
 

  حق الشعب الفلسطيين 
  يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي 

  لألراضي الفلسطينية احملتلة 
  صالح الدين عامر .د                                                                            

  أستاذ القانون الدويل العام
                         جبامعة القاهرة                                                       

 يظل نضال الشعب الفلسطيين يف مواجهة العدوان الصهيوين املتواصل ضد حريته وحقه املشروع يف تقرير                ]١
مصريه ، وإقامة دولته املستقلة ، أبرز وأعظم صور النضال الوطين ضد التسلط األجنيب يف العصر احلديث                 

شعب الفلسطيين يف كبد وأصبح يف رباط منذ بدأت خيوط املؤامرة الكربى            فلقد بات ال  . والزمن املعاصر   
مث تعاقبـت  . ، بتقسيم فلسطني ١٨١اليت استهلت بوعد بلفور ، مث بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم           

، على اجلانب األكرب من إقليم فلسطني ، حبـدوده          ١٩٤٨فصوهلا باإلعالن عن قيام دولة إسرائيل يف عام         
اليت كان عليها حتت االنتداب الربيطاين ، مث سقوط ما تبقى من إقليم فلسطني بكامله حتت وطأة االحتالل                  

   .١٩٦٧اإلسرائيلي يف عام 
  وإذا كانت احلركة الصهيونية قد استهدفت ، منذ حماوالا األوىل إلنـشاء دولـة إسـرائيل، اإللقـاء                    ]٢

ترة السابقة على إعالن دولة إسرائيل، والفترة الالحقة عليها         بالفلسطينيني العرب خارج حدودها ، فإن الف      
ستهدف املدنيني من الفلسطينيني للقضاء عليهم ، من خالل جمـازر           ا، قد عرفت نشاطا صهيونيا إسرائيليا       

 ، أو اإللقاء م خارج حدودها ، وهو ما أدى إىل نزوح مئات األلوف من أبناء فلسطني ، ونشوء                    )١(بشعة
وهكذا بات الشعب الفلسطيين ، غداة اإلعالن عن قيام دولة إسـرائيل ،             . جئني الفلسطينيني   مشكلة الال 

شر من جمموع تعداد الشعب      الالجئون ، وجمموعات عربية ضئيلة العدد ال تتجاوز الع         :منقسما بني طائفتني  
 يف وطنها آالم التمييـز      ين مكونة أقلية عربية تعا    اإلسرائيلي  العريب الفلسطيين ، بقيت تعيش يف ظل احلكم         

والتفرقة العنصرية ، وبقى سكان الضفة الغربية الفلسطينيون يعيشون يف ظل احلكـم األردين ، وسـكان                 
وقد تغري هذا الوضع كثريا يف أعقـاب حـرب يونيـو            . قطاع غزة يف ظل إدارة مصرية عسكرية مؤقتة         

ة الصهيونية يف إسرائيل ، وباتت نـسبة        ت فلسطني العربية بكاملها يف أيدى الدول      ـد أن وقع  ـ، بع ١٩٦٧
 ، أو حتت االحتالل اإلسرائيلي يف       ١٩٤٨ظل احلكم اإلسرائيلي ، داخل حدود         كبرية من الشعب تعيش يف    
بينما عاودت نسبة الالجئني الرتوح للمرة الثانية للحاق ببين جلـدم ممـن             . الضفة الغربية وقطاع غزة     

  . يف معسكرات الالجئني يعيشون يف البالد العربية ااورة
  هذا الشعب العريب الفلسطيين الذي عاش أسوأ ظروف العيش منذ عرفت أطماع الصهيونية سـبيلها إىل                  ]٣

أرض فلسطني العربية ، راح يفيق من وقع الصدمة ، اليت أعقبت إعالن دولة إسرائيل ، واإللقاء به خارج                   
د أن ظل ردحا    ـهاب حتت التسلط اإلسرائيلي ، وبع     حدود بالده مشردا ، أو وضعه يف قيود القهر واإلر         

طويال من الزمن يعتمد على احلكومات العربية الستعادة حقه السليب ، عمد إىل أخذ زمام املبادرة عنـدما              

                                                 
ة ) ١( ت مذبح د آان ين " وق ر ياس ة الناصرية "و" دي ل " مذبح ايو ١٥قب ة  ١٩٤٨ م ن سياس را ع رائيلي وتعبي اب اإلس  صورا اإلره

    .  =                                        إسرائيل ضد الوجود العربي في آل أرض تحتلها 
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ة عن اإلرادة الشعبية الفلسطينية إعالنا عن تعـبري الـشعب           ـاملسلح =انبثقت حركة املقاومة الفلسطينية     
حقـه يف العـيش      يت ولدت خارج أرض فلسطني ، على حترير تلك األرض واستعادة          الفلسطيين وأجياله ال  

وكان من أهم   . احلر الكرمي فوق أرض وطنه ، مثل سائر شعوب األرض ، متحررا من اإلرهاب والتسلط                
 تصاعد مد املقاومة الفلسطينية املسلحة وبروزها كعامل أساسـي يف إطـار الـصراع               ١٩٦٧نتائج حرب   
ائيلي ، على حنو مل يعد من املستطاع معه جتاهل وجودها والدور الذي تقوم به مـن جانـب                   العريب اإلسر 

وجذبت املقاومة الفلسطينية انتباه الـرأي  . الدول العربية وإسرائيل والقوى الدولية الكربى على حد سواء 
ضيه ااإلسرائيلي ألر العام العاملي إىل الفلسطينيني ، بوصفهم شعبا يناضل ضد السيطرة والتسلط واالحتالل             

  .)١( مال وطنيةآاحملتلة ، أي مجاعة سياسية ذات 
يان الرمسـي األول حلركـة التحريـر الـوطين          ب  وإذا كانت املقاومة الفلسطينية اليت انطلقت رمسيا مع ال          ]٤

  قد تصاعد نشاطها يف ظل نشأة عدد من املنظمات الفلسطينية العاملة       ١٩٦٥يف أول يناير    " فتح"الفلسطيين  
سرعان ما أخذت املبادرة إىل توحيد منظمات املقاومة يف إطار          " فتح"ود اإلسرائيلي ، فإن حركة      جضد الو 

 حلركة التحريـر    الرمسيالناطق  ( ياسر عرفات   / منظمة التحرير الفلسطينية ، حيث جرى انتخاب السيد         
   )٢( ١٩٦٨ينية يف يونيو ، رئيسا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسط" ) فتح" الوطين الفلسطيين 

  ولئن كان اال ال يتسع هنا لتعقب أوجه النشاط النضايل الذي قامت به منظمة التحريـر الفلـسطينية،                    ]٥
، بنـاء  ١٩٧٤وفصائل املقاومة الفلسطينية املتعددة ، فحسبنا أن نشري إىل قرار مؤمتر القمة العريب يف عـام            

حرير الفلسطينية املمثل الشرعي الوحيـد للـشعب الفلـسطيين ،           على اقتراح مصري، باعتبار منظمة الت     
وإىل تزايد نشاط املقاومة املسلحة الفلسطينية والذي محل إسرائيل على          . وقبوهلا عضوا جبامعة الدول العربية    

 ، وهو ما أدى     ١٩٨٢شن عدوان واسع النطاق على لبنان بلغ حد اجتياح العاصمة اللبنانية بريوت يف عام               
  .وح قيادات منظمة التحرير الفلسطينية إىل تونس إىل نز

  وقد أدت جمموعة متداخلة من العوامل واالعتبارات إىل الدعوة إىل عقد مؤمتر مدريد للسالم يف أكتـوبر                   ]٦
، والذي دعيت إليه منظمة التحرير الفلسطينية يف إطار وفد أردين فلسطيين مشترك ، دف التوصل          ١٩٩١

شكلة الصراع العريب اإلسرائيلي ، تقوم على أساس مبـدأ األرض مقابـل الـسالم ،                إىل تسوية سياسية مل   

                                                 
ى طرد   يسرائيل إلبأن أعمال العنف ا" الثورة"وقد اعترف مناحم بيجين في آتابه      = ى  ٢٠٠( أدت إل )  ألف عرب

  . ١٩٤٨ مايو١٥من ديارهم قبل حلول 
ة  ي آتاب وب ف رال جل ر الجن د ذآ ع العرب" وق دى م ون  " جن ود يعلن اه اليه ال الهاجان أذنى رج د سمعت ب لق

  ......"ر ياسين أيها العرب اختاروا بين الرحيل أو مصير دير ياسين بمكبرات الصوت على العرب مذبحة دي
سطين         ون      " وذآرت برناسيو فوستر المبشرة األمريكية في آتابها عن أحداث فل ود يعلن أذنى اليه د سمعت ب لق

  ".على العرب بمكبرات صوت إذا لم تغادروا بيوتكم فسيكون مصيرآم هو مصير دير ياسين 
رة من              ٣٦٠ة المرسومة طرد اليهود     ونتيجة لهذه السياس   وتهم خالل الفت ايو     ١٩٤٧ ألف عربي من بي ى م  حت

١٩٤٨.   
ر             ١٩٤٨آما شهدت الفترة ما بين قيام إسرائيل في مايو           ة في قبراي ة الحربي رار الهدن ى إق  تمكن  ١٩٤٩ وحت

  . ألف فلسطيني من أراضيهم المحتلة ٤٨٠اليهود من طرد 
ى     " المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام           –رسالتنا  : أنظر في تفصيالت ذلك    مع إشارة خاصة إل

  ".أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية 
  . وما بعدها ٥٣١ ص – دار الفكر العربي –القاهرة 

  
 ٥٣٣المرجع السابق ص ،  )١(
 ٥٣٥المرجع السابق ص ،  )٢(
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 وكان هذا املؤمتر نقطة حتول  ٣٣٨،   ٢٤٢ن  ـة قراري جملس األم   ـدة وخاص ـوتطبيق قرارات األمم املتح   
ـ ـيف السياسة الفلسطينية الرمسية حيث أصبح من املفهوم أن منظمة التحرير الفلسطينية تتطل             ة ـع إىل إقام

 علـى األراضـي     ١٩٨٨ا يف اجلزائر يف نـوفمرب       ـة ، اليت أعلنت عن قيامه     ـلة الفلسطينية املستقل  لدوا
  أي قطاع غزة والضفة الغربية مبـا يف          ١٩٧٦ت حتت االحتالل اإلسرائيلي يف عام       ـالفلسطينية اليت وقع  

ية واحلكومة اإلسـرائيلية    وقد مهد هذا املوقف  إىل دخول منظمة التحرير الفلسطين         . ذلك القدس الشرقية  
برئاسة إسحاق رابني يف مفاوضات سرية ، برعاية نروجيية ، قادت إىل ما عرف باتفاقات أوسـلو الـيت مت                    

 ، والذي أطلق عليه إعـالن املبـادئ         ١٩٩٣توقيع أول إتفاقاا يف حديقة البيض يف واشنطن ، يف سبتمرب            
  .ير الفلسطينية ودولة إسرائيل والذي انطوى على اعتراف متبادل بني منظمة التحر

 وقد أدى تنفيذ اتفاقات أوسلو إىل انسحاب إسرائيلي تدرجيي من بعض األراضي الفلـسطينية ، وبـصفة                  ]٧
خاصة املدن والقرى الفلسطينية ، وإىل عودة قيادات منظمة التحرير الفلـسطينية إىل أرض فلـسطني ويف                 

مت إجراء انتخابات وإقامـة سـلطة للحكـم الـذايت           مقدمتهم الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات ، حيث        
ائم للتوصل إىل اتفاق بني الطرفني بـشأن         توطئة إلجراء مفاوضات الوضع الد     الفلسطيين كمرحلة انتقالية  

وقطعت الـسلطة الوطنيـة     . املسائل األساسية وأمها هي تلك املتعلقة بالالجئني واحلدود والقدس واملياه           
 وعنـدما حـان موعـد       – أورويب أساسـا     – إقامة البنية التحتيه ، بدعم دويل         يف  هاماً الفلسطينية شوطاً 

 صعوبة اتفاق األطراف ، بذلت جهود أمريكية ودولية للتقريب بني           مفاوضات الوضع الدائم وبدا واضحاً    
 يف كامب ديفيد بالواليات املتحدة      ٢٠٠٠وجهات النظر املتباعدة للطرفني ، كان من أبرزها اجتماع صيف           

