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چکیده
اشغال کشورها در طول تاریخ ملل متحد ،بدون مجوز شورای امنیت ،،بت عنتوان متتو ت تجتوی
توسل ب زور ،تاکنون چندین بار صورت گرفت اس .،گروه تروریستت داعش ،در طول چند سال
مخا صمۀ مسلحان با دو  ،سوری و عراق ،صرف نظر از اشغال برختت از للمترو ایتن دو کشتور،
برخت از تأسیسات و میادین نف ،و گاز را تصرف و الدام ب فروش نف ،ختام و کستد دردمتد از
این محل کرده اس ،ک یکت از مهمترین منابع دردمد داعش ب شمار متترود .استراییل نیت بتا
اشغال فلسطین ،منابع دریایت نف ،و گاز این کشور در غ ه را از سال  5991ب بعد مورد تصرف
و بهره برداری یکجانب لرار داده اس .،موضوع اشغال تابع نظام حقوق بینا ملتل اشتغال نظتامت
اس ،و پس از اشغال ،دثار حقولت چندی ب بار متدید ک موجد طرح مسایل جدیدی متشتود.
دیا اشغا گران حق تصرف و استفاده از ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز را دارند؟ تا چ حد لتوانین
و مقررات حقوق اشغال نظامت ،از ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز کت در زمترا امتوال غیرمنقتول
دو تت محسوب مت شوند محافظ ،ب عمل متدورد؟ در این پژوهش مقررات الهت  5991و نیت
کنوانسیون چهارم ژنو  5919ک در ارتباط با اموال هستند ،بررست متتشتوند تتا بتتوان از ایتن
طریق وضعی ،ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز در کشور اشغالشده را مشخص کترد و بت کتارایت
این لوانین و مقررات نظر داد.
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مقدمه
توسل ب زور ،تح ،حقوق بینا ملل معاصر ،غیرلانونت اس .،علتترغتم ایتن موضتوع ،در طتول
تاریخ ملل متحد ،بارها شاهد اشغال کشورها ،بدون مجوز شورای امنی ،،ب عنوان متو ت تجتوی
توسل ب زور در عرصۀ بینا مللت ،بودهایم .از نمون های بسیار مهم اشغال نظامت ،متتتتوان بت
اشغال فلسطین توسط اسراییل ) ( Dinstein,2009:10و نی اشغال کنونت سوری و عراق توستط
گروه تروریستت داعش (دو  ،اسالمت عراق و شام) و تصرف منابع نف ،و گاز این کشورها اشاره
کرد .تروریس،های داعش ،هماکنون یکستوم ستوری و همینتین لستمتت از عتراق را تصترف
کردهاند و داعیۀ خالف ،در مناطق اشغال شده را دارند .این گروه ،تاکنون تعدادی چتاه نفت ،در
عراق و سوری را تصرف و الدام ب فروش نف ،خام و کسد دردمد روزانت دست،کتم  2میلیتون
دالر و ستتتاالن بتتتاالی  2میلیتتتارد دالر از ایتتتن محتتتل کتتترده استتتhttp://www ( .5،
.).asrenaft.com/fa/doc/news/3591
مقررات کنوانسیون اله و ژنو در خصوص اشغال نظتامت ،درصتورتتکت دو طترف اشتغال،
دو  ،باشند ،لابل اجراس ،،مانند اشغال فلسطین توسط استراییل در ستال  5911کت تتاکنون
ادام دارد؛ اشغال کنگو توسط اوگاندا در ستال  5991و اشتغال عتراق توستط دمریکتا در ستال
 .2992منتها ،ارزش کاربردی این مقا در خصوص گروه تروریستت داعش ،این سؤال اساست را
ب وجود مت دورد ک دیا این گروه و اعضای دن مشمول مقررات حقوق بینا ملتل بشردوستتان از
جمل کنوانسیون های چهارگانۀ  5919ژنو و پروتکتل ا حتالت دوم مصتوب  ،5911کنوانستیون
 5991اله و حقوق بین ا ملل عرفت بشردوستان لرار متگیرند یا خیر؟ در پاستخ شتایان ذکتر
اس ،ک هرچند این گروه خود را دو  ،نامیده اس ،،تاکنون توسط جامعۀ بینا مللت بت عنتوان
 .5از زمان شروع جنگ در سوری از سال  2955کشورهای غربت و عربت ب حمای ،از شورشیان داعتش در ستوری
الدام کردند .کشورهای عربستان سعودی ،ترکی و لطر از حامیان اصلت داعش محسوب متشتوند .نمونت ای از
حمای ،این دو  ،هتا ،خریتد نفت ،از داعتش توستط ترکیت و تتأمین متا ت ایتن گتروه تروریستتت است .،در
لطعنام های شورای امنی ،از جمل  5212مصوب  2519 ، 2995مصوب  2951و  2599مصتوب  2951کت
در مورد وضعی ،سوری و براساس فصل  1منشور ستازمان ملتل صتادر شتده و اجترای دن براستاس متادا 21
منشور بر تمامت کشورهای عضو از جمل ترکی ا امدور اس ،،ب صتراح ،تأکیتد شتده است ،کت از هتر گونت
تأمین ما ت برای الدامات تروریستت جلوگیری کنند .طبق این لطعنام ها «نبایستت هیچگون دارایت متا ت یتا
منابع التصادی مستتقیم و یتا غیرمستتقیم در اختیتار داعتش لترار گیترد و هتر گونت مباد تۀ مستتقیم و یتا
غیرمستقیم نف ،با گروه های تروریستت محکوم اس ،و بر احتمال لرار گرفتن خاطیان در فهرست ،تحتریمهتا
تأکید متشود» .طبق این لطعنام ها ،هر کشوری کت بت داعتش کمتک کنتد مشتمول تحتریمهتای جامعتۀ
بین ا مللت لرار خواهد گرف .،ذا خرید نف ،از داعش توسط ترکی تأمین ما ت تروریسم و نقض لطعنامت هتای
شورای امنی ،محسوب متشود و باید براساس این لطعنام ها مورد تحریم لرار گیترد کت ایتن امتر متأستفان
تاکنون صورت نگرفت اس.،
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دو  ،ب رسمی ،شناخت نشده اس .،ازاین رو باید این گروه را ب عنوان یتک گتروه تروریستتت،
شورشت و غیردو تت ب رسمی ،شناخ.،
این گروه ممکن اس ،ادعا کند ک طرف کنوانسیون های مذکور نیست ،و ا ت امتت بت دنهتا
ندارد .در مقابل ،این استدالل وجود دارد ک مقصود از شورشیان ،اشخاص یا گروههایت هستتند
ک ب طور جمعت و صرف نظر از هدف و مقصودی ک دارند ،علی حکومت ،لتانونت یتک کشتور
لیام مسلحان متکنند .اعمال اینگون افراد ممکن اس ،از یک شورش یتا دشتوب ستاده ختار
شده و ب جنگ داخلت ب مثابۀ دنی امروزه در سوری و عراق شاهد دنیم ،مبدل شود .اینگونت
مبارزات مصداق بارز مخاصمۀ مسلحانۀ غیر بینا مللت تح ،پوشش کنوانسیونهتای چهارگانتۀ
ژنو  5919و پروتکل ا حالت دوم مصوب  ،5911کنوانستیون  5991الهت و حقتوق بتینا ملتل
عرفت بشردوستان لرار متگیرند .کنواسیون چهارم اله  5991در متادا  2از واژا Belligerent
استفاده کرده اس .)The Hague Regulations IV, 1907, Art. 2.( ،ایتن اصتطالح در دو معنتا
ب کار برده شده اس ،،یکت ب معنای طرف متخاصم ک ب کشتورهای درگیتر در جنتگ اطتالق
متشود و دیگری گتروه هتای مبتارزی کت شترایطت ختاص دارنتد .ایتن شترایط از منظتر ایتن
کنوانسیون عبارتاند از .5 :منازعۀ نظامت باید در داخل یتک سترزمین وجتود داشتت باشتد؛ .2
شورشیان باید لسمتت از سرزمین را تح ،تصرف و اشغال داشت باشند؛  .2شورشیان باید تح،
نظام فرماندهت مسئول لرار داشت باشند؛  .1شورشیان باید لادر ب رعای ،حقوق جنگ باشتند

