر
میگردد که بر اساس مقررات وضعیت اضطراری  1945اعمال میگردید.
پس از اشغال کرانه غربی و غ ه در سال  ،1967سیاست تخریب منازل در مقابل مخالفترای
عمومی به کار گرفته میشد و رژیم صهیونیستی از سال  1967از آو در جهت بازداشتن مخوالفین
استفاده میکرد این سیاست از آغاز انتفاضوه اول در سوال  1987بوه طوور گسوترده علیوه مبوارزاو
فلسطینی و خانوادهرایی به کار رفته است که متهم بودند در مبارزات مسلحانه علیه اسرائیل دخالت
داشتهاند (قاسمی )129 :1389 ،و امروزه نی رمنناو علیه خانوادهرای که اعضای آنها یوا بسوتگاو
آنها مظنوو به دخالت داشتن در عملیات ضد اشغال بودهاند ،ب ار میرود.
ررچند این سیاست در مواقعی به طور موقت متوقف شده اما ریچ وقت لغوو نشوده اسوت .بوه
عنواو مثال بعد از یک توقف موقت ،از سال  ،2005زمانی که کمیته نظامی اسراییل به این نتیجوه
رسیده بود که سیاست تخریب تنبیهی نه تنها در بازداشتن فلسطینیاو موثر نبوده است بل وه منجور
به اف ایش حمالت آنها نی شده است ،ب ار گرفته شد .رمننین مجوددا از سوال  ،2014بعود یوک
توقف  4ساله ،زمانی که  3سواکن اسوراییلی در الخلیول ربووده و کشوته شودند ،مجوددا علویرغم
رشداررایی مبنی بر جمعی بودو مجازات اسراییل ،از سر گرفته شد .بوه دنبوال ایون حادثوه ارتوش
1- House Demolition
2- Punitive Demolition
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اسراییل  4خانه فلسطینی را در کرانه باختری تخریب کرد (.)Melhem, 2015
آماررای متنوعی از سوی مراجع مختلف در رابطه با تخریب منازل فلسوطینیاو توسور رژیوم
صهیونیستی ،ارائه شده است .بر اساس گ ارش کمیته اسراییلی علیه تخریب منازل ،از سوال 1967
نیرورای اسراییلی حدود  48ر ار خانه فلسطینی را تخریوب کردنود ( Aljazeera, 9 AUGUST

 .)2016بر اساس گ ارش سازماو ملل از ابتدای سوال  2016نظامیواو رژیوم اسورائیل بوا سورعت
بیشتری منازل فلسطینیاو را تخریب میکنند .از ابتدای امسال (تا ماه آگوست) حدود  726خانوه در
مناطق اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی تخریب شدهاند و حدود  1020فلسوطینی آواره شودهاند.
این درحالی است که نظامیاو این رژیم در سال  2015در مجموع  533خانه فلسطینیاو را تخریوب
کرده بودند و  688نفراز ساکنین آو را آواره کردند .این اماکن شامل خانهرا ،طویلوهرا و تأسیسواتی
مانند پنلرای خورشیدی برای تأمین نیروی برق بوده است که از سوی خیورین خوارجی رمنووو
اتحادیه اروپا و اعضای آو برای تأمین نیازرای اولیه مردم منواطق اشوغالی بنوا شوده یودنود ( the

 .)National World, August 12, 2016برخی آماررای نشاو میدرد که صرفا در سوال 2014
در منطقه کرانه باختری ،تنها در مدت  8ماه  346خانه تخریب شد و  668فلسطینی آواره شدند .در
سال  ،2013این رژیم با تخریب  565خانه ،منجر به آوارگی  805فلسطینی شد .فقر در عرض 24
ساعت  ،اسوراییل  7منو ل مسو ونی را در کرانوه بواختری ویوراو کورد ( Hatuqa, 4 APRIL ,

.)2016
به گ ارش کمیته اسراییلی مقابله با تخریب منازل 1،ی ی از ب رگترین عملیات تخریب در دروه
اخیر در کرانه باختری در  2فوریه  2016اتفاق افتاد که در پی آو  110نفر کوه رفتواد نفور از آنهوا
کودکاو بودند در الخلیل آواره شدند .از زماو  1948اسراییل حدود  100ر ار خانه فلسطینی و بیش
از  530روستای فلسطینی را تخریب کرده است که تا به امروز نی ادامه دارد .مورخین از ایون رونود
1- Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD):
این کمیته یک سازماو حقوق بشری مخالف اسراییل است که در سال  1997به منظور پایاو اشغال اسراییل بر فلسطین تشو یل
شد .تمرک اصلی آو بر تخریب منازل فلسطینی در سرزمینرای اشغالی بوده است.
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به عنواو پاک سازی نژادی نام میبرند .اسراییل رسما ایون رونود را یهوودیسوازی1مینامود .ایون
تخریبرا غیر از فاجعهای است که جنه  51روزه اسراییل علیه مردم غ ه به بار آورد که به دنبوال
آو حدود  18ر ار خانه فلسطینی تخریب شود و  9500نفور آواره شودند ( ICAHD, Fiebruary,
.)2016

ن ته مهم این است که اسراییل به دنبال تخریب خانهرایی بوده است که اعضوا یوا بسوتگاو
آنها متهم به شرکت در عملیات ضد صهیونیستی در سرزمینرای اشغالی بودهاند .بوه عنوواو مثوال
تنها در یک شب نیرورای اسراییلی خانهرای احمد ذکرنه ،محمد کمیل و احمود ابوو الوروا را کوه
گفته میشد یک پلیس مرزی اسراییل را ن دی ی قدس کشته بودنود ویوراو و خانوادهروای آنهوا را
آواره کردند .احمد کمیل ،پدر محمد ،گفت که "گناه پدر ،مادر و بنهرا چه چیو ی اسوت در حالی وه
ریچ کس نمیداند که او چه کار میکند؟" به عنواو یک رفتوار تنبیهوی ،در اکتبور  ،2015اسوراییل
خانه ابو جابر2را در قدس شرقی ویراو کرد .گفته میشد یک عضو این خوانواده بوه نوام قاسوم ابوو
جابر در حملهای در سال  4 ، 2014عابد کنیسه را به قتول رسوانده بوود ( Hatuqa, 4 APRIL ,

 .)2016و یا نیرورای اسراییلی منازل خانوادهرای مووآز حامود و عبودا ...حامود در رام ا ...تخریوب
کردند .این دو نفر از سوی اسراییل متهم به عضویت در یک گروه نظوامی بودنود کوه یوک سورباز
اسراییلی را در ن دی یرای نابلس کشته و  3نفر دیگر را زخمی کردند .در  15اکتبور  ،2015پلویس
اسراییل بعد از اخطار تخریب به خانواده موحناد حلبی ،به خانه وی حمله برد و بوه عنوواو شو نجه
آنها را مجبور به ترک آو خانه کرد و حلبی را به شهادت رسوانید پلویس معتقود بوود کوه حلبوی در
چاقوکشی و تیراندازی در قدس در  3اکتبر مشارکت داشت .ارتوش اسوراییل رمننوین در  3اکتبور
رماو سال ،یه خانه نورالدین ابو حاشیه ،زندانی کمپ آوارگاو عس ر ،در شرق نوابلس یوورش بورد.
وی از سوی رژیم صهیونیستی متهم به چاقوکشی در تل آویو بود .ارتش اسراییل به خانواده وی نی
اخطار تخریب فرستاد.

