نقض حقوق بشردوستانه در جنگ سي و سه روزه بر مبناي
مقررات بين الملل
*

دكتر بيژن نيري
عليرضا متولي

**

چکیده

به دنبال گروگان گیری دو سرباز اسرراییلی توسر نیروارای برال ا  ،ارتر
رژیم صهیونیستی بمالت گسترده ای را از  21ژوییه  1002علیره بباران ازراز
کرد .اسراییل با این تهاجم ،بقوق بشر به خصوص کاوانسیون اای  2191ژنو،
دو پروتکل ابحافی ان و قطعاامه ای شرورای امایرس سرازمان ملرل متحرب را بره
تمسخر گرفس و ببان اا وقعی ناهاد .اسراییل نام ایرن تهراجم را «بر دفراا از
خود» نهاد تا کار خود را توجیه کاب.ایرن تهراجم بره کشرته شربن صرباا زن و
کودک بباانی که کوچک ترین دخابتی در جار

نباشرتاب و ویرانری بسریاری از

مااط دور از صحاه درگیری انجامیب.
جا

 33روزه که با تهاجم اسراییل به بباان ازراز شرب و برا تصرویع قطعاامره

* استادیار و عضوایات علمی دانشکبه علوم سیاسی دانشرااه ازاد اسرالمی وابرب تهرران مرکرای ،گرروه علروم
سیاسی ،تهران ،ایران
** دان

اموخته کارشااسی ارشب رواب بین ابملل دانشکبه علوم سیاسی دانشااه ازاد اسالمی وابب تهران مرکای
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 2002شورای امایس و پذیرش ات

بس بین بال ا و اسراییل پایان یافرس ،از

ابعاد مختلفی قابل بررسی ،تحلیل و ارزیرابی اسرس .عملیرات دفراعی و پیرروزی
درخشان مقاومس اسالمی بباان به رابری بال ا در مقابل تهاجم گسترده و بری
ربمانه رژیم صهیونیستی ،نمادی از برجسته ترین و ببیع تررین ماازعره در عصرر
باضر از بحاظ نواوری اای پسرامبرن جابشری مردمری علیره رژیمری مجهرا بره
پیشرفته ترین فااوری اای تسلیحاتی اسس .جاای که گمران مری رفرس در مربتی
کوتاه به سود رژیم صهیونیستی پایان ابب ،به بارگترین شکسس ایرن رژیرم تبربیل
شب و ارکان دکترین امایتی و استراتژی جا

برق اسای ان را متابال کرد.

واژگان كليدي :جنگ  33روزه ،مقررات بين الملـل ،ققـوب بشـر دوسـتانه،
اسرائيل و قزب اهلل
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مقدمه
جامعه بین ابمللی به عاوان محی شکل گیری و اجرای نظرام و نظرم بقروقی برین
ابمللی ،ابتبا و در درجه ی اول « ،جامعه متشکل از دوبس اا» بوده و نیازمارب و قواعرب
دستوری و رفتاری اسس تا در سایه ان نظرم سیاسری ،امایتری و اجتمراعی برین ابمللری
محق گردد ،این جامعه نه تاها فضای تا

اای دوبس ااسس ،بلکه سازمان ارای برین

ابمللی نیا ،گونه ای دیار از این مراودات امکارانه یا روبه امبستای را صورت باربی
نموده و امکانات توسعه رواب را برای دستیابی به نظمی که شایسته این اجتماا پویرا و
در بال تکامل اسس ،افاون نموده انب فارغ از اویس انفررادی و مجراای دوبرس ارا در
این اجتماا ،سازمانهای بین ابمللی استاب که ببین ماظور ،ااجاراایی عام یا خراص در
قابع قطعاامه ای انها متبلور می گردد و سازمانبای کا

اای مذکور تعقیع می گردد.

از نظر جامعه شااختی در اصرار بر نظم سازی و نظم بانی که امری معمرول و مرتقن
در کلیه راابرداا و انبیشه اای اجتمراعی اعرم از بقروقی ،فلسرفی ،سیاسری و امایتری
اسس ،وجود زمیاه اا و قابلیس اای تهبیب و برانبازی امایرس در جامعره برین ابمللری،
مفروضی قطعی اسس .به امین دبیل ،گاه تضاداای موجود در رواب اجتماعی به خشن
ترین صورت یعای «جا » نمودار می گردد.
بر امین اساس ،در تحلیل اای امایتی درباره شااخس مبانی وقروا جار

و راابردارای

تعقیع جهان عاری از جا  ،ان را با موبفه اای اجتماعی و جامعه شااختی پیونب می داارب
و تعبیل این مظاار از رواب نظم زدا را در سایه تبابیر مختلف پی می گیرنب.
اببته نارش اای واقع گرا از گذشته تا به امروز ،جا

اای دفاعی کره نمراد ترالش
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اای یک یا چاب اجتماا بررای اسرتواراای بیرات جمعری ملرس در برابرر تجاوزارا و
اقبامات استیالجوی بیاانه یا برانبازی اای درون اجتمراعی متکری بره خشرونس ارای
مسلحانه بوده انب ،نه تاها در پهاه ارزیابی مافی گاجانبه نشبه انب ،بلکه امواره از دوران
پیشامبرن تا عصر پسامبرن ،ازادگی ،ایثار ،شجاعس و قهرمرانی نرام گرفتره انرب کره در
قابع فرد یا افرادی اباو و نمونه از ار اجتماا تجسم یافته انب .به این ترتیرع ،دفراا،در
ادبیات ،تاریخ و فراا

بشریس مقوبه ای مقبس و افتخار افرین بوده کره نجرات جران

ملس و صیانس از عات و شرف ساکاان یرک مررز و بروم را اوبویرس نخسرس زنربگی
مردانی از خود گذشته قرار داده اسس .نظام بقوقی داخلی و بین ابمللی که اصوالً جلوه
ای از این ااجاراا و مطلول اای عمومی بوده و اسس ،ایس تقبس را در قابع «ب »
و گاه بتی «تکلیف» فردی و اجتماعی به رسمیس شااخته اسس.
« ب دفاا از خود » بقی ذاتی اسس که در عرصه بین ابمللی « برای افراد» در قبال
تهبیب یا تجاوز به جان ،مال و ....و در عرصه بین ابمللی «برای دوبس ارا » در برابرر «
تجاوز مسلحانه سایر دوبس اا » به رسمیس شرااخته شربه اسرس .تجراوز بره تمامیرس
ارضی ،به امان میاان تهبیب کاابه ماافع و امایس عمرومی اسرس واکرا

