
International Review of the Red Cross (2012), 94 (888) 

ICRC: 150 years of humanitarian action 

 

 

Challenges to international humanitarian law: Israel’s occupation policy 

 1الملل بشردوستانههای پیش روی حقوق بینگری اسرائیل: چالشسیاست اشغال

 2پیتر مائورر

 صلیب سرخالمللی رئیس کمیته بین

****** 

های ثباتی و مناقشهجایی که آثار بی–ی هردَم متغیّر در منطقه خاورمیانه اندازِ بشردوستانهپیچیدگیِ چشم

های بشردوستانه از جمله ترین نگرانی سازمانمهم –شود همیشگی، به ندرت به چارچوب یک کشور محدود می

 المللی صلیب سرخ است.کمیته بین

ای منجر شده است که عمالً در بیشتر ای از آوارگی و نابودی در منطقهسابقهدر سوریه، به سطح بیی نبرد ادامه

ای انسانی که در سوریه آمیز در عذاب بوده است. فاجعههای خشونتدوران جدید، از اَشکال مختلف آشوب

مار زیاد افرادی که برای آشکار شده است، تبعات بلندمدتی برای آن کشور و نیز کشورهای همسایه دارد. ش

های میزبان گذرند و آوارگان پر تعداد در سوریه، فشار مضاعفی بر جوامع و دولتفرار از جنگ، از مرزها می

های سیاسی و بشردوستانه، تأثیر ژرفی بر منطقه خواهد داشت و آورد. فقدان پیشرفتی محسوس در حوزهمی

 گذارد.متعدد ]منطقه[ اثر می ی قومی و مذهبی در جوامعبر توازن شکننده

جو در ای به موقعیت لبنان توجه دارد که میزبان صدها هزار پناهالمللی صلیب سرخ، به نحو ویژهکمیته بین

های مختلف است. عامل دیگر نگرانی، وخامت شدید وضعیت در عراق بحبوحه آرامشی ضعیف در میان گروه

 بار خود را گذاشته است.ای اثر مرگفرقههای است، جایی که ادعا شده احیای خشونت

ایِ ناشی از بهار عربی ]که[ در مصر، یمن، بحرین یا تونس وجود داشت، خشنودی ثباتی منطقهبرای بسیاری، بی

تر خواهد کرد. در حالی که این تحول، اهمیتی حیاتی در پرداختن به نیازها و مطالبات تحول اجتماعی را طوالنی

ها برای رسد که دولتبه نظر می -سال هستند 30هایی که زیر یعنی آن -وسیعی از مردم داردفزاینده اکثریت 

ثمر اجتماعی هایی ابتکاری جهت رفع فقر مهارگسیخته، بیکاری و خدمات بیحلتعامل با این نیازها و یافتن راه

 اند.به اندازه کافی آماده نشده

                                                           
 برگردان به فارسی سیامک کریمی   1
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شردوستانه در منطقه، انزوای مستمر مردم فلسطین باشد که در ترین وضعیت بسختترین و جانشاید طوالنی

های پناهندگی سراسر منطقه آواره هستند. کنند یا در کمپکرانه باختری و نوار غزه تخت اشغال زندگی می

هایی عملی برای بازسازی سرمایه انسانی در میان ها، هرچه بیشتر نیاز به یافتن گاموضعیت تیره و تار آن

 هایی که برای ایجاد امیدواری و ثبات در کل منطقه ضروری هستند.دهد؛ گامای فلسطینی را نشان میهگروه

المللی که در معرض تحولی عمیق قرار دارد، تلقی شود؛ ی نظم بینها، باید برخالف پس زمینههمه این وضعیت

للی به سوی یک جهان چند قطبی. الم]یعنی[ نقل مکان مراکز قدرت به شرق و جنوب و تغییر نظام سنتی بین

های ضعیف به شمار های قدرت سنتی، مانعی در برابر ثبات و استحکام دولتی پایهبه نحوی جدی، تجزیه

دهد. این رویدادها، طبیعتاً های مدنی و حتی جنگ را در محیط کنونی جهانی افزایش میآید و خطر ناآرامیمی