1- judaization
2- Abu Jaber
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عبدالرحماو الشلودی1که از سوی اسراییل متهم به زیرگرفتن نظوامی اسوراییلی در قودس در
 2014بود ،از سوی پلیس رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و من ل خانواده وی نیو در البوسوتاو

2

در  19نوامبر  2014بمبگذاری و تخریب شد .مادر وی در مصاحبه با المانیتور گفت" :آنها در نصف
شب خانه ما را ویراو کردند و ما را رمراه با سایر ساکنین ساختماو به زور از خانه بیروو کردند .موا
تقریبا  70نفر بودیم .ما تا  4صبح در خیاباو زیر باراو ماندیم ".وی اضافه کرد که "نیرورای اشغالگر
حتی ممانعت کردند از این ه ما به خانه ویراو شدهماو برگوردیم و آو را بازسوازی کنویم .موا یوک
خانواده  7نفره رستیم که بی خانه ماندیم" (.)Melhem, 2015
حتی پروژهرای مس ونی اتحادیه اروپا نی از سیاسوت تخریوب اسوراییل در امواو نبودنود .بور
اساس گ ارش دفتر سازماو ملل برای رم اریرای انسواو دوسوتانه3در  3ماروه اول سوال 2016
نیرورای اسراییلی  120پروژه ساخت اتحادیه اروپا را در کرانه باختری تخریوب کردنود .بور اسواس
گ ارش سازماو دیده باو حقوق بشر یور-مدیترانه 4،تخریب پروژهرای اتحادیه اروپا توسر اسوراییل
منجر به اتالف  72میلیوو دالر از کمکرای اتحادیه اروپا برای توسعه و امور انساو دوستانه شوده
است (.) Aljazeera, 9 AUGUST 2016
انگی ه اصلی برای چنین رفتاررایی کامال سیاسی است و آو ایجاد جو وحشت و بازدارندگی در
برابر اقدامات ضد اشغال فلسطینیاو است (.)Schaeffer , Halper and Epshtain, 2012

ارتش رژیم صهیونیستی به دالیل متعددی منازل فلسطینیاو را تخربب کورده اسوت .ی وی از
دالیل این رژیم در تخریب منازل و تأسیسات فلسطینیاو این بوده است که آنهوا بودوو مجووز بنوا
شدهاند ،این درحالی است که دادگاهرای این رژیم بوا ررگونوه درخواسوت صودور مجووز مخالفوت
مینمایند ( .)the National World, August 12, 2016بخشی دیگر از تخریب منازل ،دلیلی ج
1- Abdel-Rahman al-Shaludi
2- al-Bustan
3- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA).
4- Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
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مجازات جمعی نداشتند .این پژورش معتقد است که تخریب منوازل فلسوطینیاو از دیودگاه حقووق
بینالملل به عنواو یک "مجازات جمعی" است و در تعارض آش ار با اصول حقوق بینالملل به ویژه
کنوانسیوو چهارم ژنو و کنوانسیوو  1907الره قرار دارد.
پایههای حقوقی تخریب از دیدگاه اسراییل
تخریب خانهرای فلسطینی از سوی اسراییل به سه دسته تقسیم میشوند .1 :تخریب به علت
ضورورترای اداری .21تخریوب بوه علوت ضورورترای نظوامی .۳2تخریوب تنبیهویSamuel, (3

 .)2014: 9اسراییل رمواره سعی کرده است تخریب منازل فلسطینی را به بهانهرای ضورورترای
اداری یا احیای "امنیت و نظم عمومی"4در چارچوا مواد  43و  55مقررات الره و یا تحوت عنوواو
تخریب تنبیهی بر پایه "مقررات (اضطراری) دفاعی"توجیه کند .طبقهبندی تخریب منازل فلسطینیاو
تحت این سه طبقه موضوعی بسیار بحث برانگی ی بوده است.
الف .تخریب تنبیهی( :بر اساس مقررات اضطراری دفاعی بریتانیا)

5

اسراییل پایه حقوقی تخریب منازل فلسطینی را مبتنی بر مواده  119مقوررات (اضوطراری) بریتانیوا
مصوا  1945میداند .مطابق ماده  )1(119از قوانین دفاعی  ،19۴۵رر خانه ،بنا یا زمینی ،واقوع در
رر شهر ،روستا یا منطقهای که مش وک به این باشد که گلوله یا نارنجک و یا رر ماده انفجاری یوا
مواد آتش زا از آو شلیک شده یا منفجر شده است ،فرمانده نظامی میتواند دستور مسوتقیم جهوت
تخریب آو خانه یا بنا یا زمین را صادر نماید (.)Defence (Emergency) Regulations, 1945

این قانوو توسر بریتانیا در زماو قیمومت این کشور بر فلسطین وضع شد .با توجه بوه مواده  ۴۳از
قوانین  19۰7الره و ماده  ۶۴کنوانسیوو ژنو در ارتباط با حمایت از افراد غیر نظامی در زماو جنه،
1- Administrative Demolition
2- Military-need Demolition
3- Punitive Demolition
4- Public Order and Safety
5- Defence (Emergency) Regulations, 1945
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مقامات اسراییلی ادعا میکنند که مقررات (اضوطراری) دفواعی "بخوش جودایی ناپوذیر" از حقووق
کیفری در سرزمینرای اشغالی باقی میمانند .ارتش بریتانیا در فلسوطین در سوالرای 1936- 39
در جریاو شورشرای عربی از تخریب تنبیهی استفاده کرد و  5000خانه فلسطینی را تخریب کورد
( .)Samuel, 2014: 11اما ارتش بریتانیا تنها خانهرای عرارای فلسطینی را تخریب میکورد ،بوا
وجود حمالت عمده از سوی سازماورای زیر زمینی یهودی رمنووو بمبگوذاری مقور فرمانودری
بریتانیا در رتل کینه دیوید در قدس و اعدام گوروه بانواو بریتانیوایی ،ررگو خانوهرای یهودیواو
تخریب نشد .رفتاررای اولیه اسراییل در تخریب منازل فلسطینی کامال مشابه رفتاررای بریتانیا بود.
موشه دایاو ،وزیر دفاع اسراییل در طول سالرای اولیه اشغال اسراییل و معموار سیاسوت تخریوب،
این سیاست را که ابتدا در طول خدمت نظامیاش در ارتش بریتانیا یاد گرفته بود در کرانه بواختری
ب ار برد .با ورود نیروی نظامی اسراییل به کرانه باختری و غو ه در  ،19۶7ارتوش اسوراییل ،اقتودار
کامل اجرایی و قانونی خود را بر این مناطق اعمال کرد .نه فرماندری نظامی و نه کنست ،مقوررات
 119را لغو ن ردند و به نیروی نظامی اسراییل اجازه دادند تا رفتار تخریب تنبیهی خود را در اسراییل
و سرزمینرای اشغالی (کل فلسطین) ادامه درد (.)Samuel, 2014: 12

این قانوو در  1994توسعه پیدا کرد که بر اساس آو ارتش میتوانست حتی خانوهرای افوراد
کشته شده را رم تخریب نماید .در  1996دادگاه به اسراییل اجازه داد تا ایون تاکتیوک را حتوی بوه
خانهرای فلسطینیاو ساکن در اسراییل نی توسعه درد .دادگاه عالی رموواره در مواجوه بوا خواسوت
سیاست مداراو انعطاف پذیر بوده است :در طول دومین انتفاضه در اوایل دره  ،2000این دادگاه بوه
ارتش اجازه داد تا حق اطالع فلسطینیاو قبل از تخریوب خانهرایشواو را نادیوده بگیورد Silver, 9

