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ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات
جامعة بینالمللی در قبال آن
توکل

حبیبزاده1

چکیده
مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن گذشته از حق تعیین سرنوشت خود محروم بودهاند و تحت
اشغال نظامی در اسفناکترین وضعیت انسانی زندگی میکنند .هیچیک از تالشهای بهعملآمده
در جهت استقالل و آزادی مردم فلسطین نتیجه نداشته است .بههرغهم آنههه کرهورهای غربهی
مقاومت و مبارزات این مردم را اقدامات تروریستی تلقی میکنند ،اسناد مختلف بینالمللی ،اعهم
از اسناد حقوق برری و قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد ،حق تعیین سرنوشت را در بعهد
خارجی آن ،یعنی حق استقالل و ترهیل دولت در مورد ملل تحهت اسهتعمار و سهلطی بیهانهه،
بهویژه ملت فلسطین ،به رسمیت شناختهاند .در نتیجه حق این مهردم در مقاومهت و مبهارزه بها
همی ابزارها و شیوه های ضروری برای کسب استقالل ،مطابق اصول منرور ملل متحهد ،مرهرو
است .بهعالوه ،با توجه به اینهه حق تعیین سرنوشت امهروزه حقهی عهامالرهمول اارگهاامن و و
حتی در زمرة قواعد آمره است ،مبارزات مردم فلسطین طبق اصول حقهوق بهینالملهل نههتنهها
مرروعیت دارد ،بلهه کمک های معنوی و مادی کرورهای دیهر به این مبارزات در اسناد متعدد
بینالمللی تجویز شده و حتی کرورهای دیهر از اواخر دههی  06مهیالدی بهه ارا هی کمهکههای
معنوی و مادی به مردمان این سرزمین ترغیب شدهاند.
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مقدمه
سرزمین فلسطین ،در زمان تجزیی امپراتوری عثمانی ،در سال  ،1313سرزمینی بدون سهنه یها
بدون صاحب نبود .مردم فلسطین در دورة حهومهت امپراتهوری عثمهانی ،ماننهد سهایر مردمهان
ساکن در قلمرو آن ،همی شرایط الزم را برای برخورداری از حاکمیت داشتند .بر همین مبناست
که در میثاق جامعی ملل و نیز حهم سرپرستی بریتانیا بر فلسطین بههمنزلهی ملتهی مسهتقل بهه
رسمیت شناخته شد 1.اما حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین نهتنها به موجب حهم سرپرسهتی
بریتانیا به واسطی تعهد این دولت بر ایجاد «وطن ملی یهود» در فلسطین ا UNISPAL, 1978:
IV. Palestine Mandatedو ،بلهه در اجرای قطعنامی  181مجمهع عمهومی ملهل متحهد در 93
نوامبر  ،1300مبنی بر تقسیم این سرزمین و اختصاص  60درصد آن به یهودیانِ اکثهرا مههاجر،
نقض شد اA/RES/181(II), 1947و .از سوی دیهر ،با ترهیل رژیم صهیونیستی بخهش دیههری
از سرزمین فلسطینیان در جریان جنگهای سالهای  1308و  1303و بقیی آن بعهد از جنهگ
شش روزة اعراب و اسرا یل ،در سال  ،1300اشغال شد و پ از گذشت بیش از نیم قرن نهتنها
همچنان در اشغال نظامی است ،بلهه رژیم اشغالهر ،با ساخت شهرکههای مسههونی متعهدد در
کرانی باختری ،بخری از یهودیان مهاجر را در این شهرکها اسهان میدهد.
هیچیک از تالشهای مسالمتآمیز بهعمهلآمهده ،از جملهه مهذاکرات صهلس فلسهطینیان بها
اسرا یل ،نتیجه ای در تحقق حق تعیین سرنوشت و پایان بخرهیدن بهه اشهغال نظهامی نداشهته
است .این رژیم ،با نقض حقوق برردوستانی حهاکم در دورة اشهغال نظهامی ،بههویهژه در جریهان
جنگ های متعدد در نوار غزه ،مرتهب جنایت جنهی و جنایت علیهه برهریت و مهردم فلسهطین
شده است .مبارزات مردم فلسطین با اشغالهران را کرورهای غربی اقدامات تروریسهتی توصهیف
می کنند .اما جمهوری اسالمی ایران ،مطابق قانون اساسی ،حمایت از مستضعفان جهان ،بهویهژه
مسلمانان ،را سرلوحی سیاست خارجی خود قرار داده و از دهههای گذشته کمکهای معنهوی و
مادی خود را از مردم لبنان و فلسطین دریغ نهرده است.
این نوشته درصدد بررسی آن است که آیا مبهارزات مسهلحانی آزادیبخهش در اعمهال حهق
تعیین سرنوشت ،در حقوق بینالملل ،مرروعیت الزم را دارد؟ مقاومت مسلحانی مردم فلسهطین
 .1در حهم سرپرستی ،که برای سرزمینهای عربی جداشده از امپراطوری عثمانی ،از جملهه فلسهطین ،تهیهه شهده
بود این واقعیت که مردمان ساکن این سرزمینها ملتی مستقل بودند تصریس شده است« :برخهی جهوامعی کهه
قبال به امپراطوری ترکیه تعلق داشتند به درجهای از پیررفت رسیدهاند که وجود آنها میتواند موقتا بهعنهوان
ملل مستقل به رسمیت شناخته شود  »...اتأکید از نویسندهو
UNISPAL, (1978). The Origins and Evolution of the Palestine Problem, Part I: 1917-1947, III. The
League
of
Nations
Mandates,
available
at:
http://domino.un.org/UNISPAl.NSF/181c4bf00c44e5fd85256cef0073c426/aeac80e740c782e4852561150
)071fdb0 (accessed on 3/3/2015
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علیه قدرت اشغالهر از منظر حقوقی چهونه تحلیل می شود؟ آیا کرورهای دیهر از منظر حقهوق
بینالملل می توانند به مقاومت و مبارزات مردمان تحت سلطی بیهانه به لحها معنهوی و مهادی
کمک کنند؟ و اصوال جامعی بینالمللی در قبال تهداوم اشهغال سهرزمین فلسهطین و مقاومهت و
مبارزات این مردم چه تعهداتی دارد؟ پیش از پاسخگویی به این سهاالهها ،نههاهی اجمهالی بهه
مفهوم حق تعیین سرنوشت و ذینفعان آن در حقوق بینالملل ضرورت دارد.

مفهوم و ذینفعان حق تعیین سرنوشت 1در حقوق بینالملل
حق تعیین سرنوشت یهی از اصول بنیادین و البته تفسیربردار در حقهوق بهینالملهل اسهت کهه
نظرات مختلف و ساالهایی دربارة آن مطرح شده است؛ از جملهه اینههه محتهوای حهق تعیهین
سرنوشت چیست؟ در آغاز ظهور و بروز این مفهوم ،حق تعیین سرنوشت ایدهای سیاسهی بهرای
توجیه تجزیی امپراتوریهای شهستخورده در جنگ جهانی اول بود .پ از جنگ جههانی دوم،
حق تعیین سرنوشت به تدریج جامی قاعدة حقوقی به تن کهرد و همچهون سهالحی نیرومنهد در
مبارزه با استعمار و اشغال خارجی به کار رفت .از دهی  1306میالدی ،حق تعیین سرنوشهت در
زمرة قواعد حقوق برر درآمد و در قلمرو داخلی کرورها نیز در ارزیابی مرهروعیت حهومهتهها
بدان استناد میشود .بنابراین ،در نهاهی تاریخی میتوان سه مفهوم از حق تعیین سرنوشت را از
هم تمیز داد.

 .1ایدة تعیین سرنوشت سیاسی
ایدة تعیین سرنوشت سیاسی در اعالمیی استقالل امریها ،در سال  ،1000و اعالمیی حقوق برر و
شهروند فرانسه ،در سال  ،1083ریره دارد اCassese, 1995: 11و .در طهول قهرن نهوزده اصهل
تعیین سرنوشت از سوی جنبشهای ناسیونالیستی اینگونه تفسیر میشد کهه ههر ملتهی حهق
دارد دولتی مستقل ترهیل دهد و فقط دولت هایی از مرروعیت برخوردارند کهه از نظهر ملیهت
منسجم و یهپارچه باشند .بنابراین ،اصل ملیت ،به منزلی مبنایی برای ترهیل برخی دولهتههای
جدید ،در فرآیند اتحاد آلمان و ایتالیا نقری ماثر ایفها کهرد ا Thurer and Burri, 2008: para.
2و .این ایده سپ در اعالمیی چهاردهمادهای ویلسون ،ر ی جمههور امریهها ،در جریهان جنهگ
جهانی اول منعه شد.
این معنی از حق تعیین سرنوشت موجبات تجزیی امپراتهوریههای شهسهتخهورده در ایهن
جنگ را فراهم کرد اEncyclopædia Britannica, 2013و .بها وجهود ایهن ،اگرچهه حهق تعیهین
سرنوشت در میثاق جامعی ملل بهمثابی اصلی کلی گنجانهده نرهد اGriffiths, 2003: para. 8و و
1. Self-determination
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در حد مفهومی سیاسی و نه حقوقی باقی ماند ،الهامبخش نظام نمایندگی 1در مهادة  99میثهاق
جامعی ملل 9در مورد سرزمینهای تجزیهشده از امپراتوری عثمانی و مسهتعمرات سهابق آلمهان
بود .ادارة این سرزمینها و روند اسهتقالل آن هها تحهوالتی متفهاوت پرهت سهر گذاشهت .همهی
سرزمینهای موضو نمایندگی نو «الف» به جز فلسهطین از سهال  1316تها سهال  1308بهه
استقالل دست یافتند 1.برعه  ،سرزمینهای موضو نمایندگی نهو «ب» و «ج» در عمهل بهه
قلمرو قدرتهای استعمارگر نماینده منضم شدند .با وجود این ،بیرتر آنها از دهی  06مهیالدی
بهتدریج به دنبال جنبش های استعمارزدایی و با حمایت سازمان ملل متحد توانستند یهی په
از دیهری به استقالل دست یابند احبیبزاده 968 :1181 ،ه 901و.

 .2حق تعیین سرنوشت ،سالح استقاللطلبی و مبارزه با استعمار
بعد از جنگ جهانی دوم ،رعایت و احترام به حق تعیین سرنوشت بهمنزلی یهی از اههدا اصهلی
ترهیل سازمان ملل متحد در مواد  1و  66منرور ملل متحد گنجانده شد و بههتهدریج در پهی
رویی سازمان ملل متحد به موجب فصول یازدهم و سیزدهم منرهور بهه مبنهایی حقهوقی بهرای
جنبشهای استعمارزدایی و جز ی از حقوق بینالملل عرفهی تبهدیل شهد و دیهوان بهینالمللهی
دادگستری نیز در چند پرونده به آن استناد کرد اICJ, 1971: para. 52; ICJ, 1975: para. 54-
59و.
یهی از ساالهای مهم دربارة حق تعیین سرنوشت مردم مربوط بهه ذینفعهان آن اسهت .در
حقوق بینالملل تعریفی از واژة «مردم» ارا ه نرده است و منرور و مرروح مهذاکرات مقهدماتی
منتج به آن نیز معنی مورد نظر آن را روشن نمیکند .اما ،با توجهه بهه اینههه منرهور در فصهل
یازدهم ،با نام «اعالمیه راجع به سرزمینهای غیر خودمختهار» ،و فصهل دوازدههم دربهارة نظهام
1. Mandate system

 .9مادة  99میثاق جامعی ملهل اصهول کلهی نظهام نماینهدگی را ایهنگونهه بیهان کهرده اسهت« :از آنجها کهه مهردم
سرزمینهای ذیربط هنوز در اوضا و احوال سخت دنیهای امهروز توانهایی ادارة امهور خهود را ندارنهد رسهالت
مقدس تمدن ایجاب میکند رفاه و پیررفت این ملل تضمین شود .بهترین وسیله برای تحقق هد مزبور ایهن
است که نمایندگی آنها به کرورهای متمدن و رشدیافتهای واگذار شود که به لحا منهابع ثهروت و تجربهه و
موقعیت جغرافیایی خود آمادگی بیرتری برای پذیرفتن و به انجام رساندن این مسئولیت دارند».
 .1در بندهای  0و  6و  0مادة  99میثاق سه نو نمایندگی مقرر شهده بهود« :نظهام نماینهدگی نهو الهف در مهورد
سرزمینهای جداشده از امپراطوری عثمانی ،نظام نماینهدگی نهو ب در مهورد سهرزمینههای کهه نسهبت بهه
سرزمینهای موضو نمایندگی نو الف توسعی اجتماعی و سیاسی کمتری داشتند ،نظام نمایندگی نو ج کهه
شبیه انضمام سرزمینی بود؛ زیرا دولتهای نماینده سرزمینهای مورد نظر را بهمثابی بخری از سهرزمین اصهلی
خود اداره میکردند».

ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت 523 ...

قیمومیت بین المللی کرورهایی را که مسئولیت ادارة این سرزمینها را بر عههده داشهتند ملهزم
میکند حهومتی خودمختار در این سرزمینهها توسهعه دهنهد امنرهور ،مهادة  ،01بنهد «ب»و،
برخی نویسندگان استدالل کردهاند که تدوین کنندگان منرور فصول یهازدهم و دوازدههم آن را
بهمثابی زمینهه ههای خهاص اجهرای حهق تعیهین سرنوشهت ،یعنهی تعیهین سرنوشهت مردمهان
سرزمینهای غیر خودمختار ،مدنظر داشتند اGriffioen, 2010: 13و .برخی حتی بر آنانهد کهه
این حق فقط در مورد سرزمینهای غیر خودمختار قابل اعمال فرض میشهد ا Cassese, 1995:
37-50و.
مجمع عمومی ملل متحد نیز ،با ارا ی تفسیری مترقی از مواد پهیشگفتهی منرهور ،چنهدین
قطعنامه دربارة استعمارزدایی به تصویب رساند که در پرتو آنها حق تعیین سرنوشت در مفهوم
حق استقاللطلبی و مبارزه با استعمار و اشغال نظامی به رسمیت شناخته شد ا A/RES/1514,
1960; A/RES/2625, 1970و .بر اساس «اعالمیی اعطای استقالل به کرورها و ملتههای تحهت
استعمار» ااز این پ به صورت «اعالمیی اعطای استقالل» از آن یاد میشودو ،صادره از مجمهع
عمومی ،در  10دسامبر  ،1300تعهد به رعایت حق تعیین سرنوشهت یههی از تعههدات ناشهی از
منرور محسوب میشود اBrownlie, 1998: 600و و همی ملتها از حق تعیین آزادانهی وضهعیت
سیاسی و نیز پیهیری توسعی اقتصادی و اجتماعی و فرهنهی خود برخوردارنهد ا A/RES/1514,
1960و .دیوان بینالمللی دادگستری در قضیی صحرای غربی صدور این اعالمیه را مرحلهای مهم
در توسعی حقوق بینالملل سرزمینهای غیر خودمختار و مبنهای رونهد اسهتعمارزدایی دانسهت
اICJ, 1975: 12, 13, 32و.
در سال  ،1306مجمع عمومی دو متن مهم دیهر را دراینباره تصویب کرد :قطعنامهی 9091
اXXVو که یک برنامی عمل برای اجرای کامهل اعالمیهی اعطهای اسهتقالل  1306تهیهه کهرد و
قطعنامی  9096اXXVو که اصول حقوق بین الملل را در زمینی روابط دوستانه و همهاری میهان
کرورها مطابق منرور ملل متحد ااز این پ به صورت «اعالمیی اصول حقوق بینالملل» از آن
یاد می شودو ،از جمله اصل برابری حقوق مردمان و حق تعیهین سرنوشهت آنهها ،تهدوین کهرد
اQuoc Dinh et al., 1992: 489و.
بدین ترتیب ،منرور و اعالمیه های مجمع عمومی در این موضو مبنای حقهوقی و سیاسهی
الزم را برای جنبشهای آزادی بخش در اوایل موج اسهتعمارزدایی در دههی  06مهیالدی فهراهم
آوردند اMelik and Christophe, 1992: 5و.

 .3حق تعیین سرنوشت خارج از پدیدة استعمارزدایی
تفسیر مترقی و منطقی از اسناد بینالمللی در پرتو تحوالت حقوق بینالملل ،بهویژه حقوق برر،
معنی دیهری از حق تعیین سرنوشت به دست میدهد .مادة  1مرترک میثاقین حقوق مهدنی و
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سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنههی  1300حهق تعیهین سرنوشهت را بهرای همهی
ملتها و نهفقط مردم سرزمینهای تحت استعمار به رسمیت میشناسهد .بهه موجهب مهادة 11
کنوانسیون وین  1303حقوق معاهدات ،در تفسیر متون حقوقی اصل بر این است که کلمهات و
اصطالحات در معانی معمول و متداول در سهیاق عبهارات و در پرتهو موضهو و ههد معاههده
تفسیر شوند 1.عبارت «همی ملتها» در مادة  1میثاقین در معنای عادی واژگان و نیز بها توجهه
به سیاق میثاقین و هد و موضو آنها نمهیتوانهد صهرفا بهه مهردم سهرزمینههای مسهتعمره
اختصاص یابد .از سوی دیهر ،با مراجعه به تاریخ تدوین و کارهای مقدماتی میثاقین بهمثابی ابزار
تهمیلی تفسیر چنین اظهارنظر شده است که در جریان تدوین آنهها تصهمیم گرفتهه شهد واژة
«ملتها» در معنی موسع آن در نظر گرفته شود و ضرورتی برای ارا ی هیچ تعریفی وجود نهدارد
اGriffioen, 2010: 50-51و .بنابراین ،در دورة پ از استعمارزدایی ،دکترین و رویی دولتهها دو
جنبی خارجی و داخلی تعیین سرنوشت را دو شهل اجرای این حهق دانسهتهانهد ا Raic, 2002:
227و.

 .1 .3حق تعیین سرنوشت خارجی
منظور از حق تعیین سرنوشت خارجی عبهارت اسهت از حهق همهی ملهتهها در تعیهین آزادانهی
وضعیت سیاسی داخلی و نیز جایهاه خود در جامعی بینالمللی بدون مداخلی خارجی بهر مبنهای
اصل برابری حقوق دولتهها اRecommandation générale XXI (48),1996و .در سهال 1306
اعالمیی «اصول حقوق بینالملل» همین تعریف را از بعد خارجی حق تعیین سرنوشت ارا هه داد
و اعالم کرد« :همی مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خهارجی وضهعیت سیاسهی و توسهعی
اقتصادی و اجتماعی و فرهنهی خود را تعیین و دنبال کنند و دولتها متعهدند این حق را طبق
مقررات منرور رعایت کنند ».اA/RES/2625 (XXV), 1970و.
از سوی دیهر ،به موجب قطعنامههای ملل متحد ،از اوایل دهی  06میالدی ،اشغال نظامی به
طور خاص مورد توجه قرار گرفته و حق تعیین سرنوشت در مهورد مهردم سهرزمینههای تحهت
سلطی بیهانه 9نیز اعمال میشود .در بند  1اعالمیی اعطای استقالل  ،1306سهلطی بیهانهه بهدین
صورت تعریف شده است« :قرار دادن مردم تحت انقیاد و سلطه و اسهتثمار بیهانهه نفهی حقهوق
اساسی برر محسوب میشود که مغایر با منرور ملهل متحهد و مهانعی در برابهر تهرویج صهلس و
همههاری بهینالمللهی اسهت ».اA/RES/1514 (XV), 1960, para. 1و .سهلطی بیهانهه شهامل
وضعیت هایی است که در آن یک قدرت خهارجی بها توسهل بهه زور و اشهغال نظهامی بهر مهردم
 .1دربارة اصول و قواعد تفسیر معاهدات رک :محمدرضا ضیایی بیهدلی ،حقوق معاهدات بهینالمللهی،
گنج دانش ،1180 ،صص 100ه 100.

 ،9تههران:

2. Alien domination
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سرزمین اشغالی تسلط مییابد که این امر نقض فاحش اصل تعیین سرنوشت اسهت ا
1995: 93-98و.
دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأی مرهورتی خهود در سهال  1301در زمینهی حضهور
افریقای جنوبی در نامیبیا اعالم کرد که تحهوالت بههوجودآمهده در «حقهوق بهینالملهل دربهارة
سرزمینهای غیر خودمختار ،آنگونه که منرور بدان صحه گذاشته است ،خودمختهاری و حهق
تعیین سرنوشت را به اصلی قابل اجرا در همی این سرزمینهها تبهدیل کهرده اسهت ».دیهوان در
همان رأی اضافه کرد «به موجب این تحوالت تردیدی نیست که هد نهایی از وظیفی مقهدس
اتمدنو ،که در بند  1مادة  99میثاق جامعی ملل آمده است ،خودمختاری مردمان ذینفع بهوده
است ».اICJ, 1971: 31-32, par. 52-53و.
بدین ترتیب ،حق تعیین سرنوشت از بعد خارجی ،بهمثابی یک اصل حقوق بینالملل عرفهی،
در مفهوم حق استقالل و ترهیل دولت ،صرفا و انحصارا در مورد دو گروه از ملتهها موضهوعیت
پیدا میکند :ملتهای تحت استعمار و ملتهای تحت سلطی بیهانه .اما دربارة ملتههای در بنهد
رژیم آپارتاید حق تعیین سرنوشت به معنای حق مرارکت سیاسی و نه حق جدایی و اسهتقالل
به رسمیت شناخته شده اسهت ااخهوانخرازیهان161 :1180 ،هه 160و .بهر اسهاس مطالعهات و
گزارش های سازمان ملل متحد دربارة حهق تعیهین سرنوشهت ،برخهورداری یهک ملهت از حهق
استقالل طلبی مستلزم شرایط زیهر اسهت :سهابقی اسهتقالل یها خودمختهاری در یهک سهرزمین
مرخص ،فرهنگ متفاوت ،و تمایل و توانایی استقالل یا خودمختهاری مجهدد ا Espiell, 1980:
10و.
Cassese,

 .2 .3حق تعیین سرنوشت داخلی
حق تعیین سرنوشت داخلی به روابط یک ملت با دولت خود مربوط میشود کهه بهه موجهب آن
همی ملت ها حق دارند بدون مداخلی خارجی به توسعی اقتصهادی و اجتمهاعی و فرهنههی خهود
بپردازند .با توجه به مادة  91اعالمیی جهانی حقهوق برهر و قسهمت دوم بنهد  1مهادة  1میثهاق
حقوق مدنی و سیاسی ،حق تعیهین سرنوشهت معنهایی فراتهر از حهق اسهتقالل و خودمختهاری
خارجی ملتها دارد و متضمن حق مرارکت مردم در یک حهومهت دموکراتیهک در ادارة امهور
جامعه و نیز حق اقلیتها در رعایت حقوق دستهجمعی آنهاست .بررسی این بعهد حهق تعیهین
سرنوشت از قلمرو موضوعی مقاله خارج است1.
 .1برای مطالعی بیرتر دربارة بعد داخلی حق تعیین سرنوشت رک :سهیدمحمد قهاری سهیدفاطمی ،حقهوق برهر در
جهان معاصر ،دفتر دوم ،تهران :ماسسی مطالعهات و پهژوهشههای حقهوقی ،1188 ،صهص 166هه 161؛ علهی
امیدی« ،قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقهوق بهینالملهل» ،مجلهی حقهوقی ،ش ،1186 ،16
996ه .966
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حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در پرتو حقوق بینالملل
حههق تعیههین سرنوشههت مههردم فلسههطین هههم از منظههر برخههورداری فلسههطینیان از عنههوان
«ملت مستقل» و هم از منظر به رسمیت شهناخته شهدن ایهن عنهوان در اسهناد مختلهف قابهل
بررسی است.