 های حقوقی ایجاد خواهند کرد.المللی و نظامهای بینزمانها، ساهایی غیرعادی برای دولتچالش

های فزاینده اجتماعی و ها به پرداختن به نابرابریهرگونه تالش برای صلح و سعادت، بدون تجدید تعهد دولت

المللی صلیب سرخ، به عنوان یک سازمان ماند. کمیته بینثمر باقی میثباتی در منطقه، بیدیگر علل بی

ها یادآوری کند که بدون رعایت اصول های این درگیریتواند به طرفطرف و مستقل، تنها میانه بیبشردوست

بنیادی حقوق بشردوستانه در این روزهای دشوار، بسیار بعید است که جوامع مختلف، راهشان را به سوی 

صلح سهیم شوند. از آنجا ها درگیری، در مسئولیت سنگین سازش پیدا کنند یا آن که آماده باشند پس از دهه

العاده حقوق بنیاد آن است، ماهیت ویژه و اهمیت فوقتر از نظام دولتی عرفی این حقوق، قدیمیکه هسته

آورد. حقوق المللی موجود فراهم میی کنونی، مشروعیتی ورای نظام بینبشردوستانه در مخاصمات مسلحانه

 شبیه به مجموعه حقوقی معاصر و مبتنی بر آینده است. بشردوستانه به هیچ عنوان منسوخ نشده و بسیار

در حالی که رعایت حقوق بشردوستانه، عنصری حیاتی در حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و ترویج ثبات 

های متأثر از های زیربنایی وضعیت موجود در دولتهایی است، تحلیلی انتقادی از سیاستدر چنان موقعیت

 قابل اجتناب است. مخاصمات نیز غیر

های خاص پیش روی اقدامات بشردوستانه های اشغالی، چالشبه ویژه با توجه به وضعیت اسرائیل و سرزمین

های اسرائیل که به خصیصه اصلی اشغال بدل شده است، مرتفع تواند بدون توجه صادقانه به برخی سیاستنمی

 شوند.

کرانه باختری و نوار غزه اعمال کرده که ]همین موضوع[ حضورش  بر 3«اقتدار عملی»اسرائیل قریب به نیم قرن، 

های نظامی مستمر در تاریخ مدرن تبدیل کرده است. در حالی ترین اشغالرا در این مناطق، به یکی از طوالنی

                                                           
3 Actual Authorityیک سرزمین هنگامی که عماًل تحت اقتدار ارتش دشمن قرار گیرد، اشغال شده »کند مشخص می 1907کنوانسیون الهه  ؛

 شود.نامیده می« حکومت نظامی»کند، ی آن اقتدار حکومتی را بر سرزمین اشغالی اعمال میشکلِ دولتی که قدرت اشغالگر به وسیله« شود.محسوب می
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ی این اشغال نظامی متفاوت بوده، اسرائیل مستمراً کنترل مؤثرش را بر مناطقی که در که وضعیت و درجه

کنند، به اشغال درآمدند و بر جمعیت فلسطینی که در آنجا زندگی می 1967ی جنگ شش روزه در سال نتیجه

 حفظ کرده است.

ها و کند، اثر عمیقی هم بر فلسطینیفشار مستمری که اشغالگری اسرائیل بر جمعیت فلسطینی تحمیل می

ت مسلحانه افراطی، اندوه ناشی از آن در هم بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه اسرائیل دارد. عالوه بر تکرار خشون

های اصلی حقوق میان مردمان قربانی و آسیب روحی در کل جامعه ]و[ فقدان پیشرفت نسبت به نگرانی

هایی سازنده درجهت ایجاد گیران برای یافتن راهبشردوستانه، هرچه بیشتر نمایانگر ناتوانی نسلی از تصمیم

 لسطینی است.ها فبهبودهایی در زندگی میلیون

ها حمالت های امنیتی گوناگون و تهدیدهایی ناشی از دهههمزمان، جمعیت اسرائیلی باید با مشکالت و چالش

های مختلف فلسطینی مستقیم علیه غیرنظامیان و حمالت فاقد تفکیک سر و کار داشته باشد که توسط گروه