).)October 2015
ات ای مستمر اسراییل به این قوانین و به ویژه ماده  )1(119از جنبهرای مختلف موورد انتقواد
قرار گرفته است .در رابطه با خود قوانین دفاعی ،این ن ته باید خاطر نشواو شوود کوه ایون قووانین
توسر بریتانیا بالفاصله قبل از پایاو قیمومتش بر فلسطین در سوال  1948لغوو شود .لوذا ،مقاموات
1- part and parcel
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اسراییل نمیتوانند آو را مبنایی برای توجیه رفتاررای خود قرار درنود .پیورو مواده  ،43وقتوی کوه
اسراییل موجودیت خود را در  19۴۸اعالم کرد ،این قوانین ،قوانین در حوال اجورا در ایون سورزمین
نبودند .موضع اسراییل این است که قصور دولت بریتانیا برای انتشار دستور لغو این قوانین در مجلوه
رسمی فلسطین مانع از لغو این قوانین شده است .در رمین راستا ،قانوو اساسوی اردو نیو در موی
 19۴۸این قوانین را ساقر کرد ،اما اسراییل تأکید دارد که ابطال باید صریح باشد .دولترای بریتانیا
و اردو رر دو م رر توضیح دادهاند که از نظر آنها این قوانین توسر آنها در  19۴۸لغو شودهاند .لوذا
قوانین دفاعی  1945در سرزمینرای اشغالی اعتباری ندارد .عالوه بر این اگر قانوو موذکور قوانوو
اجرایی در  19۶7محسوا شود ،نمیتواند به لحاظ حقوقی قابول ات وا باشود (Darcy , 2003:11-

 .)13ماده  ۶۴کنوانسیوو چهارم ژنو توضیح میدرد که قانوو محلی تنها زمانی قابل اجرا است که
"مانعی در برابر کاربرد کنوانسیوو حاضر" نباشد .تفسیر رسمی شرح میدرد کوه "وقتوی کوه قوانوو
کیفری سرزمین اشغال شده با موادی از این کنوانسیوو در تعارض باشود ،کنوانسویوو بایود تورجیح
داده شود" (.)Pictet, 1958: 336
اصطالح "تخریب منازل" چهار جنبه مختلف را دربر میگیرد که رریک به نتایج ی سانی خوتم
میشوند یعنی :اخراج فلسطینیرا از خانهرایشاو .این شامل تخریب کامل ،تخریوب ج یوی ،پلموب
کامل و پلمب ج یی میشود .در رر دو تخریب کامل و تخریب ج یی بولدزر و مواد منفجوره موورد
استفاده قرار میگیرد .از سوی دیگر ،پلمب من ل ،به تخلیه ساکنین میانجامد و پلموب ج یوی نیو
برخی اتاقرا را غیر قابل س ونت میکند .رر یک از تخریبرای تنبیهی توسور ارتوش اسوراییل و
آژانس امنیت این کشور موسوم به شاباک1صورت میگیرد .دراین رابطه دادگاهرای اسوراییلی بورای
سرزمینرای اشغالی2دو نوع مجوز صادر میکند :مجوز پلمب و مجوز تخریب .اگور مجووزی بورای
پلمب صادر شود ،نیروی نظامی اسراییل میتوانند بالفاصله آو خانوه را پلموب کننود بودوو این وه
اعالم قبلی به ساکنین آو خانه داده باشند .اگور ح وم تخریوب صوادر شوود ،سواکنین آو خانوه از
1- Shabak
2- IDF’s Legal Counsel for the Occupied Territories
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فرماندری نظامی اخطار تخریب دریافت میکنند و ساکنین آو ظرف مودت  ۴۸سواعت ،میبایسوت
آو خانه را تخلیه میکنند .آنها میتوانند ظرف  48سواعت درخواسوت تجدیود نظور را بوه فرمانوده
نظامی ارائه کنند .اگر فرمانده نظامی درخواست تجدید نظر را رد کند به سواکنین  ۴۸سواعت وقوت
داده میشود تا درخواست استیناف دیگری را به دادگاه عالی اسراییل ارائه درند .اموا از زمواو آغواز
اشغال فلسطین ،این دادگاه ریچ وقت روند تخریب منازل را متوقف ن ورده اسوت .در بیشوتر مووارد
تخریب خانهرا ،افرادی که خانهرایشاو تخریب میشود ریچ تالشی برای جنایت ن رده یا مرت وب
یک جنایتی نشدهاند (.)Samuel, 2014: 14

مروری بر اح امی که توسر دادگاه عالی اسراییل صادر شده است ،نشاو میدرد کوه دادگواه
حتی ح م تخریب منازلی را صادر کرده است که شخص مظنوو آو خانه را اجاره کرده بود یا وقتی
که مالک اصلی پدر مظنوو بووده اسوت و از رفتوار پسورش اطالعوی نداشوته و حتوی آو را تأییود
نمیکرده است یا وقتی که دهرا عضو خانواده مظنوو از جمله بنهرا در آو خانه اقامت داشوتهاند و
خانه دیگری ج آو نداشتند .دادگاه معتقد است که ردف از تخریب تنبیهوی منوازل مجوازات فورد
مظنوو برای عمل مورد اتهامش نیست ،بل ه برای بازداشتن سوایر فلسوطینیرا از ارت واا جورایم
مشابه است( .)Samuel, 2014: 14نمونهرای فراوانی وجود دارد که صورفا واحود مسو ونی فورد
مظنوو تخریب نشده است بل ه رمه واحدرایی که در یک ساختماو قرار دارند ،جهوت ترسواندو و
بازداشتن دیگراو ،تخریب شدند و رمه ساکنین آواره شدند.
این ن ته مهم است که روند تخریب منازل صرفا با تخریب آنها تمام نمیشود .زمانی که خانه
تخریب میشود ،نیروی نظامی اسراییل زمینی که خانه بر آو بنوا شوده بوود را مصوادره میکننود و
خانواده ای که در آو خانه زندگی میکردند از بازسازی آو خانه منع میشوند .به عنواو مثال اغلوب
خانوادهرای آوارگانی که به تازگی خانه آنها تخریب شده است ،از سوی "آژانس ملول متحود بورای
یاری و اشتغال به کار پنارندگاو فلسطینی" 1چادری دریافت کردند تا بور روی ویرانوهرای خانهشواو
برپا کنند ،اما نیروی نظامی اسراییل حتی چادر آنها را نی تخریب کردند (.)Samuel, 2014: 16
1- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees
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ب .تخریب اداری

1

در این نوع تخریب رژیم صهیونیستی خانهرایی را ویراو کرده است که از نظور ایون رژیوم مجووز
ساخت نداشتند .اسراییل این نوع تخریب را بر اساس ماده  43و  55کنوانسیوو  1907الره توجیوه
میکند که قدرت اشغالگر را مسئول "امنیت و نظم عمومی" میداند کوه بایود بور اسواس قووانین و
مقررات موجود در سرزمینرای اشغالی و بر اساس منافع مردم سرزمینرای اشوغالی اعموال شوود.
قدرت اشغالگر نمیتواند قوانین و مقررات سرزمینی را که اشغال میکند تغییر درد مگر آن ه اجورای
آو مم ن نباشد .جدای از اختیارات اجرایی قدرت اشغالگر ،بر اساس ماده  53کنوانسویوو ژنوو رور
گونه تخریب داراییرایی که به ریچ وجه ضرورتی جهت عملیات نظامی ندارد ،ممنوع است .مطابق
این ماده ،تخریب اداری در سرزمینرای اشغالی یک امتیاز ویوژه بورای قودرت اشوغالگر محسووا
نمیشود ( .) Harvard University, 2004,در واقع ،تخریبرایی که رژیم صهیونیستی بوه ایون
منظور انجام میدرد ،کامال در تضاد با مقررات بینالمللی است .چراکه ،این تخریبرا نوه در جهوت
ضرورت نظامی بل ه به منظور بازداشتن فلسطینیاو از انجام رر گونه عملیات ضد اشغال اسوت ،بوه
گونهای که از سال  19۶7بیش از  ۲۶ر ار منازل فلسطینی در شرق قودس ،کرانوه بواختری و نووار
غ ه تخریب شده است و تنهوا  ۵درصود از ایون تخریبروا صورفا بوه دالیول امنیتوی بووده اسوت
( .)Samuel, 2014: 16مضاف بر این ه ادعایی که ایون رژیوم بورای نداشوتن مجووز میکنود،
پوششی برای ارداف خود میباشد چرا که تاکنوو ررگونه درخواست مجوز فلسطینیاو برای سواخت
منازل از سوی دادگاهرای اسراییلی رد شده است.
امروزه سیاست تخریب منازل عمدتا جهت اعمال فشار به خانوادهرایی که فرزندانشاو عملیات
استشهادی انجام دادهاند ،یا به مبارزاو فلسطینی کمک میکننود ،بوه کوار مویرود و ارتوش رژیوم
صهیونیستی این اقدام را به عنواو عاملی بازدارنده بورای انجوام عملیاتروای استشوهادی میدانود
(قاسمی.)129 :1389 ،
1- Administrative demolition
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ج .تخریب نظامی