ارای کاتررل

نشبه ،و بی بب و بصر در برابر ان تیر نظم و امایس عمومی را تهبیب مری کارب .و بره
امین دبیل ،نظام بقوقی بین ابمللی با بهره گیری از دو دسته ااجار « بقوق توسل بره
زور » و بقوق بشر دوستانه» ،ام در پی ممانعس نرم افااری و کاا
برای ایجاد درگیری و جا

اسس و ام طرز رفتارشان را در طول جا

انایاه دوبس ارا
خرواه مشرروا

یا نامشروا ،دفاعی یا تجاوزکارانه ،محبود می کاب .با این بال ،مباای دو دسته ااجرار
مذکور ،اساساً متفاوت و متاوا اسس ،بقوق توسرل بره زور برر پایره تروازن و برابرری
باکمیس دوبس اا استوار اسس و بفظ تمامیس ارضی و استقالل سیاسی دوبس ارا در
رواب بین ابملل را تعقیع می کاب؛ در بابی که بقوق بشر دوستانه ،صبغه ی انسانی و
بشری داشته و بر پایه صیانس از کرامس بشر به عاوان تاها موجرود و عضرو بقیقری در
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زنبگی ملی و بین ابمللی استوار اسس و طرز اربایس جار

و اقربامات جااری را برر

اساس معیاراای انسانی تاظیم و تعریف می کاب.

ققوب بين الملل بشر دوستانه:
با نااای کوتاه به تاریخ جوامع بشری در می یابیم که پبیبۀ شوم و تلخی بره نرام جار
در طول تاریخ مبام گریبانایر بیات بشری بوده و پیامباای نراگواری را بررای بشرریس بره
امراه داشته اسس که نقض بقوق بایادین و اساسی افراد نمونه ی بارز ان می باشرب .عرالوه
بر این درگیری اای مسلحانه ی روز افاونی که در نقاط مختلف جهان به وقوا مری پیونربد
بیانار این واقعیس انکار ناپذیر اسس که جوامع بین ابمللی و علی ابخصوص جوامرع داخلری
معاصر از رویارویی با جا

گریای نبارنب( .کاعانی)94 :2333،

ماازعات مسلحانه امروزی بببیل بکرارگیری شریوه ارای جبیرب ،اربایس عملیرات
جاای و استفاده از سالح اای پیشرفته در انها بی

از پی

بیات بشری را تهبیب مری

نمایب .در ابتبا رعایس قواعب و مقررات بقوقی اباام اور در زمان مخاصرمات مسرلحانه
با استقبال چابانی از سوی دوبس اا مواجه نشب اما بتبریج بقوق که اربف نهرایی ان
بمایس از بیات و کرامس ذاتی افراد می باشب وارد عرصه ی مخاصمات مسلحانه شرب
و دوبتها ملام شبنب که تعهباتی را در راستای بمایس از افراد در زمان جا

بپذیرنب و

انها را رعایس نمایاب .قواعب و مقررات بقوقی که در اااام مخاصمات مسلحانه ی بین
ابمللی و زیر بین ابمللی بر رواب بین طرفین مخاصمه باکم می گردد بقوق بین ابملل
بشر دوستانه نام دارد)www.pajoohe.com( .

پيدایش ققوب بين الملل بشر دوستانه و سير تحول تاریخي آن:
ببنبال پیبای

جوامع اوبیه و شکل گیری رواب دوستانه میان انها ،رواب خصرمانه

بببیل بی عبابتی و استقالل طلبی ملس اا موجودیرس پیربا مری کارب .جار

برارزترین
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نمونه ی رواب خصمانه اسس .قواعب و مقررات انسان دوستانه در ابتبایی ترین جا اا
رعایس می شبه اسس.
برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع به رفتار با اسیران جااری و ابتررام بره
انها ،تکریم تسلیم شبگان و ...دیبه می شود .پای بابی به قواعب و رفترار انسران دوسرتانه و
رعایس انها در زمان درگیری اای مسلحانه ،نشأت گرفته از تمبن اا ،فراا

اا و عقایرب و

مذااع ملل مختلف جهان اسس .به جرأت می توان گفس که در این زمیاه بیشرترین قروانین
و مقررات مشترک میان ملس اا وجود دارد و این مسرلله باعرر رعایرس قواعرب و مقرررات
انسان دوستانه در اااام مخاصمات مسلحانه می شود در ایرن عرصره نظرام بقروقی اسرالم
بی

از سایر نظام اای بقوقی جهان ،قواعب بشر دوستانه به جوامع بشرری در راسرتای ار

نهادن به انسان و انسانیس عرضه نموده اسس)www.rcs.ir( .
بقوق بین ابملل بشر دوستانه تاریخی ترین و قبیمی ترین بخ

بقروق برین ابملرل

اسس باابراین شکل گیری ان به صورت امروزی برگرفته از وقایع و رویرباداای تراریخی
اسس .در سال  2341جاای میان فرانسه و اتری

در محلی بره نرام سروبفریاو در شرمال

ایتابیا روی داد و خسارات جانی و مابی فراوانی به طرفین جا

وارد شب .ایرن بادهره ی

ناگوار اانری دونان تاجر معروف سوییسی را که بطور امامان در ماطقره ی مرذکور برود
تحس تاهیر قرار داد و موجع ناارش کتابی تحس عاروان «خراطرات سروبفریاو» از سروی
وی گردیب ،او در کتال خودش دو پیشراهاد مهرم و اساسری را مطررح کررد کره پیشراهاد
دوم

ماجر به تصویع معاابه ای در جهس بهبود شرای مجروبین جاای شب.
این قرارداد موجع تبوین و تصویع کاوانسریون ارای الاره در سرابهای  2311و

 2100و کاوانسیون چهارگانه ی ژنو در سال  2191توس دوبتها شرب کره بره ترتیرع
بقوق الاه و بقوق ژنو نام دارد.
مقررات بقوق الاه و بقوق ژنو با تصویع دو پروتکل ابحاقی به کاوانسیون ارای
چهارگانه ژنو در سال  2100بصورت یک نظرام بقروقی وابرب و ماسرجم در امربه و
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بقوق بین ابملل بشر دوستانه معاصر را تشکیل می دااب.
)(http://www.pajoohe.com

مفهوم ققوب بين الملل بشر دوستانه
ابف اوبیه بقوق بین ابملل بشر دوستانه کاا

پیامباای ناگوار و تلخ جا

برود

اما امامان با توسعه و تبوین بقوق بین ابملل بر مباای فردگرایی و بمایرس بیشرتر از
افراد مفهوم ان در جهس ابترام به شأن و ماابس و کرامس واالی بشر در میان مخاصرمه
و بتی بعب از ان و نیا مجازات ناقضین قواعب بایادین و اساسی بقوق بین ابمللی بشرر
دوستانه گسترش یافس( .کاعانی،پیشین)30 :