مريكية ، والذي حضره الرئيس السابق بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلني أولربايت فضال عن وفـد                األ
فلسطيين برئاسة الرئيس ياسر عرفات ، وآخر إسرائيلي برئاسة أيهود باراك رئيس الوزراء اإلسـرائيلي يف                

 هو الصخرة اليت حتطـم      وكان الوضع اخلاص بالقدس الشرقية ، واألطماع اإلسرائيلية فيها        . ذلك الوقت   
وقف الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات احلازم يف التمـسك بـاحلقوق           ملعليها هذا االجتماع اهلام ، وكان       

الوطنية الفلسطينية واحلفاظ على األماكن املقدسة وقدسيتها وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك أبلغ األثر              
ية ، وىف حصوله على تأييد عريب وإسالمي غري مـسبوق           يف التفاف الشعب الفلسطيين حول قيادته التارخي      

  . عن احلقوق واملقدسات العربية واإلسالمية ملوقفه احلازم واملشرف دفاعاً
 إىل انـدالع  ٢٠٠٠  وقد أدت زيارة مشئومة قام ا أرييل شارون للمسجد األقصى املبـارك يف سـبتمرب                 ]٨

األوار حىت اآلن ، على الرغم من كل صور العدوان البشع           انتفاضة األقصى املبارك ، اليت ما زالت مشتعلة         
 ٢٩اهلمجي الرببري الذي قامت به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيين األعزل ، واليت بلغت ذروـا منـذ                  

ببدء محلة عسكرية ضخمة بدأت بالعدوان على املقر الرئاسي للرئيس ياسر عرفات            ) ٢٠٠٢(مارس املاضي   
 رام اهللا وفرض حصار عليه ، وتدمري منشآت هذا املقر ومل تترك للرئيس ومرافقيه               يف منطقة املقاطعة مبدينة   

  هـائالً  سوى حيز حمدود ، مث قامت باجتياح املدن والبلدات الفلسطينية واحدة بعد األخرى ، حمدثة قدراً               
ـ                 ازر من اخلراب والدمار ، وسقوط عدد هائل من الشهداء واجلرحى ، وارتكبت القوات اإلسـرائيلية جم

حقيقية ضد الشعب الفلسطيين وأبنائه البواسل من املقاومني الذين محلوا السالح لصد هذا العدوان، وقـد                
داء من الفلسطينيني يف خميم جنني ، وال        ـامل مذحبة راح ضحيتها مئات الشه     ـ تتكشف تدرجييا مع   تدأـب
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اءل إىل جانبها مذابح صربا وشاتيال      شك أن األيام القادمة ستكشف عن املزيد من الفظائع واازر اليت تتض           
  .، وممارسات النازي إبان احلرب العاملية الثانية

  وإذا كان التطلع حنو السالم الذي واكب إبرام اتفاقات اوسلو بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ،                  ]٩
 دورها وأا قـد أفـسحت       ن املقاومة الفلسطينية املسلحة، قد أدت     أ غري دقيق ب    وانطباعاً قد أثار إحساساً  

اال أمام النضال السياسي ، على موائد املفاوضات ، فإن توىل أرييل شارون رئاسة احلكومة اإلسرائيلية ،                 
وانتهاجه سياسة عدوانية إجرامية ضد الشعب الفلسطيين، قد قطع الطريق أمام احملاوالت الدوليـة الـيت                

مال املقاومة الوطنية الفلـسطينية يف مواجهـة العـدوان          بذلت الحتواء املوقف، وأدى إىل تصاعد مد أع       
 وحىت اآلن ، والذي بلغ      ٢٠٠٠ سبتمرب   ٢٨اإلسرائيلي الذي تواصت حلقاته يف سلسلة دموية جهنمية منذ          

 مارس املاضي ، والذي ارتكبت وما       ٢٩ذروته يف العدوان اإلسرائيلي واالجتياح اإلسرائيلي الذي بدأ منذ          
  .بشع جرائم احلرب ضد الشعب الفلسطيين زالت ترتكب خالله أ

  وقد أدت املعاجلات املنحازة لإلعالم الغريب لبعض أعمال املقاومة الفلسطينية يف إطار ما يعرف بالعمليات                 ]١٠
اإلستشهادية إىل نوع من خلط األوراق وطرح من جديد على بساط البحث الوضع القـانوين للمقاومـة                 

  . ه املقاومة الفلسطينية ، وحدود وضوابط هذ
ومن هنا فإننا نقسم هذه الورقة إىل ثالثة مباحث متعاقبة خنصص أوهلا للوضع القانوين للمقاومة الـشعبية                 
املسلحة يف القانون الدويل بوجه عام ، مث خنصص الثاين للوضع القانوين للمقاومة الفلـسطينية باعتبارهـا                 

لث وقفا على دراسة ضوابط ممارسة الشعب الفلسطيين        حركة حترير وطنية ، وأخريا فإننا جنعل املبحث الثا        
 ، أو ما يوصـف مبـشكلة        احلقه يف مقاومة االحتالل والعدوان اإلسرائيلي ، أي وسائل املقاومة وأساليبه          

  .اإلرهاب
  املبحث األول

  املقاومة الشعبية املسلحة
  يف القانون الدويل العام

--------  
ضد األعداد من أبرز ظواهر تاريخ الشعوب واألمم اليت كتب هلا البقاء              كانت املقاومة الشعبية املسحلة       ]١١

 خارج نطاق   –، فلئن كانت مهنة احلرب واحدة من أقدم املهن اليت عرفها اإلنسان ، فإن مسامهة املدنيني                 
 يف أعمال احلرب ظاهرة تستوقف النظر منذ أقدم العصور ، فاألزمنـة     –األشكال األوىل للجيوش النظامية     

 لقدمية مل تعرف تفرقة دقيقة بني املقاتلني وغريهم من املدنيني ، حيث كان اجلميع يهبون إىل السالح دفاعاً                 ا
عن أرض الوطن عندما ترتفع صيحات احلرب ، بوصف أم سيلقون أسوأ مصري إذا ما كتبـت الغلبـة                   

هنة احلرب على فريق من     وإذا كان التقدم وضرورات تقسيم العمل ، قد أديا إىل ضرورة قصر م            . ءلألعدا
األفراد الذين يسهرون على محاية أمن اجلماعة بينما ينصرف القانون إىل إنتاج متطلبات اسـتمرار احليـاة                 

 فإن املناسبات التارخيية قد أثبتـت       – وهنا تكمن جذور التفرقة بني املقاتلني وغري املقاتلني          –لكافة أفرادها   
يف أعمال احلرب عندما تتعرض أوطام خلطـر غزوهـا أو احـتالل             دائما أن املدنيني كثريا ما يشاركون       

  .أقاليمها من جانب األعداء حىت يف ظل تلك التفرقة املستقرة بني املقاتلني وبني غريهم من املدنيني املساملني 
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الشعبية  املقاومة   – عن أرض اآلباء واألجداد        ولئن كانت مسامهة املدنيني يف تسيري عمليات القتال دفاعاً          ]١٢
 قد اكتسبت أمهية كبرية منذ أقدم العصور ، فإن أمهيتها قد تعاظمت يف اآلونة األخرية، وخاصة                 –املسحلة  

وعلى الرغم من املشاكل القانونية الدقيقة اليت تثريهـا     . أثناء احلرب العاملية الثانية وىف الفترة الالحقة عليها       
ن املشتغلني بدراسات القانون الدويل ، وهو ما أدى إىل قـصور             م  كافياً تلك الظاهرة ، فإا مل تلق اهتماماً      

وإذا كنا ال نستطيع إن نتناول كافة األبعاد اليت تثريها          . املعاجلة القانونية هلا وغموضها يف كثري من األحوال         
قاومـة  ة حتديـد املقـصود بامل     ـهذه الظاهرة اهلامة من الناحية القانونية فإننا نكتفي يف هذه الورقة مبحاول           

الشعبية املسلحة ، وحتديد الوضع القانوين واحلماية اليت يقدمها القانون الدويل لألفراد الذين يشتركون فيها               
.  
  :تعريف املقاومة الشعبية املسلحة : أوال
  ميكن تعريف املقاومة الشعبية املسلحة بأا عمليات القتال اليت تقوم ا عناصر وطنية من غـري أفـراد                    ]١٣

 عن املصاحل الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سـواء كانـت تلـك                دفاعاً – املسلحة النظامية    القوات
العناصر تعمل يف إطار تنظيمي ، خيضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية ، أو كانت تعمل بناء على                   

  .رج هذا اإلقليم مبادرا اخلاصة ، سواء باشرت هذا النشاط فوق اإلقليم الوطين ، أو من قواعد خا
   :املقومات األساسية للمقاومة الشعبية املسلحة   
  هذا التعريف يربز املقومات األساسية للمقاومة الشعبية املسلحة ، وهى بتبسيط شديد، نـشاط شـعيب                  ]١٤

  .بالقوة املسلحة ، ضد قوى أجنبية ، بدافع وطين
  : النشاط الشعيب 

 تصيب أعدادا غري قليلة من البـشر ،  – يقرب من قرن من الزمان  ومنذ ما– لقد أصبحت احلرب اليوم      ]١٥
وأدى تطور مبدأ الوطنية واألفكار الدميقراطية إىل تزايد أعداد املدنيني الذين يشتبكون يف احلرب ، وعلـى                

 واليت تعترب واحـدة مـن أعظـم         –الرغم من أن قانون احلرب يعرف التفرقة بني املقاتلني وغري املقاتلني            
 فإن هذه التفرقة أصبحت أقل وضوحا ، فاملدنيون الذين ليسوا أفرادا يف القـوات املـسحلة                 –راته  انتصا

النظامية ، يشتركون بدور يتزايد شيئا فشيئا يف العمليات العسكرية ، ويتأثرون بإلقاء القنابـل وباحلـصار                
  .قتصادي الا
 ويكـاد يكـون      ملموساً يثة ، قد أصبح أمراً      ولئن كان اشتراك املدنيني بدور متزايد ، يف احلروب احلد           ]١٦
 به من الكافة ، فإن دورهم يف املقاومة الشعبية املسلحة ، ال ميكن أن يكون حمال لإلنكار ، ولكن ما                     ماًسلم

الذي نقصده بالشعب يف هذا اال ؟ هل ميكن أن يكون املقصود بالشعب هنا جمموعة األفـراد الـذين                   
ياسية وقانونية ، ويلتزمون باخلضوع مقابل متتعهم حبمايتها ؟ إن حتديد الشعب            يرتبطون بالدولة ، بروابط س    

على هذا النحو ، إمنا يتم عند النظر إليه بوصفه عنصرا يف تكوين الدولة ، وإذا كانت حركات املقاومـة                    
ـ                  فقـد   –روف  الشعبية املسلحة كثريا ما جترى يف حالة ال يكون فيها مثة وجود للدولة باملعىن القانوين املع

 نقتصر على ذلك املدلول القانوين للشعب ، فالـشعب          أن فإننا ال ميكن     –جترى املقاومة دف إنشاء دولة      
الذي يقوم باملقاومة املسلحة يشمل الشعب مبعناه القانوين املعروف وميتد إىل مجاعة الشعب دون دولة ، أو                 

عب سابق بالضرورة على وجـود الدولـة ، وإذا          ود الش جفو. مجاعة الشعب اليت متتد إىل أبعد من الدولة         
  . فإننا ال نتصور دولة بال شعب – واألمثلة على ذلك قائمة –أمكن أن نتصور شعبا بال دولة 
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  على الرغم من اخلالف الذي يثريه تفسري كلمة الشعب يف فقه القانون الدويل العام ، وخاصـة عنـد                     ]١٧
فإننا نرى  . الثانية من ميثاق األمم املتحدة على حق الشعوب فيه          دراسة تقرير املصري ، والذي نصت املادة        

األخذ مبفهوم أفراد اجلماعة اإلقليمية الذين يرتبطون مبجموعة من الروابط العامة املشتركة من تاريخ ولغة               
عند حتديد الشعب الـذي يكـون لـه    . وتقاليد وعادات مشتركة ، ويتطلعون إىل مصري ومستقبل واحد     

ومن البديهي أن النشاط الذي يقوم به أفراد القوات املسلحة من أبناء الشعب ،              . قاومة املسلحة   ممارسة امل 
ذلك أن القوات املسلحة ، قوات نظامية ، تتبع الدولة وال يعترب العمل احلريب الذي تقوم به لـصد عـدو                     

  .دي املتعارف عليه أجنيب من قبيل املقاومة الشعبية املسلحة بل هو ممارسة للحرب باملعىن التقلي
وم الشعب عن بكرة أبيه باالشتراك يف املقاومة املسلحة ، حـىت            قوواضح أيضا أنه ال يتصور اشتراط أن ي       