).(Ibid, Annex 1, Art. 1

پس از کنونسیون اله از دنجا ک اعمال حقوق بشردوستان در جنگهتای داخلتت مستتل م
شناسایت شورشیان ب عنوان موجودیتت بود ک بتوانند حقوق بین ا ملتل را رعایت ،کننتد ،ایتن
توافق در کنوانسیون  5919ژنو و پروتکل دوم ا حتالت دن صتورت گرفت ،و مجموعت مقرراتتت
مج ا منعقد شد .ا بت برخت معتقدند ک شخصی ،حقولت بینا مللت این گروهها نتیجتۀ التدام
دمریکا علی تروریسم جهانت بوده اس ،ک ب اعطای وضعی ،طرف مخاصتم بت شتب نظامیتان
منجر شد ،ک عالوه بر وم رعای ،حقوق بشردوستان توستط دنهتا امتیازهتا و حقتولت نیت بت
شورشیان اعطا کرد (ضیایت.)521 :5295 ،
شرایط الزم برای گروههای غیردو تت در مادا  5پروتکل دوم ا حالت ،تح ،کنتترل داشتتن
بخشت از سرزمین ،داشتن عالم ،مشخص ،تح ،فرماندهت سازمانیافت بودن و لادر ب رعایت،
کنوانسیون بودن اس .)Additional Protocol I, 1977,Article 1(1)( ،بت نظتر متترستد گتروه
داعش شرایط موجود در کنوانسیون اله و ژنو را دارد و متتتتوان دن را بت عنتوان یتک طترف
مخاصم با دو  ،عراق و سوری تلقت و مل م ب رعای ،لواعد بشردوستان کرد.
شورای امنی ،سازمان ملل متحد نی در لطعنام های صادرا خود در مورد ستوری و مبتارزه
علی ت داعتتش از جمل ت بنتتدهای  2 ،5و  6لطعنامتتۀ  ،)2951( 2519بنتتدهای  5و  1لطعنامتتۀ
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 ،)2951(2511بنتتد  5لطعنامتتۀ  ،)2951(2595بنتتدهای  1و  1لطعنامتتۀ  )2951(2219و
بندهای 52 ،52و  51لطعنامۀ  )2951(2212ک براساس فصل  1منشتور ستازمان ملتل صتادر
شده و اجرای دن براساس مادا  21منشور بر تمامت کشورهای عضو ا امدور اس ،،بر ایتن ادعتا
مهر تأیید زده اس ،و وضعی ،موجود در سوری و عراق را مخاصمۀ داخلت 5و گتروه تروریستتت
داعش را یک طرف مخاصم و مل م ب لواعد حقتوق بشتر و بشردوستتان کترده است .،در ایتن
لطعنام ها از طرفین خواست شده ک بالفاصل ب تعهدات خود در چارچوب لوانین بتینا مللتت
اعم از حقوق بشردوستانۀ بینا مللت و حقوق بشر ب عنوان لتوانین الزماالجترا عمتل کننتد 2.بتا
توج ب دالیل مذکور و نی شواهد امتر ،تردیتدی در پایبنتدی گتروه داعتش بت لواعتد حقتوق
بشردوستان وجود ندارد .از طرف دیگر منطق و عدا  ،بینا مللت حکم متکند ک این گتروه را
مل م ب رعای ،حقوق بشردوستان کرد ،زیرا پایبند ندانستن این گتروه بت حقتوق بشردوستتان
موجد اف ایش اعمال وحشیان و خشون ،بار از سوی این گروه متت شتود کت تنهتا نتیجتۀ دن
لربانت شدن غیرنظامیان سوری و عراق ،تخرید تأسیسات و اموال ارزشمند این کشتورها و نیت
فروش دنها ب کشورهای ثا ث اس.،
ب رغم اصل ممنوعی ،اشغال ،موضوع اشغال خار از سلطۀ حقوق نیست ،،بلکت بایتد تتابع
نظام حقوق بینا ملل باشد .حکوم ،لانون نشاندهندا این اس ،ک نیروهای اشغا گر نمتتوانند
ختتود را از حکومتت ،لتتانون و مقتتررات حقتتوق اشتتغال نظتتامت ختتار ستتازند ( Greenwood,
 .)2004:712مقررات و لوانین اصلت حقوق اشتغال نظتامت عبتارتانتد از :مقتررات کنوانستیون
چهارم اله مورخ  51اکتبر ( 5991بخش سوم مواد  12تا  ،)16کنوانسیون چهتارم ژنتو متورخ
 52اوت  5919در زمینۀ حمای ،از افراد غیرنظامت (بخش سوم مواد  11تا  ،)19پروتکل شمارا
یک و دو ا حالت ب کنوانسیونهای  5919ژنو مورخ  ،5911منشور سازمان ملتل متحتد ،رویتۀ
لضایت بینا مللت و لطعنام های مجمع عمومت و شورای امنی.،
پس از اینک سرزمین ،ب اشغال نیروهای بیگان دردمد و دنها کنتترل متؤثر ختود را بتر دن
دغاز کردند ،حقوق اشغال ،هم برای نیروهای اشغا گر و هم دن دست از افرادی ک تحت ،اشتغال
زندگت متکنند ،الزماالجرا متشود ( .)Geneva Convention IV ,1949, Art.4.پتس از اشتغال
نظامت توسط اشغا گر ،دثارحقولت چندی ب بار متدید ک در نتیج  ،موجد طترح ستؤاالت ایتن
مقا بدین شرح مت گردد .دیا اشغا گر حق تصرف و استفاده از اموال ،اعم از عمومت و خصوصت،
منقول و غیرمنقول از جمل ذ خایر و تأسیسات نف ،و گاز را در سرزمین اشتغا ت دارد؟ تتا چت
حد مقررات حقوق اشغال نظامت ،از ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز کت بت طتور عمتده در زمترا
1. Domestic Conflict
2. UN Security Council. Res. 2170(2014) paras.1, 3 & 6, 2178(2014) paras. 1 & 4,
2191(2011) para.1, 2249(2015) paras. 4 & 5, 2253(2015) paras. 12- 15.
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اموال غیرمنقول دو تت محسوب متشوند ،محافظ ،ب عمتل متتدورد؟ در ایتن مقا ت  ،مقتررات
 5991اله و نی کنوانسیون چهارم  5919ژنو ک در زمینۀ اموال هستند ،بررست متشتوند تتا
بتوان از این طریق وضعی ،ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز در کشور اشغالشده را مشخص کرد و
ب کارایت این لواعد و مقررات پاسخ حقولت و مستدل داد .در ایتن تحقیتق در لستم ،اول بت
وضعی ،حقولت اموال در سرزمین اشغا ت و نحوا برخورد با دنها توسط اشغا گر متتپتردازیم .در
لسم ،دوم چگونگت استفاده از ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز توسط اشغا گر تحلیل متشود .در
لسم ،سوم ،تکا یف اشغا گر نسب ،ب حفاظت ،فی یکتت ذختایر و تأسیستات متذکور و تتأمین
مل ومات انرژی جمعی ،غیرنظامت سرزمین اشغا ت ،و در نهای ،در لستم ،چهتارم ،مستئو ی،
اشغا گر نسب ،ب نقض مقررات حقوق اشغال نظامت بررست خواهد شد.

وضعیت حقوقی اموال در سررزمین اغرلالی و نۀرور برخرورد برا ن را
توسط اغلالگر
لوانین و مقررات مربوط ب اموال ،در مواد  12تا  11مقررات اله و مادا  12کنوانسیون چهتارم
ژنو مندر اس .،براس اس این مواد ،اموال ب دو دستۀ عمومت و خصوصت و نی هر کدام از دنهتا
ب دو دستۀ منقول و غیرمنقول تقسیم مت شوند ک هر کدام از این دست از اموال احکام ختاص
خود را دارند.

 .1اموال عمومی
براساس مادا  11اله  ،دو  ،اشغا گر ممکن اس ،اموال عمومت سرزمین اشغا ت را تولیف کنتد
و دن را حسد نیازهای ختود بت کتار بترد ( ،)The Hague Regulations IV ,1907, Art.55.امتا
وضعی ،تولیف و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متفاوت اس.،

 .1 .1اموال منقول
لواعد مربوط ب تولیف و استفاده از اموال منقول عمومت در مادا  12مقررات اله بدین صورت
دمده اس ،ک «ارتتش اشتغا ت متت توانتد ،پتول نقتد ،وجتوه و اوراق بهتادار متعلتق بت دو ت،،
زرادخان های اسلح  ،وسایل حملونقل ،انبارها ،تدارکات و هر مال منقولی را که متعلق بقه
دولت باشد و ممکن است در عملیات نظامی مورد استفاده قرار گیرد تصقرف نمایقد»
( .)Ibid, Art.53.برخت از اموال منقول دارای لابلی،های استتفادا متعددنتد ،مثتل پتول نقتد و
اوراق بهادار ،وسایل حملونقل و نی نفت و گاز استخراجشده ک هم بترای اهتداف نظتامت و
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هم غیرنظامت لابلی ،کتاربرد دارنتد؛ ازایتنرو ایتن امتوال را متتتتوان تصترف کترد .متأستفان
زمانتک اشغا گر بر یتک متال منقتول حستد متادا  12الهت دست ،متتیتازد ،ما کیت ،دن را
ب دس ،متدورد .در نتیج اموال منقتول دو تتت ماننتد نفت ،و گتاز استتخرا شتدا موجتود در
زمان لبل از اشغال مت توانند توسط اشتغا گر تصترف و استتفاده شتوند ( ستانت.)511 :5219 ،
این مسئل ب هیچ وج شایست نیس ،و نباید این اموال مهم و راهبردی را برای اهتداف نظتامت
مورد استفاده و تصرف اشغا گر لرار داد .این امر ب هیچوجت بتا منتافع متردم سترزمین اشتغا ت
همخوانت ندارد و موجد نقض حاکمی ،دنها و نی کمبود انرژی بترای ستکنۀ سترزمین اشتغا ت
خواهد شد.