ماهيت ققوب بين الملل بشر دوستانه
روشن اسس که در زمان مخاصمات مسلحانه خشونس علیه افراد زیراد مری شرود و
بقوقشان به شبت نقض می گردد .باابراین ابترام به شأن و ماابس افراد و بمایرس از
انها در چاین وضعیتی یک تعهب اوبیه و اساسی بقوق بین ابملل بشر دوسرتانه اسرس و
بایب از سوی طرفین مخاصمه رعایس گردد .در واقع این بقوق بقوقی بمایتی اسرس،
بمایس از افراد -چه نظامی و چه زیرر نظرامی -و کرامرس انهرا در زمران مخاصرمات
مسلحانه .به یقین می توان گفس که واژه ی بمایس مرکا هقل بقروق برین ابملرل بشرر
دوستانه بوده و تمام قوانین و مقررات این بقروق برر اسراس بمایرس از افرراد شرکل
گرفته و قاعبتاً ماایس اصلی چاین بقوقی بمایس از افراد بطور عام می باشرب و اصرل
بمایس پایه و اساس نظام بین ابملل بقوق بشر دوستانه را تشکیل می داب.
)(http://www.pajoohe.com

تعریف ققوب بين الملل بشر دوستانه
بقوق بین ابملل بشر دوستانه ،شاخه ای از بقوق بین ابملل عمومی اسس و شرامل
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اصول ،قواعب و مقررات بقوقی بین ابمللی اسس که مسایل و مشکالت انسانی ناشی از
مخاصمات مسلحانه ی بین ابمللی و زیر بین ابمللی را بررسری کررده و انهرا را برل و
فصل می نمایب .ب طرفین مخاصمه را در بکارگیری شیوه اا و روش ارای جااری و
نیا استفاده از اباار االت جاای محبود نموده و عملیات جاای را ابایس می کارب و از
افراد و اموابی که در معرض تاهیرات مخاصمات مسلحانه بوده و یا خواااب بود بمایس
می کاب .نام اای دیار ان بقوق جا

و یا بقوق مخاصمات مسلحانه اسس.
)(http://www.pajoohe.com

قواعد بشر دوستانه
عمبه توجه قواعب بشر دوستانه متوجه ی بمایس از افراد در جا

یا ار نوا برخورد

مسلحانه ی دیار اسس .امرروزه بقروق و قواعرب بشرر دوسرتانه را بسریاری از نهادارای
سازمان ملل متحب ،کمیته ی صلیع سرخ بین ابمللی و گرواهای ویرژه متخصرت تاظریم
کرده انب،به طوری که تعبادی از قطعاامه ارای پذیرفتره شربه ی مررتب برا بقروق بشرر
دوستانه در جا

در سازمان ملل متحب نشأت گرفتره از قطعاامره ارای کمیتره ی صرلیع

سرخ بین ابمللی اسس .امچاین کمیته ی صرلیع سررخ جهرانی سرهم بسراایی در امراده
سازی کاوانسیون تسلیحات متعارف و انتقال ان به سازمان ملل متحب داشته اسس.
تکامل بقوق بشر دوستانه را می توان در کاوانسیون اای چهارگانره ی ژنرو ( )2191و
پروتکلهای متمم ( )2100یافس .امچاین جهس اجرای بقوق بشر دوستانه دوبتها ابتاامرات
قانونی را از طری تصویع معاابات پذیرفته انب( .مسایلی-ارفعی)293-294 :2303 ،

زمينه هاي بروز جنگ  33روزه:
در سال  ،1000پس از اجبه سال بضرور نیروارای رژیرم صهیونیسرتی در بباران،
ارت

این رژیم مجبور به خرو از بباان شب .این پیروزی ملس بباان در سال  2139برا
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بازگشس اسیران بباانی رن

و بویی دیار به خرود گرفرس .برال ا بباران بره دنبرال

ناکامی از باز پس گیری بقیه اسیران

در سال  1009در  2ژوییه  1002طری عملیراتی

محبود با عبور از موانع مرزی دو سرباز این رژیم را اسیر کرد .اسرارت سرربازان رژیرم
صهیونیستی پی

از انکه نشان داابه ی پیروزی جااح اای فلسطیای یرا ببارانی باشرب،

شرمابگی دوبس رژیم اشغابار قبس را به دنبال داشرس و ایرن ازرازی بررای درگیرری
اای چاب جانبه رژیم اشغابار قبس با نیروارای برال ا و برا ملرس بباران در مررز،
شهراا و روستااا و پااه گااها شب)www.jurnaladian.com( .

اهداف رژیم صهيونيستي از جنگ:
ااباف رژیم صهیونیستی را می توان در دو قابع نظامی و روانی دسرته باربی کررد.
ااباف روانی جا

سی و سه روزه عبارت انب از :خلع سرالح مقاومرس ،ترالش بررای

ترور سران بال ا و عملیات روانی برای تخریع برال ابره و رابرری ان .اارباف
نظامی جا

سی و سه روزه عبارتاب از :بر ارم زدن نظرم و ارایر

نظرامی برال ا

بباان ،تامین امایس مااط شمابی فلسطین با خار کردن انها از تیررس بال ا  ،خلرع
سالح مقاومس اسالمی و بازسازی اقتبار از دسس رفتره رژیرم اشرغابار قربس پرس از
عقع نشیای سال  ،1000امچاین تهاجم به بباان و اشغال جاول ایرن کشرور ترا برب
فاصل رودخانه بیطانی با ابف مبارزه علیه بال ا بهره گیری از افکار عمرومی بررای
خلع سالح بال ا  ،مرعول نمودن دوبس بباران و ایجراد روگردانری افکرار عمرومی
نسبس به بال ا انجام گرفس)www.14march.org( .