 شود.ها[ منجر میرقابل انکار ]آنشود و به از دست رفتن حیات غیرنظامیان و رنج غیانجام می

های این درگیری برای تضمین اجرای مناسب حقوق المللی صلیب سرخ این است که با طرفنقش کمیته بین

هایی عملی برای ارتقای زندگی، سالمتی و حیثیت قربانیان بیاید؛ ها کار کند؛ تا راهبشردوستانه در این موقعیت

اش را ارائه کند. ارائه کمک بشردوستانه در کنار حمایت در برابر بشردوستانه و در جایی که نیاز است، خدمات

های ]حقوق بشردوستانه[ از همان وهله گیرد و به ممانعت از وقوع نقضهای حقوق بشردوستانه قرار مینقض

 4نخست مشغول است.

اصوالً برای خدمت به منافع بنیادین آید، این حقوق برمی الملل بشردوستانهگونه که از نام حقوق بینهمان

ها، چه در اثر تصرف یا های قربانی مخاصمات مسلحانه، طراحی شده است. این جمعیتبشردوستانه جمعیت

رو باشند و چه در های شورشی روبهاشغال، آواره شده باشند، و چه با حمالت نیروی مسلح منظم یا گروه

المللی به خوبی از خطرات باشند، نیاز مبرم به حمایت دارند. جامعه بین بازداشت باشند یا به گروگان گرفته شده

بینی است، آگاه است. هدف حقوق شان خشونت غیرقابل پیشهمیشگی مخاصمات مسلحانه که مشخصه

های اساسی ناپذیر بشری، همچنین حفظ و صیانت از ارزشای از معیارهای تخطیبشردوستانه، وضع مجموعه

 های دهشتناک است.ه خشونتحتی در بحبوح

حقوق بشردوستانه به معنای برقراری توازن میان ضرورت نظامی و مالحظات بشردوستانه است. این حقوق، 

های اشغالی؛ اجبار مردم به ترک منازلشان یا تصرف ای را که ایجاد تغییرات دائمی در سرزمیناقدامات نظامی

                                                           
های خشونت آمیز های قربانی مخاصمات مسلحانه و دیگر موقعیتالمللی صلیب سرخ به سود جمعیتهای کمیته بینرباره فعالیتبرای اطالعات بیشتر د 4

 اند.م شدهانجا 2013. همه ارجاعات اینترنتی در آوریل do/index.jsp-we-www.icrc.org/eng/whatن.ک: 

http://www.icrc.org/eng/what-we-do/index.jsp
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ای است داند. حقوق بشردوستانه وسیلهرا هدف دارند، مجاز نمی غیرقانونی سرزمین یا غارت منابع از جوامع

ی ثبات در بحبوحه و خواهد بود و بنابراین لمحه برای حمایت از حیات و حیثیت غیرنظامیان و رزمندگان

 آید.مخاصمات به شمار می

ای پایان دادن واضح است که این یک مأموریت دشوار است. در نگاه نخست، درخواست از نیروهای نظامی بر

گیری تفکیکی و کاربرد متناسب زور های مربوط به هدفتواند به آسانی با ضرورتبه تهدیدهای موجود نمی

، در چارچوب اهداف «پیروزی»المللی متعادل گردد. در این خصوص، اگر طبق معاهدات بشردوستانه بین

مورد تأیید قرار بگیرد، اغلب فرماندهان  المللامنیتی بلندمدتِ مشروع یک دولت، تعریف و طبق حقوق بین

های نظامی نظامی موافق خواهند بود که احترام به قواعد بنیادی حقوق بشردوستانه، مؤلفه ضروری عملیات

 پیروزمندانه خواهد بود.