ولكن يلزم بطبيعـة احلـال أن       . تحقق هلا الطابع الشعيب ، عندما جتريها عناصر من الشعب مبعناه املتقدم             ي
م بإجراء املقاومة ، وأن يقدم ألولئك األفراد من أبنائة          يتعاطف الشعب يف جمموعه مع تلك العناصر اليت تقو        

الذين أخذوا على عاتقهم هذا الواجب، كل دعم ومساعدة ، فيقدم هلم اإلمداد وحيميهم ، والواقع أن هذا                  
التعاطف الشعيب مع القائمني باملقاومة املسلحة شرط أساسي من شروط قيامها وبقائها وجناحها يف النهاية يف                

  .هدافها حتقيق أ
  :استخدام القوة املسلحة 

  يعد استخدام القوة املسلحة أحد العناصر الرئيسة لقيام املقاومة الشعبية املسلحة ، واملقصود باسـتخدام                 ]١٨
راد املقاومة  ـدم أف ـا يستخ ـ م القوة املسلحة ، مباشرة القتال ضد العدو الذي جترى ضده املقاومة وغالباً           

  .يف قتاهلا ضد العدو الذي تشتبك معه )  guerrilla tactics( الصغرية حرب اموعات( ، أسلوب 
وقد أثبت جتارب احلرب العاملية الثانية ، فعالية أعمال التخريب ، الذي تقوم به حركات املقاومة الـشعبية                  

أثـار  املسلحة ، يف إقليم حمتل ، وما متثله من ديد مستمر للسلطة القائمة باالحتالل وهو األمـر الـذي                    
وقد أصـبح مـن     . النقاش حول مدى حق القائمني باملقاومة الشعبية املسلحة يف إتيان مثل هذه األعمال              

 إذا ما توافرت لديهم الشروط املقررة يف قـانون           –املسلم به اليوم أن للمقاومني بوصفهم مقاتلني قانونيني         
يت يباح ألفراد اجليوش النظامية إتياا       القيام بأعمال التخريب املشروعة ال     –احلرب الكتساب هذا الوصف     

  .طبقا للعرف املعمول به يف نطاق قانون احلرب 
وإذا كان استخدام القوة املسلحة ، ومباشرة نوع من عمليات القتال ، أحد السمات الرئيسية للمقاومـة                 

أو ) civil resistance(الشعبية املسلحة ، باملفهوم املتقدم ، فإا تتميز وال شك عن املقاومـة املدنيـة   
  .فهذا النوع األخري من املقاومة ال يتم باستخدام القوة املسلحة ، وأعمال العنف . املقاومة بغري عنف 

  :القوى اليت جترى ضدها املقاومة 
 غريزية من جانب الشعب إزاء موقف معني ، يكون          ةستجابا  تنشأ املقاومة الشعبية املسلحة ، كرد فعل و         ]١٩

 للخطر من جانب عدو أجنيب تقوم جيوشه بغزو البالد ،           طن ، أرض اآلباء واألجداد ، معرضاً      فيه مصري الو  
أو بشن حرب عدوانية عليها ، أو حيول دون حتقيق أماين الشعب يف االستقالل ، فيهب فريق مـن أفـراد       

ود عنها، ذن ، وال ، أو يف إطار تنظيم أو تنظيمات معينة ، للدفاع عن أرض الوط             الشعب إىل السالح تلقائياً   
ومن هنا فإن املقاومة الشعبية املسلحة جيب أن جترى         . أو للحصول على االستقالل وحتقيق األماين الوطنية        

  .دائما ضد عدو أجنيب 
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  واملقاومة الشعبية املسلحة ختتلف بذلك عن احلرب األهلية اليت توجد عندما يلجأ طرفان متـضادان إىل                  ]٢٠
بقصد الوصول إىل السلطة، أو عندما تقوم نسبة كبرية من املواطنني يف دولة مـا               السالح يف داخل الدولة     

وهي ختتلف من هذه الزاوية عن حروب االنفـصال         . حبمل السالح ضد احلكومة الشرعية يف تلك الدولة         
  .اليت يقوم ا املواطنون يف إقليم من األقاليم ضد الدولة األم لالنفصال عنها وتكوين دولة جديدة 

  :الدافع الوطين 
  يعد الدافع الوطين من أبرز اخلصائص وأظهر املميزات ، اليت تتسم ا املقاومة الشعبية املسلحة ، فأفراد                   ]٢١

 إىل السالح بدافع من مشاعرهم الوطنية ، دفاعا عن أرض اآلبـاء واألجـداد ضـد                 ناملقاومة إمنا يلجأو  
ن براثن االحتالل احلريب أو االستعمار وهم يتحملون        العدوان اخلارجي ، أو من أجل ختليص تلك األرض م         

 من الصعاب ، ويركبون األخطار ، ويلقون العنت واالضطهاد ، ويقدمون أرواحهـم              من أجل ذلك كثرياً   
 على وطنيتهم لذلك فإن أعمـال املقاومـة الـشعبية           برهاناًوهم دليال   ءذاا فداء ألوطام ، ويبذلون دما     

وكانت تلك املبادئ   . ما يف ضوء هذه األغراض النبيلة ، واألهداف السامية اردة           املسلحة ينظر إليها دائ   
واملثل العليا ، اليت تكمن دائما وراء املقاومة الشعبية املسلحة ، دافعا إلسباغ محاية قانون احلـرب علـى                   

مليات القتال اليت متثل     على ع  أولئك األفراد استثناء من القواعد العامة يف قانون احلرب ، اليت جتعله قاصراً            
  .يت تقوم ا قوات مسلحة نظامية ال باملعىن الدقيق ، وحرباً

  وإذا كان الدافع الوطين على هذا النحو ، هو أحد اخلصائص املميزة للمقاومة الشعبية املسلحة ، فإنـه                    ]٢٢
 بقصد السلب ، واحلصول     يعد معيارا لتمييزها عن أعمال العنف والقتال اليت قد تقوم ا طائفة من األفراد             

وهو ما مييزها أيضا عن تلك      . رت تلك األعمال ضد عدو أجنيب       جحىت ولو   . على مغامن خاصة بأفرادها     
العمليات احلربية اليت تقوم ا مجاعات من األفراد املسلحني ، ضد دولة أجنبية ، خدمة ألغراض سياسـية                  

فالدافع الذي حيـرك مثـل هـذه        . ب السياسية فيها    ألحد احلكام السابقني لتلك الدولة أو ألحد األحزا       
 وهو دافع سياسي يف املقام      –أما الدافع الوطين    .  فإنه جيرى لصاحل فرد أو فئة        األعمال ، وإن كان سياسياً    

   . وعدماً الذي حيرك املقاومة ، فإنه يتردد مع املصلحة الوطنية اردة وجوداً–األول أيضا 
  :لمقاومة الشعبية املسلحة بوجه عام الوضع القانوين ل: ثانيا 
  :وصف املقاتل القانوين  -١
 وما يرتبه هذا الوصف من      –  كانت مسألة حتديد أولئك الذين يكون هلم اكتساب وصف املقاتل القانوين              ]٢٣

 –احلق يف إحلاق األذى بالعدو ، واكتساب احلق يف املعاملة كأسرى حرب حال الوقوع يف أيدي األعداء                  
أدق مشاكل قانون احلرب التقليدي وأثارت كثريا من النقاش خالل املؤمترات الدولية اخلاصـة              واحدة من   

 ،  ١٨٩٩ ، والهـاي عـام       ١٨٧٤ عام   لسكبتقنني عادات وأعراف احلرب ، وخاصة يف مؤمترات برو        
ولئن كان من السهل االتفاق حول توافر ذلك الوصف ألفراد اجليوش النظامية ، الـيت ميتـهن                  . ١٩٠٧

اطها وجنودها محل السالح يف إطار النظم اخلاصة جبيش يتبع الدولة ، فإن األمر مل يكن كذلك بالنسبة                  ضب
ألفراد الشعب املدين الذين يهبون إىل محل السالم دفاعا عن أوطام ، يف تلك الساعات احلالكة من تارخيها                  

وسواء اختذت تلك املقاومة شكل      . ، حينما جتتاح أقاليمها جيوش الغزو أو تتأسس فيها سلطات االحتالل          
اهلبات اجلماعية التلقائية ، أو شكل املقاومة الشعبية املنظمة ، فهل ميكن القول باكتساب أفـراد املقاومـة                  
لوصف املقاتل القانوين ، حبيث يكون هلم احلق قانونا يف إحلاق األذى باألعداء ، والتمتع بوصـف أسـرى                
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 القائم بالغزو أو سلطات االحتالل ، وما هي الشروط اليت جيـب أن              احلرب حال وقوعهم يف قبضة العدو     
  توافرها للتسليم هلم بوصف املقاتل القانوين ؟

ـ      أ قد كان موضوع املقاومة الشعبية املسلحة ضد الغزو واالحتالل من            ]٢٤ وهلا ـبرز املسائل اليت احتـدم ح
 وبـدا   ١٩٠٧،  ١٨٩٩اى عـام     ، وال ه   ١٨٧٤ عام   لال يف مؤمترات بروكس   ـدل والنقاش طوي  ـاجل

 انقسام الدول بني معسكرين، معسكر الدول الصغرية اليت دافع ممثلوها عن مذهبهم القائل بوجوب               واضحاً
إطالق حق الشعب املدين يف املشاركة يف الدفاع عن الوطن ، وممارسة املقاومة الشعبية املسلحة اليت نظـر                  

وقد كان من أبرز احلجج الـيت       .  هذا احلق من كل القيود       إليها بوصفها واجبا مقدسا، والعمل على حترير      
سيقت يف هذا الصدد أنه إذا جرى حصر إمكانية ممارسة احلرب يف شكل واحد هو احلرب اليت جترى بـني              

 دائما ضد مصلحة الدول الصغرية ، ألنه عندما تقوم الدول بإعـداد  ياجليوش النظامية، فإن األمور ستجر   
 نظامية ، فإن الغلبة ستكون حتما للدول الكـبرية ذات اإلمكانيـات البـشرية               كل قواا من أجل حرب    

واملادية الضخمة ، وذلك ما يدعو بصفة خاصة إىل احملافظة على مشاعر الوطنية ورعايتها تلك املشاعر اليت                 
ـ  بينما دافع ممثلو. تصنع البطوالت اليت يزخر ا تاريخ كل الشعوب   صاحل القوى العسكرية الكربى عن م

دوهلم اليت متتلك اجليوش النظامية ، ذات األعداد الكبرية واإلمكانيات الضخمة ، اليت كان من صـاحلها                 
االحتالل يف حروب مقبلة خماطر   بحصر احلرب يف نطاق اجليوش النظامية لتجنب جيوشها الغازية أو القائمة            

  .املقاومة الشعبية املسلحة اليت حتميها قواعد القانون الدويل 
إىل إقرار نـص املـادتني األوىل       - بعد جهود مضنية   –  وتوفيقا بني هذين املذهبني املتعارضني مت التوصل          ]٢٥

قوانني احلـرب    " :املادة األوىل يف  والثانية من الئحة الهاي اخلاصة بقوانني وأعراف احلروب الربية ، فجاء            
إمنا أيضا على املليشيا وفرق املتطوعني      مبا يترتب عليها من حقوق وواجبات ال تطبق فقط على اجليوش ، و            

   :اليت تتوفر لديها الشروط التالية
  . قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه ة أن تكون حتت وطأ-١
  .  أن تكون هلا عالمة مميزة ميكن متييزها عن بعد -٢
  .  أن حتمل أسلحتها بشكل ظاهر -٣
  .رب  أن تقوم بعملياا احلربية طبقا لقوانني وتقاليد احل-٤

  "  من اجليش ، فإا تندرج يف اصطالح اجليش ويف البالد اليت تعترب فيها امليليشيا واملتطوعني جزءاً
 إىل محل السالح عنـد اقتـراب        أن شعب اإلقليم غري احملتل الذي يهب تلقائياً       " املادة الثانية   يف  كما جاء   

للتنظيم وفقا للمادة األوىل يعتربون كمحاربني      العدو لقتال قوات الغزو ، دون أن يتوافر لديه الوقت الكايف            
  ".إذا احترموا قوانني وأعراف احلرب 