1

ی ی دیگر از مبانی حقوقی که پایه استدالل دولت اسراییل در تخریب منازل مسو ونی فلسوطینیاو
است ضرورت نظامی است .در راستای این سیاست برخی منازل و تأسیسات فلسطینی کوه موانع از
اجرای سیاسترای امنیتی و اقدامات ارتش رستند ،باید تخریب شووند .بوه ایون دلیول بسویاری از
منازل و تأسیسات فلسطینی به ویژه آنهایی که ن دیک شوهرکرای یهودینشوین یوا پادگاوروا و
مراک نظامی قرار داشتند یا تردد در شب ه جادهرای مورد استفاده ارتش و نیرورای امنیتی را دچوار
اخالل میکردند ،به وسیله ارتش اسرائیل تخریب شدند (قاسمی" .)129 :1389 ،اسرائیل بوه برخوی
مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله مواد  49و  53چهارمین کنوانسویوو ژنوو کوه قودرت
اشغالگر را مجاز میکند در صورت اقتضای ضرورت نظامی اقداماتی در سرزمین اشغال شده ،انجوام
درد ،استناد میکند .بند  2ماده  49چهارمین کنوانسیوو ژنو ممنوعیت انتقال اجباری اشخاص مورد
حمایت ساکن اراضی اشغالی را در صورتی که ضرورترای عالیه نظامی قدرت اشغالگر توجیه کنود،
مقرر میدارد که:

"دولت اشغالگر میتواند در صورتی که امنیت ارالی یا ضرورترای عالیه نظامی ایجواا کنود،
به تخلیه تمام یا قسمتی از ناحیه اشغالشده مبادرت کند"...
اما رمنناو که عبارت فوق نشاو میدرد ،در ایون بنود از مواده  49سوخن از تخلیوه اروالی
سرزمین اشغالی است و نه انتقال اجباری مردم؛ از سوی دیگر ،تخلیوه اراضوی اشوغالی یوک اقودام
موقتی است که برای حفظ منافع و امنیت آو مردم انجام میشود و با تضمینات پیشبینی شوده در
رماو ماده رمراه است .ی ی از تضمینات مقرر این است که اشخاص تخلیه شده بایود بوه محو
پایاو مخاصمه به کانوو خود عودت داده شوند .دیواو خاطر نشاو میکند کوه حتوی ایون اسوتثناء
شامل بند آخر ماده  49نمیشود .بر اساس این بند از ماده  ،49انتقال بخشی از جمعیت غیرنظوامی
دولت اشغالگر به سرزمین اشغال شده ممنوع است و ریچ دلیلی این امر را توجیه نمیکند.

ل وم حفظ حرمت اموال خصوصی موردم از طورف قودرت اشوغالگر بوا صوراحت در مواده 46
1- Military demolition
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عهدنامه چهارم 1907م .الره مقرر شده است .بر اساس این ماده:

"دولت اشغالگر باید به مال یت خصوصی در سورزمینرای اشوغالی احتورام بگوذارد .از ایون رو
انهدام اموال خصوصی بدوو ضورورت مبورم نظوامی ،یوا در صوورتی کوه صورفا بورای رودفرای
انتقامجویانه یا خسارت بار به دشمن باشد ،ممنوع است".
در رابطه با تخریب منازل به منظور ساخت دیوار حایل ،دیواو ضمن توجه به موضوع "ضرورت
نظامی" معتقد است که گرچه در بعضی شرایر معین ،ضرورت نظامی در سرزمینرای اشغالی حتوی
پس از پایاو عملیات نظامی مورد استناد قرار میگیرد اما بر اساس مستندات پرونوده ،تخریبروای
انجامشده در سرزمینرای اشغالی بر خالف نهی صریح ماده  53چهارمین کنوانسویوو ژنوو بووده و
دیواو قانع نشده است که "تعقیب ارداف امنیتی توسر اسرائیل ،ترسیم نقشه دیوار در مسیر انتخاا
شده را ایجاا میکرد" (رأی مشورتی دیواو ،بند )135؛ رمننین ،دیواو ساخت دیوار در مسیر مورد
نظر را تنها راه محافظت از منافع اسرائیل در برابر تهدیدرایی که مم ن است علیه آو صورت گیرد،
نمیداند (رأی مشورتی دیواو ،بند  ".)137بنابراین ،از نظر دیواو تخریب منازل و اراضی اشغالی بوه
منظور ساخت دیوار با ریچ گونه ضرورت نظامی و مالحظات امنیتی قابول توجیوه نیسوت و نقو
تعهدات بینالمللی اسرائیل محسوا میشود (حبیب زاده.)86-87 :1384 ،
"تخریب تنبیهی" :شکلی از مجازات جمعی و نقض حقوق بینالملل
مهمترین منابعی که تعهدات و ال امات حقوقی قدرت اشغالگر را تعریف میکند عبارتند از:
 .1مقررات مربوط بوه حقووق و فررنوه جنوه زمینوی( 1مقوررات الروه) کوه بوه چهوارمین
کنوانسویوو حقووق جنوه زمینووی2موور  18اکتبور  1907الروه الحوواق شوده اسوت ( Hague

 .)Convention, 1907ماده  53آیین نامه الره میتواند به عنواو کتاا رارنموای حقووق اشوغال
برای مقامات سرزمین اشغالی تلقی شود و شامل سرنخرای کلیدی است که تعهدات و حقوق قدرت

1- Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land
2- Fourth Convention Respecting the Laws of War on Land
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اشغالگر را برجسته میکند ( .)Samuel, 2014: 3

 .2چهارمین کنفرانس مربوط بوه حمایوت از زنودانیاو غیرنظوامی در زمواو جنوه1موور 12
آگوست  1949ژنو(کنوانسیوو چهارم ژنو)

2

ی ی از قواعد اساسی معارده الره در مورد سورزمینرای اشوغالی ٬حمایوت از حرموت امووال
خصوصی و ممنوعیت غارت و انهدام آنها از سوی قدرت اشغالگر است .تعهد قدرت اشغالگر به حفظ
حرمت اموال خصوصی به طور صریح در ماده  46مقررات الره توجه شده است " :قودرت اشوغالگر
باید به مال یت خصوصی در سرزمینرای اشغالی احترام بگذارد .از این رو ٬انهدام امووال خصوصوی
بدوو ضرورت مبرم نظامی ،٬یا در صورتی که صرفا در جهت ردفرای انتقامجویانه یا خسوارت بوار
به دشمن باشد ٬ممنوع است (حبیب زاده.)79 :1384 ،
نوع رفتاررا و مجازات خانوادهرای قربانیواو از سووی اسوراییل ،صوریحا بوا مقوررات حقووق
بینالملل در تعارض است .این یک قانوو بنیادین در حقوق بینالملل است که افراد بایود صورفا بوه
خاطر رفتاری که خود شخصا انجام دادهاند ،مجازات شوند .استنباط از این اصل که مسئولیت فردی
را نشاو میدرد ،این است که افراد یا گروری از آنها نمیتوانند به خاطر اعمالی کوه سوایرین اعوم
بستگاو یا رم محلیرای آنها انجام میدرد ،مجوازات شووند .در راسوتای ایون اصول ،بسویاری از
نظامرای حقوقی داخلی صریحا اعمال مجازات جمعی را منوع کردهانود .حقووق بینالملول صوریحا
مجازات جمعی و غیر فردی اشخاص را منع کرده است .در رر دو مقررات حقوق بشور بینالمللوی3و
حقوق بشردوستانه بینالمللی4بور ماریوت فوردی مجوازات شودیدا تأکیود شوده اسوت ( Darcy ,