های نظامی به نحو های ضدتروریستی، اهداف سیاسی عملیاتبا وجود این، در دوران تروریسم و عملیات

های شوند. نابودی تهدیدها به هدف غائی استراتژیهای نظامی مشخص مبتنی میای بر دستاورد عملیاتفزاینده

ای درباره چگونگی توجه به تعارضات و بازگشت ثبات شوند بدون آن که بصیرت آنچنانیسیاسی تبدیل می

توازنی قابل قبول میان  توان به]وجود داشته باشد.[ در این چارچوب، موجه است که پرسیده شود چگونه می

 مدت رسید.مالحظات ذاتی بشردوستانه و اهداف امنیتی و سیاسی کوتاه

المللی صلیب سرخ، هایی مستقیم هستند. از منظر کمیته بینهایی حیاتی هستند که فاقد پاسخها پرسشاین

ل نظامی ضروری نکاتی کلیدی وجود دارد که برای حفظ چارچوب مقررشده برای هدایت مخاصمات و اشغا

 کنند.هستند و از این طریق معیارهای بنیادین بشریت را در مخاصمات تضمین می

بازتاب معیارهای حقوقی جهانی به رسمیت  1949های ژنو نخست و بیش از هر چیز، قواعد مقرر در کنوانسیون

ه و اشغال نظامی از اهمیت المللی است که در مخاصمات مسلحانهای بینها و دادگاهشناخته شده از سوی دولت

 بسیاری برخوردار است.

چارچوب  -المقدس([ و نوار غزهیعنی کرانه باختری، شرق اورشلیم ])بیت –در سرزمین اشغالی فلسطین 

های الهه حقوقی قابل اجرا، حقوق اشغال متخاصمانه است. این حقوق، مشتمل بر قواعد مقرر در کنوانسیون

آوری شود. مقررات اخیر، چارچوب حقوقی الزامو و حقوق بشردوستانه عرفی می، کنوانسیون چهارم ژن1907

هایی را که تحت اشغال است که به صورت جهانی و دقیق مورد پذیرش قرار گرفته و رعایت حیات و شأن انسان

 کند.کنند، تضمین مینظامی زندگی می
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در موقعیت  5رسماًکه کنوانسیون چهارن ژنو در حالی که دولت اسرائیل مستمراً به این موضوع معترض است 

مقررات »آنچه را که  6عملیجاری در سرزمین اشغالی فلسطین قابل اجرا نیست، اما با وجود این، اجرای 

نامد، پذیرفته است. مضاف بر این، دیوان عالی اسرائیل مشخص کرده کنوانسیون ]چهارم ژنو[ می« بشردوستانه

، بازتاب حقوق بشردوستانه عرفی 1907وانسیون همانند قواعد کنوانسیون الهه است که برخی مقررات این کن

 آورند.ها الزامهستند و در نتیجه نسبت به مقامات ]حاکم بر[ این سرزمین

عالوه بر برخی مباحث حقوقی خاص درباره قابلیت اجرای مقررات مشخصی از کنواسیون چهارم ژنو نسبت به 

 -المللی صلیب سرخ هیچ تردیدی در آن نیستکه از منظر کمیته بین –ین وضعیت سرزمین اشغالی فلسط

المللی صلیب سرخ باور دارد که اجرا و المللی نیز مطرح است. کمیته بینمدخلیت حقوق بشردوستانه بین

به نحو قابل توجهی رنج بشریت  -که به هیچ عنوان نقش نوشدارو را ندارد  –رعایت حقوق بشردوستانه عرفی 

ای کند و نهایتاً بهترین امکان برای مهیا ساختن زمینها نزد هر دو طرف کاسته و به احیای اعتماد کمک میر

 دهد.آمیز اختالفات را ارائه میبرای راه حل صلح

هایی برای احیا و ارتقای شرایط زندگی ای حیاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چه گاممساله

بانی در پرتو این دیدگاه مورد نیاز است که هم رعایت حقوق اساسی این جمعیت را تضمین های قرجمیعیت

 کند و هم افقی برای حل سیاسی اختالفات به دست دهد.