اهداف اساسي آمریکا در قمایت از تهاجم اسرائيل:
اسراییل به بهانه ی اسارت دو سرباز خود به دسس برال ا در  21ژوییره 1002
دسس به تهاجم وسیعی علیه بال ا بباان زد ،وبری در پرس ایرن بملره ،اسرراییل و
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امریکا به دنبال ااباف اساسی برای خود بودنب که این ااباف اساسری را مری تروان بره
شرح زیر بیان داشس:
 -2امریکا پس از  22سپتامبر طرح خاورمیانه بارگ را در دستور کار قرار داد .طرح
خاورمیانه در سه سطح مطرح اسس :یکی ،ایجاد نروعی امارونی سراختاری در ماطقره
خاورمیانه با محوریس اباواای ارایره شربه از سروی زررل؛ دوم ،ایجراد امارایری در
ماطقه با محوریس اسراییل؛ سوم ،اتحاد و ایتالف این ماطقه امارا با امریکا و نره سرایر
قبرت اای بین ابمللی.
امریکا برای ایجاد اماونی در گام اول به افغانسرتان و سرپس عرراق بملره کررد و
ساختاراای بکومتی این دو کشرور را براسراس اباوارای پیشراهادی خرود تغییرر داد.
امچاین با استفاده از قوه قهریه در این دو کشور سعی کرد نروعی سیاسرس ارعرابی در
ماطقه ایجاد کاب تا سایر کشوراای ماطقه نیا زیر فشار روانی و سیاسری بره اصرالبات
داوطلبانه در جهتی که امریکا تعیین کرده اسس ،دسس باناب .اما امریکرا در اجررای ایرن
طرح با پاج کانون مقاومس در ماطقه روبرو شب :ایرران ،سروریه ،برال ا  ،بمراس و
جهاد اسالمی .به ادزان انها ،برای بل این معظل نیرا کره بره عاروان یکری از مهمتررین
موانع اجرای این طرح به شمار می رود ،به پرونبه سازی بررای ارر یرک از طررف ارا
پرداخس :پرونبه ی اتمی برای ایران ،پرونبه تررور بریرری بررای سروریه ،قعطاامره ی
 2441برای بال ا  ،و به کار بردن گرواهرای تروریسرتی بررای بمراس و برکرس
جهاد اسالمی فلسطین و در گام بعبی محاصره سیاسی و اقتصادی سعی کررد از طریر
افاای

تشبیب فشار ،قبرتهای مقاوم را در ماطقه مهار و وادار به تسلیم در برابر امریکرا

کاب.
از انجا که اساساً تالش اای سیاسی و سیاسس فشار برای زرل ،نتیجه بخ

نبروده

اسس ،زرل راای جا ایاکه وارد مربله ی براالتری شرود نیافرس و ان اسرتفاده از قروه
قهریه برای ایجاد تغییر اسس .به نظر می رسب بمله به نوار زاه و بباران برا یرک اربف
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یعای از بین بردن کانون اای مقاومس در سطح ماطقه خاورمیانه انجام گرفته اسس.
به امین دبیل بمله به فلسطین و بباان ابف مشترک اسراییل و امریکا بود.
 -1امریکا برای تثبیس اژمونی خود به این جا

نیاز داشرس .در واقرع ایرن جار

ادامه پروژه نظم نوین جهانی اسرس کره از درون ان ،تلروری خاورمیانره برارگ و از درون
خاورمیانه بارگ خاورمیانه ی جبیب مطرح می شود.
 -3ازدیار ااباف مهم اسراییل در این جا  ،اناوای کامل بال ا ارم در صرحاه
ی نظامی و ام در صحاه ی سیاسی بود.
 -9امریکا با نااای کالن این جا

را شروا کرد .اسراییلی ارا از ایرن جار

فقر

ااباف تاکتیکی نباشتاب ،بلکه در صبد تحقی ااباف استراتژیک نیا بودنب.
 -4اسراییل ببان علس وارد جا

شب که توان نظامی بال ا را تضعیف کاب و برا

نابودی مااط شیعه نشین براساس اسرتراتژی جباسرازی مراای و ال ،برال ا را از
پایااه اجتماعی خود دور و دچار تضاد و تعارض کاب و در نتیجه ی تضعیف بال ا
شرای جبیبی در بب اان به وجود بیاورد ترا تحروالت سیاسری مرورد نظرر در بباران بره
صورت روان تر انجام بایرد.
 -2مسأبه بسیار مهم دیار در تصمیم بمله به بباان توسر اسرراییل ،ترأهیر گرذاری
مستقیم بال ا بر شرای داخلی فلسطین بود .زمرانی کره برال ا در سرال 2131
اباوی تشکیالتی خود را براساس برکس توده وار در بباران شرروا کررد ،ترأهیر ان برر
انتفاضه  2130در فلسطین کامالً اشکار بود .با شروا مقاومس مسلحانه ی بال ا بر
ضب اشغاباران ،بازتال این مسأبه در انتفاضه مسجب ابقصی نمایان بود و ابارو بررداری
اا به خصوص در ارتباط با عملیات شهادت طلبانه شبت گرفس .زمانی کره برال ا
در سال  2113از طری پاربمان وارد نظام رسمی شرب ،بمراس ارم امران تصرمیم را
گرفس و در انتخابات می  1004شرکس کرد .بتی بال ا و امرل در مرورد گفرس و
گواای وفاق ملی ام در یک جهس برکس کردنب .بماس نیا ااارامی کره در قربرت
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با فشار مواجه می شود ،باز اباوی خود را از بال ا می گیرد .بارابراین ،از انجرا کره
بال ا اباوی جامعه فلسطین و نیرواای مقاومس ان قرار گرفتره ،بهانره دیارری بره
اسراییل در بمله به بال ا داده اسس.
 -0نابودی سازمان مقاومس اسالمی بباان
 -3ترور رابران بال ا  ،بویژه «سیب بسن نصرا » دبیر کل ان
 -1اخرا بال ا از جاول بباان و ایجاد ماطقه امن مرزی برای اسراییل
 -20به چاب

کشانبن نق

ایران در معادالت مهم ماطقه ای از جملره رونرب صرلح

خاورمیانه
نهایتاً بایب چاین گفس که در این جا

اسراییل تمام نیروی اوایی ،دریایی و زمیاری

خود را با پیشرفته ترین سالح اا به کار گرفس ،وبی از ازاز جا

ترا اخررین عملیرات

ان ،فرمانباان بال ا موف شبنب به چرخره تصرمیم سرازی اسرتراتژیک و تراکتیکی
اسراییل در بوزه ی عملیات اای اطالعاتی ،نظامی و سیاسی وارد شونب کره نتیجره ان،
پیروزی قطعی و کامل بال ا در جا

و شکسس اسراییل بود.