 .1فلسطینیان ،بهعنوان «ملت مستقل» ،برخوردار از حق تعیین سرنوشت
ملت بودن شرط برخورداری از حق تعیین سرنوشت محسوب میشود .بهه تعبیهر دیههر ،مهردم
مورد نظر باید از ویژگی های عینی تاریخی ،زبانی ،نژادی ،مذهبی ،و فرهنهی مرترک برخهوردار
باشند و طبق باوری مرترک خود را متعلق به یک ملت واحهد بداننهد افهر زاد911 :1139 ،هه
919و .یهی از کارشناسان سازمان ملل متحد ،بر اساس مباحث بهعملآمده در این سهازمان ،در
تعریف «مردمی» که از حق تعیین سرنوشت برخوردارند ،مالفههایی را ارا ه کهرده اسهت« :یهک
واحد اجتماعی برخوردار از هویت مرخص ،که با سرزمین مورد نظر ارتباط وثیقهی دارد؛ حتهی
اگر ساکنان آن اخراج شده باشند .بنابراین ،مردم را نباید با اقلیتهای نژادی و مهذهبی و زبهانی
موضو مادة  90میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی خلط کرد ».ا Cristescu, 1981: para.
279و.
مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگهیههای
عینی مرترک ،مانند تاریخ مرخص در سرزمینی معهین بها فرهنههی متمهایز ،حهداقل از زمهان
تجزیی امپراتور ی عثمانی ،و اراده و ظرفیت کسب خودمختاری ،برخوردارند .ایهن بهاور مرهترک
تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منرور ملی فلسطین بهه صهورت «هویهت فلسهطینی» و
«ملت عرب فلسطین» و اینهه آنها «شهروندان عربی هستند که تا سال  1300ساکن فلسطین
بودند» انعهاس یافته و بر آن تأکیهد شهده اسهت امنرهور ملهی فلسهطین ،مهواد  0و 6و .تعلهق
فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری آنها از حق تعیین سرنوشهت در اسهناد مختلهف
بین المللی ،مانند میثاق جامعی ملل و قطعنامه های مجمع عمومی ،بهه رسهمیت شهناخته شهده
است.
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مرورتی خود در زمینی ساخت دیوار حایل خاطرنرهان
میکند دربارة وجود «ملت فلسطین» دیهر جای بحث و مناقره نیست و اسهرا یل در سهپتامبر
 ، 1331در مهاتبه با یاسر عرفات ،ر ی فقید سا  ،وجود این ملت را به رسمیت شناخته است.
The Human Rights Committee's General Comment on Self-Determination adopted in 1984,
HRI/GEN/1/Rev.1, 1994; Yash Ghai, Human Rights and Social Development toward
Democratization and Social Justice, United Nations Research Institute for Social Development
Program on Democracy, Governance and Human Rights, Paper Number 5, October 2001, p. 18.
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در موافقتنامههای بعدی دربارة کرانی باختری و نوار غزه نیز به دفعات ملت فلسطین و «حقهوق
مررو » آن ذکر شده است و از جملی این حقوق حق تعیین سرنوشت است ا ICJ, 2004: para.
118و.

 .2حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در اسناد و رویة بینالمللی
حق تعیین سرنوشت فلسطینیان نتیجی مسلم و انهارناپذیر دو رویداد حقهوقی و تهاریخی اسهت:
تجزیی امپراتور ی عثمانی پ از پایان جنگ جهانی اول و انصرا ترکیه از اعمال حاکمیهت بهر
فلسطین در سال  1391به موجب معاهدة لوزان اDweik, 1997و.

 .1 .2حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در میثاق جامعة ملل
پهه از پایههان جنههگ جهههانی اول ،بههه موجههب مههادة  99میثههاق جامعههی ملههل ،بههرای ادارة
سههرزمینهههای جداشههده از امپراتههوری عثمههانی ،ماننههد سههوریه و عههراق و اردن و فلسههطین،
نظام نمایندگی نهو «الهف» مقهرر شهد ا UNISPAL, 1978, The working of the Mandates
Systemو .بههه موجههب نظههام نماینههدگی« ،مسههئولیت مقههدس تمههدن» ایجههاب مههیکههرد
کرورهای توسعهیافته عههدهدار رفهاه و توسهعی مردمهی باشهند کهه هنهوز قهادر بهه ادارة امهور
خهود نبودنهد اICJ, 1950: 131-132; ICJ, 1971: paras. 42-86; ICJ, 2004: para. 70و.
بدین ترتیب ،نظام نمایندگی نه موجب انتقال حاکمیت مردم به دولت سرپرست بود و نه آن را
از مردم سرزمینهای موضو نمایندگی نو «الف» سلب میکرد .نظام نمایندگی اصوال مهاهیتی
موقت داشت و فلسفی آن سرعت بخریدن به استقالل سرزمینهای مزبور بود .مهادة  99میثهاق
بر این امر تصریس داشت که مردم سرزمینهای یادشده بهه درجههای از ترقهی و پیرهرفت نا هل
آمدهاند که بتوان آنها را به طور موقت بهمنزلی یهک «ملهت مسهتقل» بهه رسهمیت شهناخت1.
بنابراین ،در دورة نمایندگی بریتانیا بر این سرزمین ،مردم فلسطین در مقام یک «ملت مستقل»
از حاکمیت ملی برخوردار بودند .اما نمایندگیای که در مهورد فلسهطین اجهرا شهد بها اصهول و
فلسفی نظام نمایندگی نو «الف» مغایرت داشت و حاکمیت مردم فلسطین هم از سوی جامعهی
ملل هنهام تهیی حهم سرپرستی بریتانیا بر فلسطین و هم توسط دولت بریتانیا در نحوة اجهرای
این حهم نقض شد 9و به جای اینهه فلسطین نیز مانند سایر سرزمینهای جداشده از امپراتوری

 .1برای مطالعی بیرتر دربارة نظام نمایندگی مقرر در مادة  99میثاق جامعی ملهل رک :حبیهبزاده960 :1181 ،هه
113؛ .Brownlie, 1998: 571-572
 .9رک :مطالب قبلی ،بند 1ه .1
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عثمانی مسیر استقالل را بپیماید 1در اجرای اعالمیه بالفور «موطن» مهاجران خهارجی یههودی
شد9.

 .2 .2حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در قطعنامههای سازمان ملل متحد
ملت بودن فلسطینیان و برخورداری آنها از حق تعیین سرنوشت در قطعنامههای متعدد مجمع
عمومی تأیید شده است؛ از جمله در قطعنامی  181معرو بهه قطعنامهی تقسهیم در  93نهوامبر
سال  .1300اگرچه این قطعنامه با تقسیم سرزمین فلسطین به دو قسمت و اختصهاص بهیش از
پنجاه درصد آن به اقلیت یهودی حقوق مسلم مردم فلسطین را زیر پها نههاد 1،بها نهام بهردن از
«دولههت عربههی» و «شهههروندان فلسههطینی» در مقههام مردمههی بهها حههق حاکمیههت ،برخههورداری
فلسطینیان از عنوان ملت را تأیید کرد و تأسی دولت عربی فلسطینی را مرروعیت بخرید.
در قطعنامههای ملل متحد تا سال  1303از حهق تعیهین سرنوشهت مهردم فلسهطین ههیچ
سخنی در میان نبود .مجمع عمومی از اواخر دهی  06میالدی با تأکید بر حق بازگرت آوارگهان
فلسطینی به سرزمین خود حق تعیین سرنوشت آنها را به رسهمیت شهناخت ا A/RES/2533
;(XXIV), 1969; A/RES/2787 (XXVI), 1971; A/RES/2936 (XXVII), 1972
A/RES/3236 (XXIX), 1974و .در نوامبر سال  1300سازمان آزادیبخهش فلسهطین اسها و

نمایندة مررو مردم فلسطین شناخته شهد و سهازمان ملهل متحهد آن را در مقهام عضهو نهاظر
پذیرفت اA/RES/3237 (XXIX), 1974و .در سال  ،1300بهه موجهب قطعنامهی  1100مجمهع
عمومی ،کمیتهای موسوم به «کمیتی اعمال حقوق انهارناپذیر مردم فلسطین» ترهیل شد .ایهن
کمیته در گزارش خود اعالم کرد امهان اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین وجود ندارد؛
مهر آنهه اسرا یل از سرزمینهای اشغالی فلسطین خهارج شهود و اجهازه دههد اخراجیهان سهال
 1308و جابهجاشدگان سال  1300به خانه و کاشانی خهود برگردنهد و امهوال خهود را تصهاحب
کنند اDweik, 1997و.
سازمان ملل متحد در ادامی تالش های خود برای مساعدت در تحقق حقوق انهارناپذیر مردم
 .1همی سرزمینهای موضو نمایندگی نو «الف» ،به جز فلسطین ،از سال  1316تا سال  1308به استقالل دست
یافتند.
 .9برای مطالعی بیرتر رک:
UNISPAL, (1978), The Origins and Evolution of the Palestine Problem, Part I: 1917-1947, IV.
Palestine
Mandated,
available
at:
http://domino.un.org/UNISPAl.NSF/181c4bf00c44e5fd85256cef0073c426/aeac80e740c782e485256
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 .1به موجب این قطعنامه  60درصد فلسطین به یهودیان اختصاص یافت؛ درحالیکه آنها  0درصد این سهرزمین را
در اختیار داشتند و  16درصد جمعیت را ترهیل میدادند و اکثهر آنهها از یهودیهان مههاجر اروپهایی در دورة
نمایندگی انهلستان بودند .اجان کو یهلی60 :1109 ،و
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فلسطین ،در سال  ،1338حقوق و امتیازات بیرتری به فلسطین اعطا کرد؛ از جمله حق شرکت
در مباحث مجمع عمومی و کنفران های بینالمللی تحت نظارت ملل متحد و حق پاسهخهویی
و مرارکت در تهیی پیشنوی قطعنامه ها و تصمیمات مربوط به فلسهطین و خاورمیانهه ،البتهه
بدون حق رأی اA/RES/52/250, 1998و .دیوان بینالمللهی دادگسهتری نیهز در رأی مرهورتی
سال  9660خود دربارة آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سهرزمینههای اشهغالی اظههار کهرد:
«ساخت ادیوارو همراه اقداماتی که قبال اتخاذ شده است بهشدت اعمال حق تعیین سرنوشهت از
سوی مردم فلسطین را به مخاطره میاندازد .بنابراین نقض تعهد اسهرا یل در رعایهت ایهن حهق
محسوب میشود ».اICJ, 2004: paras. 118 and 548-549و.
در  93نوامبر سال  ،9619مجمع عمومی سهازمان ملهل در قطعنامهی  ،13/00بها  118رأی
موافق و  3رأی مخالف اعدم حضور  01دولت در جلسهو ،فلسطین را به صورت دوفاکتو بهمنزلی
کرور به رسمیت شناخت و موقعیت آن را از «نهاد ناظر غیر عضو» به «دولت ناظر غیهر عضهو»
تغییر داد؛ درحالیکه هنوز سرزمینهای فلسطینی در اشغال نظامی است1.
این ساال که آیا جنبشهای آزادی بخش پیش از کنترل دا می و کامل بهر سهرزمین مهورد
نظر میتوانند دولت ترهیل دهند در دهی  06میالدی پاسخ منفی داشهت .امها مجمهع عمهومی
سال  ،1301با صدور قطعنامه ای ،گینه بیسا و را ،زمانی که هنوز برای کسب اسهتقالل در حهال
مبارزه علیه قدرت اشغالهر ،یعنی پرتغال ،بود ،بههمنزلهی دولهت مسهتقل بهه رسهمیت شهناخت
اMalanczuk, 1997: 334و .اگر قبال به رسمیت شناخته شدن جنبش در حال مبارزه با قهدرت
اشغالهر به منزلی دولت بیسابقه بود ،مجمع عمومی با به رسمیت شهناختن فلسهطین بههمنزلهی
«کرور ناظر غیر عضو» رویی قبلی را تهرار کرد.
نهایتا مجمع عمومی در  18دسامبر سال  ،9610با تصویب قطعنامهای بها رأی موافهق 186
کرور ،حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ،از جمله حهق ترههیل کرهور مسهتقل فلسهطینی،
را به رسمیت شناخت و از همی کرورها خواست به کمکهای خود به منظور عملهی شهدن ههر
چه سهریع تهر حهق تعیهین سرنوشهت ایهن مهردم ادامهه دهنهد اA/RES/69/165, 2014و و در
قطعنامهای دیهر در تاریخ  13دسهامبر سهال  9610بهر حاکمیهت دا مهی مهردم فلسهطین بهر
سرزمین اشغالی فلسطین ،از جمله بیتالمقدس شرقی ،دوبهاره تأکیهد کهرد ا A/RES/69/241,
2014و.