ها نقض متناوب حقوق المللی صلیب سرخ در طی سالدر این اوضاع و احوال، مواضعی که کمیته بین

ماند. از زمان آغاز اشغال کرانه باختری کرده است، مهم باقی می بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین ارائه

المللی صلیب سرخ ، کمیته بین1967المقدس[ توسط اسرائیل و نوار غزه در سال )از جمله شرق اورشلیم ]بیت

های مخاصمه را مشاهده و گزارش کرده، ]و[ های حقوق بشردوستانه توسط همه طرفبه صورت منظم نقض

کند، به کنند، حمایت میه کمک بشردوستانه فراهم کرده و از مردمانی که تحت اشغال زندگی میدر حالی ک

 هایی برای اقدامات اصالحی پیشنهاد کرده است.طور مرتب توصیه

سازی دولت اسرائیل است. موضع علناً بیان شده های مهم اشغال ]فلسطین[، سیاست شهرکیکی از ویژگی

المللی به ویژه سرخ این است که این سیاست در حد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی صلیبکمیته بین

در این مورد  –مقرره کنوانسیون چهارن ژنو مبنی بر ممنوعیت انتقال بخشی از جمعیت قدرت اشغالگر 

وی های اشغالی است. مراد از این مقرره، ممانعت دولت اشغالگر از تغییر الگبه سرزمین -شهروندان اسرائیل

کنند. اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی سرزمین تحت اشغال به ضرر منافع جمعیتی است که در آنجا زندگی می

ها از جمله تصرف سرزمین، سازیها از ایجاد شهرکمند دولت اسرائیل در طی سالحمایت سرسختانه و نظام

                                                           
5 de jure 
6 de facto. 
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ماعی و اقتصادی کرانه باختری که انداز اجتبه نحو موثری به این تخطی منجر شده است: تغییر گسترده چشم

 برد.های آینده برای سازش را از بین میها به عنوان یک ملت خودکفا شده و افقمانع از توسعه آن

ای که از دیگر ویژگی اشغال ]فلسطین[، ساخت دیوار حائل در کرانه باختری است. این دیوار حائل، تا اندازه

شود، نه تنها حقوق بشردوستانه منحرف می 1948اعراب در سال -ئیلخط سبز برقرار شده در پایان جنگ اسرا

ها را آن -بردهای قربانی را نیز از میان میکند بلکه عالوه بر آن، شرایط زندگی جمعیتالمللی را نقض میبین

قبت از ارتباطات عادی اقتصادی و اجتماعی محروم کرده و مانعی برای دسترسی به مشاغل، مدارس، مراکز مرا

که کل طول آن بیش از دو برابر خط  -شان است. این واقعیت که این دیوار حائل های مذهبیسالمت و مکان

وآمد در برخی به عمق سرزمین فلسطین رسیده است، به نحو فاحشی آزادی رفت -کیلومتری است 315سبز 

کند. توسعه اده از یکدیگر تبدیل میمناطق کرانه باختری را محدود و عمالً این سرزمین را به قطعاتی جدا افت

ها، به نحو موثری انزوای ای همین شهرکسازی در سرتاسر کرانه باختری، بوسیله شبکه جادههمزمان شهرک

 های فلسطینی را تشدید کرده است.جمعیت

های گوناگون از که ساخت و اداره این دیوار حائل متضمن تخطی -7المللی صلیب سرخموضع کمیته بین

مقررات حقوق بشردوستانه از جمله ممنوعیت اقدامات امنیتی نامتناسب، تخریب و مصادره اموال، و محدودیت 

به هیچ عنوان منحصر به فرد نیست. مثالً، رأی مشورتی دیوان  -دسترسی به زمین، کار و خدمات اساسی

ناقض تعهدات حقوقی گوناگون بیان کرد که دیوار حائل کرانه باختری،  2004المللی دادگستری در سال بین

 8اسرائیل از جمله قواعد حقوق بشردوستانه است.

در شرق  1967های شرقی در سال هایی که از زمان اشغال بخشآثار اشغال به طور ویژه برای فلسطینی

رسمی  1980که به تدریج موانع محلی آن افزایش پیدا کرد و الحاق آن در سال -المقدس[ اورشلیم ]بیت

 تر بوده است.کنند، عیانزندگی می -شد

های ساکن در آنجا را از تواند فلسطینینمی -9الملل عمومی ممنوع استکه طبق حقوق بین –این الحاق 

های تحمیلی نسبت به به هر حال، عمالً محدودیت 10حمایت طبق کنوانسیون چهارم ژنو محروم کند.