وضعيت جنگ سي و سه روزه
وضعیس جا

سی و سه روزه به مثابه نمادی از جبی ترین تقابرل نظرامی جارب

اای فلسطیای و بباانی با رژیم اسراییل ،دارای ریشه ارای تراریخی ،سیاسری ،ارضری و
ایبیوبوژیک اسس .این وضعیس در مااسبات بباران و اسرراییل بررای اماران روشرن و
اشکار اسس .این رژیم با بمایس دوبتهای زربی و به ویرژه ایراالت متحربه ی امریکرا،
مبت اا بر بخ

اایی از جاول بباان نفوذ نظامی داشس و با وجرود تصرویع برخری

قطعاامه اا در مجمع عمومی و بتی شورای امایس ،کماکان به اشغال نظامی انران ادامره
داد .تا ایاکه در سابهای گذشته تحس فشار مقاومس اسالمی بباان ضرمن عقرع نشریای،
جاول بباان را تخلیه نمود و بباان نیا باکمیس کامل خود را بر این مااط بازیافرس .برا
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این بال ،این به معاای خاتمه ی رواب خصمانه یا زیر دوستانه ی اسراییل برا دوبرس و
ملس بباان نبوده اسس ،بلکه به علس بمایس مردم بباران از ملرس فلسرطین و مبرارزات
جاب

اای راایی بخ

در بباان بویژه جاب

برال ا  ،بارارا تمامیرس ارضری ایرن

کشور را به دبیل تجاوز به قلمرو سرزمیای یا بریم اوایی این کشور نقض شبه اسرس.
اخرین نمود از اقبامات خصمانه و متخلفانه ی اسراییل ،تهاجم گسترده ی این رژیم در
اوا و زمین به جاول بباان بوده اسس کره بربون شرک ،ضرمن نقرض بری

از اشرتاد

قطعاامه شورای امایس ،با نقض تمامیس ارضی بباان و اجوم گسترده ی نیرواای مسلح
اسراییل ازاز شبه اسس .بهانه ی بمله ی اسرراییل ،اسرارت دو جاسروس اسرراییلی در
خاک بباان توس نیرواای بال ا بوده اسس .در این میان شورای امایس سازمان ملل
متحب به دبیل صبغه ی سیاسی ان ،اراز چاب گاای با صبور قطعاامره براسراس فصرول
ششم و یا افتم ماشور ،وضعیس اای بین ابملل مهم مرتب با بوزه ی کار سازمان ملل
متحب یعای صلح و امایس بین ابمللی را بررسری و در قابرع مارافع متقابرل اعضرای ان
تبیین می کاب ( .شریف)11 :2303 ،

تجاوز كارانه بودن اقدام اسرائيل از دیدگاه شوراي امنيت
تجاوز ،مفهوم بقوقی و برایاب دقی ماایس توسل به زور از ماظر بقوق بین ابملرل
اسس متعاقع ار بمله و نقض تمامیس ارضی یک دوبس ،تبیین وضعیس بقوقی ناشی
از اقبام مذکور مستلام تعیین مقبماتی جایااه ان از ماظرر بقروق مارع توسرل بره زور
اسس .در واقع ،تعهبات طرفین درگیر و اهار انها (جا در رعایس-موازین بشر دوستانه)،
به مبافع یا متجاوز بودن طرفین بستای تام دارد .فارغ از مسایل امایتی بلاب مبت مرتب
با درگیری مسلحانه بال ا با اسراییل خشونس اای مسلحانه این رژیم که به کشرتار
وسیع زیر نظامیان و تخریع گسترده مااط مسکونی و شهراای بری دفراا ایرن کشرور
ماجر شبه اسس ،مهمترین محوری بوده که افکار عمومی و سازمان اای بین ابمللری بره
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ویژه زیر دوبتی و بشر دوستانه نظیر صلیع سرخ برای خاتمه دادن به این خشرونس ارا
مطرح کرده انب .شورای امایس سازمان ملل متحب نیا در قطعاامه  , 2002تجاوز کارانره
بودن اقبامات نظامی اسراییل در ازاز جا

سی و سه روزه را با به کرارگیری واژگرانی

خاص و تلویحی مورد تأییب قرار داده اسس .نکته قابل توجه در این خصوص ان اسرس
که نت و عبارت پردازی قطعاامه در ضرمن تفکیرک بمرالت برال ا و اسرراییل ,
چاین اسس« توقف کامل خشونس اا به ویژه توقف فوری تمام بملره ارای برال ا
بباان و توقف فوری تمام عملیات تهاجمی ارت

اسراییل » .در خصوص انچره از ایرن

باب ببسس می ایب ,دیبگااهای متفاوتی وجود دارد .از یرک نظرر ایرن بارب از قطعاامره
موجب یک نکته بسیار مهم بقوقی اسرس :شااسرایی ضرمای اسرراییل بره عاروان رژیرم
متجاوز و ناقض بقوق توسل به زور .براساس این دیبگاه  ,این امان چیای اسرس کره
شورا متعاقع بحر اای مفصل به صورت ضرمای در قطعاامره اشراره نمرود ( .ضریایی
بیاببی  ,ابان  :2334سخارانی)
شورای امایس در باب  4مقبمه قطعاامه  2244مورخ  32ژانویه  , 1002بمله اای
نوامبر  1004را به اقبامات بال ا از جمله پرتال چابین راکس به اسراییل ماسرول
نمود و با تفکیک بال ا از بباان  ,مقرر نمود که « ضرورت فوری اقبام بباان جهرس
بس کامل اقتبار خود و کاترل مؤهر و واجب بر توسل به زور از سرزمین این کشرور» را
یاداور می شود .اما در مورد جا

سی و سه روزه  ,بمله نیرواای مسرلح اسرراییل بره

قصب ازاد سازی دو سرباز اسراییلی در کاترل بال ا در جاول بباان صرورت گرفتره
اسس و از نظر قطعاامه ی تعریف تجاوز مصول مجمع عمومی ملل متحب  ,ایرن بملره
ی تهاجمی به مثابه ی نمونه ای بارز از تجاوز تلقی می شود.
با این بال باب  1قطعاامه  2002به نحوی عبارت پردازی شبه که گویا علس اصلی
وقوا این جا

بمله مورخ  21ژوییه  1002بال ا بوده کره صرباا قربرانی را برر

جای گذاشته و به خسارت گسترده به زیر ساخس اای زیر نظامی و صباا ااار مفقرود
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شبه اسس .با در نظر گرفتن وقایع عیای واقعیس قضیه ایرن اسرس کره در ایرن جار

,

اسراییل با نقض تمامیس ارضی بباان مرتکع تجاوز شبه اسس کره ایرن امرر بره تأییرب
اعضای شورای امایس رسیبه اسس .شورا در باب  2قطعاامه  2002اقبامات مسرلحانه ی
اسراییل را « عملیات تهاجمی» شااخته اسس .ببون شک چاین وصف شرااخته شربه در
قطعاامه مذکور ،واجب اهر بقوقی اسس و مهمتررین ان ایاکره نمری تروان اقربام نظرامی
اسراییل را در نقض تمامیس ارضی بباان  ,دفاا مشروا تلقری نمرود ،چررا کره عملیرات
تهاجمی نمی توانب بر مباای دفاا توجیه گردد ( .فلسفی)10 :2302 ،
اما الزم بود که این امر به صرابس بیان می شب و تاها به واژه ی بملره ی تهراجمی
اسراییل اکتفا نمی شب .از این دیب ،بارگ ترین ضعف این باب از قطعاامه این اسرس کره
تهاجم ارت