 .2 .1اموال غیرمنقول
لواعد مربوط ب تصرف و استفاده از اموال غیرمنقول عمومت در متادا  11مقتررات الهت بتدین
صورت دمده اس ،ک «اشغا گر باید تنها ادارهکننده و اسقتفادهکننقده 5از ستاختمانهتای
عمومت ،امالک ،جنگلها و زمین های کشاورزی متعلق ب دشمن باشد ک در سترزمین اشتغا ت
موجودند .اشغا گر باید در حفظ این اموال کوشا باشد ودنها را مطتابق بتا اصقول انتفقا  ،اداره
نماید»
( .)The Hague Regulations IV, 1907, Art.55.اما دیا امتوال متذکور در متادا  11جنبتۀ
حصری دارد؟ دیا ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز را متتوان در زمرا این اموال لرار داد؟ باید گف،
ک این فهرس ،،مفید حصر نیس ،و از باب تمثیل دورده شده اس ،،ازاینرو ذخایر و تأسیستات
نف ،و گاز نی مال غیرمنقول عمومت محسوب مت شود و دو  ،اشغا گر تنها متتواند این ذخایر
و تأسیسات را مورد اداره و انتفاع لرار دهتد و حتق مصتادره و تولیتف دنهتا را نتدارد ( Weller,
.)2014:1086
رویۀ لضایت نی مثب ،این ادعاس .،در این خصوص ب یک پرونتده در دادگتاه تجدیتد نظتر
سنگاپور اشاره متکنیم .این پرونده در سال  5916مطرح شد و مربوط ب کمپانتهتای هلنتدی
بود ک در اندون ی نف ،تو ید متکردند .ژاپنت ها پس از اشغال اندون ی در خالل جنگ جهتانت
دوم ،تأسیسات این کمپانتها را گرفت ند و التدام بت تو یتد نفت ،در مختازن والتع در ستنگاپور
اشغا ت کردند .کمپانت های هلندی ادعا کردند کت نفت ،متال دنهاست ،و خواهتان دریافت ،دن
شدند .پس از دن ،بیشتر اعضای دادگاه تجدید نظر سنگاپور موادی مثل نف ،را تا زمانتک هنوز
استخرا نشده اس ،،مال غیرمنقول عمومت دانستند .ازاین رو عملکرد ژاپن در استخرا نف ،را
غیرلانونت و نقض مقررات حقوق اشغال نظامت دانستتند ( .)J.Wallach, 1992:303از متادا 11
1. Administrator and Usufructuary
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مقررات اله چند نکتۀ مهم لابل استخرا اس ،،اوالً اینک ما کی ،امتوال غیرمنقتول دو تتت از
جمل ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز دو  ،اشغا ت ب اشغا گر منتقل نمتشود؛ ثانیاً اشغا گر ،تنها
حتتق ادارا ایتتن امتتوال و انتفتتاع از دن را داشتتت و حتتق تولیتتف و مصتتادرا دنهتتا را نتتدارد
(.)Barrie,2012:434

 .2اموال خصوصی
براساس مادا  16مقررات اله  ،اموال خصوصت باید متورد احتترام لترار گیرنتد و ایتن امتوال را
نمتتوان مصادره و تولیف کرد .مقررات اله تمای ی بین اموال منقول و غیرمنقول خصوصتت از
حیث لابلی ،تولیف و مصادره در این ماده لایل نشده و همۀ اموال خصوصت را غیرلابل تولیتف
متداند .ازاین رو نف ،و گاز مورد استفادا مردم ج ء اموال خصوصت منقول تلقت متشود و دن را
نمتتتتتتوان مصتتادره کتترد و ایتتن امتتوال لابتتل احتتترام هستتتند ( The Hague Regulations
.)IV,1907,Art.46.
اما استثنای مادا  ،16مادا  12مقررات اله اس .،مادا  12مقررات اله مقرر متتدارد کت
« مصادرا اموال ستکن در صتورتت مجتاز است ،کت بترای بتردوردن نیتازهتای ارتتش اشتغا گر
باشد....مبلغت ک باب ،مصادرا این اموال پرداخت متشود بایتد تتا حتد ممکتن بت صتورت نقتد
باشد» .مهمترین بحث مادا  ،12اموال متعلق ب سکن یعنت اموال خصوصت اس .،با اینک مادا
 12صحب ،خاصت از اموال منقول و غیرمنقول نکرده اس ،،ب نظر باید این متاده ،فقتط امتوال
منقول را شامل شود و ساختمانها و زمین را شامل نگتردد .براستاس ایتن متاده تولیتف امتوال
منقول زمانت مجاز اس ،ک برای تأمین غذای نیروها و مقامتات اشتغا گر الزم و ضتروری باشتد.
مادا  12کنوانسیون چهارم ژنو نی مقرر متدارد ک «اموال خصوصتت افتراد ،مصتون از تعتر
اس ،،مگر دنک ضبط و تصترف دنهتا بترای پیشتبرد عملیتات جنگتت الزم باشتد و یتا ضترورت
اجتنابناپذیر نظامت این عمل را مجتاز شتمرد»» (.)Geneva Convention IV ,1949, Art. 53
در لضیۀ کراپ 5نی دمده اس ،ک «تولیف اموال منقول حسد مادا  12زمانت مجتاز است ،کت
 .5پس از جنگ جهانت دوم ،از  51اکتبر  5911دادگاههای بینا مللت و داخلت ،متهمان جنایات جنگت را بت پتای
می محاکم کشیدند .محاکمۀ مقامات برجستۀ د مان در "دادگاه نظتامت بتینا مللتت" در حضتور لضتاتت بت
نمایندگت از نیروهای متفقین در نورنبرگ د مان صورت گرف .،این دادگاه  22تن از جنایتکاران جنگت د متان
را ب اتهام جنای ،ضد صلح ،جنایات جنگت ،جنای ،علی بشر و توطئ برای ارتکاب چنتین جنایتاتت محاکمت
کرد 52 .تن از مجرمان از جمل هانس فرانک ،هرمان گورینگ ،د فرد روزنبرگ و یو یوس اشترایشتر بت مترگ
محکوم شدند .دادگاه نظامت بینا مللت س نفر از متهمان را ب حبس ابتد و چهتار نفتر را بت  59تتا  29ستال
زندان محکوم کرد .یکت از این افراد شخصت ب نام د فرد کراپ بتود کت بت اتهتام جنایتات جنگتت در جنتگ
جهانت دوم در  52نوامبر  5911محاکم و در نهای ،ب  52سال زندان محکوم شد.
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چنین تولیفت برای تأمین غتذای نیروهتا و مقامتات اشتغا گر الزم و ضتروری باشتد» ( ستانت ،
پیشین.)516 :
این امر ب هیچ وج شایست نیس ،و نباید این اموال مهم و راهبردی را برای اهتداف نظتامت
اشغا گر مورد استفاده و تصرف لرار داد و با منافع مردم سرزمین اشغا ت ب هیچوجت همختوانت
ندارد ،اما در ازای اموال تولیفشده باید پتول نقتد داده شتود .مصتادرا امتوال خصوصتت بتدون
پرداخ ،غرام ،ب صاحبان دنها ،موجبات مسئو ی ،مستقیم دو  ،اشغا گر را فراهم متستازد و
هر گون تصرف بدون پرداخ ،غرام ،،در حکتم سترل ،و چپتاول بتوده و ممنتوع استThe ( ،
.)Hague Regulations IV ,1907,Art.47.
عالوهبر پرداخ ،لیم ،مال تولیفشده ،مادا  11کنوانسیون چهارم محدودی ،دیگتری نیت
بر تولیف مال منقول خصوصت توسط اشغا گر ایجاد متتکنتد و دن ایتن است ،کت اشتغا گر در
چنین حا تت باید نیازهای سکنۀ غیرنظامت را مدنظر داشت باشتد(Geneva Convention IV ،
) ,1949. Art.55و ب نظر مترسد درصورتتک مردم ب اموال منقول خصوصت خود مانند نف ،و
گاز برای تأمین غذا یا سایر موارد دیگر نیاز داشتت باشتند ،تولیتف ایتن امتوال حیتاتت توستط
اشغا گر عملت غیرمجاز و غیرلانونت محسوب شود.