                                                           
7 ‘Israel/Occupied and Autonomous Palestinian Territories: West Bank Barrier causes serious humanitarian and 

legal problems’, Press Release No. 04/12, 18 February 2004, available at: www.icrc.org/eng/resources/ 

documents/news-release/2009-and-earlier/5wacnx.htm. 
8 ‘Legal Consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory (July 2004)’, available 

at: www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6. 
9 See UNSC Res. 242 of 1967, available at: http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C- 

85256EE700686136. 
10 See ‘Illegal Israeli actions in occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory’, 

statement by the ICRC at the United Nations General Assembly, resumed tenth emergency special session, New 

York, 13 November 1997, available at: www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jntp.htm. 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C-
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کرانه باختری، فشاری مستمر بر جامعه فلسطینی وارد ریزی شهری، مجوزهای سکونت و دسترسی به برنامه

 ها اشغال به یک زندگی عادی منجر شود.تواند پس از دههکرده است که نمی

ها در منطقه نهایتاً، موقعیت اجتماعی و اقتصادی جمعیت ساکن در نوار غزه، نمایانگر یکی از غمبارترین جلوه

 2005اش ]از این منطقه[ در سال نوار غزه از زمان خروج رسمیاست. حتی اگر اسرائیل هیچ حضور دائمی در 

حفظ کرده است. عالوه بر  1967نداشته باشد، اما عمالً کنترل مؤثر خود را بر نوار غزه و مرزهای آن از سال 

 بخشد. ایناین، اقدامات زورمدارانه مختلفی را به کار بسته است که ممانعت از توسعه نوار غزه را تداوم می

ها برای تثبت اقدامات مسدودکننده، شدیداً ارتباط اقتصادی و اجتماعی با کرانه باختری را محدود کرده و تالش

ها برای پدیداری مراکز دموکراتیک ها همچنین، مانع از تالشوضعیت اجتماعی را به تحلیل برده است. آن

المللی صلیب سرخ، اسرائیل همچنان به بیناند. به نظر کمیته ها در سراسر منطقه شدهتحت اداره فلسطینی

کند، متعهد تعهدات طبق حقوق اشغال که متناسب با میزان کنترلی است که ]بر سرزمین اشغالی[ اعمال می

 است.

های فنی به ها و همکاریبا وجود آن که در خصوص آثار بشردوستانه ادامه حصر نوار غزه تغییر اساسی دیدگاه

وگوی مؤثر با دولت ]رژیم[ اسرائیل المللی صلیب سرخ از برقراری هرگونه گفتیته بینوقوع پیوسته، اما کم

ها ناتوان است، این الحاق، ریشه در دیوار حائل المقدس[ بر فلسطینیدرباره آثار الحاق شرق اورشلیم ]بیت

المللی صلیب سرخ، بینهای اسرائیل دارد. بنابراین، کمیته سازیکرانه باختری و حضور و توسعه بیشتر شهرک

اش را درباره تعارض میان ها را انتخاب کرد تا موضعگیری با جامعه مدنی، نظام دانشگاهی و اسرائیلیارتباط

های اشغالی توضیخ دهد. از نقطه های دولت ]رژیم[ اسرائیل در سرزمینو سیاست الملل بشردوستانهحقوق بین

ترین ویژگی مشترک ا، آثار پیچیده و مجزایی دارند. بدون تردید، مهمهنظر بشردوستانه، هر یک از این سیاست

های شدید به لحاظ ها، از دست رفتن سرزمین فلسطین به صورت دائمی است که با محدودیتاین سیاست

وآمد و دسترسی به خدمات همراه شده است. توزان جمعیتی و نقشه فیزیکی سرزمین اشغالی فلسطین رفت

 های فلسطینی تغییر کرده است.آشکارا به ضرر جمعیتها در طی سال

اش را به رسمیت المللی صلیب سرخ، قطعاً نیاز دولت اسرائیل به تضمین امنیت مردمان و سرزمینکمیته بین

شناسد. این حقِ الینکف هر دولتی است اما با این فراست که هر نوع اقدامات برای تضمین امنیت ملی باید می

الملل باقی بماند. هیچ استثنایی نسبت به رعایت های مقرر شده توسط حقوق بینقواعد و رویه در انطباق با