تسمت النظرة التقليدية للمقاومة الشعبية املسحلة بالقسوة والتشدد ، وقامت على أساس فهـم              ا  هكذا    ]٢٦
و أو االحتالل    عن أرض الوطن يف مواجهة الغز      ضيق ومتشدد للدور الذي ميكن للمدنيني القيام به ، دفاعاً         

، ووقع ذلك الفقه التقليدي يف التناقض عندما راح يتحدث عن البواعث اإلنسانية اليت تكمن وراء مبـدأ                  
ل املـشاعر اإلنـسانية ،      ب أن الوطنية هي أن     املني ، متجاهالً  ـالتفرقة بني املقاتلني وغريهم من املدنيني املس      

ية ذاا كانت توجب يف الواقع إضفاء محايـة قـانون           وأقدسها على اإلطالق ، وأن تلك البواعث اإلنسان       
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 عن أوطام بدافع من مشاعر الوفاء والـوالء         رب على أولئك الذين يهبون على محل السالح  دفاعاً         ـاحل
  .حنو الوطن 

 قد وضعت يف أعقاب احلرب العاملية الثانيـة ، الـيت            ١٩٤٩  وعلى الرغم من أن اتفاقيات جنيف لسنة          ]٢٧
 فيمـا عـدا     -مة الشعبية املسلحة خالهلا دورا هاما، وحظى أفرادها بالتعاطف والتقدير ، فإا           لعبت املقاو 

 قد أخذت بنصوص    -االعتراف صراحة باملقاومة املنظمة ضد سلطات االحتالل داخل اإلقليم أو خارجة            
 للمقاتل عند   مشاة لنصوص الئحة الهاي بشأن املقاومة الشعبية املسلحة ، وجرى حتديد الوصف القانوين            

املادة الرابعة من اتفاقيـة     يف  قد جاء   . ى احلرب   راحلديث عن أولئك الذين يكون هلم اكتساب وصف أس        
ود ذه االتفاقيـة هـم      ـأسرى احلرب باملعىن املقص   : أوال  " جنيف الثالثة اخلاصة مبعاملة أسرى احلرب       

  : العدو دى الفئات اآلتية ويقعون يف أيديـون إحـراد الذين يتبعـاألف
أفراد امليليشيا األخرى وأفراد الوحدات املتطوعة األخرى مبا يف ذلك الذين يقومون حبركـات مقاومـة                ) ٢ (

و كانت هذه األراضي    ـم حىت ول  ـحد أطراف الرتاع ويعملون داخل أو خارج أراضيه       أنظامية ويتبعون   
ا فيها تلك املقاومات املنظمـة الـشروط        حمتلة ، بشرط أن تتوافر يف هذه امليليشيا أو الوحدات املتطوعة مب           

  :اآلتية 
  . أن تكون حتت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه -أ
  . أن تكون هلا عالمة مميزة ميكن متييزها عن بعد -ب
  . أن حتمل أسلحتها بشكل ظاهر -ج
  . أن تقوم بعملياا احلربية طبقا لقوانني وتقاليد احلرب -د
ة القوات الغازية   ـالذين حيملون السالح باختيارهم عند اقتراب العدو ملقاوم       سكان األراضي غري احملتلة     ) ٣(

دون أن يكون لديهم الوقت الكايف لتشكيل أنفسهم يف وحدات نظامية مسلحة بشرط أن حيملوا السالح                
  " .بشكل واضح وأن حيترموا قوانني وتقاليد احلرب 

 من حروب املقاومة الشعبية املسلحة ، الـيت          هائالً عدداً  وقد شهدت فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية           ]٢٨
 شعوب عديدة من أجل التخلص من االستعمال ، وممارسة احلق يف تقرير املـصري ، حـىت بـان                    اممارسته

  .الصراع بني حركات التحرر وسلطات االستعمار من أبرز ظواهر األزمنة احلديثة
 اتفاقيات جنيف للمقاومة الشعبية املسلحة بصفة عامـة،         وليس مثة شك يف أن الوضع القانوين الذي تقدمه        

واملقاومة يف مواجهة سلطات االستعمار بصفة خاصة مل يكن مرضيا ، حيث جرى الفقه الـدويل يف ظـل                   
اتفاقيات جنيف على التفرقة بني نوعني من املقاومة ، املقاومة اليت تتم يف إطار نزاع مسلح غري ذي طـابع                    

 اليت حتميها قواعد القانون الدويل ، ومقاومة جتري يف إطار نزاع مسلح غري ذي طابع                دويل ، وهي املقاومة   
دويل، وهذه ال تطبق بشأا إال املادة الثالثة املشتركة من اتفاقيات جنيف األربع وهو ما كان يثري انتقادات                  

ة وما تاله من وثائق ، وأمهها       مريرة ، ويتناقض مع املبادئ القانونية اجلديدة اليت أكدها ميثاق األمم املتحد           
مبدأ احلق يف تقرير املصري ، وحترمي حروب العدوان وضمان حقوق اإلنسان، وهو ما حدا جبانب من الفقه                  

  .على التطلع إىل قواعد جديدة تكفل حتقيق التواؤم مع الواقع الدويل اجلديد وتواكب متغرياته 
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بية املسلحة موضع الصدارة بني املشاكل القانونية اليت حظيـت           أن حتتل املقاومة الشع        ومن هنا كان طبيعياً   
باالهتمام ، خالل اجلهود الدولية املعاصرة اليت استهدفت العمل على إمناء وتطوير القانون الدويل اإلنساين               

  .املطبق على الرتاعات املسلحة 
  :التطورات احلديثة  -٢
يع اتفاقيات جنيف ، واستقرت بعض املبادئ القانونية        ل الواقع الدويل مبتغريات عديدة يف أعقاب توق       ف ح ]٢٩

 بقدر ما أصاا من التطـور والنمـو ،          اليت ترجع جبذورها إىل ما قبل هذا التاريخ ، وبدت أكثر وضوحاً           
ويكفى أن نشري على سبيل املثال يف هذا الصدد إىل القضاء على الدولة يف شن احلـرب وحتـرمي حـرب                     

وقد تزايدت األصوات الداعيـة إىل وجـوب        . ق الشعوب يف تقرير مصريها      العدوان ، واستقرار مبدأ ح    
إضفاء مزيد من احلماية على أفراد املقاومة الشعبية املسلحة ضد سلطات االحتالل ، ولفت البعض االنتباه                

نا نـضع   إىل أن إلزام أفراد املقاومة بالشروط األربعة املوروثة عن مؤمتر الهاي يف مطلع القرن احلايل يعين أن                
أفراد املقاومة حتت رمحة جيش االحتالل ، ومن هنا فإن من املتعني التخفيف من تلك الشروط والـسماح                  
ألفراد املقاومة بالتخفي يف األحوال اليت يسمح فيها ألفراد اجليوش النظامية بالتخفي أيضا ، مع احملافظـة                 

أن مثل هذا االلتزام هو الذي يـضمن        على التزام اجلميع بضرورة احترام قوانني وأعراف احلرب بوصف          
  .التقليل من وحشية عمليات القتال من جانب مجيع األطراف 

دويل اإلنساين  ـورات مؤمتر جنيف الدبلوماسي للعمل على إمناء وتطوير قواعد القانون ال          د  وقد كانت     ]٣٠
ـ  ١٩٧٤دت يف جنيف يف الفترة من عام        ـيت عق الاملطبق على الرتاعات املسلحة ، و       – ١٩٧٧ىت عـام     ح

 يونيـو   ١٠ مت التوقيـع عليهمـا يف        ١٩٤٩والذي توج بإقرار بروتوكولني إضافيني التفاقيات جنيف لعام         
 واآلراء وقد تبىن املؤمترات يف الربوتوكول األول الرغبـة الدوليـة            ت مناسبة لطرح هذه املدعوا    -١٩٧٧

مقاتلني من أجل احلرية حيث جـاء باملـادة         ة القانون الدويل لل   ـالعارمة يف وجوب توفري قدر أكرب من محاي       
  ) :لحق األول لا( األوىل من الربوتوكول 

الذي يكمل اتفاقيات جنيف حلماية ضحايا احلـرب املوقعـة بتـاريخ            ) الربوتوكول   ( اللحق ينطبق هذا    -٣
  .اقيات  على األوضاع اليت نصت عليها املادة الثانية املشتركة فيما بني هذه االتف١٩٤٩أغسطس / آب ١٢
 تتضمن األوضاع املشار إليها يف الفقرة السابقة ، املنازعات املسلحة اليت تناضل ا الشعوب ضد التسلط                 -٤

االستعماري واالحتالل األجنيب وضد األنظمة العنصرية ، وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير املصري،               
ئ القانون الدويل اخلاصة للعالقات الودية والتعاون بني        كما كرسه ميثاق األمم املتحدة واإلعالن املتعلق مبباد       

  " .الدول طبقا مليثاق األمم املتحدة
 اعتبار الرتاعات املسلحة النامجة عن نشاط حركات التحرير مبثابة نزاعات مـسلحة دوليـة ،         وهو ما يعين  

 ومن ناحية أخـرى فـإن        ، هاألول وقانون الرتاعات املسلحة يف جمموع     ) لحق  لا( يطبق عليها الربوتوكول    
األول قد انطوت على نظرة تتسم باحلداثة والتيـسري إزاء          ) اللحق(  وما بعدها من الربوتوكول      ٤٣املـواد  

أفراد املقاومة النظامية مندرجني يف مفهوم القـوات        ) ٤٣/١مبوجب املادة   ( أفراد املقاومة ، فهي قد اعتربت       
تتكون القوات املسلحة لطرف الرتاع     " كول األول على أن      من الربوتو  ٤٣/١املسلحة ، حيث نصت املادة      

من كافة القوات املسلحة واموعات والوحدات النظامية اليت تكون حتت قيادة مـسئولة عـن سـلوك                 
. مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حىت ولو كان ذلك الطرف ممثال حبكومة أو بسلطة ال يعترف ـا اخلـصم                    
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تباع قواعد القانون الدويل الـيت تطبـق يف الـرتاع           انظام داخلي يكفل    وجيب أن ختضع مثل هذه القوات ل      
  " .املسلح 

  : من الربوتوكول األول على أن ٤٤مث نصت املادة 
  .  أسري حرب إذا ما وقع يف قبضة اخلصم ٤٣يعد كل مقاتل ممن وصفتهم املادة  -١
 املسلحة بيد أن خمالفة هذه األحكام       يلتزم مجيع املقاتلني بقواعد القانون الدويل اليت تطبق يف املنازعات          -٢

، أو أن يكون أسري حرب إذا ما وقع يف قبـضة اخلـصم ، وذلـك                 ن يعد مقاتالً  أال حترم املقاتل حقه يف      
 .باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه املادة 

أن مييزوا أنفسهم عـن الـسكان       كاء حلماية املدنيني ضد آثار األعمال العدائية ،         ذيلتزم املقاتلون ، إ    -٣
هناك من مواقف املنازعات    إن  أما و . املدنيني أثناء اشتباكهم يف هجوم أو يف عملية عسكرية جتهز للهجوم            

املسلحة ما ال ميلك فيها املقاتل املسلح أن مييز نفسه على النحو املرغوب ، فإنه يبقى عندئذ حمتفظا بوضعه                   
 : يف مثل هذه املواقف كمقاتل شريطة أن حيمل سالحه علناً

  .شتباك عسكري اأثناء أي  -أ
وات ـاله بتوزيع الق  ـ للخصم على مدى البصر أثناء انشغ      طوال ذلك الوقت الذي يبقى خالله مرئياً       -ب

 . للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه ا استعداداًـيف مواقعه
من املادة  ) ج( معىن الفقرة األوىل     يفمن قبيل الغدر    وال جيوز أن تعترب األفعال اليت تطابق شروط هذه الفقرة           

)٣٧(.  
  