چگونگی استفاده از ذخاير و تأسیسرا نفرت و زراز توسرط نیرو را
اغلالگر
در لسم ،اول ب این نتیج رسیدیم ک اشغا گر حق استفاده و انتفاع ازاموال غیرمنقول عمومت
مانند ذخایر نف ،و گاز را حسد مادا  11مقررات اله دارد .اما سؤال اساست این اس ،ک حتق
انتفاع دو  ،اشغا گر از این اموال تا چ حدودی اس،؟ دیا این ب دن معناس ،ک دو  ،اشغا گر
بتواند کلیۀ دارایتها و میراث ملت کشور اعم از نف ،و گاز را تح ،عنوان «حتق انتفتاع » متورد
استفاده و بهره برداری لرار دهد و حتت لادر باشتد دنهتا را بت للمترو ختود انتقتال دهتد یتا بتا
کشورهای دیگر معامل کند؟ دیا اشغا گر حق اکتشاف و استتخرا ذختایر جدیتد نفت ،و گتاز را
عالوهبر ذخایر موجود دارد؟
این مسایل ظاهراً برای او ین بار در جنگ جهانت دوم مطرح شد و سپس موارد دیگری نیت
پیش دمد ک اهم دن عبارتند از :بهره برداری و استفاده از منابع نف ،و گاز مصر در سال 5961
و نی فلسطین در سال  ،2991توسط اسراییل در منطقۀ ستینا ،غت ه و کرانتۀ غربتت رود اردن و
حفاری حوزههای نفتت جدید ک لانوناً متعلق ب این دو کشور بود و نیت بهترهبترداری عتراق از
منابع نفتت ایران در شهر اشغالشدا «نف ،شتهر» در طتول جنتگ ایتران و عتراق در دهتۀ 19
میالدی (ضیایت بیگد ت.)251 :5211 ،
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 .1مۀدودر حق انتفاع دولت اغلالگر از ذخاير نفت و زاز
دو  ،اشغا گر حق بهره برداری و انتفاع از اموال غیرمنقول عمومت ماننتد ذختایر نفت ،و گتاز را
حسد مادا  11مقررات اله دارد .اما نباید تصور کرد ک اختیار اشغا گر در لبال استفاده از این
اموال ،نامحدود اس ،،بلک همان طورک دراین ماده دمده اس ،،دو  ،اشغا گر تنها حق استتفاده
و اداره ک ردن این اموال را دارد و حق مصادره کتردن نتدارد و استتفادا نامحتدود ،تلتف کتردن،
اسراف کردن و نی نابود کردن منابع طبیعت کشور اشغالشده ب طور خودستران ممنتوع است.،
این محدودی ،در اندازه و حجم تو ید ،ب نوعت در مادا  11اله مستتر استLangenkamp ( ،
.)& J.zedalis, 2003: 426
این موضوع نی در دعوای «ادارا دبها و جنگلها و فا ک» در سال  5921بررستت و تأییتد
شد .در این دعوا دادگاه بدوی فرانس رأی داد کت استتفادا نیروهتای اشتغا گر از دب ،جنگتل و
مراتع باید بر مبنای مادا  11مقررات اله باشد و براساس این ماده دو  ،اشغا گر حق استتفادا
نامحدود از این منابع را ندارد و استفادا اشغا گر از حاظ حجتم و انتدازه از ایتن منتابع محتدود
اس .،این دادگاه علی کشور اشغا گر یعنتت د متان رأی داد و مقترر داشت ،کت «لطتع کتردن
درختان در فرانس توسط د مان بیش از دن چی ی ک در لانون جنگلها و مراتع فرانست مقترر
شده ،نقض مقررات حق انتفاع در مادا  11مقررات الهت استAdministration of waters ( »،
.)and forests v. Falck, 1927, para. 563
در نتیج  ،تو ید نف ،و گاز بیش از حد متعتارف ،نقتض مقتررات حتق انتفتاع در متادا 11
مقررات اله و بر خالف تکا یف لدرت اشغا گر اس .،در رأی فا ک ،مادا  11در مورد چوب کت
یک منبع تجدیدپذیر اس ،،مورد اشاره لرار گرفت اس ،و با توج ب اینک نف ،و گتاز از منتابع
تجدیدناپذیرند و اهمی ،راهبردی بسیاری دارند ،ب طور حتم و ب لیاس او وی ،نی متتوان بت
این ماده در خصوص محدود بودن استفادا اشغا گر از منابع نف ،و گاز کشور اشغالشده ،استناد
کرد.
کشور فلسطین دارای میتادین نفت ،و گتاز در در دبهتای سترزمینت ختود در غت ه است.،
اسراییل دو  ،فلسطین را از دسترست و توسعۀ این میادین منتع متتکنتد ،زیترا استراییل مترز
دریایت با فلسطین دارد و دارای میادین گازی چندی در دبهای سرزمینت خود است ،،بت ایتن
بهان ک توسعۀ این میادین با خطر ناامنت از سوی نیروهتای نظتامت فلستطین لترار نگیترد ،در
مجاورت سکوهای حفاری نف ،و گاز ،مجاور مرز خود با فلسطین ،نیروی دریایت بسیار خطرناک
و کامالً مجه ی را ب منظور تأمین امنی ،فی یکت تأسیسات و خطوط و تۀ ختود در دن منطقت
مستقر کرده و تا  6مایل وارد دریای سرزمینت فلسطین شده اس ،،بت گونت ای کت هتیچ مقتام
فلسطینت با چنین تدابیر امنیتت توانایت ن دیک شدن ب منابع نف ،و گاز خود در دن منطقت را
ندارد (.)Power,2014: 9
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اسراییل با این الدام خود عمالً مادا  11مقررات الهت در استتفاده از منتابع طبیعتت را کت
مصدالت از اموال غیرمنقول موضوع این ماده اس ،،نقض کرده است .،د یتل دن ایتن است ،کت
منطقۀ غ ه و دبهای سرزمینت فلسطین خار از منطقۀ اشغال نظامت اس ،و اسراییل نمتتواند
للمرو سرزمینت استفاده از این ماده را ب طور نامشروع گسترش دهتد ،زیترا ایتن متاده تنهتا در
منطقۀ اشغال نظامت لابلی ،اعمال دارد .درحا تک براساس موافق،نامۀ اسلوو 5در ستال 5991
مرز میان فلسطین و اسراییل متورد موافقت ،لترار گرفتت است ،،ازایتنرو ما کیت ،و حاکمیت،
سرزمین و منابع موجود در دب های سرزمینت فلسطین در غ ه براساس این موافق،نام متعلتق
ب مردم فلسطین اس ،و هیچ نهاد اسراییلت حق انتفاع از این منابع را ندارد و نی نمتتواند مانع
از دسترست مردم فلسطین ب منابع نف ،و گاز خود و توسعۀ دنها شود .این الدام اسراییل نقتض
موافق،نامۀ اسلوو و حاکمی ،مردم فلسطین بر منابع طبیعت خود اس .،هرچند اسراییل متدعت
اس ،ک از نوار غ ه عقدنشینت کرده و هتیچ گونت کنتترل نظتامت داختل ایتن منطقت نتدارد،
الدامات اسراییل تاکنون نقض این ادعا محسوب مت شود و این رژیم همینان کنترل مؤثر ختود
را بر این منطق اعمال متکند (.)Ibid :11
الدامات اسراییل بنا ب اذعان مجمع عمومت سازمان ملل متحد در لطعنامتۀ  2511مصتوب
 5912استثمار و غارت 2اموال و منتابع طبیعتت فلستطین محستوب متتشتود .همینتین ایتن
الدامات ،نقض حق توسع  ،مصرح در اعالمیۀ وین مصوب  ،5992نقض حاکمی ،دایمت بر منابع
طبیعت ،مصرح در مادا  5میثاق بین ا مللت حقوق التصادی ،اجتماعت و فرهنگتت متورخ 5966
ک ب عنوان یک لاعدا دمره 2و نی حقوق بینا ملل عرفت 1محسوب متشود ،اس .،بنتد  2متادا
 5مقرر متدارد ک «کلیۀ مل،ها متتوانند برای نیل ب هدفهای خود منتافع و ثتروت طبیعتت
خود را ...دزادان ب مصرف برسانند» .همینین ،براساس بنتد  59اعالمیتۀ ویتن« ،حتق توستع ،
حقت مطلق ،غیرلابل اسقاط و ج ء الینفکت از حقوق اساست بشر متباشد .کشتورها بایتد بترای
تأمین توسع و از میان برداشتن موانع توسع با یکدیگر همکاری کنند» (.)Ibid :34
این حقوق در رأی دیوان بینا مللت دادگستری در لضیۀ کنگتو و اوگانتدا در ستال  2991و
نی لطعنام های مجمع عمومت سازمان ملل متحد از جمل لطعنامۀ  5192ب صراح ،ذکر شده
و شامل حق بر اکتشاف ،توسع  ،بهرهبرداری و فروش منتابع طبیعتت ،اعتم از خشتکت و دریتا و
برای رفاه مردم اس.،
نکتۀ دیگر اینک  ،بهره برداری از نف ،و گاز توسط اشغا گر نباید ب اضرار ب متال غیرمنقتول
منجر شود .برای مثال با بهرهبرداری بترویۀ نف ،وگاز نباید چاههای نفت ،و گتاز را تهتت کترد،
1. Oslo Accords
2. Exploitation
3. Peremptory norm of international law
4. Customary international law
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بلک بایستت می ان بهره برداری از این منابع طبیعت در خالل اشغال ،کمتر یتا بت همتان انتدازا
لبل از دوران اشغال باشد ،زیرا تو ید بیش از حد و غیرصیانتت از چاههتای نفت ،و گتاز موجتد
ورود خسارت و دسید ب ذخایر نف ،و گاز دن کشتور خواهتد شتد .ازایتنرو نبایتد اشتغا گر بت
د خواه و خودسران از این منابع برداش ،کند و بایستت برداش ،از این منابع بت طتور محتدود و
متعارف باشد و با حسن نی ،صورت گیرد و در جه ،مدیری ،جامع و ن برای ثروتمند کتردن
هرچ بیشتر خود باشد (.)Langenkamp & J.zedalis, op.cit: 429.