 .1کرورهایی که رأی مخالف داده بودند عبارت بودند از ایهاالت متحهده امریهها ،اسهرا یل ،کانهادا ،جزایهر مارشهال،
میهرونزیا ،نا ورو ،پاال و ،جمهوری چک و پاناما.
http://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm; http://www.reuters.com/article/2012/11/29/uspalestinians-statehood-idUSBRE8AR0EG20121129.
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 .3 .2حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در رویة دولتها
با توجه به موقعیت فلسطین در اوایل قهرن بیسهتم ،بههمنزلهی بخرهی از امپراتهوری عثمهانی ،و
تحوالت بعدی که در این سرزمین ر داد مردم فلسطین را بسیاری از کرورها ملتی مسهتقل و
برخوردار از حق تعیین سرنوشت دانستند .در سال  ،1388اجالسیی شهورای ملهی فلسهطین در
الجزایر ،با صدور اعالمیی استقالل فلسطین ،تأسهی دولهت مسهتقل فلسهطینی را اعهالم کهرد
اPalestine National Council, 1988و که در دسامبر همان سال از سهوی مجمهع عمهومی بهه
رسمیت شناخته شد و مجمع تصمیم گرفت به جای «سهازمان آزادیبخهش فلسهطین» عنهوان
«فلسطین» در سیستم ملل متحد به کار رود اA/RES/43/177, 1988و.
در سال  ،1331پ از به رسمیت شناخته شدن اسرا یل توسط یاسر عرفات ،نخسهتوزیهر
این رژیم نیز سا را بهمنزلی نمایندة مردم فلسطین به رسمیت شناخت .این موضع اسرا یل در
سالهای بعد نیز تهرار شد؛ از جمله در سپتامبر سال  1331به موجب اعالمیی اصول مربوط بهه
ترتیبات دولت خودگردان موقت 1این موجودیت بهمنزلی شورای منتخب مهردم فلسهطین بهرای
یک دورة گذار پنج ساله در نوار غزه و کرانی باختری ایجاد شهد .افهزایش صهالحیتههای دولهت
خودگردان در موافقتنامهههای بعهدی صهلس ،ماننهد موافقهتنامهی وای ریهور در سهال  1338و
یادداشت تفاهم شرم الریخ  ،1333شخصیت حقوقی بهینالمللهی دولهت خهودگردان را در پهی
داشت اShaw, 2008: 247و .تحوالت بعدی در فلسطین ،بهویژه مقاومت مردم این سهرزمین در
سالهای گذشته در برابر تهاجمات اسرا یل به نوار غزه ،به گونهای بهود کهه حتهی نخسهتوزیهر
فعلی این رژیم ،نتانیاهو ،در سخنرانی خود در کنهرة ایهاالت متحهدة امریهها ،در  90مهی سهال
 ،9611بر تعهد رژیم مزبور به راهحل دو دولت برای دو ملت تأکید و اعهالم کهرد« :فلسهطینیان
باید از حیات ملی توأم با کرامت انسانی و زیسهت در دولهت آزاد و مسهتقل برخهوردار باشهند».
افر زاد ،918 :1139 ،پاورقی 809و.
در حال حاضر کرور فلسطین را اکثر کرورها به رسمیت شناختهاند .در  10دسهامبر سهال
 ،9610پارلمان اروپا نیز ،با اکثریت قاطع  038رأی در برابر  88رأی مخالف ،کرور فلسهطین را
به رسمیت شناخت اThe Irish Times, 2014; The Guardian, 2014و.

ابتنای حق مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت
وضعیت ناشی از اشغال سرزمینهای فلسطینی از نیمهی دوم قهرن بیسهتم صهلس و امنیهت را در
منطقی خاورمیانه به خطر انداخته است .استمرار اشغال نظامی فلسطین و عدم توجه به قواعد و
مقررات بینالمللی از سوی قدرت اشغالهر و ناتوانی سازمان ملل متحد در اتخهاذ اقهدامات مهاثر
1. Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, December 1993.
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برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین چارهای جز مقاومت و مبارزه برای فلسهطینیان
باقی نهذاشته است .چنان که پیشتر یادآوری شهد ،در نظهام حقهوقی بهینالمللهی فقهط در دو
وضعیت حق خودمختاری و استقاللخواهی مررو و قانونی تلقی میشود :مبارزه علیه استعمار
و مبارزه علیه اشغال نظامی.

 .1حق مقاومت مردم تحت سلطة بیگانه در حقوق بینالملل
مردم تحت سلطی استعمار و اشغال خارجی ،چنانچه امهان کسب شناسایی و اعمال حق تعیهین
سرنوشت خود را به صورت مسالمتآمیز نداشته باشند ،از حق مبارزه با همی ابزارها و شیوههای
ضروری ،حتی مبارزة مسلحانه بهرای کسهب خودمختهاری ،برخوردارنهد اGinther, 1982: 245-
249; Uibopuu, 1982: 343-346و .در دکترین حقوق بینالملل بر این امهر توافهق کلهی وجهود
دارد اMalanczuk, 1997: 336و؛ البته به چند شرط .1 :وجود ملتی که با برخورداری از سهابقی
خودمختاری و تاریخ و فرهنگ متفاوت خود را از دولت حاکم متمایز بداند؛  .9ملت تحت سلطی
استعمار یا اشغال خارجی یا رژیم آپارتاید باشد؛  .1به شیوههای مسالمتآمیز و سیاسهی امههان
کسب خودمختاری و استقالل وجود نداشته باشد .در چنین شرایطی چنانچه ملت تحت سهلطه
در اعمال حق تعیین سرنوشت خود به اقدامات نظامی متوسل شوند ،باید از گروههای شورشی و
تروریستی تمیز داده شوند اUibopuu, 1982: 343و .بدین ترتیب ،حق مقاومت بر حمایت کلهی
از استعمارزدایی و مرروعیت تالش مردمان تحت استعمار و ظلم برای مبارزه ،از جملهه مبهارزة
مسلحانه ،استوار است اAbi-Saab, 1985: 410-436و .بر اساس گزارش مخبهر ویهژة کمیسهیون
فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها ،مردم تحت سلطه و جنهبشههای آزادیبخهش
ملی دارای شرایط فوق از حقوق و تعهدات مقرر در حقوق بینالملهل عرفهی و نیهز از شخصهیت
بینالمللی برخوردارند و در اعمال حقهوق و تههالیف خهود تابعهان حقهوق بهینالملهل محسهوب
میشوند اEspiell, 1978و.