  
  
  

  املبحث الثاين
  الشرعية الدولية العامة

  للمقاومة الفلسطينية املسلحة
---------  

  :متهيد 
  إذا كان القانون الدويل التقليدي قد قصر تناوله للمقاومة الشعبية املسلحة من خالل منظور ضيق ، هو                   ]٣١

قانوين ملن حيملون السالح ضد االحتالل أو الغزو األجنيب ، من املواطنني خارج صـفوف               وصف املقاتل ال  
ذي عربت عنه املـادة األوىل مـن الربوتوكـول األول           ـ األخري ال  القوات املسلحة ، فإن التطور القانوين     

الـشرعية  د جتاوز هذه النظرية الضيقة إىل آفاق أكثر رحابـة بإضـفائه        ـاملضاف إىل اتفاقيات جنيف ، ق     
الدولية العامة على حركات التحرير الوطين ، والتسليم بأن القانون الدويل اإلنساين املطبق على الرتاعـات     
املسلحة هو القانون الواجب التطبيق على األوضاع النامجة عن هذه احلركات ، مبا يف ذلك اعتبـار هـذه                   

  .الرتاعات نزاعات مسلحة دولية 
  :حركات التحرير الوطين 
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  كان النضال يف سبيل احلرية ، ويف مواجهة تسلط القوى األجنبية ، يف أي شكل من األشكال ، من أقدم                      ]٣٢
 من حروب التحرير الـوطين،       هائالً ظواهر العالقات الدولية ، وقد عرفت األزمنة احلديثة واملعاصرة عدداً         

الثانية بوجه خاص ، على الرغم مما        خالل احلرب العاملية      واسعاً وانتشرت حركات التحرير الوطين انتشاراً    
فعندما . كانت تلجأ إليه سلطات احملور يف عملياا ضد املقاتلني من أجل حترير أوطام من عنف ووحشية                 

هوت أوروبا حتت أقدام هتلر، واكتسح املد النازي أوروبا ، وتأسست سلطات االحتالل األملاين كانت له                
 املد النازي ، وكان لبعض تلك احلركات وضع متميز يف إطار العالقات              يف دحر   هاماً كالظل ، ولعبت دوراً   

ومن أبرز النماذج يف هـذا      .  مل تكن تسلم به قواعد القانون الدويل التقليدي          الدولية ، واكتسبت مركزاً   
الصدد حركة التحرير الوطين الفرنسية ، اليت قادها اجلنرال دجيول ، فعلى الرغم مـن وجـود حكومـة                   

قبلت بالتعاون مع سلطات االحتالل األملاين لفرنسا ، هي حكومة فيشى ، فإن اللجنـة الفرنـسية                 فرنسية  
للتحرير الوطين ، حصلت على االعتراف ا كسلطة مسئولة عن إدارة األقاليم الفرنسية فيما وراء البحار                

اليات املتحدة ، وكانت    ، وعقدت اتفاقات دولية مع عدد من الدول، كان يف مقدمتها اململكة املتحدة والو             
  .متثل فرنسا يف عالقاا مع دول احللفاء 

ن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها حىت استشعرت شعوب العامل اليت قاست كثريا من ويـالت                إ وما   ]٣٣
ن تسود اتمع الدويل ، وأن العالقات بني الدول الكـربى ، وبـني   أاحلرب ، أن مثة مبادئ جديدة ينبغي      

ول والشعوب الصغرية ، ينبغي أن تسود اتمع الدويل ، وأن العالقات بني الدول الكـربى ، وبـني                   الد
الدول والشعوب الصغرية ، ينبغي أن تقوم على أسس جديدة ، تتواءم مع الروح اليت سادت ميثاق األمم                  

واة ، واحلرية بني الدول     املتحدة ، روح السالم، ونبذ احلروب ، وتطلع العامل إىل عصر جديد ، تسوده املسا              
ورنت الشعوب  . والشعوب ، لتنصرف اجلهود وتوجه الثروات إىل التعمري وحتقيق رفاهية الشعوب واألمم             

املقهورة اخلاضعة لالحتالل األجنيب أو لالستعمار ، بأبصارها وأفئدا إىل عهد جديد تستطيع أن متارس فيه                
مزيد من الدماء ، لتنطلق إىل حتقيق آماهلا الوطنية يف االستقالل           احلق يف تقرير مصريها يف سالم، دون إراقة         

ن أ  ما تبددت تلك اآلمال ، وتالشت يف واقع يتسم باملرارة والقسوة، وبات مؤكداً             نولكن سرعا . والتقدم
عتاد اإلنصات إىل لغة القوة فحسب ، وأنه ليس من السهل عليه دائما أن يـستوعب حكمـة                  االعامل قد   
 مـن  وغرق العامل من جديد، وخاصة يف أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ، يف خـضمّ          .داء التعقل   التاريخ ون 

الصراعات من أجل احلرية ، وعادت حركات التحرير الوطين لتعلب دورها فيما بعد احلرب العاملية الثانية،                
مارست شـعوا املقاومـة،      ضد بعض الدول األوروبية ، اليت        – ويا ملرارة التاريخ     –ولكن يف هذه املرة     

  .عندما تطلعت إىل احلرية والتحرير ، وهي ترزح حتت نري االحتالل 
 ولئن كانت السمة الغالبة حلركات التحرير الوطين اليت جرت خالل احلرب العاملية الثانية، أـا كانـت                 ]٣٤

األفراد الذين يقاتلون ضد    جتري ضد احتالل حريب باملعىن املفهوم يف قانون احلرب التقليدي ، ومن مث فإن               
سلطات االحتالل ، كان هلم احلق يف احلصول على احلماية املقررة للمقاتلني القانونيني ، يف ضـوء بعـض                   

  على تلك القواعد وإنكـاراً      ، رغم العديد من جتاوزات سلطات االحتالل خروجاً        الشروط املقررة قانوناً  
الثانية قد أطلقت عقال العشرات مـن حركـات التحريـر        فإن سنوات ما بعد احلرب العاملية        –لتطبيقها  

. الوطين ، اليت هبت يف إطارها شعوب ختضع لالستعمار ضد القوى القائمة باالستعمار أو التسلط األجنيب               
وحسبنا للتدليل على أمهية هذه الظاهرة أن نشري إىل أن العشرات من الدول األفريقية واآلسيوية احلديثـة                 
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ن يف اية اخلمسينات أو يف مطلع الستينات أكثر من حركات حترير وطين ضد السلطات               االستقالل ، مل تك   
  .القائمة باالستعمار

 وقد اعتمد القانون الدويل التقليدي موقفا يتسم بالقسوة والتشدد إزاء تلك احلركات ، وذلك ألنه كان                 ]٣٥
تعمار ، ومن مث فإن ما يدور فـوق إقلـيم            من إقليم الدولة القائمة باالس     ينظر إىل املستعمرة بوصفها جزءاً    

دخـل  أُوكل ما   .  يتعلق باالختصاص الداخلي لتلك الدولة ، وخيضع لقانوا الداخلي           املستعمرة يعترب أمراً  
من تطوير على هذه النظرية التقليدية ، كان تلك اخلطوة اليت مت التوصل إليهـا خـالل مـؤمتر جنيـف                     

بتقرير حد أدىن من احلماية اإلنسانية مبوجب املادة الثالثة          ايا احلرب، حلماية ضح  ١٩٤٩الدبلوماسي يف عام    
 بشأن محاية ضحايا الرتاعات املسلحة ، لتطبق علـى الرتاعـات            ١٩٤٩املشتركة من اتفاقيات جنيف لعام      

املسلحة غري ذات الطابع الدويل ، واليت كانت حروب التحرير الوطين تتدرج يف إطارها ومن أظهر األمثلة                 
  .لى هذا املوقف ما حدث إبان الثورة اجلزائرية ضد االستعمار الفرنسي يف مراحلها األوىل ع
 ولقد أدت جمموعة من العوامل املتداخلة إىل تغيري النظرة التقليدية حلركات التحرير الـوطين ، وإضـفاء         ]٣٦

كفاحها املسلح ، وخاصـة     الشرعية الدولية عليها ككل ، وعلى أعمال العنف اليت تقوم مبباشرا يف إطار              
بعد أن بات احلق يف تقرير املصري أحد املبادئ األساسية اليت يقوم عليها التنظيم الدويل املعاصر، وبعـد أن                   

 يفجرت اإلشارة إليه يف ميثاق األمم املتحدة ، وبعد أن عادت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل تأكيد احلق                   
 ١٩٦٠ ديسمرب   ١٤قانونية الوضعية يف مناسبات متعددة أبرزها إعالا يف         تقرير املصري ، وتوكيد طبيعته ال     

وملا .  مبنح االستقالل للشعوب واألقاليم اخلاضعة لالستعمار والسيطرة األجنبية          ١٥١٤مبوجب القرار رقم    
فالـة   عن ك   ما زال عاجزاً   – هيئة األمم املتحدة     –كان اتمع الدويل املعاصر وجهازه التنظيمي الرئيسي        

احترام هذا احلق ، حبيث يتمكن كل شعب من الشعوب من تقرير مصريه حبرية وكانت عوامـل متعـددة                   
 يف سبيل الوصول إىل فرض احترام هذا احلق بالوسائل القهرية ، اليت يتعني أن حتوزهـا                 ةومعقدة تقف عقب  

ب املقهورة مبمارسة أسـاليب     السلطة املركزية يف أي نظام قانوين ، فإنه يكون من الطبيعي التسليم للشعو            
املساعدة الذاتية ، بالكفاح املسلح ، من أجل الوصول إىل ممارسة حقها يف تقرير املصري حبريـة ، دون أن                    
يكون يف ذلك أية خمالفة للنظام القانوين الدويل ، الذي جيعل األصل امتناع الدول أشخاص ذلك النظام عن                  

وإذا كانت الدول متلك من الوسائل ما يكفل هلـا          . القاا املتبادلة   يف ع " القوة املسلحة   " استخدام العنف   
الوصول إىل حل منازعاا مع الدول األخرى بالوسائل السلمية ، فإن الشعوب املقهورة اخلاضعة لالحتالل               

  . الوطنية هاأو السيطرة األجنبية ال يكون أمامها إال أداة املقاومة املسلحة لتحقيق أهداف
ان إدراك هذا الدور اهلام الذي تقوم به حركات التحرير الوطين ، والدور الوطين الذي يقوم بـه                   ولقد ك  ]٣٧

املقاتلون من أجل احلرية على النحو الذي وضعهم يف مكان القلب من الضمري الوطين لكل الشعوب الـيت             
انوين الذي قاد إىل    عرفت النضال طريقا للحصول على حقوقها الوطنية ، هو الذي أفسح اال للتطور الق             

وىل مـن   ألتقرير الوضع القانوين ألفراد حركات التحرير الوطين على النحو الذي عربت عنـه املـادة ا               
 واليت سبقت اإلشارة إىل فقرتيها الثالثة والرابعـة         ١٩٧٧ التفاقيات جنيف لعام     الربوتوكول اإلضايف األوىل  

طبق على الرتاعات املسلحة ، وبصفة خاصة اتفاقيـات         قد أدت إىل بسط محاية القانون الدويل اإلنساين امل        
  .جنيف والربوتوكول األول املضاف إىل هذه االتفاقيات 
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 وإذا كنا قد أشرنا يف مقدمة هذه الورقة إىل أن منظمة التحرير الفلسطينية قـد أبرمـت سلـسلة مـن                      ]٣٨
 استهلت بإعالن املبادئ املوقع يف      االتفاقات الدولية مع دولة إسرائيل ، فيما عرف باتفاقات أوسلو ، واليت           

 يف واشنطن ، وهو األمر الذي أدى إىل انسحاب إسرائيلي تدرجيي من املدن والقـرى                ١٩٩٣ سبتمرب   ١٣
الفلسطينية ، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ، مبا مسح بالقول بأن منظمة التحرير الفلسطينية قد انتقلت                

ة العمل السياسي ، يف سعيها إىل إاء االحتالل اإلسرائيلي لألقاليم           من مرحلة النضال العسكري إىل مرحل     
.  وإقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الـشرقية          ١٩٦٧الفلسطينية اليت جرى احتالهلا يف عام       

ومن مث فإن الشرعية الدولية العامة للمقاومة الفلسطينية كانت أمرا ال خالف عليه ، حىت من جانب دولة                  
 واالعتراف من جانب إسرائيل مبنظمة      ١٩٩٣إسرائيل ذاا ، وذلك مبوجب إعالن املبادئ املوقع يف سبتمرب           

إال أن أحداث انتفاضة األقصى املبارك مبا انطوت عليه من العودة ملمارسـة املقاومـة               .التحرير الفلسطينية 
جب االتفاقات الدولية املوقعـة مـع       املسلحة ضد أهداف إسرائيلية ، بعد تنصل إسرائيل من التزاماا مبو          

منظمة التحرير الفلسطينية ، والسلطة الوطنية الفلسطينية ، األمر الذي طرح من جديد التـساؤل عـن                  
شرعية النضال الفلسطيين املسلح ضد إسرائيل مع وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهو ما يدعونا إىل                