 .2نۀور استفاده از در مد ا نفتی و زاز توسط اغلالگر
در خصوص استفاده از دردمدهای ناشت از تو ید نف ،و گاز این ستؤال پتیش متتدیتد کت ایتن
دردمدها باید صرف چ اموری شود و دیا اشغا گر متتواند این دردمدها را متعلق ب ختود بدانتد؟
ضرورت طرح این سؤال در این اس ،ک اسراییل ک صادرکننتدا گتاز بت اردن است ،،در ستال
 2951تصمیم ب ساخ ،خطوط و ۀ صادرات گاز از نوار غربت رود اردن ک یک منطقۀ اشتغا ت
محسوب مت شود ،گرف .،ساخ ،خطوط و ۀ صادرات گاز از داخل سرزمینهای اشغا ت ب اردن
ک عواید دن ب طور کامل در اختیار دو  ،اسراییل لرار متگیرد ،نقض فاحش مادا  11مقتررات
اله محسوب مت شود ،زیرا منافع حاصل از ساخ ،این خط و ب استناد این ماده باید صترف
ه ینۀ اشغال نظامت و سرزمینهای اشغا ت شود ن اینکت تمتام عوایتد حاصتل از ایتن پتروژه و
فروش گاز ب اردن متعلق ب دو  ،اشغا گر یعنت اسراییل باشد (.)Power,op.cit:24
هرچند مادا  11دربرگیرندا محدودی ،های صریحت بر استتفادا اشتغا گر از دنیت از امتوال
غیرمنقول کشور اشغا ت بدس ،متدید ،نیس ،،رویۀ لضایت نشان متدهد ک عواید ب دس،دمده
از اموال غیرمنقول دو تت مانند ذخایر نف ،و گاز درصورتتک صرف ه ین های اشتغال نشتود و
در اختیار اشغا گر لرار گیرد ،یا ب سرزمین اشغا گر حملونقل شود یا اینک ب مصرف جمعیت،
سرزمین اشغا گر برسد ،بر خالف مقررات اله و نقض حقوق اشغال نظامت اس .،برای مثال ،در
سال  5922در دعوای برادران را ت و دو  ،د مان ،یک دادگاه مختلط د مانت– بریتانیایت ،عمتل
دو  ،د مان مبنت بر تصرف و ضبط نخ و پارچ های نخت و حمتلونقتل دن بت د متان را نقتض
مقررات اله دانس ،و حکم داد ک این عمل بترای تتأمین نیازهتای نیروهتای اشتغا گر د متانت
صورت نگرفت و دو  ،د مان مسئول اس .،در دعوای دیگر در سال  5929یک دادگاه فرانستوی
نی عمل دو  ،د مان مبنت بر تصرف و مصتادرا راهدهتن در للمترو کشتور بلژیتک را کت بترای
مقاصد نظامت و غیرنظامت خود مورد استفاده لترار گرفت ،و نت بترای مقاصتد اشتغال نظتامت،
محکوم کرد و دن را نقض مقررات اله دانس ،و د مان را مل م ب پرداخ ،غرام ،براساس متادا
 12مقررات اله کرد .در سال  5912نی لطعنام ای از سوی لضتات بتینا مللتت در کنفترانس
حقوق بین ا ملل ندن صادر شد .در این لطعنام اشاره شد ک دو ت ،اشتغا گر حتق نتدارد کت
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اموال منقول و غیرمنقول دو تت و خصوصت و منابع ناشتت از دن را جت در جهت ،حفتظ نظتم
عمومت و امنی ،سرزمینهای اشغا ت ب کار گیرد و ازاینرو عمل دزادان و بتلیدوبند اشغا گر در
خصوص اینک فراورده های ناشت از اموال غیرمنقول دو تت کشور اشتغا ت در چت راهتت ختر
شود ،مورد انتقاد اس.)Langenkamp & J.zedalis, op.cit :430-432( ،
در لضتیۀ N.V.de Batafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War
 DamageCommissionک متمرک بر بهره برداری ژاپتن از منتاطق نفت ،خیت منطقتۀ اشتغا ت
« »Dutch East Indiesبود ،بهرهبرداری نف ،توسط ژاپن در سرزمینهای اشتغا ت فراتتر از حتد
مجاز حقوق اشغال نظامت و نی فراتر از دن چی ی بود ک بترای تتأمین نیتاز نیروهتای اشتغا گر
ژاپنت الزم و ضروری بود و ژاپن این مازاد نف ،تو یدی را بت منظتور تتأمین نیازهتای نظتامت و
غیرنظامت خود ب کار برد .ازاینرو براساس حکم صادره در ایتن لضتی «استتفادا ژاپتن از نفت،
مناطق اشغا ت ب منظور تأمین نیازهای نظامت و نی جمعی ،غیرنظامت خود مجاز نبوده است»،
(.)Singapore Court of Appeal,1956: 810
انتقاد وارد ب مادا  11مقررات اله این اس ،ک مقصود از ه ین های اشغال روشن و صریح
نیس ،و این ه ین ها و مخار دربرگیرندا دامنۀ وسیعت از مواد و موضوعات اس .،ازاینرو ایتن
مسئل سبد متشود ک دس ،دو  ،اشغا گر باز باشد تتا ایتن موضتوع را در متادا  11بت طتور
موسع و ب نفع خود تفسیر کند و مواردی را ک علتاالصول ب عنوان ه ین های اشغال محسوب
نمتشوند ،ب عنوان ه ین ها و مخار اشغال تلقت کند و عواید ب دس،دمده را ب ناحق بت ختود
اختصاص دهد ( سانت ،پیشین.)516 :
در لضتتیۀ کتتراپ در ستتال  ،5911دادگتتاه حکتتم داد کت «امتتوال و دارایتتتهتتای التصتتادی
سرزمینهای اشغا ت نباید ب ناحق مورد استتفادا کشتور اشتغا گر لترار گیترد» .در ایتن لضتی
نیروهای د مانت از فوالد و سایر صنایع دیگر برای تأمین مخار نظامت خود بهرهبترداری کردنتد
ک برخالف مقررات اله صورت گرفت بود ( .)Krupp trial, 1948:138دادگاه نتورنبرگ نیت در
پروندا گویرینگ در سال  5916اینگون رأی صادر کرد ک «متواد  12،11و 16الهت در متورد
اموال عمومت اس ،و باید التصاد سرزمین اشغا ت تنها مخار اشغال را تتأمین کنتد و نبایتد در
امور دیگر صرف شود» (.)GoringTrial,1946:238- & Cassese, 1992:430
در نتیج  ،استفاده از ذخایر و تأسیستات نفت ،و گتاز و دردمتدهتای متا ت ناشتت از فتروش
دن باید تنها برای ادارا سرزمین اشغا ت استفاده شود و باید اشتغا گر منتابع نفت ،و گتاز کشتور
را ب منظور مخار اشغال و نی برای استفادا مردمان بومت سرزمینهتای اشتغا ت بهترهبترداری
کند.
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 .3بررسی اختیار دولت اغلالگر در اکتشاف و ب رهبردار از ذخاير جديد نفرت
و زاز
دیا اشغا گر در دوران اشغال ب خصوص اگر طوالنتمدت باشد ،متتواند الدام ب اکتشتاف و حفتر
ذخایر جدید نف ،و گاز کند ،ذخایری ک لبل از اشغال وجود نداشت اند؟ نمونۀ بارز ایتن متورد،
توستتعۀ میتتادین مشتتترک گتتاز میتتان فلستتطین و استتراییل استت .،شتتق «ب» بنتتد  1متتادا 51
موافق،نامۀ اسلوو مقرر متدارد ک «اسراییل و فلسطین در مناطق جغرافیایت کت دارای منتابع
طبیعت مشترک باشند ،موافق ،متکنند کت بت طتور مشتترک دن میتادین را توستع دهنتد و
بهرهبرداری کنند» ،Noa .میدان گازی مشترک بین اسراییل و فلسطین اس ،ک اسراییل ب طور
یکجانب با شرک،های بینا مللت ب منظتور توستعۀ ایتن میتدان لترارداد منعقتد کترد و دو ت،
فلسطین را در این لرارداد مشارک ،نداد .این التدام استراییل بتدون مشتارک ،فلستطین نقتض
موافق ،نامۀ اسلوو و حاکمی ،مردم فلسطین بر منابع طبیعت خود و استثمار منابع طبیعت ایتن
کشور محسوب مت شود ،زیرا از حاظ فنتت ،حفتاری عمتودی و افقتت و توستع و بهترهبترداری
یکجانب توسط اسراییل سبد مهاجرت گاز میدان مشترک مربوط در دریای سرزمینت فلسطین،
ب عنوان یک هیدروکربور سیال ،ب دریای سرزمینت استراییل شتده و از ایتن منظتر نیت دو ت،
فلسطین متضرر شده اس.)Power,op.cit: 29( ،
ابتدا باید مشخص کترد کت نفت ،و گتاز موجتود در ستفرا زیرزمینتت متال منقتول است،
یا غیرمنقول؟ اگر دن را منقول بدانیم تابع لواعد اموال منقول خواهد بود و اجمتاالً اینکت لابتل
تملک توسط اشغا گر اس ،،اما اگتر دن را متال غیرمنقتول بتدانیم ،اشتغا گر حتق تملتک دن را
نخواهد داش .،همانگون ک پیشتر اشاره شد و همینین براساس درای لضایت مختلف از جملت
رأی دادگاه تجدیدنظر سنگاپور در سال  5916نف ،و گاز استخرا نشده در زیرزمین و همینین
تأسیسات نف ،و گاز ،در زمرا اموال غیرمنقول عمومت محسوب متشود و اشغا گر حتق تملتک
دن را نخواهد داش .)Roberts, 1990: 70( ،در نتیج  ،ب نظر مترسد کت عملکترد استراییل در
دریای سرزمینت فلسطین عملت کامال ًغیرلانونت اس،؛ ازاینرو اشغا گر مجاز ب حفتر چتاههتای
جدید نف ،و گاز نیس .،اشغا گر تنها در یک صورت و دن هم ب طور استثنایت متتواند ب حفتر
چاهه ای جدید نف ،وگاز مبادرت ورزد ک احتمال اتفاق افتادن دن بسیار نادر اس ،و دن اینکت
کشور اشغا ت از حاظ التصادی در وضعی ،نامطلوب و فالک،باری لرار گیترد و متردم از حتاظ
حقوق بشر در وضعی ،بدی لرار داشت باشند و هیچ راه دیگری برای توسعۀ التصادی دن کشور
و تأمین نیازهای مردم سرزمین اشغا ت وجود نداشت باشد ک در این صورت متتتوان مبتادرت
ب حفر چاههای جدید را بالاشکال دانس .،ا بت تفستیر ایتن وضتعی ،نتامطلوب بستیار ستخ،
اس ،و باید مرالد تفسیرهای ختالف لتانون و موستع اشتغا گر از ایتن وضتعی ،بتود تتا منتابع
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طبیعت دو  ،اشغالشده ک نمادی از حاکمی ،دن اس ،،مورد سوءاستفاده لرار نگیرد ( ستانت،
پیشین.)526 :