 .1 .1حق مقاومت در قطعنامههای سازمان ملل متحد
حق مقاومت در برابر قدرت اشغالهر در حقوق بینالملل بهصراحت اعالم نرهده اسهت و منرهور
ملل متحد نیز حهم صریحی در این خصوص ندا رد .بها وجهود ایهن ،حهق مبهارزه بهرای تعیهین
سرنوشت حقی جمعی مبتنی بر «حق بنیادین برر برای مبارزه جهت تعیهین سرنوشهت مهردم
تحت سلطی استعمار و بیهانه» است اA/RES/2787 (XXVI), 1971: para. 2و.
مجمع عمومی در سال  ،1306با صدور «اعالمیهی اعطهای اسهتقالل» ،مرهروعیت مبهارزات
جنههبشهههای آزادیبخههش را در اعمههال حههق تعیههین سرنوشههت خههود بههه رسههمیت شههناخت
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اA/RES/1514 (XV), 1960و .ریچارد فالک ،با تحلیل این قطعنامه ،چهار نتیجهه مهیگیهرد.1 :
انهار حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل ممنو است؛  .9مقاومت زورمدارانه در برابر انههار
زورمدارانی حق تعیین سرن وشت از طریق تحمیل و حفظ سلطی استعماری یا بیهانه مجاز اسهت؛
 .1جنبشهای آزادیبخش در اعمال حق تعیین سرنوشت خود از جایهاهی مرخص در حقهوق
بین الملل برخوردارند ،از جمله حق دریافهت کمهک از بهازیهران خهارجی؛  .0دولهتههای ثالهث
میتوانند این جنبشها را مررو تلقی کنند ،ب دون اینههه بتواننهد بهه حهق دولتهی کهه بهر آن
سرزمین و ساکنان آن اعمال کنترل میکند تعدی کنند اFalk, 2001و.
در مجمع عمومی هنهام تصویب قطعنامی تعریف تجهاوز ،ا1110و  ،1300ایهن موضهو بهه
بحث گذاشته شد که آیا توسل به زور علیه سلطی بیهانه بهمنزلهی دفها مرهرو در برابهر نفه
وجود استعمار و اشغال خارجی مرروعیت دارد یا صرفا در برابر بهکارگیری زور بهرای سهرکوبی
جنبش آزادیبخش مرروعیت مییابد .طبیعی است که کرهورهای در حهال توسهعه از رویههرد
اول و بسیاری از کرورهای غربی از رویهرد دوم حمایت میکردند .اما مجمع عمومی ،با تصویب
چندین قطعنامه ا A/RES/2105 (XX), 1965; A/RES/3070 (XXVIII), 1973و در دهههههای
 06و  06میالدی ،ابتدا مرروعیت مبارزات مردم تحت سلطی استعمار و اشغال خارجی و سپ
توسل به زور برای رهایی از آن و کسب خودمختاری را به رسمیت شناخت ا Uibopuu, 1982:
344; Shaw, 2033: 1037و .مهثال مجمهع عمهومی در «برنامهی عمهل» سهال  ،1306قطعنامهی
اXXVو  ،9091حق ذاتی مردم تحت سلطی استعمار او منطقها تحهت اشهغال نظهامیو را بهرای
مبارزه علیه قدرتهای اسهتعماری او اشهغالهریو ،کهه تمهایالت آنهها بهه آزادی و اسهتقالل را
سرکوب میکنند ،تأیید می کند .مجمع عمومی همچنین ،در سهال  ،1306بها صهدور «اعالمیهی
اصول حقوق بینالملل»  ،ضمن آنهه هر گونه اقدام را برای تحمیل سلطی بیهانه بر سایر ملتهها
نقض اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت و نیهز انههار حقهوق بنیهادین برهری و مخهالف
منرور ارزیابی کرد ،کرورها را متعهد به خودداری از هر گونه اقهدام زورمدارانههای دانسهت کهه
مردم تحت سلطی استعمار و اشغال خارجی و رژیم آپارتاید را از اعمهال حهق تعیهین سرنوشهت
خود محروم کند اA/RES/2625 (XXV), 1970و .مجمع عمومی در ادامه بها عبهاراتی بهر حهق
مقاومت مسلحانی این مردمان تأکید میکند« :چنین مردمانی حق دارند در مبهارزات و مقاومهت
خود در برابر اقدامات زورمدارانه ،به منظور اعمال حهق تعیهین سرنوشهت خهود ،مطهابق اصهول
منرور ملل متحد ااز منابع خارجیو کمک و پرتیبانی درخواست و دریافهت کننهد ».اتأکیهد از
نویسندهو
به موجب قطعنامی اXXVIIIو  1161مجمع عمهومی 19 ،دسهامبر سهال  ،1301در زمینهی
اصول بنیادین مربوط به وضهعیت حقهوقی مبهارزانی کهه علیهه سهلطی اسهتعماری و خهارجی و
رژیمهای آپارتاید مبارزه میکنند اA/RES/3103 (XXVIII), 1973و ،این مبارزات مررو و در
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مطابقت کامل با حقوق بینالملل اعالم و هر گونه تالش برای سرکوب کردن آنها مغایر منرهور
ملل متحد و اعالمیی جهانی حقوق برر و تهدیدی علیه صلس و امنیت بینالمللی محسوب شهد.
این مبارزات باید مخاصمات مسلحانی بینالمللی در مفهوم کنوانسیونهای  1303ژنهو محسهوب
شههوند و مبههارزان مزبههور از حمایههتهههای حقههوقی کنوانسههیونهههای ژنههو برخههوردار باشههند
اA/RES/3103 (XXVIII), 1973: paras. 1-3و.
مجمع عمومی همچنین با تصویب قطعنامی تعریف تجاوز در سال  ،1300به طهور تلهویحی،
حق مقاومت و مبارزه را در مورد وضعیتهای سهگانی سلطی استعماری و اشغال خارجی و رژیهم
آپارتاید به رسمیت شناخت .در این قطعنامه دولتها از هرگونه «اشغال نظامی حتی مهوقتی» و
همچنین انضمام اجباری سرزمین و بمباران و محاصره منع شهده انهد و تلویحها از حهق مبهارزة
مردمان تحت سلطه و اشغال نظامی بهمثابی یهی از استثنا ات اصل منع توسل به زور نهام بهرده
شده است اA/RES/3314 (XXIX), 1974و .بند  0مقدمی قطعنامی تعریهف تجهاوز بههصهراحت
دولتها را از کاربرد زور برای جلوگیری از اعمال حق تعیین سرنوشت منع میکند ...« :با تأییهد
مجدد وظیفی دولتها در خودداری از کاربرد زور بهرای محهروم کهردن ملهتهها از حهق تعیهین
سرنوشت و آزادی و استقاللران یا برای نقض تمامیت سرزمینی ».مادة  0قطعنامی یادشده ،کهه
در آن به اعمال حق تعیین سرنوشت و کسب آزادی و استقالل اشاره شده ،بهدین شهرح اسهت:
«به حق ملتها ،بهویژه ملتهای زیر سلطی استعمار و رژیمهای نژادپرست یا دیههر شههلههای
سلطی بیهانه که به زور از حق تعیهین سرنوشهت و آزادی و اسهتقالل ناشهی از منرهور محهروم
شده اند و اعالمیی اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همهاری میان ملتها بهرای
مبارزه در راه رسیدن به آن هد ها و درخواست و دریافت کمک طبق اصول منرور ملل متحهد
مطابق اعالمیی باال هیچ نهته ای در این تعریف و بهویژه مادة  1نباید لطمه وارد آورد ».اتأکید از
نویسندهو
اگرچه در این ماده از واژة مبارزه و نه مبارزة مسلحانه استفاده شده است ،سیاق عبارت ههر
دو معنی را در بر دارد .زیرا در این قطعنامه موارد غیر قانونی توسل به زور احصها شهده اسهت و
استثنا ات مذکور منطقا در مقام بیان موارد قانونی بهکارگیری زور هسهتند .بهدین ترتیهب ،ایهن
ماده مبارزات استقاللطلبانه و کمک به آن را از مفهوم تجاوز خارج کرده است.
ممهن است ارزش حقوقی و اعتبار مفاد قطعنامه های فوق مجمع عمومی در شناسایی حهق
مقاومت و مبارزة مردمان ذیربط مورد ساال باشهد .دیهوان بهین المللهی دادگسهتری در قضهیی
نیهاراگو ه ،در سال  ،1380دربارة قواعد حقوق بین الملل ،که عرفهی بهودن آنهها مهورد تردیهد
باشد ،اظهار میکند که اعتقاد دولتها به الزامآور بودن یک قاعدة عرفهی 1را مهیتهوان از رفتهار
آنها درخصوص برخی قطعنامه های مجمع عمومی استخراج کرد .دیوان با اشهاره بهه قطعنامهی
1. Opinio juris des Etats
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 9096ا1306و یعنی «اعالمیی اصول حقوق بینالملل» اعالم میکند« :آثار رضایت دولتهها در
زمینی متن چنین قطعنامههایی صرفا نمی تواند تهرار یا توضیس تعهد عهدنامهای ناشی از منرور
تفسیر شود؛ برعه  ،این امر میتواند بهه مثابهی پهذیرش اعتبهار آن قاعهده یها مجموعهه قواعهد
اعالمشده توسط قطعنامه ابهعنوان حقوق بینالملل عرفیو  ...تلقی شهود ».ا ICJ, 1986: para.
188و.

 .2 .1حق مقاومت در اسناد منطقهای و بینالمللی حقوق بشر
حق مقاومت و مبارزة مردم تحت سلطی خارجی در اسناد منطقهای حقوق برر نیز بهه رسهمیت
شناخته شده است .بند  9مادة  96منرور افریقایی حقوق برر و مردمهان سهال  ،1381په از
اعالم حق انهارناپذیر ملتها در تعیین سرنوشت ،مقرر میدارد« :همی مردمان تحهت اسهتعمار و
ظلم حق دارند با توسل به هر وسیلهای که جامعی بینالمللی به رسمیت شناخته خود را از قیهد
سلطه رهایی بخرند ».ا African (banjul) Charter on Human and Peoples' Rights, 1981و.
سازمان همهاری اسالمی مترهل از پنجاه و شش کرور اسالمی در مادة « 9کنوانسیون مبهارزه
با تروریسم بینالمللی» ،به سال  ،1333با عباراتی روشن و بدون ابهام بیان میکنهد« :مبهارزات
مردمان از جمله مبارزات علیه اشغال خارجی ،تجاوز ،استعمار ،و سلطه با هد آزادی و تعیهین
سرنوشت مطابق اصول حقوق بینالملل نباید جنایت تروریستی تلقی شود ».ا Organization of
)Islamic Cooperation, 1999, Art. 2(aو .در سال  9660منرهور عربهی حقهوق برهر ،کهه در
نرست اتحادیی کرورهای عهرب در  91مهی سهال  9660در اجهالس تهون تصهویب و در 16
ژانویی سال  9668الزماالجرا شد ،در بند  0مادة  9اعالم میکند« :همی ملل دارای حق مقاومت
در مقابل اشغال خارجی هستند».
از اسناد بینالمللی می توان به اعالمیه و برنامی عمل وین اشاره کرد .کنفران جهانی حقوق
برر در سال  1331با صدور این دو سند حق مقاومت مردمان تحت سلطه را با عبهارت زیهر بهه
رسمیت شناخته اسهت اVienna Declaration and Program of Action, 1993و« :بها در نظهر
گرفتن وضعیت خاص مردمان تحت استعمار یا دیهر اشهال سلطه یا اشغال خهارجی کنفهران
جهانی حقوق برر حق ااینو مردمان را به اتخاذ هر اقدام مرروعی مطابق منرور ملل متحد ،به
منظور تحقق حق مسلم و انهارناپذیر تعیین سرنوشت خود ،به رسمیت میشناسد».