  .ة الفلسطينية املسلحة ضد إسرائيل تناول األسس العامة لشرعية أعمال املقاوم
قيام السلطة الوطنية مل يؤد إىل إاء حالة الصراع بني منظمة التحرير الفلسطينية املثـل الـشرعي                 : أوال  

  : للشعب الفلسطيين ودولة إسرائيل
حريـر   إن الشرعية الدولية العامة للمقاومة الفلسطينية املسلحة ، اليت جسدا وعربت عنها منظمـة الت               ]٣٩

الفلسطينية ، قد قامت على أساس أن النضال املسلح الذي تقوده هذه املنظمة كحركـة حتريـر وطنيـة                   
يستهدف حتقيق غاياا الوطنية ، واليت تتمثل يف إاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ، والقضاء               

اك احلقوق األساسية لإلنـسان     على التسلط اإلسرائيلي على مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيين ، وانته         
ومن مث فإن املقاومة الفلسطينية املسلحة قد استهدفت الوصول إىل تقرير املصري وإنشاء الدولة              . الفلسطيين  

وقد جاءت اتفاقات أوسلوا اليت     . الفلسطينية ، وهذا هو األساس األول والرئيسي لشرعيتها الدولية العامة           
ويل العام باتفاقات مقدمات السالم، مبا انطوت عليه من مراحل وإجراءات           متثل ما يعرف يف فقه القانون الد      

 انتقالية منها إجراء انتخابات تشريعية وحملية ، وإقامة سلطة وطنية فلسطينية ، مبثابة مرحلة وسط                وترتيبات
فـان إليهـا    بني حالة الصراع اليت اتفق الطرفان على جتاوزها ، مرحليا ، وبني حالة السالم اليت تطلع الطر                

واليت يتوصل منها الطرفان إىل متكني الشعب الفلسطيين من تقرير مصريه حبرية وإقامة دولتـه املـستقلة ،                  
 دون أن يقرر الطرفان إاء حالة الصراع القائم بينهما ، واليت ال يتم التوصل إليهـا إال يف إطـار اتفـاق                     

للسالم يتوج مراحل املفاوضات ، وبصفة خاصة مرحلة مفاوضات الوضع النـهائي ، والـيت مت إرجـاء                  
  .املفاوضات بشأن املسائل اجلوهرية إليها

 فإذا كانت إسرائيل قد وضعت العراقيل يف وجه تنفيذ اتفاقات أوسلو كاتفاقات مقدمات للسالم ، حبيث                 ]٤٠
ارة برفض تنفيذ ما تفرضه عليها هذه االتفاقات من التزامات حمددة           أفرغت هذه االتفاقات من مضموا ، ت      

بق هلا االلتزام به ، ورفضها      ـة الفلسطينية مبا س   ـفاء للسلط ـو، مثل االنسحاب من مناطق معينة ، أو ال        
ول جبدية يف مفاوضات الوضع النهائي ، والتصرف على حنو استفزازي ، بلغ ذروته باإلعالن عـن                 ـالدخ

 ضم القدس الشرقية ، ورفض االنسحاب منها ، واملضي يف سياسات االستيطان يف األراضي احملتلة                النية يف 
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م الفلسطينية احملتلة ، وسياسة اغتيال املدنيني       ـبوترية متسارعة وجلب املستوطنني بأعداد كبرية إىل األقالي       
اطق احلكم الذايت الفلسطيين بـني      الفلسطينيني ، وبعض املسئولني يف السلطة الوطنية ، والقيام باجتياح من          

مث قيامها أخريا بعملية االجتياح الشامل ألراضي السلطة الفلسطينية ،          . احلني واآلخر على حنو غري مسبوق       
وحصارها ملقر الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات  وهى العمليات اليت بدأت منذ التاسع والعشرين من شهر                

ا اإلجرامية حىت اليوم ، مبا تضمنته وانطوت عليه من جمازر بشعة            مارس املاضي ، وما زالت تتواصل حلقا      
بدأت تتكشف بعض أبعادها يف خميم جنني ومدينة نابلس ، ورام اهللا وبيـت حلـم وغريهـا مـن املـدن        
الفلسطينية، وجرائم احلرب الفظيعة اليت ارتكبت على حنو منتظم من جانب اجليش اإلسرائيلي منذ اندالع               

  .صى وحىت اليوم انتفاضة األق
 طبقا لقواعد القانون الدويل ، وبـصفة        - ملنظمة التحرير الفلسطينية     يفإن هذا املمارسات اإلسرائيلية تعط    

 حقا ثابتا يف إاء هذه االتفاقات ، أو إيقاف العمل ا ،وهو أمـر               -علقة بقانون املعاهدات    تخاصة لتلك امل  
  .متروك ملنظمة التحرير الفلسطينية 

٤١[ ما كان خيار منظمة التحرير الفلسطينية ، املمثل الشرعي والوحيد ، للشعب الفلسطيين ، فإن كـال                  اًوأي 
 جتميـدها ، ويـسترد الـشعب        إىلاخليارين يؤدي إىل إحياء حالة الصراع ، اليت أدت اتفاقات أوسـلوا             

 يف املدن والقرى الـيت  الفلسطيين كامل حقه يف مباشرة املقاومة املسحلة ضد سلطات االحتالل اإلسرائيلي   
 ، ويف كامل األقاليم الفلسطينية يف إطار الشرعية الدولية اليت جتد أساسها الوطيد يف               جرى اجتياحها مؤخراً  

اعتبار املقاومة هي الوسيلة الوحيدة ملقاومة العدوان اإلسرائيلي ، كما أا الوسيلة املتاحة حلمايـة حقـوق              
 الشعب  ني قبل هذا كله وبعده هي الوسيلة األساسية لتقرير املصري ومتك          اإلنسان الفلسطيين ، فضال عن أا     

  .الفلسطيين من احلصول على حقوقه املشروعة غري القابلة للتصرف 
  :املقاومة الفلسطينية هي أداة املساعدة الذاتية يف مواجهة العدوان واالحتالل اإلسرائيلي : ثانيا
ل ضد الشعب الفلسطيين قد اختذ شكله الفاحش األخري منذ التاسع             إذا كان العدوان اإلسرائيلي الشام      ]٤٢

 ،   واحـداً  والعشرين من مارس املاضي ، فإن إسرائيل مل تتوقف عن العدوان على الشعب الفلسطيين يوماً              
منذ بداية انتفاضة األقصى املبارك ، وأعداد الشهداء واجلرحى من أبناء الشعب الفلسطيين هي دليل دامغ                

ولعل من الواجب واألمانة واإلنصاف القول بأن العدوان اإلسرائيلي مـستمر           . ة هذا العدوان    على بشاع 
   .١٩٦٧ومتواصل منذ إنشاء دولة إسرائيل ، مث منذ قيامها باحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة يف يونيو 

قاومة هذا العدوان   وليس من شك يف أن جلوء أبناء الشعب الفلسطيين إىل مباشرة حقهم املشروع يف م                   
واالحتالل هو من األمور املسلمة اليت ال خالف عليها، فاملقاومة الفلسطينية املسلحة يف وجـه العـدوان                 

 ، وهو مبدأ املساعدة     واالحتالل اإلسرائيليني هي إعمال ألبسط مبادئ القانون الدويل ، وأكثرها وضوحاً          
 أن اتمع الدويل املنظم قد عجز عن حتقيـق محايـة            ذلك ألن من املؤسف حقاً    . الذاتية والدفاع الشرعي    

الشعب الفلسطيين يف مواجهة هذا العدوان اإلسرائيلي املتواصل ، ومن مث فإن من الطبيعي ، ومن املنطقي                  
أيضا، أال يطلب إىل الشعب الفلسطيين الوقوف ساكن احلراك واالنصياع إلرهاب دولة إسـرائيل الـيت                

ومن هنا أيضا فإن املقاومة املسلحة اليت تنبثق عن الـشعب الفلـسطيين             . بادته  إتستهدف يف حقيقة األمر     
ود ذ بوصفها أداة الشعب الفلسطيين الوحيدة لل      دف ردع العدوان اإلسرائيلي هي مقاومة مشروعة دولياً       
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 تكفل   حىت اليوم عن اختاذ اإلجراءات الفعالة اليت        عاجزاً يعن نفسه ضد العدوان ، يف ظل جمتمع دويل بق         
  .ردع هذا العدوان 

 السماح ألفراد النظام القانوين باقتضاء حقـوقهم مباشـرة أو   )١( self help يعين مبدأ املساعدة الذاتية ]٤٣
الدفاع عنها أو توقيع العقاب على انتهاكها دون اللجوء إىل السلطات اليت تسهر على محاية النظام القانوين                 

  .ه واحترامه واليت تعمل على كفالة تطبيق قواعد
وتعرف األنظمة القانونية املختلفة تطبيقات عديدة ملبدأ املساعدة الذاتية ، يعد احلق يف الدفاع الشرعي                    

ة أو الضرورة العاجلة إىل التـرخيص للفـرد         ـمن أبرزها، فثمة مناسبات عديدة تدعو فيها احلاجة امللح        
  .)١(اتهباستخدام القوة يف مواجهة خطر يهدد حياته أو ممتلك

والنظـام  . وتبدوا فكرة املساعدة الذاتية أكثر بروزا يف ظل األنظمة القانونية البدائية حيث تكثر تطبيقاا               
القانوين الدويل املعاصر حيرم احلرب من الوجهة النظرية ولكنه يسلم للدول بـاحلق يف ممارسـة الـدفاع                  

   .)٢(الشرعي ضد العدوان املسلح 
ه الدويل إىل وصف النظام القانوين الدويل املعاصر بأنه نوع مـن النظـام القـانوين                 ومييل جانب من الفق    ]٤٤

رمة من حيث املبـدأ وال      ـالبدائي ، ويذهب إىل تفسري احلرب بصفة عامة ، يف ظل هذا الوصف ، بأا حم               
  وبالقدر الذي تكون فيه موجهة ضـد       ) جرمية   ( ا إال كرد فعل ضد عمل غري مشروع          ون مسموحاً ـيك

 وهو ما يعين    )٣( تبدو احلرب كجزاء إذا مل يكن هلا وصف اجلرمية           لكالدولة املسئولة عن هذا اجلرمية ، وبذ      
 وإذا كنا ال ننوي اخلـوض يف دراسـة   )٤( bellum Justumأن احلرب املسموح ا هي احلرب العادلة 

قانوين الدويل القائم بأنـه نظـام       نظرية احلرب العادلة ، فإننا نتفق مع أنصار هذا الرأي يف وصف النظام ال             
قانوين بدائي ميكن أن جتري يف ظله ممارسة أساليب املساعدة الذاتية ، حيث تعجز السلطة املركزيـة عـن                   

وليس مثة شك يف أن التجربة املعاصرة لنظام األمن اجلماعي          . كفالة تطبيق قواعد القانون وضمان احترامها       
  القدرة على   إىل مدى بعيد عن شلل األجهزة اليت أقامها امليثاق يف          فشالذي أقامه ميثاق األمم املتحدة تك     

                                                 
ائي               " محمود خلف   أنظر في دراسة المساعدة الذاتية رسالة محمد         ) ١( دولي الجن انون ال شرعي في الق دفاع ال الة  " حق ال رس

  . وما بعدها ٤٩ ص ١٩٧٣دآتوراة مقدمة إلى آلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 
 :أنظر في هذا المعنى  )١(

Delivanis,Jean 
        La Legitime Defense en Droit International public Moderrn( Le Droit International face 
a ses limites ) Paris ١٩٧١ , p.٣   

  : من ميثاق األمم المتحدة ٥١وقد جاء نص المادة  )٢(
سلحة                         "  وة م دت ق سهم إذا اعت دفاع عن أنف رادى أو جماعات في ال دول ، ف ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي لل

ى أن ي     " األمم المتحدة   " على أحد أعضاء     ك إل ي             وذل دابير الت دولي ، والت سلم واألمن ال ة لحفظ ال دابير الالزم تخذ مجلس األمن الت
ا للمجلس                            أي حال فيم دابير ب ك الت  بمقتضى   –اتخذها األعضاء استعماًال لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس األمن ، وال تؤثر تل

ال لحفظ     من الحق في أن ي   –سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق         تخذ في أي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من األعم
 ".السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 

 Kelsen,Hans:أنظر .  من القائلين بهذا الرأي آلسن )٣(
               Genetal Theory of law and State.Translated by Anders Wedberg, Harvard University 
press, ١٩٤٩,p.٣٣١.  