.)2003:17
حال باید دید که ماده  119مقررات (اضطراری) بریتانیوا کوه اسوراییل بوه آو اسوتناد میکنود
چگونه با حقوق بینالملل و حقوق بشر دوستانه در تعارض است؟
1- Fourth Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
2- Fourth Geneva Convention
3- International human rights
4- International Humanitarian Law
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این قانوو اجازه تصرف رر خانه ،بنا یا زمین و تخریب بعدی آنها و ررچی ی که در داخل آنها
قرار دارد ،به عنواو یک اقدام تنبیهی در برابر ارت اا رفتاررای غیر قانونی ،را صوادر میکنود .ایون
مجازات علیه رر فعالیت خصمانه که از داخل آو خانهرا و بنارا و یا بوسیله ساکنین خانهرای دیگر
در رر حوزه  ،منطقه یا شهر ،روستا ،محله یا خیاباو نشأت گیرد ،تحمیل میشود .به لحواظ نظوری،
یک فرمانده نظامی مم ن است دستور تخریب یک خانه یا خانهرایی را صادر کند بور اسواس ایون
ظن که برخی از ساکنین آو مشارکت یا معاونت در انجام یک جرم داشته و یوا رمدسوت در انجوام
جرم بودهاند .این ماده ریچ ارتباطی بین مرت بین و آنهایی که مجوازات میشووند غیور از ن دی وی
جغرافیایی بر قرار نمیکند .ماده  ۵۳از کنوانسیوو چهوارم ژنوو تخریوب دارایوی را منوع میکند"بوه
استثنای این ه آو تخریب بالضروره به جهت عملیات نظامی اتفاق بیافتد" .قانوو مشابه دیگری نیو
وجود دارد که به ماده  ۲۳قوانین  19۰7الره بر میگردد کوه تصوریح میکنود "تخریوب و توقیوف
داراییرای دشمن ممنوع است مگر این ه آو تخریب یا توقیف ال اما به خاطر ضورورترای جنگوی
صورت گرفته باشد ".در واقع ،تخریب منازل که به عنواو یک اقدام تنبیهی انجام میشود ،ررگونوه
توجیه مبنی بر ضرورترای مطلق نظامی را بی اثر میکند" (.)Darcy , 2003:13
مطابق ماده  )1(119مقررات (اضطراری) بریتانیا یک فرمانده نظامی در اعمال اقتدار ویژه خود
صالحیت کامل دارد؛ ریچ شرطی جهت طی کردو روند قضوایی قبول از تحمیول مجوازات موذکور
اختیار نشده است .نگرانی بیشتر مربوط به این واقعیت است که صرفا شک یک فرمانده نظوامی در
رابطه با ارت اا یک جرم ،برای اعمال مجازاترای فرا قضایی کافی اسوت .حقووق بشور دوسوتانه
بینالمللی ایجاا میکند که باید به یک مظنوو فرصت دادرسی قبل از تحمیول ررگونوه مجوازات
کیفری داده شود .چهارمین کنوانسیوو ژنو تأکید کرده است که حقوق و تشریفات قانونی باید توسر
قدرت اشغالگر رعایت شود .این حقوق شامل حق دادرسی متعارف به منظور اطالع از اتهامات ،حوق
وکالت برای ارائه مدارک و دعوت از شهود و حق استیناف میشود .وقتی که قودرت تخریوب یوک
خانه صرفا مت ی به یک مقام اجرایی باشد و حق محدود برای تجدیدنظر وجود داشوته باشود ،ایون
نق

آش ار قوانین حقوقی بینالمللی است که میگوید اقدامات کیفری نمیتواند فراقضایی بر افراد
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تحمیل شود .حتی حق تجدیدنظر قضایی ح م تخریب که پیش از این وجود داشت ،بوسیله تصمیم
دادگاه عالی اسراییل برداشته شد .عالوه بر نق

حق مال یت و نمونه خشن مجازات فورا قضوایی،

تخریب خانهرای فلسطینی ،رمننین میتواند به عنواو ش لی از مجازات یا رفتارروای تحقیرآمیو ،
غیر انسانی و ظالمانه دیده شود .این قبیل رفتاررا از سوی کنوانسیوو "منع ش نجه و سایر رفتاررا و
مجازاترای ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیرآمی " 1نهی شده است .این کنوانسویوو توسور اسوراییل در
 ۳اکتبر  1991به تصویب رسیده است .ماده  1۶این پیماو دولتروای امضوا کننوده کنوانسویوو را
متعهد میسازد که آنها "باید متعهد شووند توا در تموامی قلمورو سورزمین شواو موانع از رفتارروا و
مجازاترای ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیرآمی شوند" (.)Darcy , 2003:14-15
در قانوو بینالمللی حقوق بشر 2منع مجازات جمعی به وضوح تأکید شوده اسوت .مواده  )۳(۵از
کنوانسیوو آمری ایی حقوق بشر مقرر میدارد که "مجازات نباید غیر از جانی ریچ شخص دیگری را
دربر بگیرد" ( (American Convention on Human Rights, 1978رمننین ،منشور آفریقایی
حقوق بشر در ماده  7تصدیق میکند که "مجازات شخصی است و فقر میتواند بر مجورم تحمیول
شود" )  )African Charter on Human and Peoples‘ Rights, 1986در حقوق بشر دوستانه
بینالمللی 3نی منع مشابهی و البتوه جوامع تور در رابطوه بوا مجوازات جمعوی وجوود دارد .مواده ۸7
کنوانسیوو سوم ژنو که از زندانیاو جنگی حمایت میکند ،ررگونه "مجازات جمعی را به خاطر رفتوار
شخصی" ( Geneva Convention III Relative to the Treatment of Prisoners of War,