اسراییل به جاول بباان را ببون انکره بره صررابس بره عاروان « تجراوز»

قلمباد نمایب ،به عاوان مباای بازگشس مرزاای بین ابمللی ( امراه با تفکیک دو مربلره
توقف نیرواای اشغابار تا استقرار نیرواای نظامی بباان در جاول این کشرور و سرپس
خرو نیرواای خارجی) قرار داده اسس .اما می توان قطعاامه را چاین تفسریر کررد کره
شورا نیا اقبام اسراییل را تهاجم دانسته و در نتیجه اسراییل نمری توانرب تهراجم نظرامی
مذکور را به عاوان دفاا تلقی نمایب .نهایتاً ایاکه بال ا در مقاومس نسبس بره تهراجم
و تجاوز رژیم اسراییل ،خواه بصورت اصابتی یا نیابتی ،مجری ب دفراا مشرروا بروده
اسس؛ بقی که زیر قابل سلع اسس و مادامی که شورای امایرس توقرف ان را از طریر
جایاایای بقوق امایس جمعی مقرر در ماده  91ماشور ،پی

بیای نکرده اسس به قوت

خود باقی خوااب بود ( .امان)13 :

رفتار شناسي اسرائيل و تخلفات فاقش از ققوب بشر دوستانه:
بقوق بین ابمللی در کلیس ان و بقوق بشر دوستانه امچاان که متضرمن بقروقی
برای دوبس اا استاب ،باوی تعهباتی برای انها در رفتار بین ابمللی خوی

نیا استاب.
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اسراییل با تکیه بر مبهم سازی وضعیس بقوقی جا

سی وسره روزه یعاری وجرود یرا

فقبان شرای شکل گیری مفهروم « درگیرری مسرلحانه» ،در جسرتجوی طفرره رفرتن از
اجرای تعهبات بشر دوستی ناشی از معااربات برین ابمللری و بقروق عرضری برامربه
اسس .اسراییل به کرات بعب از ازاز مخاصمات ،اظهار داشته که تاها خود را پاسرخاوی
اقبامات دوبس باکم بباان می دانب و نه اقبامات بال ا دستاویا اسراییل ،بین ابمللی
نبودن ماایس بال ا از یک سو و عبم اعالن رسمی نمایاربگی برال ا از سروی
دوبس بباان اسس.
بی اساس بودن این موضع را می توان از نظریات کمیته برین ابمللری صرلیع سررخ
دریافس « تفسیر کمیته بین ابمللی صلیع سرخ از کاوانسیون چهارگانره ژنرو مقررر مری
دارد که ابراز وجود درگیری مسلحانه بین دوبس اا که در انها کاوانسریون اعمرال مری
شود ،به اعالم رسمی جا

یا شااسایی دوبس طرف مخاصمه بستای نبارد ،بلکه وجود

عیای درگیری مسلحانه بین دو دوبس عضو به صرورت خرود بره خرود موجرع تحقر
شرای اعمال کاوانسیون می گردد.
باابراین ،ار گونه مخاصمه بین نیرواای اسراییل و بباان و نیرواای مسرلح مراظم و
ناماظم واقع در قلمرو این کشور ،در چارچول و تابع کلیره مقرررات کاوانسریون ارای
چهارگانه ژنو قرار می گیرد .عمبه ترین محوراای بقوق بشر دوستانه قابل اعمرال برر
درگیری اای بین ابمللی اصل تفکیک ( مصونیس زیر نظامیان و اارباف زیرر نظرامی از
شمول بمله) ،تااسع بمله به رزمابگان و ااباف نظامی با ماافع و ضرروریات نظرامی
و ام چاین برمس افراد و ااباف بی طرف و متعل به زیر متخاصمین به ویرژه دوبرس
اای بی طرف و سازمان اای بین ابمللی امبادی اسس ،تعهباتی کره بره کررات توسر
نیرواای اسراییلی طی جا

سی و سه روزه نقض گردیبنب .اسراییل با وجود نامشرروا

بودن تجاوز به بباان و در عین داشتن مسلوبیس ناشی از ایرن تجراوز ،بره دبیرل ماایرس
عرفی کاوانسیون ارای  2311و  2100الاره و بخر

ارایی از پروتکرل اول ابحراقی
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 2100از یک سو و ابتاام قرار دادی .به کاوانسیون اای  2191ژنو ،ملرام بره رعایرس
اصول تفکیک ،تااسع و برمس بی طرفی اسس .با این بال ،ایرن رژیرم بره وضروح از
رعایس این اصول پرایا نموده اسس .عمبه ترین مصادی تخلفرات اسرراییل از بقروق
بشر دوستانه که به ارتکال جاایات جاای انجامیبه انب ،عبارت انباز :ابف بمله قررار
دادن جمعیس و افراد زیر نظامی که در درگیری مشارکس نباشته انرب؛ بملره مسرتقیم و
عمبی بر ااباف زیر نظامی؛ بمله عمبی بره کارکاران یرا اارباف درگیرر در اقربامات
امبادی و مأموریس اای بفظ صلح؛ مرگ یرا ضررل و جررح اتفراقی زیرر نظامیران و
صبمه اتفاقی به ااباف زیر نظامی فراتر از معیار تااسرع؛ اسرتفاده عمربی از سرپراای
انسانی؛ خودداری از اتخاذ تبابیر بفاظتی درباره بمایس از زیر نظامیران از یرک سرو و
تبعیض در بمایس از اعرال ساکن سررزمین ارای اشرغابی نیرا نمونره ارایی دیارر از
تخلفات این رژیم از بقوق بشر دوستانه محسول می شونب) www.hpcr.org ( .
الف) تخلفات مستقيم اسرائيل :قمله عمدي به غير نظاميان و اهداف غير نظامي
اسراییل ادعا نموده که بمالت به ان خانه اا سبع تعل ان به بال ا بوده اسس
و بال ا با قرار دادن نیرواای نظامی خوی