ذا                 ة ه ا من قيم ر في رأين م يتغي اق ل ذا الميث وعلى الرغم من أن آلسن قد قال بهذا الرأي قبل صدور ميثاق األمم المتحدة فإن صدور ه
  .الرأي شيا

ويعد آلسن من أآبر أنصار نظرية الحرب العادلة .  وما بعدها ٣٣أنظر في دراسة نظرية الحرب العادلة آلسن المرجع السابق ص  )٤(
  . الفقه الحديث في

  .أنظر في هذا المعنى وفي التعليق على آراء آلسن المقال الهام 
Tucker,R.W 
The Interpretation of war under present Law ." The International Law  uarterly ". Vol.١٩٥١-٤. 

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ونظام التصويت يف جملـس األمـن ،         القيام باملهام املوكولة إليها وذلك بسبب األوضاع السياسية الدولية        
 األمر الذي يؤدي يف الواقـع  . اذها دف ردع وإعادة احلق إىل نصابه     ـوعن عقم اإلجراءات املمكن اخت    

  . بروز أمهية مثل هذه اآلراء إىل
  )١(وبديهي أن أساليب املساعدة الذاتية أعم من فكرة الدفاع الشرعي اليت ال تعدو أن تكون تطبيقا هلا

 وإمنا هـي نـشاط      – بواسطة جيوشها النظامية     – تقوم به الدولة      واملقاومة الشعبية املسلحة ليست عمالً     ]٤٥
قول بأن الدولة تلتزم يف إطار النظام القانوين الدويل املعاصر باالمتناع           يقوم به أفراد الشعب ، ولئن أمكن ال       

ي أو  ععن اللجوء إىل إجراءات املساعدة الذاتية ضد انتهاكات القانون ، إال يف إطار فكرة الدفاع الـشر                
، فإنه  )١( ا للمحاربني يف ظل قانون احلرب القائم        يف احلدود اليت ما زال مسموحاً      Reprisalsأعمال الثأر   

 من اللجوء إىل استخدام     ) الذي هو أحد عناصر الدولة       (ليس مثة يف مبادئ القانون الدويل ما حيرم الشعب          
أساليب املساعدة الذايت يف ظل النظام القانوين الدويل الذي ما زالت تعوزه حىت اليوم الوسائل اليت تكفـل                  

  . فعال ذه القواعد على حنٍوللمؤسسات القائمة على تطبيق قواعده ضمان فرض احترام ه
   :املقاومة كأداة حلصول الشعب الفلسطيين على احلق يف تقرير املصري : ثالثا
 لقد بات احلق يف تقرير املصري مبثابة مبدأ من مبادئ القانون الدويل الوضعية ، بعد صدور ميثاق األمـم                    ]٤٦

 فقد تـضمن    )٢( فحسب يه بوصفه مبدأ سياسياً   املتحدة وما تاله من مواثيق وإعالنات دولية ومل يعد ينظر إل          
 إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الذي يقضي بالتـسوية              -٢ "ميثاق األمم املتحدة    

يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها، وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز                
ا أنه رغبة يف يئة دواعي االستقرار والرفاهية الـضروريني لقيـام            فيه اليت جاء    )٥٥( واملادة" السلم العام 

مؤسسة على احترام املبدأ الذي يقضى بالتسوية يف احلقوق بني الـشعوب  ، عالقات سلمية ودية بني األمم   

                                                 
شن ضد            عندما عرض توآر لمبدأ تحرير الحرب في عهد عصبة األمم أشار إلى أن العهد آا               )١( ي ت رة إباحة الحرب الت ن يأخذ بفك

وج              ان آيل اق بري الدولة التي تخالف االلتزامات التي يفرضها العهد ، وبذلك فإن عهد عصبة األمم لم يقع في الخطأ الذي وقع فيه ميث
انون        شل في الوقت     وميثاق األمم المتحدة بحرمان الدول من فرصة اللجوء إلى إجراءات المساعدة الذاتية ضد انتهاآات الق ا ف ، بينم

  .ذاته في آفالة الحل اإللزامي بالوسائل السلمية لكافة المنازعات وضمان تطبيق آل القرارات التي تصدر بمناسبة آل منازعة 
   .١٨،١٩أنظر توآر المقال السابق اإلشارة إليه ص 

سلحة ضد        ويبدو من ذلك أن المساعدة الذاتية أعم من حق الدفاع الشرعي ، فبينما يرخص مب                وة  الم ة استخدام الق ساعدة الذاتي دأ الم
انتهاآات القانون فإن الدفاع الشرعي في ضوء ميثاق األمم المتحدة فضالًُ عن عرف األمم المتحدة والفقه والقضاء والعمل الدولي قد   

  :استقر على أال يرخص إال بناء على معيار محدد يقضي بتعليق ممارسة هذا الحق على 
An instant and overwhelming necessity for self-defense leaving no choice of means and no 
moment for deliberation 

  :وتقييده بما هو ضروري والزم للدفاع عن الدولة 
Self-defense must be strictly limited to the needs of defense and may not be converted into 
reprisals of punitive action ". 

  ٨١ بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي اإلسرائيلي ص –أنظر األستاذة الدآتورة عائشة راتب 
  

  :أنظر دراسة تفصيلية ألعمال الثأر  )١(
Kalshoven,frist 
Belligerent Reprisals . Scientific Collection of the Henry Dunant Institute,vol.I,A.W.Sijthoff-
leyden ١٩٧١. 

  :وأنظر في اعتبار أعمال الثأر تطبيقًا لمبدأ المساعدة الذاتية 
Draper,G.I.A.P. 
The Implementation of the Modern Law of Armed Conflict Israel Law Review , vol.٨.January 
,١٩٧٣,No.Ip.٩-٨.   

  حسن آامل : أنظر في هذا المعنى  )٢(
 ١٩٥٦يونيو – يناير - الجزء األول– المجلد الثاني عشر –مصرية للقانون الدولي  المجلة ال–حق تقرير المصير القومي 

  . والمراجع التي أشار اليها ١ص 
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واملـادة  "  العام   وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم      .وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها       
  اليت جاء ا أنه رغبة يف يئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات سلمية ودية بني                  )٥٥(

 مؤسسة على احترام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكـل منـها                   ، األمم
  .تقرير مصريها 

ة الوضعية  ـ املتحدة إىل تأكيد احلق يف تقرير املصري وتوكيد طبيعته القانوني          وقد عادت اجلمعية العامة لألمم    ]٤٧
منح االسـتقالل   ) ١٥(١٥١٤ ديسمرب مبوجب التوصية رقم      ١٤ددة أبرزها إعالا يف     ـيف مناسبات متع  

  .للشعوب واألقاليم املستعمرة
جتماعية والثقافية الـذي أقرتـه      ن احلقوق االقتصادية واال   أاملادة األوىل من العهد الدويل بش     يف  كما جاء   

 إىل هذا احلق ،     لكافة الشعوب احلق يف تقرير املصري وهلا استناداً       "  أن   ١٩٦٦ ديسمرب   ١٦اجلمعية العامة يف    
  ........."أن تقرر حبرية كياا السياسي وأن تواصل حبرية منوها االقتصادي واالجتماعي والثقايف 

ا مليثاق األمم   ـعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول طبق      تدويل امل ـلاء إعالا ملبادئ القانوين ا    ـمث ج 
  )١(. تتوجيا هلذا االجتاه ١٩٧٠ نوفمرب ٤ بتاريخ )٢٥ (٢٦٢٥املتحدة يف توصيتها رقم 

وإذا كان مبدأ احلق يف تقرير املصري ذا املعىن قد أصبح اليوم من مبادئ القانون الدويل الوضعية ومن هنا                   ]٤٨
ون من الطبيعي التسليم للشعوب املقهورة مبمارسة أساليب املساعدة الذاتية بالكفاح املسلح من أجـل               يك

الوصول إىل ممارسة حقها يف تقرير املصري يف حرية دون أن يكون يف ذلك أي خمالفة للنظام القانوين الدويل                   
فإذا . سلحة يف عالقاا املتبادلة   الذي جيعل األصل امتناع الدول أشخاص ذلك النظام عن استخدام القوة امل           

كانت الدول متلك من الوسائل ما يكفل هلا الوصول إىل حل املنازعات اليت قد تنشأ بينها وبني غريها مـن                    
ة ، فإن الشعوب اليت ال متلك ذلك الشكل القانوين املعروف باسم الدولة ال يكـون                ميالدول بالطرق السل  

حلق بالوسائل السليمة إزاء القوى اليت حتول بينها وبني ممارسة هذا احلق ،             ممارسة ذلك ا   يفأمامها خيار كبري    
لتجاء إىل استخدام القوة املسلحة ـدف       اللذلك فليس هناك تناقض يف التسليم لتلك الشعوب باحلق يف ا          

نا فإنه ميكن   ومن ه .  النهائية اليت يقررها النظام القانوين الدويل ويعترف حبمايتها          هاالوصول إىل حتقيق أهداف   
النظر إىل املقاومة املسلحة اليت تستهدف احلصول على احلق يف تقرير املصري ، على أا مبثابة استعمال غري                  

  .مشروع للقوة املسلحة يف ظل امليثاق 
هذا احلق يف ممارسة املقاومة الشعبية املسلحة كأداة من أدوات املساعدة الذاتية ، يف سبيل احلصول على                  ]٤٩

قالل والتخلص من الوجود أو التسلط األجنيب ، والذي أكدت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف                االست
 للنظر إىل املقاومة الفلسطينية باعتبارها أداة لتحقيق حق الشعب           وطيداً عدد كبري من قراراا ، يقوم أساساً      

تمع الدويل املنظم ، يف شكل هيئة األمم        ذلك ألن ا  . الفلسطيين يف تقرير مصريه ، وإقامة دولته املستقلة         

                                                 
  :وقد جاء بالقسم الخاص في تقرير المصير  )١(

The principle of equal rights and self-determination of peoples . 
"By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, enshrined in the 
charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external 
interference ,their political status and to pursue their ecomonomic, social and culture development 
and every state has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the charter." 

  Res/A /٢٦٢٥)xxv(أنظر الوثيقة رقم 
ر                               الحق في تقري رة ب د اعترفت ألول م ة ق وى الغربي اع أن الق وتبدو األهمية الخاصة لهذا اإلعالن الذي تمت الموافقة عليه باإلجم

  . من مبادئ القانون الدولي التي تعتبر مخالفته انتهاآا لميثاق األمم المتحدة المصير آمبدأ
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 عن كفالة هذا احلـق ،       املتحدة ، الذي يعترف حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه يقف اليوم عاجزاً            
ومتكني الشعب الفلسطيين من احلصول على حقه املشروع يف تقرير مصريه، وذلك بالرغم مـن صـدور                 

خرها قرار جملـس    آى حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين ، و       العديد من القرارات الدولية اليت أكدت عل      
 ومن مث يكون للشعب الفلسطيين املضي يف أسلوب املقاومة املسلحة لوضـع ايـة               )١( ١٣٩٧األمن رقم   

 احملموم الذي تقوم به قوات االحـتالل        )١(لالحتالل اإلسرائيلي لألقاليم الفلسطينية ، والنشاط االستيطاين        
لسلطات اإلسرائيلية ، والذي ميثل النموذج الوحيد ، الباقي يف عـامل اليـوم ، لالسـتعمار                 اإلسرائيلي وا 

ليم اخلاضعة لالسـتعمار    ااالستيطاين ، واالحتالل العسكري األجنيب ، بعد أن حصلت مجيع الشعوب واألق           
  .والسيطرة األجنبية على استقالهلا 

  املبحث الثالث
  وسائل املقاومة وأساليبها

  " اإلرهاب ومشلكة" 
 = = = = = = = = =  

 حـرب   بمتيزت حروب املقاومة منذ أقدم العصور باستخدام أساليب خاصة يف قتاهلا ، وكـان أسـلو                ]٥٠
،  guerrillaل االصـطالح    صاموعات الصغرية ، هو أبرز تلك األساليب والذي يرجع إليه يف الواقع أ            

لته ، بسبب الظروف اخلاصة اليت جتري فيها املقاومـة          وهو األمر الذي كان الفقه التقليدي يسلم به يف مج         
الشعبية املسلحة ضد عدو متفوق من الناحية العسكرية واملادية يف أغلب األحوال ، بيد أن التسليم بتلك                 
األساليب كان جيري دائما على أساس من تشبيهها بأساليب اجليوش النظامية ، فكان من املـسلم يف ظـل        

ثال ألفراد املقاومة إذا ما توافرت لديهم الشروط املقررة الكتساب وصـف املقـاتلني              النظرية التقليدية م  

                                                 
 صوتا وامتناع سوريا عن التصويت والذي جرى نصه على ١٤ بأغلبية ٢٠٠٢ مارس ١٢والذي تم التصويت عليه في  )١(

  :النحو التالي 
"The Security Council  
"Recalling all its previous relevant resolutions, in particular resolutions (١٩٦٧) ٢٤٢ and (١٩٧٣) ٣٣٨. 
"Affirming a vision of a region where two states, Israel and Palestine, live side within secure and recognized 
borders. 
"Expressing its grave concern at the continuation of the tragic and violent events that have taken place since 
September ٢٠٠٠, especially the recent attacks and the increased number of casualties. 
" Stressing the need for all concerned to ensure the safety of civilians. 
"Stressing also the need to respect the universally accepted norms of international humanitarian law. 
" Welcoming and  encouraging the diplomatic efforts of special envoys form the united States of America, the 
Russian Federation , the European Union and the United Nations Special Coordinator and others to bring 
about a comprehensive ,just and lasting peace in the middle East. 
"Welcoming the contribution of Saudi Crown Prince Abdullah, 
"١- Demands immediate cessation of all acts of violence, including , all acts of terror, provocation , 
incitement and destruction;  
٢- calls upon the Israel and Palestinian sides and their leaders to cooperate in the implementation of the Tenet 
work plan and Mitchell Report recommendations with the aim of resuming negotiations on a political 
settlement ; = 
=٣- Expresses support for the efforts of the Secretary-General and others to assist the parties to halt the 
violence and to resume the peace process;  
٤- Decides  to remain seized of the matter.   