 )1949منع میکند .در پروت ل ضمیمه به کنوانسیوو سوم ژنو مصووا  1977چنوین آموده اسوت
"ریچ شخص نباید مورد محاکمه قرار گیرد مگر بر پایوه مسوئولیت کیفوری فوردی" .ایون پروت ول
صریحا اعمال مجازات جمعی "در رر زماو و در رر م او ابدا" منع میکند .دادگاه بینالمللی کیفری
برای رواندا صریحا مجازات جمعی را به عنواو یک جنایت محسوا میکنود .دو پیمواو وجوود دارد
1- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
2- International Human Rights Law
3- International humanitarian law
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که حمایت از شهرونداو را تضمین میکند ،کنوانسیوو  19۰7الره و کنوانسویوو چهوارم ژنوو ،کوه
اعمال مجازات جمعی را شدیدا منع میکنند .ماده  ۵۰از آیین نامه الره که بوه کنوانسویوو 19۰7
الره ضمیمه شده است ،مقرر میدارد که "رویچ مجوازات یوا جریموه عموومی یوا چی روای دیگور
نمیتواند به علت عمل {برخی} افراد بر مردم تحمیل شود به این خاطر که آنها نمیتوانند به طوور
مشترک یا تک تک مسئول تلقی شوند ".ماده  )1(۳۳از کنوانسیوو چهارم ژنوو بوا تأکیود بور اصول
مسئولیت فردی ،مجازات جمعی را مطلقا منع میکند" :رویچ شوهروندی مم ون نیسوت بوه خواطر
رفتاری که او انجام نداده است مجازات شود .مجازات جمعی یا و رمننینی رموه اشو ال ارعواا و
تروریسم ممنوع است" .ماده  )1(۳۳کنوانسیوو چهارم ژنو از ماده  ۵۰مقررات الره ناشی شده است.
این ماده نهی صریح و شفافی نسبت قوانین قبلی در رابطه با مجازات جمعی اعمال کرده است .این
ماده ماریت شخصی مجازات را تصدیق میکند و بیواو میکنود کوه "مسوئولیت شخصوی اسوت و
مم ن نیست که مجازات را به افرادی که نقشی در ارت اا آو عمل نداشتند ،تحمیل شوود" دامنوه
این نهی بسیار گسترده است و شامل مجازات از رمه نوع آو میشود ،خواه توسور دادگواه اعموال
شود خواه توسر یک ارگاو اجرایی (.)Darcy , 2003:17-19
جمله دوم از ماده  )1(۳۳مقرر می دارد که "مجازات جمعی و رمینطور رور نووع رفتوار رعوب
انگی یا تروریسوتی ممنووع اسوت"( )Fotrth Geneva Convention, 1949در ایون راسوتا ،حنوا
عیسی 1،استاد حقوق بینالملل در دانشگاه بیرزیت2معتقد است که تخریب منوازل فلسوطینی توسور
اسراییل نق

ماده  33چهارمین کنوانسویوو ژنوو ( )1949اسوت .کنوانسویوو چهوارم ژنوو از غیور

نظامیاو در زماو جنه حمایت میکند بر اسواس مواده  33ایون کنوانسویوو "رویج شوخص موورد
حمایتی به خاطر یک جرمی که او شخصا آو جرم را مرت ب نشده است ،مجازات نخوارد شود ".بور
اساس این کنوانسیوو" ،تنبیه جمعی" و "انتقام" علیه جمعیت و داراییرای آنهوا ممنووع اسوت .ایون
رفتار اسراییلیرا رمننین با ماده  53رماو کنوانسیوو که تخریب اموال منقوول و غیور منقوول را
1- Hanna Issa
2- Birzeit University
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منع میکند ،در تعارض است .عالوه بر این  ،ماده  17اعالمیه جهانی حقوق بشر1را نی نق

کورده

است که میگوید" :ریچ کس نباید بی دلیول از مال یوت بور امالکوش محوروم شوود" ( Melhem,

.)2015
قدرت اشغالگر بر اساس حقوق بشردوستانه مدرو که مبنای آو کنوانسیوورای چهارگانه ژنوو
 1949است وظایف و مسئولیترای متعددی را بور عهوده دارد .در واقوع ،کنوانسویوو چهوارم ژنوو
برخالف کنوانسیوورای الره ،٬با حمایت از جمعیت غیرنظامی ،وظایف بی شوماری نیو بورای اداره
ب ،قدرت اشغالگر نه یک نیوروی
سرزمین تحت اشغال به قدرت اشغالگر تحمیل میکند .بدین ترتی ٬
ناظر ،بل ه یک اداره کننده کامل است (ضیایی.(215-220 :1380 ،
سازماو دیده باو حقوق بشر2در نوامبر  2014گفوت کوه تخریوب منوازل فلسوطینی از سووی
اسراییل که مال ین آنها متهم به انجام عملیات انتحاری شدهاند به "مجازات جمعی و جنایت جنگی
میماند که به طور عمدی و غیر قانونی افورادی را مجوازات میکنود کوه رویچ جرموی را مرت وب
نشدهاند ".سحر فرانسیس3،مدیر انجمن حقوق بشر الدمیر4،گفت که "تخریوب منوازل فلسوطینی بوه
مثابه مجازاتی جمعی است که بر اعضای خانواده فردی که متهم به انجام عملیات انتحواری اسوت،
تحمیل میشود  .این نقضی بر کنوانسیوو ژنو است" از نظر وی "اسراییل از وضعیت امنیتی به عنواو
بهانهای برای پیشبرد سیاست تخریب منازل ،سوء استفاده میکند ".فادی ناحواس 5،محقوق مسوایل
ارتش اسراییل و امنیت ملی اسراییل در تریبوو فلسطینی مطالعات اسراییل ،اظهار داشت" :اسوراییل
در تخریب منازل فلسطینیاو از ریچ قانونی تبعیت نمیکند و رموواره نسوبت بوه کرانوه بواختری و
قدس به عنواو حوزهرای تحت اشغال نظامی رفتار میکند .قووه قضواییه اسوراییل دسوت دسوتگاه
نظامی را بازگذاشته است ".وی معتقد است که "دستگاه قضایی اسراییل تحت روا و روس دسوتگاه

1- Universal Declaration of Human Rights of 1948
2- Human Rights Watch
3- Sahar Francis
4- al-Dameer Association for Human Rights
5- Fadi Nahas
شماره  32و 33

 116فصلنامه مطالعات فلسطین

نظامی است و با تأییدیه ح ومت ،رر تصمیم کیفری را که بخوارد میگیرد .ارتش اسراییل سیاست
تخریب منازل فلسطینیرا را به منظور بازداشتن آنها ،احیا کرده است بدوو این وه رویچ نگرانوی در
رابطه با مسایل انساو دوستانه و حقوق بینالملل داشوته باشود"( .)Melhem, 2015ایون سیاسوت
ش لی از مجازات جمعی است و از نظر حقوق بینالملل و حقوق بشر بوه عنوواو جنایوت جنگوی و

جنایت علیه انسانیت محسوا میشود (.)Darcy, 2003
اسراییل با بهرهبرداری از استدالل امنیت محور دادگاه عالی ،تخریب منازل فلسوطینیاو را بور
پایه مقررات (اضطراری) دفاعی بریتانیا در  ،1945توجیه 1میکند.
اعتراضات و انتقادات زیادی بر علیه اسراییل در رابطه با اجرای ماده  119مقررات (اضطراری)
دفاعی در تخریب منازل فلسطینیاو صورت گرفته است .برخی از آنها را میتواو به شرح زیور ذکور
کرد:
 .1کمیسیوو نظوامی «شوانی» بورای ارزیوابی سیاسوت تخریوب منوازل ارتوش اسوراییل در
سرزمینرای اشغالی2در گ ارش  ۲۰۰۵این کمیسیوو ،اعالم کرد کوه تخریوب تنبیهوی یوک اقودام
نامشروعی از نظر حقوق بینالملل است.
 .2فسخ شدو مقررات (اضطراری) دفاعی  : 19۴۵تخریب کیفوری فاقود پایوه حقووقی اسوت
چراکه این مقررات از سوی پارلماو بریتانیا فسخ شد .سوه روز قبول از پایواو قیموموت بریتانیوا بور
فلسطین ،دستور لغو3این مقررات صادر شد و در روزنامه رسمی در لندو منتشر شد ،اموا در روزناموه
رسمی فلسطین منشر نشد .دادگاه عالی اسراییل به خواطر این وه ایون دسوتور در روزناموه رسومی
فلسطین منتشر نشد لذا معتقد است که این دستور معتبر نیسوت و مواده  119مقوررات (اضوطراری)
بریتانیا رنوز به قوت خود باقی است.
 .3تعهد اسراییل به تبعیت از کنوانسیوو چهوارم ژنوو اسوراییل را محودود میکنود و تخریوب
1- Defence (Emergency) Regulations of 1945
2- The Shani Military Commission for the Assessment of the IDF’s House
Demolitions Policy in the Occupied Territories
3- Revocation Order
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تنبیهی تحت مواد  ۵۳ ،۳۳و  71این کنوانسیوو منع شده اسوت .دادسوتاو کول اسوراییل در 1971
اعالم کرد که اسراییل تصمیم گرفته است تا از جنبهرای دوستانه کنوانسیوو ژنو تبعیت نمایود .لوذا
این رژیم باید به این تعهد احترام بگذارد و نیروی نظامی اسوراییل بایود در راسوتای مقوررات بشور
دوستانه کنوانسیوو ژنو حرکت کند که نمونه بارز آو منع مجوازات جمعوی اسوت کوه در مواده 33
تصریح شده است یا منع تخریب اموال (بدوو دلیل نظامی) تصریح در ماده  53و یوا منوع مجوازات
بدوو محاکمه که در ماده  71قید شده است .لذا ریچ دلیل حقوقی نمیتواند مبنای تخریب تنبیهوی
باشد (.)Samuel, 2014: 17-18