 .2حق مقاومت مردم فلسطین در اعمال حق تعیین سرنوشت خود
حتی بدون توجه به حوادث قبل از سال  ،1300اسرا یل پ از جنگ شهش روزة  1300کرانهی
باختری و نوار غزه را اشغال کرد اS/RES/242,1967و و با نقض حقوق بینالملل برردوستانه بها
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ا سهان یهودیان مههاجر در کرانهی بهاختری درصهدد تغییهر ترکیهب جمعیتهی فلسهطین برآمهد
اS/RES/465, 1980و .احداث و توسعی بیش از دویست شههرک یههودینرهین مسهلس و تحهت
حفاظت نظامی ،تالش برای تغییر ترکیب جمعیتی در منطقی اشغالی ،مصادرة زمینهای بیرهتر
برای حفاظت از شهرکنرینان ،و احداث جادههای مخصوص برای آنان زمینههایی است که بهه
موجب بند  0مادة  03کنوانسیون چهارم ژنو ناقض تعهدات قدرت اشغالهر محسهوب مهیشهود.
این اقدامات نقض فاحش حقوق بینالملل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسهطین اسهت ا Falk.
2001و .مردم فلسطین نهتنها به دلیل آنهه طی بیش از نیم قرن همچنان تحت اشغال نظامی و
سلطی بیهانه به سر میبرند ،بلهه به دلیل همین رفتارههای خهال حقهوق بهینالملهل از سهوی
قدرت اشغالهر از حق مقاومت با هر شیوة ممهن مطابق اصول منرور ملل متحد برخوردارند.
حق مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت استوار است .مجمع عمومی ملل متحهد
در مقدمی قطعنامی  01/01خود انهار حق مسلم و سهلبنرهدنی تعیهین سرنوشهت ،حاکمیهت،
استقالل مردم فلسطین ،و حق بازگرت آوارگهان فلسهطینی و نیهز اقهدامات مههرر تجاوزکارانهی
اسههرا یل علیههه مههردم منطقههه را تهدیههدی علیههه صههلس و امنیههت بههینالمللههی اعههالم مههیکنههد
اA/RES/73/43, 1982و .مجمع عمومی در بند  9این قطعنامهه مرهروعیت مبهارزة مردمهان را
برای استقالل ،تمامیت سرزمینی ،وحدت ملهی ،و آزادی از سهلطی اسهتعمار و بیهانهه و اشهغال
خارجی ،با هر شیوهای ،از جمله مبارزة مسلحانه ،تأییهد مهیکنهد .مجمهع در ادامهه در بنهد 18
قطعنامه دولتهایی را که حق تعیین سرنوشت و استقالل مردمان تحت سلطی بیهانهه ،بههویهژه
مردم فلسطین ،را به رسمیت نمیشناسهند محههوم مهیکنهد و در بنهدهای  91و  98قطعنامهی
مزبور از همی دولتها و نهادهای ذیربط ملل متحد می خواههد مهردم فلسهطین را در مبهارزات
مررو آنها کمک کنند اA/RES/73/43, 1982و.
همچنین ،در سال  ،9666کمیسیون سابق حقوق برر سازمان ملل متحهد بهر حهق تعیهین
سرنوشت فلسطینیان تأکید و درخواست کهرد« :همهی کرهورهای عضهو و نهادههای مهرتبط بها
سیستم ملل متحد مردم فلسطین را در تحقق حهق تعیهین سرنوشهت آنهها حمایهت و کمهک
کنند ».اCommission on Human Rights, 2005و .اگرچه در این قطعنامهه بهر حهق مقاومهت
مسلحانه تصریس نرده است ،کمیسیون با اسهتفاده از عبهارات بههکاررفتهه در قطعنامهی تعریهف
تجاوز ،مانند «مردمان تحت سلطی استعمار یا بیهانه یا اشغال خارجی» ،و نیز با تصمیمگیری در
بند  0قطعنامه و درج «حق تعیین سرنوشت و اعمال آن در مورد مردمان تحت سلطی اسهتعمار
یا بیهانه یا اشغال خارجی» در دستور جلسی شصت و دومین اجهالس خهود و بررسهی وضهعیت
فلسطین ذیل آن به طور تلویحی به حق این مردمان بر مقاومت اشاره کرده است.
دیدگاه ریچارد فالک ،گزارشهر ویژة ملل متحد در موضو حقوق برر فلسطینیان ،این است
که در قضایایی که در روابط بینالملل بیسابقه است حقوق بینالملل همیره نیازمند تفسیر بهر
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مبنای اصول و قواعد کلی است .در قضیی فلسطین ترکیبهی از عوامهل اشهغالِ ایهن سهرزمین را
متمایز می کند؛ از یک سو اشغال آن بها حملهی مسهلحانه صهورت گرفتهه اسهت کهه در حقهوق
بینالملل ممن و است و از سوی دیهر مردم فلسطین قربانی یک روند اسهتعمارزدایی منقطهع و
ناتماماند  .بنابراین ،این عوامهل بایهد در ارزیهابی مالحظهات امنیتهی قهدرت اشهغالهر و مقاومهت
سازمانیافتی مردمی که میخواهند حقوق تضییعشدة خود را اعمال کنند در نظهر گرفتهه شهود
اFalk, 2001و .ایران در کتاب حقوق بینالملل و انتفاضهه االقصهی مهینویسهد ...« :در حقهوق
بین الملل ،مقاومت فلسطینیان در برابر اشغال حقهی قهانونی اسهت  ...عهدم تبعیهت اسهرا یل از
حقوق بین الملل ،در مقام قدرت اشغالهر او طر مخاصمهو به معنی انهار اساسهی حهق تعیهین
سرنوشت و به طور کلی عدم رعایت چارچوب احقوقیو اشغال نظامی است کهه بهه فلسهطینیان
حق مقاومت میدهد ».اGuarnieri, 2011و
از سوی دیهر ،مبارزات آزادی بخهش در اعمهال حهق تعیهین سرنوشهت مخاصهمی مسهلحانی
بینالمللی تلقی میشهود ا Uibopuu, 1982: 344; Espiell, 1980: Para. 97و .در مهواردی کهه
قدرت سلطهگر ،اعم از استعمارگر یا اشغالهر ،با اعمال زور مردم تحت سهلطه را از حهق تعیهین
سرنوشت محروم کرده باشد ،خود ،مرتهب تجاوز نظامی مهیشهود اUibopuu, 1982: 344و .بهه
عبارت دیهر ،قواعد ناظر بر دفا مررو  ،که در صورت حملی مسلحانه علیه یهک کرهور اعمهال
میشوند ،توسعه یافته و دربارة حملی مسلحانه علیه ملتی که هنوز دولهت ترههیل نهداده اسهت
تسری مییابد .بنابراین ،مردمان تحت سلطی استعمار و اشغال نظامی در بههکهارگیری زور علیهه
قدرتهای سلطهگر نهتنها منرور ملل متحد و اعالمیی اصول حقوق بهینالملهل سهال  1306در
زمینی روابط دوستانه را نقض نمیکنند ،بلهه مبارزات آنهها اعمهال درسهت و نتیجهی ضهروری
اصول مندرج در این اسناد است اEspiell, 1980: para. 95و و آن مردمهان درواقهع حهق دفها
مررو خود را در مفهوم مادة  61منرور ملل متحد اعمهال کهرده و در «مخاصهمی مسهلحانه»
پیشبینیشده در بند  0مادة  9منرهور وارد مهیشهوند اQuoc Dinh et al., 1992: 493و .زیهرا
قدرتی که با اقدامات زورمدارانه ملتی را تحت سلطی استعماری یا خارجی قرار دهد بههصهراحت
عملی خال حقوق بینالملل مرتهب میشود اEspiell, 1980: para. 95و .سازمان ملهل متحهد
مبارزات ضد استعماری و اشغالهری را ،با تفسیری موسع از مادة  61منرور ،اقدامی مرهرو در
برابر «تهدید علیه صلس» ،به مفهوم فصل هفتم منرور ،محسهوب کهرده اسهت ا Quoc Dinh et
al., 1992: 493و.
شناسایی مرروعیت مبارزات آزادیبخش مردمان تحت استعمار و اشغال خارجی آثار مهمی
در زمینی وضعیت حقوقی مبارزان و شیوة رفتار با آنها به دنبال دارد .زیرا افرادی که در اعمهال
حق تعیین سرنوشت خود با قدرت استعماری یا اشغالهر مبارزه میکنند از حمایتههای حقهوق
بینالملل برردوستانه برخوردارند اEspiell, 1980: paras. 98 and 101و .این تفسیر ،امروزه ،بر
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اساس پروتهل الحاقی اول  1300به کنوانسیونههای چهارگانهی ژنهو  1303دربهارة مخاصهمات
مسلحانی بینالمللی ،تقویت میشود .زیرا ،به موجهب بنهد  0مهادة  1آن ،مبهارزات آزادیبخهش
ملت ها علیه سلطی اسهتعماری و اشهغال خهارجی و نیهز رژیهم آپارتایهد در اعمهال حهق تعیهین
سرنوشت در فهرست انوا مخاصمات مسلحانی بینالمللی گنجانده شده است.
البته ناگفته پیداست که اگرچه دربارة روشهها و ابزارههای مقاومهت و مبهارزة مهردم تحهت
اشغال مقررة خاصی در حقوق برردوستانه وجود ندارد ،اینگونه مبارزات نیهز مرهمول مقهررات
کلی حقوق برردوستانه ،مانند اصل تفهیک و ممنوعیهت اقهدامات تروریسهتی و ایجهاد رعهب و
وحرت میان غیر نظامیان است .بنابراین ،همی اشهال مقاومت غیر خرونتآمیز مردم فلسطین،
مانند عدم تبعیت از دستورها و آییننامههای قدرت اشغالهر ،بهیتردیهد مجهاز تلقهی مهیشهود.
مبارزة خرونتآمیز از نو سنگپرانی مردم و حتی استفاده از سالحهای ابتدایی ،ماننهد راکهت،
علیه نیروی نظامی قدرت اشغالهر و شههرک نرهینان مسهلحی کهه بهه صهورت غیهر قهانونی در
سرزمین اشغالی سهنی گزیدهاند ،به نظر میرسد کامال مجاز باشد اFalk, 2001و .بها توجهه بهه
اوضا و احوال حاکم در فلسطین ،سخت است که حمایت از مقاومهت مسهلحانی فلسهطینیان از
نظر حقوقی قابل اعتراض تلقی شود اFalk, 2001و .البتهه ایهن موضهو بههههیچوجهه اقهدامات
استرهادی فلسطینیان علیه اهدا غیر نظامی را شامل نمی شود؛ همچنان که ایهن محهدودیت
دربارة اقدامات خرونتآمیز و تروریسم دولتی قدرت اشغالهر نیز صادق است.
در شرایطی که جامعی بینالمللی توانایی و ارادة الزم را برای حمایت ماثر از مردم فلسهطین
و تضمین حقوق آنان ندارد و با توجه به عواملی همچهون طهوالنی شهدن غیهر متعهار اشهغال
نظامی ،عدم رعایهت حقهوق برردوسهتانه از سهوی اشهغالهر ،و نهاتوانی ملهل متحهد بهر اجهرای
تصمیمات متعدد خود فلسطینیان هیچ گزینهای جهز مبهارزه و مقاومهت حتهی بها سهالحههای
ابتدایی ،چون سنگ و راکت ،ندارند.

تعهدات جامعة بین المللیی در قبیال نقیق حیق تعییین سرنوشیت میردم
فلسطین
اتعههدات جامعهی