تکالیف اغلالگر نسبت به تأمین ملزوما انرری جمعیرت غیرنظرامی و
حفاظت فیزيکی از تأسیسا

و ذخاير نفت و زاز

 .1تکالیف اغلالگر نسبت به تأمین ملزوما انری جمعیت غیرنظامی
بند  5مادا  11کنوانسیون چهارم ژنو و نی بند  5مادا  69پروتکتل اول ا حتالت در ایتن زمینت
مقرر متدارد« :لدرت اشغا گر متعهد اس ،تدارک مل ومات برای جمعی ،غیرنظتامت را تتا حتد
امکان تضمین کند .ابتدا در مرحلۀ نخس ،،منابع سرزمین اشغا ت باید استفاده شوند .در صورت
وم ،مل ومات باید توسط لدرت اشغا گر وارد شود»(.)Additional Protocol I, Article 69(1)..
همینین ب موجد مادا  11کنوانسیون چهارم ژنو ،اشغا گر باید «در راستتای انجتام وظتایفش،
رسیدن مواد غذایت و دارویت را ب سکن تضمین کند .اگر منابع سرزمین اشغا ت با کمبود متواد
غذایت و پ شکت روبرو شوند ،اشغا گر باید مواد غذایت و دارو وارد کند .اشغا گر بایتد تتا دخترین
حد ممکن تضمین کند ک مردم از مل ومات اساست بهترهمندنتد» ( 4th Geneva Convention
).)(1949), Art 55(1
مادا  11از مواد غذایت و تجهی ات پ شکت سخن متگویتد .متادا  69پروتکتل اول ا حتالت
تح ،عنوان «نیازهای اساست در سرزمینهای اشغا ت» ،پوشاک ،وازم ختواب ،سترپناه و دیگتر
مل ومات اساست برای بقای جمعی ،غیرنظامت را ب موارد لبلت اضاف متتکنتد .در نتیجت  ،نت
تنها مسئو ی ،در مورد تأمین مواد غتذایت و تجهیت ات پ شتکت اساستت ،بلکت در دیگتر اشتیا
ضروری برای بقا ،مانند پوشاک و انرژی نی این مسئو ی ،وجود دارد ،زیترا مشتخص است ،کت
حفاظ ،از غیرنظامیان در مقابل سرما و گرما اهمیتت کمتر از تأمین مواد غذایت ،دارویت ،باس
و وسایل خواب ندارد.
همینین باید ب رأی دیوان عا ت رژیم اسراییل در لضیۀ غ ه ب عنوان روی ای تأثیرگذار نیت
اشاره کرد .دیوان عا ت اسراییل در ایتن پرونتده بت مستئلۀ مل ومتات بنیتادین بشتری اشتاره و
خاطرنشان کرد ک عدم اجازا ورود انرژی و ب خصوص نف ،ب منطقۀ غ ه نقض فتاحش حقتوق
بشردوستان اس ،،زیرا انرژی ج ء مل ومات بنیادین بشری محسوب مت شود .منع ورود نف ،بت
غ ه از سوی رژیم اسراییل غیرلتانونت و نقتض حقتوق اشتغال نظتامت استThe Gaza Strip ( ،
.)decision, 2007, para.4.
نف ،و گاز از جمل مل ومات اساست برای ادامۀ زندگت بشر ب خصوص برای تأمین گرمتایش
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در فصل سرما و نیت بترای تتأمین غتذا و استتفاده از وستایل حمتلونقتل است .،اگتر اشتغا گر
تو یدکننده باشد ،با ید از ذختایر نفت ،و گتاز دن کشتور ایتن نیتاز تتأمین شتود و اگتر اشتغا گر
مصرفکننده باشد ،براساس مادا  11باید نف ،و گاز را از خار وارد کنتد و استتفاده از عبتارت
«از تمام وسایل ممکن استفاده کند» ک در مادا  11کنوانسیون چهارم و مادا  69پروتکتل اول
دمده اس ،،د یل موجهت برای چنین نتیج گیری اس.،