در داخل و یا نادیک ماازل زیر نظامی،

مسلول قرار دادن زیر نظامیان در معرض این گونه خطر بوده اسرس .بررای مثرال در 21
ژوییه نیرواای اسراییل اظهار داشتاب که نیرواای بال ا به ماطقه جاای جاول بباان
مراجعس نموده و با استفاده از زیر نظامیران بره عاروان سرپر انسرانی ،در برال انجرام و
ابایس عملیات نظامی در نادیکی مااط پرجمعیس می باشاب .امرا تحقیقرات نهادارای
زیر دوبتی بین ابمللی از جمله دیبه بان بقوق بشر اهبات نمود که بتی اگر « در برخی
موارد محبود ،رزمابگان بال ا تالش به انبار نمودن سالح نادیک ماازل زیر نظامی
داشته و شلیک راکس اا را از مااط محل زنبگی زیر نظامیان انجام داده » باشاب ،چاین
عملیاتی نمی توانب تصور اسراییل در تفکیرک رزماربگان برال ا از زیرر نظامیران را
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موجه سازد .به عاوان نمونه ،در  24ژوییره  ،1002گرواری از روسرتاییان مرروبین در
جاول بباان که از ترس بمالت تالفری جویانره نیروارای اسرراییل و متعاقرع اخطرار
رسمی دو ساعته این رژیم ،در قابع یک کاروان انجا را ترک کرده بودنب ،با شرلیک دو
راکس از بابارداای اسراییل به خودرواای بامل انها ،متحمرل مررگ  12زیرر نظرامی
شبنب .یک تیم از نیرواای امبادی سازمان ملل متحبکه در تالش بررای بیررون کشریبن
اجساد قربانین بودنب ،ابف تیر انبازی نیرواای اسراییل قرار گرفتاب.
)(http:kennethandersonlawar.blogspot.com
ب) تحميل صدمات جنگ بر غير نظاميان و سپرهاي انساني:
بقوق بین ابملل بشر دوستانه مقرر می دارد طرفین مخاصمه بایرب امرواره مراقرع
باشاب که در طول عملیات نظامی جمعیس زیر نظامی را در امان داشرته و کلیره ابتیراط
اای ممکن را برای جلوگیری یا کاا

صبمات اتفراقی برر بیرات انهرا و ارم چارین

صبمه به زیر نظامیان و ایراد خسارت به ااباف زیر نظامی به عمل اورنب .اتخاذ تربابیر
ابتیاطی ،ناظر بر ار دو طرف مخاصمه اسس)www.vatandar.com( .
این ابتیاط اا عبارتاب از:
 -2طرف اای درگیر بایب ار انچه در توان دارنب به عمل اورنب ترا در صرورتی کره
نظامی نبودن ابف برای انها اشکار شود ،بمله را بغو نموده و یا تعلی نمایاب.
 -1اتخاذ «کلیه ابتیاط اای ممکن در انتخال روشها و ابااراای جاای» به گونه ای
که از ضرل و جرح زیر نظامیان یا صبمه به اارباف زیرر نظرامی جلروگیری نمروده و
امواره این اهار را تقلیل دااب.
 -3در صورتی که اوضاا و ابوال اجازه داب « ،دادن اخطار قبلی» در مورد بمالتی
که ممکن اسس جمعیس زیر نظامی را متأهر سازد.
 -9خودداری از « استقرار اارباف نظرامی در داخرل یرا مجراورت مسرتقیم ماراط
پرجمعیس»
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 -4تالش برای « انتقال جمعیس زیر نظامی» .از مجاورت ااباف زیر نظامی»
باابراین ،متخاصمین نه تاها نبایب زیر نظامیان را سپر بمله قرار داارب و بره عکرس،
بایب انها را از اسیع اا و پیامباای بمله ،بمایس فای و تجهیااتی نمایاب
ج) تبعيض نژادي در رفتار اسرائيل در طول جنگ سي و سه روزه:
در طول جا

سی و سه روزه ،اسراییل عمالً تبابیر بمرایتی خرود از زیرر نظامیران

مقیم سرزمین اای اشغابی و مااط شمابی را به « یهودیان» محبود نمود؛ زیرر نظامیران
عرل ساکن این مااط را به ابف اصلی و انحصاری درگیری اا و شلیک موشک اای
کاتیوشای بال ا تببیل نمود .این در بابی اسس که رفتار رژیم اسراییل برا سرکاه ی
مقیم این سرزمین اا خواه در پرتو بقوق بشر و خرواه بقروق بشرر دوسرتانه ،برابرر و
یکسان و بی توجه به شاخت اای نژادی تعبیه شبه بلکه نفی تبعیض نژادی در سرایس
اای بمایس از زیر نظامیان در طول جا  ،قاعبه ای امرانه از بقوق بین ابملرل اسرس
قاعبه ای که به وضوح از سوی اسراییل نقض شبه و سطح مهمی از قربانیان زیر نظامی
این جا  ،نشأت گرفته از امین سیاسس اا بوده اسس .در ایرن خصروص ،شرهرونبان
عرل و سازمان اای زیر دوبتری کره مربعی تبعریض انرب ،اظهرار داشرتاب کره اسرراییل
اطالعات ناکافی به عرل زبانان ارایه کرده و سیستم اای اعالم خطرر زیرر مرؤهر بررای
مااط عرل نشین به کار گرفته وتعباد پاااااه اای انبکی را نیا به این افراد اختصاص
داده اسس .مقامات اسراییلی استفاده عمبی از سیستم اای اعالم خطر زیر کار امب برای
جمعیس اای عرل از این مااط را تکذیع کردنب و توزیع امکانات و خبمات امربادی
و پاااااه اا را بسته به میاان افراد و اموال در معرض خطر تلقی نموده انب .اما بررسری
اای عیای برخی سازمان اای بین ابمللی امبادی و بشر دوسرتانه هابرس کررده انرب کره
تمرکا بر بمایس از یهودیان مقیم مااط در معرض بمالت موشکی بال ا  ،تعهبی
و بر مباای سیاسس تبعیض بوده اسس ()www.bbc.com
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به نظر می رسب ذکر سه مورد فوق از تخلفات اسراییل از ااجارارای امرره و امرری
بقوق بشر دوستانه ،برای شااخس متخلفانه بودن عملکرد ان طی جا

سی سره روزه

کافی اسس.

نتيجه گيري
با در نظر گرفتن ایاکه اسراییل طرف مهاجم جار
جا

ایبیوبوژیک نیا و با قصب نابودسازی جاب

سری و سره روزه بروده و در ایرن

بال ا به عاوان مهرم تررین جارب

مقاومس مردمی بباان عمل نموده اسس ،بسیاری از موازین و ااجارارای بقروق درگیرری
اای مسلحانه را نقض نمود و مورد تجاوز قرار داد.
موارد دارای نارانی ویژه در طول درگیری باضر ( جا

سی و سره روزه) ،اقربامات

زیر استاب که به ارتکال جاایس جاای انجامیبه انب :ابف بملره قررار دادن جمعیرس و
افراد زیرنظامی که در درگیرری مشرارکتی نباشرته انرب؛ اربف بملره قررار دادن اارباف
زیرنظامی یعای اابافی که نظامی نیستاب؛ بمله به کارکاان یا اارباف درگیرر در اقربامات
امبادی یا مأموریس اای بفظ صلح ،ایجاد مرگ یا ضرل و جررح اتفراقی زیرنظامیران و
صبمه اتفاقی به ااباف زیرنظامی که به روشای بی
دقی پی