امروزه بدون تردید حق تعیین سرنوشت از مصادیق بارز تعههدات ارگهااومن
بینالمللیو 1و قواعد آمره 9محسوب میشود ا Espiell, 1980: paras. 70-74; Yearbook ILC,
1966, vol. II: p. 270و .نقض اینگونه تعهدات بینالمللی از سوی قدرت اشهغالهر آثهاری بهرای
همی دولتها به دنبال دارد.
1. erga omnes
2. jus cogens
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 .1ارگااومنس و آمره بودن حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت حقی است بنیادین و جمعی متعلق به مردم که برخهی نویسهندگان آن را
برخوردار از خصلت ارگااومن و برخی دیههر آن را جهزق قواعهد آمهره دسهتهبنهدی مهیکننهد
اCassesse, 1993: 170-172و.
اصطالح تعهدات ارگااومن توسط دیوان بینالمللی دادگستری ،در سهال  ،1306در قضهیی
بارسلونا تراکرن به کار رفت و منظور از آن تعهداتی است که در مقابل تعهدات متقابل دولتهها
دارای نفع حقوقی برای همه است و همی دولتها در رعایت آن ذینفعانهد ا ICJ, 1970: paras.
33-34و .اما شناسایی این ویژگی برای حق تعیین سرنوشت به نوعی در میثهاقین  1300حقهوق
مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنهی صورت گرفته بود .بهه موجهب مهادة 1
مرترک میثاقین همی مردمان از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و همی دولتهها متعهدنهد آن
را رعایت کنند و شرایط الزم برای تحقق آن را فراهم آورنهد .امهروزه دربهارة ارگهااومن بهودن
تعهدات ناشی از حق تعیین سرنوشت تردیدی وجود ندارد .دیوان بینالملل دادگسهتری در رأی
مرورتی خود در قضیی نامیبیا اعالم کرد که خاتمی نظام سرپرستی و اعهالم غیهر قهانونی بهودن
حضور افریقای جنوبی در نامیبیا دربارة همی دولت ها قابهل اسهتناد اسهت؛ بهه ایهن مفههوم کهه
وضعیت ناشی از نقض مستمر حقوق بین الملل بهه صهورت ارگهااومن غیهر قهانونی 1محسهوب
میشود اICJ, 1971: para. 126و .دیوان در قضیی تیمور شرقی نیز ،با تأیید ادعهای پرتغهال دال
بر وجود این ویژگی در حق تعیین سرنوشت ،بر این موضو صحه گذاشهت ا ICJ, 1995: para.
 29و .دیوان همچنین در رأی مرورتی خود در قضیی دیوار حایل با یادآوری رأی  1301خود بهر
ارگااومن بودن تعهدات ناشی از حق تعیین سرنوشت تأکید میکنهد ا ICJ, 2004: paras, 88,
155و.
پذیرش آسان ارگااومن بودن تعهدات ناشی از حق تعیین سرنوشت شاید انعهاسی از ایهن
واقعیت است که آثار حقوقی مترتب بر آن تقریبا کماهمیت است اSaul, 2011: 632و .زیرا ایدة
اصلی مفهوم ارگااومن این است که همی دولتها بتوانند رعایت ایهنگونهه تعههدات را مطالبهه
کنند .این در حالی است که اصوال حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل بهه صهورت هنجهار
ظهور یافته و تثبیت شده که همی دولتهها در تهرویج و احتهرام بهه آن تعههد دارنهد ا Human
Rights Committee, General Comment 12: paras. 2, 6و .این امر آنتونیو کاسسه را به تردید
واداشته که دستهبندی حق تعیین سرنوشت در زمرة منابع تعههدات ارگهااومن چیهزی بهه آن
بیفزاید اCassesse, 1995: 134و.
کمیسیون حقوق بینالملل بین تعهدات ارگااومن و قواعهد آمهره ارتبهاطی نزدیهک برقهرار
1. Illégal erga omnes
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کرده و «تفاوت در تأکید» را فرق آن دو اعالم میکند .درحالیکه قواعد آمرة حقوق بهینالملهل
عام بر اولویتی که باید به برخی تعهدات بنیادین داده شهود تمرکهز مهیکنهد ،تمرکهز تعههدات
ارگااومن اساسا بر منافع حقوقی است که همی دولتها در رعایت شهدن آنهها ذینفهع هسهتند
اSaul, 2011: 633و .بنابراین ،به موجب مادة  08طرح مواد مسهئولیت بهینالمللهی دولهت ،ههر
دولتی مجاز است به مسئولیت دولت متخلف استناد کرده و به نفع دولت زیاندیهده درخواسهت
جبران خسارت کند .اما هیچ تعهد اضافی دیهری بر نقض چنین تعهداتی مترتب نیست ا Saul,
2011: 633و.
اما منظور از قاعدة آمرة بین المللهی ،بهه موجهب مهادة  61کنوانسهیون  1303ویهن حقهوق
معاهدات ،قاعدهای است که از سوی جامعی بینالمللی دولتها در کلیهت آن ،بههمنزلهی قاعهدهای
تخلفناپذیر ،به رسمیت شناخته شده است .بنابراین ،قاعدة آمهره بایهد از سهوی اکثریهت غالهب
اعضای جامعی بینالمللی بهمنزلهی چنهین قاعهدهای پذیرفتهه شهود .در اینههه آیها حهق تعیهین
سرنوشت از وضعیت قاعدة آمره برخوردار شده یا خیر بین صاحبنظران اختال نظر وجود دارد.
برخی نویسندگان حق تعیین سرنوشت را در کلیت آن و در هر دو بعد داخلی و خهارجی دارای
چنین خصلتی می دانند .مثال ،آقای اوراخال شویلی 1بر آن است که «حق تعیهین سرنوشهت بهه
دلیل اهمیت آن بدون تردید جهزق قواعهد آمهره اسهت ».اOrakhelashvili, 2006: 51و .از ایهن
دسته نویسندگان میتهوان بهه پروفسهور یهان برانلهی اBrownli, 2008: 515و و رایه ا Raic,
2002: 289و اشاره کرد .این رویهرد به این دلیل مورد انتقاد واقع شهده اسهت کهه اعمهال حهق
تعیین سرنوشت در بعهد داخلهی را بها شههل و سهاختار دموکراتیهک دولهت مهرتبط مهیدانهد؛
درحالیکه چنین توافقی بین دولتها وجود ندارد اSaul, 2011: 634و.
اما برخی دیهر از صاحبنظران بر آن اند که حق تعیین سرنوشت در قلمروی خهاص ،یعنهی
درخصوص مردمان تحت سلطی استعمار و اشغال بیهانه ،قاعدة آمره تلقی میشود .برخی اعضای
کمیسیون حقوق بینالملل ،هنهام تفسیر مهادة  61کنوانسهیون  1303حقهوق معاههدات ،حهق
تعیین سرنوشت را در مفهوم استقالل برای مستعمرات جزق قواعد آمرة بینالمللی تلقی کردهاند
اYearbook ILC, 1966, vol. II: 248و .مخبر ویهژة کمیسهیون فرعهی جلهوگیری از تبعهیض و
حمایت از اقلیتها نیز در گزارشی که در سال  1386دربهارة مردمهان تحهت سهلطی اسهتعمار و
اشغال بیهانه ،با عنوان «حق تعیین سرنوشت :اعمال قطعنامههای ملل متحهد» ،تهیهه کهرد ،بها
استناد به برخی اعالمیههای صادره از سوی برخی دولتها ،در سال  ،1300در جریهان مباحهث
پیشنوی مواد کنوانسیون حقوق معاهدات در کمیسیون حقوق بین الملل و نیهز در کنفهران
وین حقوق معاهدات  ،1303حق تعیین سرنوشت را از مصادیق قاعدة آمره اعالم کرد ا Espiell,
1980: paras. 71-87و .نظر ایران این است که آمره بودن حق تعیین سرنوشت به طور گسترده
1. Orakhelashvili
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پذیرفته شده اس ت؛ چه به دلیل آنهه ویژگی آمره بودن از خصوصیات آن است و چه از آنجا کهه
این اصل پیششرط اعمال و تحقق ماثر حقوق برر تلقی میشهود اEspiell, 1978: para. 75و.
نویسندة دیهری ،با اذعان به اینهه جامعی بین المللی تحقق حهق تعیهین سرنوشهت داخلهی در
قلمرو کرورهای موجود را برنمیتابد ،رویه و اظهارات دولتها راجع بهه حهق تعیهین سرنوشهت
خارجی مردمان تحت سلطی استعمار و اشغال بیهانهه را ،بههویهژه در مهورد نامیبیها ،فلسهطین و
صحرای غربی ،درباره آمره بودن این حق کافی میداند ا Hannikainen, 1988: 385-416; cited
in Saul, 2006: 637-638و .ایران با استناد به قطعنامی شمارة  16/118مجمع عمومی ،که «هر
گونه موافقتنامه و ترتیبات یا اقدامات یکجانبه از سوی قدرتهای اسهتعماری و نژادپرسهت را،
که حق سلبنردنی مردمان تحت سلطی استعمار بر تعیین سرنوشت و استقالل را نادیده بهیرد
یا انهار نماید ،قاطعانه رد میکند» ،بر آن است که مجمع عمومی ظاهرا مفهوم قاعدة آمره را در
نظر داشته است اHannikainen, 1988: 382; cited in Saul, 2006: 638و .بدین ترتیب ،به نظر
می رسد حق تعیین سرنوشت در بعد خارجی ،یعنی حق مردمان تحت سلطی خارجی بر رههایی
از یوغ بیهانه ،از مصادیق قاعدة آمرة بینالمللی تلقی میشود.

 .2آثار مترتب بر نقق حق تعیین سرنوشت برای جامعة بینالمللی
نقض حق تعیین سرنوشت مردم تحت سلطی بیهانه و اشغال نظامی ،بهمنزلی تعهد ارگهااومن و
قاعدة آمرة بین المللی ،آثاری را برای همی دولتها و جامعی بینالمللی به دنبال دارد .از یک سو،
به موجب مواد  61و  00کنوانسیون وین  1303حقوق معاهدات هر گونه موافقتنامهی مغهایر بها
حق تعیین سرنوشت ،که به ویژه در دورة اشغال نظامی بین قدرت اشهغالهر و نماینهدگان مهردم
تحت اشغال منعقد شود و به واگذاری بخری از سرزمین اشغالشهده بینجامهد ،باطهل اسهت .از
سوی دیهر ،به موجب مواد  08 ،09 ،01 ،06پیشنوی مواد مربوط به مسهئولیت بهینالمللهی
دولتها ،که در سال  9661از سوی کمیسیون حقوق بینالملل تهیه و نهایی شد ،همی دولتهها
متعهدند:
ه برای پایان بخریدن به هرگونه نقض خطیر چنین تعهداتی از طرق قانونی همهاری کنند؛
ه وضعیت حاصل از نقض تعهدات مزبور را به رسمیت نرناسند؛
ه و در حفظ آن وضعیت قدرت اشغالهر یا استعماری را کمک یا همراهی نهنند.

 .1 .2به رسمیت نشناختن وضعیت غیر قانونی و خودداری از کمک به استقرار آن
بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل ،کرهورها نبایهد وضهعیت غیهر قهانونی را بهه رسهمیت
برناسند و به استقرار آن کمک کنند؛ به ویژه هنهامی که این وضعیت از نقض قواعد آمره ناشی
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شده باشد امسئولیت بینالمللی دولت ،مادة 01و .کمیسیون حقوق بهینالملهل در پهیشنهوی
مواد مربوط به مسئولیت دولتها اعالم کرد« :یاری رساندن به کرور دیهر در تخلف بینالمللهی
غیر قانونی و موجب مسئولیت است ».امسئولیت بهینالمللهی دولهت ،مهادة 10و .سهازمان ملهل
متحد نیز به دفعات از کرورها خواسته است به کرورهایی که حق تعیین سرنوشت یک ملت را
نقض و انهار میکنند کمک نهنند.
سازمان ملل متحد دربارة سیاست ها و اقدامات غیر قانونی اسرا یل در فلسهطین از کرهورها
خواسته است به ادامی این وضعیت کمک نهنند .شورای امنیت در سال  1386از همی کرهورها
خواست« :از اعطای کمک به اسرا یل بههویهژه در زمینهی اسههان در اراضهی اشهغالی خهودداری
کنند ».اS/465, 1 Mars 1980و .مجمع عمومی نیز از کرورها خواست« :هیچگونهه تغییهر را در
سرزمین های اشغالی از سوی اسرا یل به رسمیت نرناسند و از انجام دادن اعمهالی کهه ممههن
است اسرا یل از آن در راه دستیابی به سیاست های استعماری و انضمام سرزمین استفاده کنهد،
از جمله اعطای کمک ،خودداری کنند ».اA/RES/35/1227 (C), 1980و .و در قطعنامهای دیهر
تأکید میکند« :کمک نظامی و اقتصادی و سیاسی در اختیار اسرا یل قهرار ندهنهد و در نتیجهه
اسرا یل را از ادامی تجاوز و اشغال و عدم توجه به تعهداتش در قبال منرور ملل متحد بازدارند».
اA/RES/ES-7/4, 1989 : para. 9و .و باالخره دیوان بینالمللهی دادگسهتری در نظهر مرهورتی
خود دربارة ساخت دیوار حایل از سوی اسرا یل در سرزمینهای فلسهطینی ،بها تفسهیر مهادة 1
مرترک کنوانسیونهای ژنو ،تعهد هر دولت عضو را ،حتی اگر درگیر مخاصمات مسلحانه نباشد،
تضمین اجرای مقررات آنها استنباط کهرد اICJ, 2004: para. 158و .بهه عبهارت دیههر ،تعههد
مذکور در مادة  1مرترک کنوانسیونهای ژنو در زمرة تعهدات ارگااومن است .بهر ایهن مبنها،
دیوان اظهار میکند که با توجه به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات نقضشده «همهی کرهورها
موظف اند وضعیت غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نرناسند و برای حفظ وضعیت
ایجادشده در اثر ساخت دیوار هیچ کمک و مساعدتی نهنند  »...دیوان همچنین اعالم مهیکنهد
همی دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو باید اسرا یل را به رعایت حقوق بینالملل برردوسهتانی
مندرج در این کنوانسیونها وادار کنند و مراقب باشند به مهوارد نقهض حهق تعیهین سرنوشهت
مردم فلسطین در اثر ساخت دیوار پایان داده شود اICJ, 2004: para. 159و.