 .2حفاظت فیزيکی از تأسیسا

و ذخاير نفت و زاز توسط اغلالگر

نیروهای اشغا گر همینین تعهداتت در زمینۀ حفاظ ،از اموال و دارایتهتای عمتومت سترزمین
اشغا ت دارند .این نیروها ن ب عنوان ما ک بلک امان،دار اموال عمومتاند و باید از این دارایتها
حفاظ ،کنند .لصور و کوتاهت اشغا گران در جلوگیری از تخرید این اموال و دارایتتهتا ماننتد
ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز ،توسط تروریس،ها و خرابکاران در سترزمینهتای اشتغا ت ،نقتض
تعهدات دنها براساس حقوق اشغال نظامت محسوب متشود.
بند « ز» ( )gمادا  22مقررات اله  ،تخرید یا تولیف اموال دشمن را ممنوع متدانتد ،مگتر
تخرید یا تولیفت ک ضرورت نظامت دن را التضا کندThe Hague Regulations IV (1907). ( .
 .)Art23بحث تخرید اموال در مادا  12کنوانسیون چهارم ژنو نی مورد اشاره لرار گرفت .،ایتن
ماده مقرر متدارد« :انهدام اموال منقول یا غیرمنقول ک انفراداً یا اشتراکاً متعلق ب اشخاص یتا
دو  ،یا شرک،های عمومت یا سازمانهای اجتماعت یتا تعتاونت باشتد توستط اشتغا گر ممنتوع
اس ،،مگر در مواردی ک انهدام دنها ضرورت حتمت داشت باشد .ازاینرو باید تخریتد ذختایر و
تأسیسات مربوط ب نف ،و گاز دارای ضرورت حتمت باشد و اگر تخرید ،خودسران  5و گستترده
باشد و ضرورت نظامت دن را التضا نکند ،حستد متادا  511کنوانستیون چهتارم نقتض فتاحش
اس.).International Committee of the Red Cross, 1958: 601( »،
متأسفان این مواد دس ،اشغا گر را ب راحتت در تخرید اموال باز متگتذارد و ممکتن است،
کشور اشغا گر تخرید هر گون اموال را ضروری بداند و از این ضرورت تفسیر موسع ب نفع خود
کند .عالوهبر این ،متأسفان مادا  511از دو لید گسترده و خودسران بترای تخریتد غیرلتانونت
استفاده کرده اس ،،ازاین رو اگر تخرید تأسیسات نف ،و گتاز ایتن دو لیتد را مجتمعتاً نداشتت
باشد ،تخرید ،غیرلانونت محسوب نمتشود.

مسئولیت اغلالگر در زمینۀ نقض مقررا

حقوق اغلال نظامی

در خصوص مسئو ی ،نالضان حقوق اشغال نظامت باید گف ،درصورتتک مخاصمۀ مستلحان از
1. Wantonly
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نوع بینا مللت و طرفین اشغال نظامت دو  ،باشد ،مادا  2کنوانسیون چهتارم الهت  ،متادا 591
کنوانسیون چهارم ژنو و مادا  95پروتکل ا حالت اول ،تعقید افرادی را ک حقوق اشغال نظتامت
را نقض متکننتد ،در محتاکم نظتامت اجتازه متتدهتد 5.در نتیجت  ،تصترف تأسیستات نفت ،و
گتتاز و انتفتتاع از دن ک ت هتتیچگون ت تتتوجیهت از حتتاظ ضتترورت نظتتامت نداشتتت و عوایتتد دن
صرف ه ین های اشغال نظامت نشده باشد ،و نی غتارت و تخریتد ذختایر و تأسیستات متذکور،
نقض فاحش حقوق بشردوستان از سوی نیروهای اشغا گر اس ،،ازایتنرو مستتوجد مستئو ی،
کیفتری و تحمتل مجتازات هستتند (Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck,
.)2009: 530
مسئو ی ،مدنت نی برای دو  ،اشغا گر ،بت د یتل لصتور و کوتتاهت در جلتوگیری و تولتف
استثمار ،تصرف غیرلانونت ،غارت و تخرید ذخایر و تأسیسات نف ،و گاز ب وجود متدید کت در
این صورت ،اشغا گر مکلف ب پرداخ ،خسارت متشود .این موضوع در کنوانسیونهای ژنو مقرر
شده اس ،ک براساس دن ،دو ،ها نمتتوانند مسئو ی ،نقض فاحش را از خود یتا از هتر طترف
معظم متعاهد دیگر سلد کنند .ازاین رو دو  ،در لبتال نقتض حقتوق اشتغال نظتامت از ستوی
نیروهای خود مسئو ی ،مدنت دارد 2.در نتیج  ،هر شخص حقیقت در هر مولعیت ،اجتمتاعت و
سیاست ک باشد و مرتکد جرم ناشت از نقض حقوق اشغال نظامت شود ،از جه ،کیفری ،ختود
ب طور مستقیم مسئو ی ،بین ا مللت خواهتد داشت ،و از نظتر ضترر و زیتان ناشتت از دن جترم،
مسئو ی ،متوج کشور متبوع دن شخص خواهد بود .ازاینرو اشغا گر ب منظور اجترای تکتا یف
خود براساس مقررات حقوق اشغال نظامت ،باید تمامت تالش ختود را مبتذول دارد ،تتا تضتمین
کند نیروهای خود ک مرتکد جرایم جنگت در سرزمینهای اشغا ت متشوند ،تعقید و محاکم
متشوند ).(Ibid: 531
اما در خصوص مخاصمات داخلت و درصورتتک یک طترف مخاصتم و بت خصتوص طترف
اشغا گر گروه شورشت باشد ،باید گف ،ک گروه های شورشتت و مستلح مختا ف ،در مخاصتمات
داخلت نی باید براساس بند  5مادا  5پروتکل ا حتالت دوم بت حقتوق بتینا ملتل بشردوستتان
احترام گذارند .دنان باید در لبال الدامات جنایتکارانۀ ختود مستئو ی ،داشتت باشتند (ممتتاز و
رنجبریان .)551 :5216 ،مسئو ی ،این گروه ها بدین ترتید اس ،کت شورشتیان یتا موفتق بت
براندازی حکوم ،مت شوند یا ناموفق خواهند بود .اگر موفتق شتوند و دو ت ،مستتقلت تشتکیل
دهند ،براساس مادا  59طرح مسئو ی ،دو  ،،مسئول جبران خستارات خواهنتد بتود ،امتا اگتر
ناموفق باشند ،نقض فاحش حقوق بشردوستان توسط دنها موجد مستئو ی ،لترار گترفتن دنهتا
& 1. 4th Geneva Convention, 1949, Art. 194, The Hague Regulations IV (1907). Art.3
Additional Protocol I, Article .91.
2. First Geneva Convention, Article.51;Second Geneva Convention, Article.52;Third Geneva
Convention, Article.131 ;Fourth Geneva Convention, Article.148.
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براساس حقوق داخلت و مادا  1اساسنامۀ دیوان بینا مللت کیفتری متتشتود (ضتیایت:5295 ،
.)512
امروزه مت توان از مبنای حقولت دیگری ،نالضان حقوق اشغال نظامت را مسئول لترار داده و
مورد تعقید و محاکم لرار داد و دن ،صالحی ،جهانت برای مقابل با چنین گتروههتایت است،،
زیرا بسیاری از لواعد حقوق بشردوستان  ،لواعد دمره و عرفت حقوق بینا ملل محسوب متشوند.
نقض فاحش این لواعد ،جنای ،جنگت محسوب متشود و تح ،توای اصتل صتالحی ،جهتانت
مت توان این جنایات را مورد تعقید و محاکم در هر مکان و زمانت لترار داد .در متواد ،19 ،19
 529و  516کنوانسیون های ژنو ب اصل صالحی ،جهانت اشتاره شتده است ،کت یتا تعهتد بت
محاکم یا تعهد ب استرداد را مقرر کرده و دو ،هتا را ملت م بت محاکمتۀ جنایتکتاران جنگتت
متکند ).(Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, op.cit, pp. 3883-3885
شورای امنی ،نی تاکنون در برخت از لطعنام های خود ک براساس فصل  1منشتور صتادر
کرده ،این صالحی ،را ب دو ،های عضو تفویض کرده است .،لطعنامتۀ  5212در ستال 2995
تکا یف و اختیارات گسترده ای برای دو ،های عضو ب منظور مقابل با تروریستم بتا هتر ابت اری
لایل شده اس ،،از جمل ا ام ب همکاری بینا مللت دو ،هتا بترای مقابلت بتا تروریستم و نیت
جرم انگاری و تعقید کیفری تروریسم ،و از دو ،ها خواست شده اس ،ک اعمتال تروریستتت را
در لوانین داخلت خود جرم انگاری کنند و دن را مورد محاکمت و مجتازات لترار دهنتد .شتورای
امنی ،در بند  2لطعنامۀ  2519در مورد سوری  ،اشاره کترده است ،کت اعضتای گتروه داعتش
ب د یل نقضهای فاحش حقوق بشردوستان مسئو ی ،دارند و در بند  1این لطعنام از کشورها
متخواهد ب منظور تعقید و محاکمۀ اعضتای ایتن گتروه بتا یکتدیگر همکتاری کننتد و از ایتن
الدامات جلوگیری ب عمل دورند .همینین در بند  1لطعنامتۀ شتمارا  2219و بنتد  1لطعنامتۀ
 ،2211شورای امنی ،از دو ،های عضو مت خواهتد تتا از تمتامت تتدابیر الزم و ضتروری بترای
همکاری ب منظور سرکوب فعا ی ،های تروریستت داعش با رعایت ،حقتوق بتینا ملتل استتفاده
کنند5.
اما دیا هر کشوری مت تواند صالحی ،جهانت را نسب ،ب اتباع کشورهای غیر عضو معاهدات
بینا مللت اعمال کند یا خیر؟ با تأکید بر اینک حقوق بینا ملل اجرای صالحی ،جهانت مبتنتت
بر معاهدا بین ا مللت را نسب ،ب اتباع کشورهای غیر عضو ممنوع متکند ،امتا بتا توجت بتا بت
اینک شورای امنی ،این صالحی ،را تفویض کرده و چون براساس مادا  592منشور ملل متحد،
این لطعنام ها بر سایر معاهدات در حقوق بینا ملل برتری دارند ،دو ،ها متتوانند دنها را مورد
محاکم لرار دهند ،اعم از اینک جنایتکاران جنگت م بور تبعۀ دو ،های عضو باشند یا نباشند.
1. UN Security Council.Res.1373 (2001), 2170(2014), para.3 &5, 2249(2015) para.5,
2254(2015) para.8.
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همینین ممکن اس ،استدالل شود ک اعمال صالحی ،جهانت مبتنت بر معاهده نسب ،ب
اتباع دو ،های غیر عضو با اصل لانونت بودن جرم تعار پیدا کنتد ،زیترا ممکتن است ،متتهم
ب سبد جرمت تعقید شود ک در کشور متبوع او یا حتت در کشور محل ولوع دن جترم تلقتت
نشود .عالوه بر این ،چتون اعمتال تروریستتت و ستایر جترایم بتین ا مللتت ،اغلتد توستط اتبتاع
دو ،هایت والع متشوند ک عضو چنین کنوانسیونهایت نیستند و حتت چنین اعما ت را متورد
تشویق یا اغما لرار متدهند ،محدود ساختن اعمال معاهدات حاوی صالحی ،جهانت ب اتباع
دو ،های عضو اثر این لراردادها را تضعیف کرده و اساساً دو ،هتا را نستب ،بت التدام حقتولت
مقتضت در مورد متهمانت ک در سرزمین دنها یاف ،شده و اتباع دو ت،هتایت هستتند کت ایتن
معاهدات را تصوید نکردهاند ،عاج و ناتوان مت گردانتد و در نتیجت یکتت از اهتداف صتالحی،
جهانت ک همانا جلوگیری از بتمجازات ماندن مجرمان اس ،،بت دست ،نخواهتد دمتد (فروغتت،
.)59-29 :5211