از مافعس و فایبه نظرامی مسرتقیم و

بیای شبه ،اسس؛ استفاده عمبی از افراد و ااباف زیرنظامی بررای سرپر کرردن

نیرواا و تجهیاات از شمول بمله.
بال ا نیا در کلیه مقاطع درگیری ،اباامات دفراعی و اقربامات نظرامی مقاومرس در
برابر تجاوز اسراییل را در پرتو درک تعهبات بقوقی بین ابمللی ناشری از وضرعیس ارای
جا

ترسیم نمود .در واقع ،نق

و سرهم داشرتن قواعرب بقروق بشردوسرتانه در شرکل

گیری و اجرای تاکتیک اا و راابرداای این جاب

در طول جا  ،کامالً مسلم و مشرهود

اسس .بال ا با شااسایی مبانی و برایابه اای این تعهبات و قواعب ،به تفسیر انهرا ارم
در قبال خود و ام رفتار رژیم متخاصم اسراییل پرداخس.
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بال ا نیا با رد توجیهرات اسرراییل در ب ملره بره بباران از یرک سرو و بملره بره
زیرنظامیان بباانی ،نه تاها از برخی فرصس اای نهفته در بقوق بشردوستانه بررای تقویرس
اقتبار عملیاتی و نظامی خود بهره گرفته بلکه با تالش بررای مشرروعیس بخشری بره ایرن
عملیات ،متخلفانه بودن اقبامات طرف متخاصم را به تصویر کشیبه اسس.
جابع ایاکه اسراییل بعب از شکسس در جا

سی و سه روزه که در برخی از گراارش

اای رسمی این رژیم نظیر ویاوگراد نیا به صرابس تأییب شبه اسس ،تالش کرد تا ناکامی
اا و ضعف اای این وضع را جبران نمایب .تروز عماد مغایه ،فرمانربه انبیشرماب و طرراح
راابرداای نظامی بال ا و بمله به زاه و سپس محاصره شبیب این ماطقه بره ماظرور
به قحطی کشانبن جمعیس زیرنظامی ساکن این ماطقه و تحرس فشرار قررار دادن جارب
بماس که شکسس اای اسراییل در جا

سی و سه روزه را تکرار نمود ،مبتاری برر ایربه

ای در اسراییل بود که براساس ان ،جا

ااروز خاتمره نیافتره بلکره از صرحاه محربود و

متعارف نبرد ،به « جا

باز» تببیل شبه اسس .ببون شک ،این ببعس اای خشونس جرو

که اقبام نظامی و تروریستی علیه نیرواای مقاومس مردمی فلسرطین ( بمراس) و بباران (
بال ا ) را در ار زمان و مکان ،مجاز می سازد ،صریح و روشن مخابف موازین بقوق
بین ابملل معاصر اسس.
تأکیب زابع و عمومی بر « جا » سی و سه روزه ،عالوه بر ایاکره نمرایاار وضرعیتی
خاص برای تفهیم افکار عمومی از جمله وجرود رابطره ای متکری برر توسرل بره زور در
رواب این دو بازیار اسس ،متضمن معاا و اهر بقوقی نیا اسس .در این وضعیس ،استفاده
فراگیر و نامحبود از نیروی نظامی و انجام یک سلسره عملیرات جااری اعرم از اقربامات
نظامی و یورش زمیای و بمباران اوایی ،سطح خشونس را به اسرتانه ای کره الزمره شرکل
گیری « درگیری مسلحانه» به معاای دقی بقوقی ان اسس ،رسانب.
در بقوق دفاا مشروا به معاای کامالً شااخته شبه و مسلم ان ،ب دفاا در مااسبات
بین اببوبی جاری می گردد و این ب برای دوبرس و ماروط بره وقروا تجراوز از سروی
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بازیاری بین ابمللی اسس .اما در بقوق بشردوستانه ،ب استفاده از ابااراا و روش ارای
جاای علیه متخاصم و دشمن ،تاها تابعی از وضعیس عیای ماازعه بوده و از مشروعیس یرا
عبم مشروعیس تهاجم و دفاا ،تأهیری نمی پذیرد .به امین دبیل ،ارزشیابی جار

سری و

سه روزه از ماظر بقوق دفاا مشروا ،به دبیل بین اببوبی نبودن رابطه مخاصرماتی برال
ا و اسراییل در جا

سی و سه روزه ،در خار از زمیاره مرتقن و مسرلم بقروق دفراا

مشروا قابل تحلیل اسس.
با این بال ،مطابعه رویه دوبس بباان و جلوه مردمی ب دفاا مشروا و ام چاین نقر
بال ا در دفاا از اصل تمامیس ارضی و استقالل سیاسی بباان که اساسی ترین واژه و بایراد
تأکیب شبه در باب  9ماده  1و ماده  42ماشور ملل متحب اسس ،نمایابگی دوفاکتو و عملری ایرن
جاب

در استیفای ب ملس و دوبس بباان در دفاا مشروا را می نمایانب .اببته بایب در نظر داشرس

که این برداشس ،متمایل به بس ماده  42ماشور به بازیاران زیردوبتی نیسرس بلکره برال
ا را « نمایابه و کارگاار عملی دوبس بباان» در « استیفای» این ب می شمارد .اببتره وجرود
یا فقبان ب مذکور ،ایچ تأهیری بر مشروعیس عملکرد طرف اای مخاصمه از ماظر بقروق
بشردوستانه نبارد؛ تعهباتی که به مراتع توس ارت
اسراییل ببان علس وارد جا

ماظم رژیم اسراییل نقض شبه اسس.

شب که توان نظامی برال ا را تضرعیف کارب و برا

نابودی مااط شیعه نشین بر اساس استراتژی جباسرازی مراای و ال ،برال ا را از
پایااه اجتماعی خود دور و وارد تضاد و تعارض کارب و در نتیجره تضرعیف برال ا
شرای جبیبی در بباان به وجود بیاورد .تا تحروالت سیاسری مرورد نظرر در بباران بره
صورت روان تر انجام گیرد .وبی بایب چاین گفس که در این جا  ،اسراییل تمام نیروی
اوایی ،دریایی و زمیای خود را با پیشرفته ترین سالح اا به کرار گرفرس وبری از ازراز
جا

تا اخرین عملیات ان فرمانباان بال ا موف شبنب به چرخره تصرمیم سرازی

استراتژیک و تاکتیکی اسراییل در بوزه عملیات ارای اطالعراتی ،نظرام و سیاسری وارد
شونب که نتیجه ان پیروزی قطعی و کامل بال ا در جا

و شکسس اسراییل بود.
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