 .2 .2کمک مادی و معنوی به مردم فلسطین در مبارزات آزادیبخش ملی آنها
نقض مستمر تعهدات بین المللی و حقوق انهارناپذیر مهردم فلسهطین از سهوی اسهرا یل و عهدم
توجه آن به قطعنامههای سازمان ملل نهتنها به مبارزات آزادیبخش ملت فلسهطین مرهروعیت
می بخرد ،بلهه حق یا وظیفی کرورهای دیهر را برای کمک به این نهضت ملی بهه دنبهال دارد.
جامعی بینالمللی نهتنها دارای تعهد سلبی به عدم مخالفت با اعمال حق تعیین سرنوشت اسهت،
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بلهه در کمک به تحقهق آن تعههد ایجهابی دارد اMelik and Christophe, 1992: 25و .مجمهع
عمومی نهتنها «مرروعیت مبارزة ملل تحت سلطی استعمار و بیهانههان ا...و بهرای احقهاق حهق
تعیین سرنوشت به هر طریق ممهن» را به رسمیت شناخته است و اظهار میکند ایهن ملهتهها
حق دارند «هرگونه کمک مادی و معنوی دریافت کننهد» اA/RES/6649, 1970و ،بلههه حتهی
«تالش کرده است ایدة تهلیف کمک به جنبشهای آزادیبخهش را تهرویج کنهد ».ا Uibopuu,
1982: 345و .نظیر آن را در مورد مبارزات استقاللطلبی مردم نامیبیا شاهد بودیم .وقتی سهواپو
به عملیات نظامی علیه دولت افریقای جنوبی دست می زد ،بسیاری از کرورها کمهک مهادی در
اختیار آن قرار میدادند ،سازمان ملل متحد از سواپو حمایت مالی میکرد ،و آنههوال اجهازه داده
بود سواپو از قلمرو کرورش بهمنزلی پایهاه عملیاتی استفاده کند اجان کو یهلی163 :1109 ،و.
در زمینی کمک کرورهای ثالث به این نو مبارزات بین کرورهای غربی و سایر کرهورها و
نیز بین حقوقدانان اختال نظر وجهود دارد اShaw, 2003: 1037-1038و .بعضهی از نویسهندگان
غربی دلیل قانونی نبودن مساعدت کرورهای ثالث به جنبشههای آزادیبخهش را عهدم اجمها
اعضای مجمع عمومی ملهل متحهد در ایهن موضهو هنههام تصهویب قطعنامهی «اصهول حقهوق
بینالملل» میدانند اThurer and Burri, 2008: para. 15و .این استدالل بدون تردید پذیرفتنی
نیست .زیرا اوال دربارة بسیاری از قواعد حقوق بینالملل نیز اجمها جههانی وجهود نهدارد .ثانیها
قطعنامی مذکور به شیوة اجما تصویب نرده ،بلهه در مورد آن رأیگیری بهه عمهل آمهده و بها
اکثریت آرا به تصویب رسیده است .ثالثا مجمع عمومی در این قطعنامه بهصراحت اعهالم کهرده
که جنبشهای آزادیبخش می توانند در مبارزات خود برای اعمال حق تعیین سرنوشت در برابر
اقدامات زورمدارانی قدرت سلطهگر از کرورهای دیهر ،مطابق اصول منرور ،کمک درخواسهت و
دریافت کنند اA/RES/2625 (XXV), 1970, para. 5, principle 5و .البته عبارتپردازی مهبهم
اعالمیی فوق ،یعنی عبارت «دریافت کمک و پرتیبانی مطابق اصول منرور» ،موجهب تردیهد در
شناسایی حق دفا مررو ذاتی مردمان تحت سلطی بیهانه شده است.
برخی دیهر از نویسندگان غربی نیز با این استدالل کهه قطعنامهی اxxو  96 ،9166دسهامبر
سال  ،1306با رأی منفی کرورهای غربی مواجه بوده است و در مادة  0قطعنامه تعریف تجهاوز
سال  1300عبارت «دریافت کمک و پرتیبانی مطابق اصول منرهور» اسهتفاده شهده اسهت بهر
آن اند که کمهک کرهورهای ثالهث را بایهد بهه حمایهت معنهوی و دیپلماتیهک محهدود دانسهت
ا Malanczuk, 1997: 337; Uibopuu, 1982: 345و .با وجود این ،ایران میپذیرند که چنانچهه
جنبش آزادیبخش یا مردمی ،که جنبش به نماینهدگی از آن مبهارزه مهیکنهد ،قربهانی حملهی
مسلحانه باشد ،مداخلی کرورهای دیهر بر مبنای دفا مررو جمعی میتواند قانونی تلقی شهود
اMalanczuk, 1997: 338و.
بنابراین ،بر اساس این دیدگاه حداقلی نیز مردم فلسطین ،که بهکهرات مهورد تههاجم ارتهش
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اشغالهر بودهاند و جان و مال آنان ههر روز در معهرض تهدیهد اسهت ،مهیتواننهد بها درخواسهت
کمک های مادی و معنوی به دفا از خود مبادرت و سرزمینههای اشهغالی خهود را آزاد کننهد.
مجمع عمومی در قطعنامه های خود از کرورهای عضو سازمان خواسته تا کمهکههای مهادی و
معنههوی خههود را از نهضههت آزادیبخههش فلسههطین دریههغ نهننههد ا ;A/RES/2708, 1970
A/RES/2787, 1971و و با قطع کمکهای خود به اسرا یل این دولت را در عرصهی بهینالمللهی
منزوی سازند اA/RES/39/146 (B), 1989و.
مخبر ویژة کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها نیز در گهزارش خهود
در سال  1386اعالم میکند که ملتهای تحت سلطه حق دارند در اعمال حق تعیین سرنوشت
خود و در مبارزات و مقاومت در برابر اقدامات زورمدارانه از سایر دولتها مطابق اهدا و اصهول
منرور ملل متحد کمک و مسهاعدت درخواسهت و دریافهت کننهد اEspiell, 1980: paras. 91-
92و .ایران ،با استناد به قطعنامی اxxviiiو  19 ،1161دسامبر سال  ،1301مجمع عمومی و نیز
بند  0مهادة  1پروتههل الحهاقی اول بهه کنوانسهیونههای ژنهو  ،1303مبهارزات آزادیبخهش را
مخاصمی مسلحانی داخلی تلقی نمیکند و بر این مبنا معتقد است دولتههای ثالهث تعههدی بهه
عدم مداخله ندارند ،بلهه تعهد ایجابی دارند که به مردم در حال مبهارزه بها سهلطی خهارجی بهه
صورت فردی یا جمعی کمک کنند اEspiell, 1980: paras. 96, 97 and 103و.
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد نیز در سهال  1306اعهالم مهیکنهد کهه شناسهایی
مرروعیت مبارزة م ردم تحت سلطی خارجی برای کسب آزادی و استقالل توسط مجمع عمومی
و شورای امنیت و دیهر ارکان ملل متحد این نتیجه را به دنبال دارد که نظام ملهل متحهد بایهد
سازماندهی همی کمک های معنوی و مادی بهه مردمهان تحهت سهلطی خهارجی و جنهبشههای
آزادیبخش آنها را بر عهده بهیرد اECOSOC/Res/1978 (LIX), 1975: para. 2و.
کرورهای غربی نیز پ از مخالفتهای اولیه در دهی  06میالدی حهداقل پذیرفتههانهد کهه
یک تعهد حقوقی مبنی بر عدم بهکارگیری زور جهت جلوگیری از اعمال حق تعیهین سرنوشهت
از سوی مردمان تحهت سهلطی خهارجی وجهود دارد ا Malanczuk, 1997: 336; Shaw, 2003:
1037و.

نتیجهگیری
مقاومت و مبارزة مردم فلسطین در برابر اشغال نظامی و سیاست توسعهطلبانی قدرت اشغالهر در
مصادرة زمینهای کراورزی و تخریب خانهها و ایجاد شهرکهای یهودینرین و انتقال بخرهی
از یهودیان مهاجر به سرزمینهای اشغالی در حالی از سوی کرورهای غربی اقدامات تروریسهتی
تلقی می شود که مردم فلسطین با برخورداری از هویت تاریخی و فرهنهی و اجتماعی و سیاسی
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از اوایل قرن بیستم ،پ از تجزیی امپراتوری عثمانی ،مانند سایر مردمهان سهاکن در قلمهرو آن،
به مثابی یک ملت مستقل به رسمیت شناخته شدهانهد .مهردم فلسهطین در اعمهال حهق تعیهین
سرنوشت خود تالش های زیادی طی بیش از نیم قهرن اشهغال نظهامی بهه عمهل آوردهانهد .امها
هیچیک از اقدامات مسالمتآمیز ،از جمله مذاکرات صهلس جههت بهازپ گیهری سهرزمینههای
اشغالی ،سرانجام خوشی برای فلسطینیان به دنبال نداشت.
بدین ترتیب ،در شرایطی که جامعی بینالمللی توانایی و ارادة الزم را برای واکهنش مهاثر در
برابر اشغالهری و جنایات اسرا یل ،از جمله چند مورد تههاجم نظهامی گسهترده بهه نهوار غهزه و
محاصرة کامل این منطقه در چندین دهه و ترور رهبهران جنهبش مقاومهت فلسهطینی ،نهدارد،
فلسطینیان هیچ گزینهای جز مبارزة مسلحانه ،حتی با سالحهای ابتدایی ،چون سنگ و راکهت،
ندارند.
حههق مقاومههت و مبههارزة مردمههان تحههت سههلطی اسههتعماری و بیهانههه بههه صههورت مبههارزات
آزادیبخش بر مبنای حق تعیین سرنوشت در اسناد متعدد بینالمللهی بههویهژه قطعنامههههای
مجمع عمومی به رسمیت شناخته شده است .مرروعیت مقاومت و مبارزات مردم تحهت سهلطه
آثار حقوقی عدیده ای به دنبال دارد .با توجهه بهه قاعهدة آمهره بهودن حهق تعیهین سرنوشهت و
ارگااومن بودن تعهدات ناشی از آن در بعد خارجی ،نقض فاحش آن از سهوی قهدرت اشهغالهر
در فلسطین تعهدات سلبی و ایجابی برای کرورهای دیهر در پی دارد .اعضای جامعی بینالمللی
نه تنها باید از شناسایی وضعیت غیر قهانونی ناشهی از اشهغالهری خهودداری کننهد و بهه قهدرت
اشغالهر در حفظ آن وضعیت کمک نهنند ،بلهه باید کمکهای معنوی و مادی خهود را از ملهت
تحت سلطه به منظور پایان بخریدن به نقض قواعد آمره و اشغالهری دریهغ نورزنهد .در همهین
زمینه بسیاری از قطعنامه های ملل متحد کرورهای دیهر را بهه اعطهای کمهکههای معنهوی و
مادی به مردم در حال مبارزه بها قهدرت اشهغالهر ترغیهب کهردهانهد .حتهی اگهر محتهوای ایهن
قطعنامهها الزام آور تلقی نرود ،چنهان کهه برخهی نویسهندگان غربهی بهه دلیهل مخالفهتههای
کرورهای غربی و عدم حصول اجما در مفاد آنها چنین باوری دارند ،این قطعنامهها هر گونهه
کمک از جمله کمکهای مادی را تجویز میکنند.
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