جمعبند
امروزه سوری  ،عراق و فلسطین در حال مخاصمۀ مسلحان اند و بخشت از سرزمین و منابع نفت،
و گاز این کشورها تح ،اشغال گروه تروریستت داعش و اسراییل در دمده اس ،،استراییل و ایتن
گروه تروریستت ب هیچ وج مقررات و لوانین حقوق اشغال نظامت را رعای ،نکتردهانتد .تخریتد
گسترده یا تصاحد دارایت ک ضرورت نظامت ندارد و ب طور غیرلانونت و خودسران انجام گرفتت
و نی غارت یا دیگر اشکال تصاحد دارایت ،در سرزمین اشغا ت ،جنایات جنگت و نقتض فتاحش
کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای ا حتالت و حقتوق عرفتت بشردوستتان محستوب متتشتوند و
عامالن این جنایات مسئو ی ،دارند.
د یل عدم پایبندی اشغا گران ب حقوق بینا مللت بشردوستان این اس ،ک ایتن مقتررات و
لوانین ک در طول یک سدا گذشت تدوین شده اس ،،کمبودها و نوالص فراوانت جهت ،تتأمین
منافع کشور اشغالشده و ب خصوص تو یدکنندا نف ،و گاز دارد .مهمترین ایتراد ایتن لتوانین و
مقررات ،فقدان شفافی ،در تعریف دامن و للمترو تعهتدات و وظتایف نیروهتای اشتغا گر است.،
معاهدات لابل اعمال جتاری ماننتد مقتررات الهت  5991و کنوانستیون چهتارم ژنتو  ،5919در
خصوص مشکالت اساست ادارا سرزمینهای اشغا ت و ب خصوص اموال و تأسیستات غیرمنقتول
دو تت مانند صنایع نف ،و گاز ساک ،اس ،و اینک لتدرتهتای اشتغا گر دلیقتاً چت وظتایف و
تعهداتت در خصوص ذخایر نف ،و گاز کشور اشغا ت دارنتد ،در ایتن معاهتدات صتریح و روشتن
نیس ،و همین ابهام و عدم شفافی ،موجد شده اس ،تا اختیارات اشغا گر ب طور وسیع و فراتتر
از حد متعارف خود تفسیر شود.
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در این خصوص باید گف ،ک با وجود نیاز برای انعطافپذیری در اسناد بینا مللت ب منظتور
توج و بررست وضعی ،های پیییده و اختالفت ،نیاز ب تجدید نظر عادالنۀ این معاهتدات وجتود
دارد تا از این طریق نیروهای اشغا گر نسب ،ب تعهدات و اختیارات خود بهتر از گذشت توجیت
و دشنا شوند .برخت حقولدانان از جمل لاضت «ادا» ،در بیانیۀ خود در لضتیۀ الکربتت ،بتر ایتن
عقیدهاند ک این تجدید نظر متتواند از طریق لطعنام های شورای امنی ،بت وجتود دیتد و ایتن
لطعنام ها متتوانند منبع جدید حقوق و تکا یف بینا مللت دو ،ها لرار گیرند و شورای امنی،
متتواند در مقام یک لانونگذار بینا مللت ،حتت فراتر از معاهدات بینا مللت عمتل کنتد ( Oda,
 .)1992, para.1بنابراین شتورای امنیت ،بهتترین گ ینت ای است ،کت بت واستطۀ اب ارهتای در
اختیارش متتواند مدت ده ها سال تصوید و اجرای تعهدات بین ا مللت را بت چنتد روز کتاهش
دهد و این تعهدات را بدون چون و چرا بر تمامت دول عضو تحمیل کند ،حتتت اگتر تصتمیمات
شورای امنی ،با سایر منابع حقوق بین ا ملل مطابق ،نداشت باشد و در ایتن زمینت هتیچگونت
محدودیتت ندارد ،زیرا لطعنام های ا امدور شورا ک براستاس فصتل  1صتادر متتشتوند ،بترای
تمامت کشورها ا امدورند و براساس مادا  592منشتور ملتل متحتد ایتن لطعنامت هتا بتر ستایر
معاهدات در حقوق بینا ملل برتری دارند.
اما بر این نظر انتقاد وارد اس ،،زیرا اختیارات شورای امنی ،نامحدود نیس ،و ممکن است،
شورا در این لطعنام ها فراتر از اختیارات خود در منشور ملل متحد عمل کنتد .از طترف دیگتر
اعضای دایم شورای امنی ،نی متتوانند درصورتتک لطعنامت ای را کت تغییردهنتدا لتوانین و
مقررات حقوق اشغال بوده و تضمینکنندا منافع دنهتا نباشتد ،وتتو کننتد و شتورا را از تحمیتل
تعهدات بر اشغا گر ،فراتر از دنی در حقوق اشغال ب طور امروزی موجود اس ،،بازدارند .از طرف
دیگر ،لدرتهای ب رگ در شورای امنی ،با این روش ممکن اس ،درصورتتک ختود بت عنتوان
اشغا گر محسوب شوند ،تعهدات کمت نستب ،بت کشتورهایت کت از چنتین لتدرت و حمتایتت
برخوردار نیستند تحمیل کنند و ازاینرو این روش موجد ایجاد یک دیتدگاه و رویکترد دوگانت
نسب ،ب اجرای حقوق اشغال متشود .ب همین د یل نگارندگان بر ایتن اعتقادنتد کت هرچنتد
ممکن اس ،ب طور موردی تفویض این حق ب شورای امنی ،در برخت از بره های زمانت مفید،
مثب ،و سریع تر ب نظر برسد و اینک جرح و تعدیل مقررات فعلت حقوق اشغال توستط اعضتای
جامعۀ بین ا مللت در سازمان ملل مدت زیادی را ب خود اختصاص متدهد ،این روش بتا توجت
ب مشکالتت ک از طریق تفویض این حق ب شورای امنیت ،ایجتاد خواهتد شتد ،بهتتر بت نظتر
مترسد.
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