 .4تفسیر نادرست اسراییل از ماده  ۲کنوانسیوو چهارم ژنو :در واقع ،کنوانسیوو چهارم به طور
کامل در سرزمینرای اشغالی قابل اجرا است .ادعای اصلی اسراییل علیه قابلیت اجرایی کنوانسیوو
چهارم ژنو در سرزمینرای اشغال مبتنی بر تفسیر مجادلهآمی از پاراگراف دوم از ماده  ۲است .ایون
پاراگراف میگوید " :کنوانسیوو باید نسبت به رمه نوع اشغال کلی و ج یی سورزمین طورف معظوم
قرارداد اعمال شود ،حتی اگر اشغال مذکور با ریچ مقاومت مسلحانه مواجه نشوود .اسوراییل ایون را
چنین تفسیر میکند که عبارت "اشغال سرزمین طرف معظوم قورارداد"1قابلیوت اجرایوی کنوانسویوو
چهارم ژنو را نسبت به سرزمینرای اشغالی که توسر جامعه بینالمللوی بوه عنوواو سورزمین یوک
دولت حاکمه طرف معظم قرارداد  ،مورد شناسایی قرار گرفته باشود ،محودود میکنود .اموا اسوراییل
معتفد است که این سرزمینرای اشغالی مورد شناسایی جامعه بینالمللی قرار نگرفته بود و در زماو
اشغال نظامی تحت حاکمیت ریچ کشوری نبوده است و بوه عنوواو سورزمین یوک دولوت متعارود
کنوانسیوورای ژنو تلقی نمیشده است ،لذا کنوانسیوو ژنو نمیتواند در رابطوه بوا ایون سورزمینرا
مورد استناد باشد .این تفسیر از ماده  ۲کنوانسیوو به وسیله متخصصین برجسته حقوقی در داخول و
خارج از اسراییل رد شده است .از آنجا که اسراییل و اردو رر دو طرفرای کنوانسیوو چهوارم ژنوو
رستند و از آنجا که این کنوانسیوو شامل "رمه موارد جنهرای اعوالو شوده و رور نووع بحوراو

”1- “occupation of the territory of a High Contracting Party
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مسلحانه"-1از جمله جنه  - 19۶7بین طرفرای کنوانسیوو میشود ،این کنوانسویوو نسوبت بوه
کرانه باختری قابل اعمال است خواه این سرزمین توسر جامعه بینالمللی به عنوواو سورزمین اردو
مورد شناسایی قرار گرفته باشد خواه خیر .بنابراین ،کنوانسیوو ژنو به طور کامل شامل کرانه باختری
میشود و تخریبرای تنبیهی تحت ماده  ۵۳ ،۳۳و  71منع شده است .دادگاه عالی اسراییل نی بور
این اعتقاد است که کنوانسیوو چهارم ژنو در جایگاه حقوق بینالملل معارودهای اسوت ،لوذا ،بودوو
مصوبه کنست قابل اعمال در دادگاهرای داخلی نیست (.)Samuel, 2014: 19

در پاسخ باید گفت ،ررچند اسرائیل عضو کنوانسیوو چهارم الره 1907م .نیست اما با توجه به
این ه مقررات این کنوانسیوو به قواعد عرفی تبدیل شدهاند ،لوذا ،رموه دولتروا از جملوه اسورائیل
نسبت به تعهدات مندرج در آو ملت م رستند .دیواو در رد ادعای اسرائیل مبنی بور اشوغالی نبوودو
سرزمین فلسطین به ماده  42این کنوانسیوو استناد میکند .این ماده مقرر میکند" :یوک سورزمین
رنگامی که تحت اشغال و حاکمیت ارتش دشمن قرار بگیرد ٬سرزمین اشغالی محسوا میگردد"...
سرزمینرای واقع مابین خر سب و مرز شرقی سابق فلسطین ٬در سال 1967م .به اشغال اسورائیل
درآمد؛ بنابراین ،طبق حقوق بینالملل عرفی این سرزمینرا اشغالی محسوا میشود و حوادثی کوه
اند این وضعیت را به ریچ وجوه تغییور ندادهانود (رأی مشوورتی
از آو زماو در فلسطین به ر داده ٬
دیواو بند()78حبیب زاده .)76-77 :1390 ،لذا کنوانسیوو چهارم الره در سرزمینرای اشغالی قابل
٬
اجرا است .مضاف بر این ه دیواو دالیل دیگری در رد ادعای اسراییل ارائه میدرود" :اوال ٬اسورائیل
در مناسبترای مختلف کنوانسیوو چهارم ژنو را در مورد سرزمینرای فلسطینی اجرا کورده اسوت.
رمننین دیواو عالی اسرائیل در رأی  30مه 2004م .خود کنوانسیوو چهوارم ژنوو را در فلسوطین
٬
قابل اجرا اعالم کرد؛ ثانیا ٬دیواو به بند اول ماده  2مشترک کنوانسیوورای ژنو استناد کرده اعوالم
میکند که بند اول این ماده به دو شرط قابول اجراسوت :وجوود یوک مخاصومه مسولحانه و وقووع
درگیری نظامی بین دو یا چند دولت متعارد .دیوواو بوا ارائوه اسوتداللرای مختلوف در رد ادعوای
ل این گونه نتیجهگیری میکند' :دیواو معتقد اسوت کوه کنوانسویوو چهوارم ژنوو در تموامی
اسرائی ٬
”1- “all cases of declared war or of any other armed conflict
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سرزمینرای اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دول متعارود قابول اجراسوت.
اسرائیل و اردو در آغاز مخاصمانه 1967م .عضو این کنوانسیوو بودند؛ بنابراین ٬کنوانسیوو م بور در
سرزمینرای اشغالی فلسطین که قبل از جنه در سمت شرقی خر سب قرار داشت و در جریاو این
جنه به اشغال اسرائیل درآمد ٬قابل اجراست ٬بدوو این ه نیازی باشد در مورد وضعیت دقیوق ایون
سرزمین در گذشته تحقیق و بررسی به عمول آیود" (رأی مشوورتی دیوواو ٬بنود( (101حبیوب زاده،
.)76-77 :1390
آثار روانی تخریب منازل
یک خانه معموال مخ نی از خاطرات شخصی ،کاالرای غیر قابل جایگ ین و دارای ارزش شخصوی،
خاطرات شاد کودکی ،دوستی و روابر شخصی ،کتاارا ،ع سرا ،نامهرا اسباا بازیرا ،لباسرا و
سایر کاالرایی است که ارزش معنوی شخصی دارند .ویرانی رور خانوه و محتویوات آو عوالوه بور
آوارگی ساکنین آو ،بدوو شک آسیب روحی جدی را به آنها وارد میسازد .مقامات اسوراییلی عمودا
این رنج را برای مجازات افرادی تحمیل میکنند که ریچ نقشی در انجام عملی نداشوتند و تخریوب
منازل آنها جهوت گسوترش تورس و وحشوت میواو فلسوطینیاو و افو ایش حوس آسویبپذیری و
درماندگی آنها صورت میگیرد آو رم صرفا به خاطر رفتاری که نفر سوم انجام داده است .این رفتار
تبدیل به سیاست رسمی دولت اسراییل شده است .کمیته سازماو ملل بر علیه ش نجه1رفتار م ورر
اسراییل در تخریب منازل فلسطینیاو را به شدت مح وم کرده است .این کمیته اعالم کورده اسوت
که این تخریب منازل فلسطینیاو نمونهای از رفتار یا مجازات ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیور کننوده
میباشد و نق