قواعد حقوق بشردوستانه وجود ندارد، ]و[ این موضوع به این حقوق، خصلت بشردوستانه منحصر به فرد و 

 جهانی داده است.
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ر طراحی، ساخته و عملیاتی شده است، دیوار حائل کرانه باختری یک نمونه بارز است. به روشی که این دیوا

ها به عنوان اقدام امنیتی توجیه و تحکیم و دوام آورد. تبعات سازیتواند همچون وقوع غیرقانونی شهرکنمی

تواند مالحظات تناسب با آن چیزی است که میجمعی این دیوار، به آثاری منجر شده که اندازه و شدت آن، بی

 تواند با تعهدات قدرت اشغالگر منطبق باشد.مار آید. این دیوار، به نوبه خود، نمیامنیتی مشروع اسرائیل به ش

های ثباتی بیشتر و خشونتالمللی صلیب سرخ شاهد سقوط منطقه خاورمیانه به بیطور که کمیته بینهمان

علیه های افراطی که مدعی توجیه خشونت غیرقابل توصیف همراه با احیای ایدئولوژی – مسلحانه است

هایی ناشناخته دارد که قدرت و سلطه نظامی ای درباره سرزمینهایی عمده، نگرانی-غیرنظامیان هستند

 نامحدود در آنجا، غلبه خواهد کرد.

های غیرقابل بخشودنی است. گرچه این حقوق بشردوستانه احتماالً آخرین سنگر در برابر چنین سوءاستفاده

کند، اما نه فقط اش در شرایط بحرانی منع نمیامتیازهای ویژه امنیتی حقوق، هرگز هیچ دولتی را از حفظ

آور بلکه همچنین فضایی برای تفکر و تعهد حیاتی نسبت به آثار انسانی حداقل چارچوب حقوقی الزام

وگوی مؤثر و واقعی در همه سطوح در دهد. بنابراین، بسیار مهم است که گفتهای امنیتی را ارائه میسیاست

های یک مخاصمه واقعاً همگام با مقررات های استوار طرفها و رویهن باره انجام شود که چگونه سیاستای

 بنیادین حقوق بشردوستانه باشد.

های موجهی درباره سیاست سنتی رازداری وگوهایی، پرسشالمللی صلیب سرخ در چنین گفتنقش کمیته بین

وگوی یب سرخ، همانند دیگر نقاط عالم، کامالً متعهد به انجام گفتالمللی صلکمیته بین 11آورد.را به میان می

ها درباره مالحظات بشردوستانه است، برای آنکه فضایی در جهت ارتقای عملی دوجانبه محرمانه با همه طرف

]وضعیت مخاصمه[ به دست دهد. قطعاً، هدف رازداری، امکان مذاکرات صادقانه در فضایی از اعتماد است تا 

وجو شده های ممکن ]برای ارتقای عملی وضعیت مخاصمه[ جستهای مورد نظر، بهترین رویهاه با طرفهمر

های مخاصمه المللی یافت شوند. این موضوع در وضعیتو نهایتاً راه حل عملی مطابق با هنجارها و معیارهای بین

گذارد که مسئولیت ی کسانی میای اهمیت عملی دارد که در برخی اوقات، معضالت دشواری پیش رومسلحانه

المللی صلیب سرخ قصد دارد چه در وضعیت مخاصمات فعال، اجرای این حقوق را برعهده دارند. کمیته بین

چه تصرف سرزمین یا توسل به زور، شریک مطئمنی برای حصول این مذاکرات حساس باشد. چنین 

                                                           
11 See ‘Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of international 

humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence’, in International 

Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005; ‘The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) 

confidential approach’, policy document, December 2012, in International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 

887, Autumn 2012, available at: http://www.icrc.org/eng/resources/ documents/article/review-2012/irrc-887-

confidentiality.htm. 

http://www.icrc.org/eng/resources/
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آور بشردوستانه حیاتی شروع نظامی و منافع الزامهای موگوهایی برای برقراری توازنی مناسب میان ضرورتگفت

 است.