صریحی ماده  1۶این کنوانسیوو است .این کمیته اسراییل را برای توقف تخریوب

منازل فراخوانده است .سیاست تنبیهی تخریب منازل فلسوطینی ،رموواره بوه صوورت تبعی آمیو
اعمال شده است .یعنی نیرورای اشغالگر فقر خانهرای فلسطینی را تخریب مینمایند .ریچ موردی
از تخریب منازل شهرونداو اسراییلی به عنواو مجازات برای جنایایتی که مرت ب شدهاند ،مشوارده
1- United Nations Committee against Torture
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نشده است .وقتی که یک ساکن اسراییل  ۲9فلسطینی را در مسجدی در الخلیل قتول عوام کورد و
زمانی که اسحاق رابین به وسیله یک شهروند اسراییلی تورور شود ،در رویچ یوک از حواالت فووق
خانهرای این شهرونداو اسرایییلی تخریب نشد .تخریب خانهرا بوه عنوواو یوک شو ل ظالمانوه و
وحشیانه مجازات ،به طور تبعی آمی صرفا علیه شهرونداو فلسطینی ب ار میرود .ی وی از جورایم
جدی که متوجه اسراییل است ،این است که این قبیل اقدامات کیفوری کوه تحوت قوانوو )1(119
انجام میشود ،انساورای بی گناه را صرفا به خاطر اقداماتی که دیگراو مرت ب شودهاند ،مجوازات
میکند .وقتی که خانهای به خاطر اقدام ی ی از ساکنین آو تخریب میشود ،سایر سواکنین آو نیو
نتایج آو اقدام را تحمل میکنند (.)Darcy , 2003:16
از یک سو با توجه به این ه ارزش من ل برای فلسطینیرا در سایه فقور و رشود  3/7درصودی
جمعیت بسیار باالست ،و از سوی دیگر مش الت اقتصادی و دشواریرای گرفتن مجوز احداث بنوا،
موجب شده است که جمعیت زیادی در یک من ل مس ونی زندگی کنند .لذا "تخریب منو ل عوالوه
بر تأثیرات فی ی ی ،آثار روانی زیادی بر فرد ،خانواده و کل جامعه می گذارد .این احساس عمیوق در
ترک اجباری منازل در سالرای  1948و  1967ریشوه دارد .موردم اموروز فلسوطین رموواره روی
زمینی کار کردهاند که اغلب مالک رسمی آو دیگراو (انگلیسیرای استعمارگر یا یهودیاو اشوغالگر)
بودهاند .بنابراین آنها ارتباط خاصی با زمین دارند .پژواک "یوم الن به" که حاصل جنوه  1948بوود،
رمنناو در فضای ف ری فلسطینیرا شنیده میشود .این حس میاو فلسطینیرا ارمیوت مال یوت
من ل را دو چنداو میکند و به لحاظ نمادین نشاودرنده ماندگاری ،ایستادگی و ادامه بقاسوت .ایون
وقایع تاریخی به کشاکشرای امروز برای ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی معنا میبخشد .به این
دلیل من ل برای مردم فلسطین مفهومی ویژه دارد و تخریب آو تنبیهی فوقالعاده به شمار مویرود.
انع اس این ارمیت در این مثال فلسطینی قابل درک است" :وقتی یک فلسطینی میخوارد بدترین
نفرین را در حق دیگری کند ،میگوید" :یخرا بیتک" (خانوهات خوراا شوود) اسورائیلیرا بوا درک
ارمیت من ل در روانشناسی اجتماعی فلسطینیرا در مبارزه با آنهوا بوا قسواوت تموام از ایون شویوه
بهرهبرداری میکنند" (قاسمی.)129-130 :1389 ،
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در نهایت فلسطینیرا چارهای ج ش ایت در دادگاه عوالی اسوراییل ندارنود .اموا ایون دادگواه
رمواره در مقابل خواست ارتش عقبنشینی کرده است .زمانی که نتانیارو تصمیم گرفوت ایون نووع
تاکتیک را به دادگاه معرفی کند ،پیش بینی میشود ،دادگواه اسوراییل از تاکتیوک وی در رابطوه بوا
تخریب منازل فلسطینی به عنواو ش ل مشوروع بازدارنودگی حمایوت کنود .درایون رابطوه دادگواه
اسراییل بر پایه رمین مقررات اضطراری ح می صادر کرد مبنی بر این ه این قبیل تصمیمات بایود
به رأی و نظر فرماندراو نظامی واگذار شود .دادگاه عالی اسراییل از زماو اولین ح موش در 1979
تا به امروز به طور مرتب تخریب منازل فلسطینیاو توسر ارتش را تأییود کورده اسوت Silver , 9

).)October 2015
نتیجهگیری
ی ی از مهمترین اقدامات ناق

حقوق بینالملل در سرزمینرای اشوغالی "تخریوب تنبیهوی"

است که از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به منظور ترساندو و بازداشتن فلسطینیاو از مشارکت یوا
معاونت در حرکترای ضد اشغال صورت میگیرد .در این اقدام رژیم صهیونیستی افرادی مجوازات
میشوند که ریچ نقشی اعم از مشارکت یا معاونت در یک حمله یا عملیات علیه این رژیم نداشوتند
و صرفا به این خاطر مجازات شدند که از اعضای خانواده یا وابستگاو این افرادی بودند که احتمواال
در یک حرکت ضد اشغال نقش داشتند .از نظر حقوق بینالملل ،ایون سیاسوت رژیوم صهیونیسوتی
مبنی بر تخریب تنبیهی منازل خانوادهرا یا وابستگاو افرادی که مظنوو به مشارکت یا معاونوت در
حمله علیه این رژیم رستند ،یک "مجازات جمعی" است که نق

آش ار حقوق بینالملول بوه ویوژه

کنوانسیوو چهارم ژنو( )1949و کنوانسیوو  1907الره مربوط به حقوق و فررنوه جنوه زمینوی
است که از یک سو قدرت اشغالگر را موظف به حفظ داراییرا و اموال غیر نظامیاو در سرزمینرای
اشغالی میکند و از سوی دیگر مجازات اشخاص را به خاطر جرمی که شخصا مرت ب نشدهاند منوع
میکند و "تنبیه جمعی" و "انتقام" علیه جمعیت و داراییرای آنها را ممنوع مینماید .اسوراییل عمول
خود را مبتنی بر مواده  119مقوررت (اضوطراری) دفواعی میدانود کوه در دوراو قیموموت بریتانیوا
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برفلسطین در سال  1945وضع شد .اما این مقررات به لحاظ حقوقی نمیتواند مورد استناد اسراییل
باشد چراکه دولت بریتانیا این مقررات را سه روز قبل از پایاو قیمومیتش بر فلسطین ،فسوخ کورد و
حتی دستور فسخ را در روزنامه رسمی در لندو منتشر کرد .مضاف بر این ه این مواده بوا توجوه بوه
این ه در تعارض صریح با مقررات بینالمللی و کنوانسیوورای مذکور قرار دارد ،نمیتواند قابل اجورا
باشد.
منابع
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