های قربانی ناموفق است، سکوت وگوهای محرمانه در ایجاد ارتقای مشخص درباره جمعیتاما زمانی که گفت

های حقوقی غیرقابل دفاع است. در چنین مواردی، کمیته های عمومی و چارچوبدرباره تعارضات میان سیاست

تر را اش مسئولیت دارد که روشی عمومیسرخ معتقد است، مطابق با مأموریت بشردوستانهالمللی صلیب بین

های ناقض برخی از های استوار و تغییرناپذیر طرفهای حقوق بشردوستانه ورود کند. دیدگاهنسبت به نقض

قربانی آن نقض انجامد که های تراژیک برای مردمانی میقواعد اساسی حقوق بشردوستانه، نه فقط به هزینه

اش و های طراحیای نسبت به تفکرات استراتژیک همان طرف، تواناییهستند بلکه همچنین به زیان گسترده

المللی صلیب سرخ، حفظ چشم بینا نسبت به شود. نقش کمیته بیناش منجر مینهایتاً منافع ملی بلندمدت

 های بشردوستانه به هنگام نیاز است.ها، ارائه رهنمود به هنگام ضرورت و عرضه کمکاین انتخاب

الملل تواند غلوآمیز باشد. حقوق بینهای بشردوستانه نمیوگوهای جامع درباره چالشاهمیت و ارزش گفت

های ژنو به لحاظ تضمین های عضو کنوانسیونهای مخاصمه مسلحانه و دولتتعهدات حقوقی روشنی برای طرف

های بشردوستانه نظیر کمیته است. واقعیت هنوز این است که سازمان رعایت حقوق بشردوستانه برقرار کرده

گیری درباره بهترین ]روش[ ای درباره اجرای این قواعد و تصمیمالمللی صلیب سرخ، با معضالت فزایندهبین

های اشغالی، چه ]در رو است؛ چه در اسرائیل و سرزمینانطباق کارهایش با مخاصمات مسلحانه روبه

 تر[ خاورمیانه یا در هر جایی از دنیا.های گستردهسرزمین

توان تواند در سه پرسش کلیدی ترکیب شوند. اوالً، چگونه میاین معضالت پیش روی فعالیت بشردوستانه می

های های مخاصمه با حمایت مؤثر از جمعیتهای امنیتی مشروع طرفتوازنی عملی و قابل پذیرش میان ضرورت

های وگوهای محرمانه درباره مالحظات بشردوستانه را با طرفتوان گفتد؟ ثانیاً، چگونه میغیرنظامی تعیین کر

یک مخاصمه انجام داد و در همان حال ضرورت فزاینده برای تعهد و شفافیت عمومی را محقق کرد؟ و ثالثاً، تا 

ت طوالنی مدت هستند های بشردوستانه کوتاه مدت مردمانی که قربانی مخاصماچه اندازه باید بر ضرورت

گذاری بر مقاومت و خودکفایی این جوامع قرار ها[ در مقابل سرمایهمتمرکز بود در حالی که ]این ضرورت

 گیرد.می

های آینده فعالیت بشردوستانه به توانایی ما برای ورود به روشی عملی و فعال به این مباحث به همراه طرف

المللی صلیب سرخ، تحمیل معیارها و تدریس درباره این معضالت مخاصمه مسلحانه است. نقش کمیته بین

رو است. ن در هر چارچوب پیشوگویی واقعی و یافتن بهترین نتیجه ممکنیست بلکه به نسبت، ورود به گفت

کند که المللی صلیب سرخ به جای پیش کشیدن یک خط فکری اعتقادی یا متعصبانه پیشنهاد میکمیته بین
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های عملی حلها به اشتراک گذارده شود و راهوگویی ساختارمند درباره این معضالت ایجاد شده تا تجربهگفت

المللی صلیب سرخ همچنان باور دارد که ند. کمیته بیندر چارچوب حقوق بشردوستانه عرفی مشخص شو

های مخاصمه مسلحانه در سرزمین اشغالی فلسطین همانند دیگر موقعیت –ارتقای اجرای حقوق بشردوستانه 

 .ه کاهش رنج همه افراد قربانی استای بسیار مهم در کمک بمولفه -یا اشغال در هرجایی از جهان