  :ظر في هذا المعنى ان. وتعبير االستعمار االستيطاني تعبير حديث لم  يظهر في الكتابات العربية إال في أوائل الستينات  ) ١(
ور  ا  –جورج جب ة عنه ة الناجم سائل القانوني تيطاني  والم تعمار االس صرية لالس ة العن انون – الطبيع ة المصرية للق  المجل

   .١٨٢ ص ،– ١٩٧١ المجلد السابع والعشرين –الدولي 
ام      ثمة حالة استعمار استيطاني في آل مره  حدث في     : " وقد عرف االستعمار االستيطاني مقررا     ا في العصر الحديث أن ق ه

تيطان نتيجة       " هم في األغلبية أوربيون     " غرباء   ذا االس باستيطان في قطر معين أو أرض معينة ال تخضهم ، وحيث جاء ه
التأييد الضمني أو العلني للنظام والقوى السياسية األوروبية ، وحيث أخذ المستوطنون بعد توطيد استيطانهم بممارسة السلطة 

 .القطر أو تلك األرض ، وفوق من آان أو ال يزال في ذلك القطر أو تلك األرض من سكان أصليين فوق ذلك 
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ومل يكن يـسمح ألفـراد      . )٢(اب أعمال التخريب اليت جيوز ألفراد اجليش النظامية إتياا        ـالقانونيني ارتك 
  .لتجاء إىل أساليب ال جيوز للجيوش النظامية إتياا بأي حال من األحوال الاملقاومة ا

كشفت جتارب احلرب العاملية الثانية وما تالها عن اجتاه متزايد من جانب حركات التحرير الـوطين حنـو     ]٥١
استخدام أساليب ختتلف عن أساليب القتال املألوفة بني اجليوش النظامية ، فلقد أدى اختالل توازن القوى                

ده املقاومة مـن ناحيـة      ـ جترى ض  دو الذي ـ، على حنو فادح ، بني جمموعات املقاومة من ناحية وبني الع           
 يف غالب األحوال إىل ما أصـبح يعـرف اليـوم بأسـاليب اإلرهـاب                اموعاتأخرى إىل جلوء تلك     

terrorism               م يف الكـثريبل لقد أمتد أثر مثل تلك األساليب إىل املساس بسالمة املدنيني األبرياء أو حيا 
اعد مد هذه األساليب إىل املساس بسالمة املدنيني        من األحوال، وعرفت السنوات األخرية بوجه خاص تص       

األبرياء أو حيام يف الكثري من األحوال ، وعرفت السنوات األخرية بوجه خـاص تـصاعد مـد هـذه                    
وإذا كان القانون الدويل املعاصر يسبغ وصف الشرعية الدولية علـى املقاومـة يف مفهومهـا                . األساليب  

 حد مستطاع من الشروط ، فإن من        ىنة الواسعة ألفرادها يف ظل أد     ايـدف حتقيق احلم  ـالواسع ، ويسته  
 أن للمقاومة أن تعمل على حتقيق أهدافها املشروعة بكافة الوسائل واألسـاليب             املفهوم ، واملسلم به ضمناً    

العسكرية املتاحة هلا ، طاملا كانت تلك الوسائل واألساليب ال تنطوي على خمالفة ملبادئ قوانني وأعـراف                 
 ملنح أفراد املقاومة وصف املقاتلني القانونيني ، وهنا يثور التـساؤل             أساساً يرب ، وهو الشرط الذي بق     احل

حادا عن املدى الذي ميكن السماح به من تلك األعمال اليت توصف باإلرهاب يف إطار نشاط املقاتلني من                  
  .أجل احلرية 

 Terrorism : املقصود باإلرهاب 
 فإننا نالحظ بـادئ     Terrorism البداية أن حناول حتديد املقصود بأعمال اإلرهاب         ان علينا يف  ـ وإذا ك  ]٥٢

فقد تعرض مدلولة للتطور منذ جرى استخدامه يف أواخر         . ذي بدء أنه ليس لالصطالح حمتوى قانوين حمدد         
ألعمال القرن الثامن عشر حيث تغري ذلك املدلول من وقت إىل آخر ، بينما كان يقصد به يف البداية تلك ا                   

 إىل تأمني خـضوعهم وانـصياعهم       والسياسات احلكومية اليت تستهدف نشر الرعب بني املواطنني وصوالً        
 لوصف أعمال يقوم ـا أفـراد أو جمموعـات مـن             لرغبات احلكومة ، فقد بات اليوم يستخدم أساساً       

خدام املنظم للعنف لتحقيق    ، فالواقع أن اإلصالح يستخدم يف األزمنة املعاصرة لإلشارة إىل االست          )١(األفراد
) حوادث االعتداءات الفردية واجلماعية أو التخريـب        ( هدف سياسي وبصفة خاصة مجاع أعمال العنف        

وهو ينطوي يف هذا املفهوم     . )٢(اليت تقوم منظمة سياسية مبمارستها على املواطنني وخلق جو من عدم األمن             

                                                 
 . وما بعدها ٤٨٤أنظر في تفصيالت ذلك رسالتنا المرجع السابق اإلشارة إليه ص  )٢( 

 
 حول ١٩٧٢سبتمبر  ٢٧أنظر الدراسة التي قامت سكرتارية األمم المتحدة بإعدادها بناء على قرار اللجنة السادسة في  )١(

 A/٦.C/٤١٨الوثيقة رقم . إجراءات منع اإلرهاب الدولي 
 عن إستخدام ١٧٩٣ سبتمبر سنة ٥  في La Conventionوقد عبر أحد أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية 

  :اإلرهاب آسياسة للحكومة عندما قرر 
II est temps d'epouvanter tous les conspirateurs Et bien! Legislateurs,placez al terreur a l'ordre 
du jour.  

  نقال عن
Waciorsky,Jerzy 
            Le Terrorisme politique,Paris-Edition A.pedone,١٦٣٩.p.٢٧. 

ارة ص        – ولتاريخ الظاهرة التي يعبر عنها       Terrorismeوأنظر إستعراضا ألصل إصطالح       ٢٣ ذات المرجع السابق اإلش
    .عدها وما ب

   Terrorisme  للكلمة                  Petit Robert هذا هو التعريف الذي أورده قاموس اللغة الفرنسية  )٢(
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ائن واختطاف األشخاص بصفة عامة وخاصة املمثلني       على طوائف متعددة من األعمال أظهرها ، أخذ الره        
سائل النقل العامة   والدبلوماسيني ، وقتلهم ، ووضع متفجرات أو عبوات ناسفة يف أماكن جتميع املدنيني أو               

  .، والتخريب ، وتغيري مسار الطائرات بالقوة 
 طرف مـن أطـراف       من أهم أسباب غموض االصطالح هو ما يلجأ إليه كل          وليس مثة شك يف أن واحداً     

الرتاع املسلح من وصف لبعض أوجه نشاط الطرف اآلخر بأا من أعمال اإلرهاب ، حـىت غـدا مـن                    
  .املستطاع القول بأن اإلرهاب هو حرب اآلخرين 

 واألصل أن األعمال اليت يعرب عنها اليوم بأعمال اإلرهاب ، هي يف غالبها أعمال يعاقب عليها القـانون                   ]٥٣
 الدول حال ارتكاا فوق إقليم الدولة أو ملحقاته ، وكان تزايد األعمال الـيت يطلـق                 الوضعي يف خمتلف  

عليها هذا الوصف يف أعقاب احلرب العاملية األوىل وخاصة جرائم االغتيال السياسي ، قد أدى على ظهور                 
رادع على  بعض اجلهود دف الوصول إىل نوع من التجرمي الدويل لتلك األعمال وضمان توقيع العقاب ال              

الفاعلني هلا ، وتوجت تلك اجلهود بوضع اتفاقية جترمي اإلرهاب والعقاب عليه يف ظل عصبة األمم والـيت                  
  .)١( ١٩٣٧ نوفمرب ١٦عرضت للتوقيع يف جنيف يف 

 ،  عرفت األعوام األخرية تصاعد مد األعمال اليت يطلق عليها هذا الوصف وانتشرت انتـشارا واسـعاً                ]٥٤
ضى يوم دون أن يتناقل العلم أنباء حادثة من احلوادث اليت توصف بأا عمل من أعمـال                 ث ال يكاد مي   يحب

 كثرية متشعبة تكمن وراء هذا االنتشار الواسع ألعمـال العنـف يف             اإلرهاب ، وال شك أن هناك أسباباً      
ـ                 دف إىل  األزمنة املعاصرة وهي تتردد بني أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية حيث تلجأ القوى الـيت

واللجوء إىل اإلرهاب والعنف    . التغيري إىل استخدام أساليب العنف اليت تعطي أقصى دور لقدراا املتميزة            
دف السيطرة على حكومة    ـورة  ـان والث ـاليب العصي ـيا من أس  ـا رئيس ـالعشوائي قد أصبح أسلوب   

امهت على حنـو مـا يف       ـ قد س  ورة اهلائلة يف وسائل االتصال    ـك يف أن الث   ـة ش ـوليس مث .= )٢(  دولة
  .االنتشار الواسع ألمناط معينة من اإلرهاب ، حبيث سامهت يف جعل اإلرهاب ظاهرة دولية 

                                                                                                                                            
Emploi systematique de measures d'exception,de la violence pour atteindre un but politique ( 
prise,conservation,exercice du pouvoir ...)et speialement.Ensemble des= actes de violence 
(attentats individuals ou collectives,destructions)qu'une organization politique execute pour 
impressionner la population et creer un climat d'insecurite…….. 

  .وقد أخذت اللجنة الدولية للصليب األحمر بهذا التعريف 
 التقرير المقدم إلى مؤتمر اسطنبول في سنة                 –رير إنماء  وتطوير القوانين واألعراف المطبقة على النزاعات المسلحة                                  أنظر تق   
  .١٢٠ ص ١٩٦٩

 ٩ رئيس المجلس في فرنسا في          Mr. Louis Barthous في أعقاب حادث اغتيال الملك إلكسندر األول ملك يوغوسالفيا و                            ) ١( 
ليوغسالفية بطلب إلى مجلس عصبة األمم بطلب إجراء تحقيق وباتهام حكومة أجنبية باالشتراك في  تقدمت الحكومة ا١٩٣٤أآتوبر 

  .المؤامرة 
 وجهت الحكومة الفرنسية إلى مجلس العصبة مذآرة استعرضت فيها المبادئ العامة التي                             ١٩٣٤  ديسمبر   ٩وفي خطاب مؤرخ في         

  .رتكب ألغراض سياسية وإرهابية تصلح آأساس لعقد اتفاقية دولية لقمع الجرائم التي ت
 أقر مجلس العصبة باإلجماع توصية آان قد تقدم بها المندوب البريطاني تقرر فيها تكوين لجنة من الخبراء                            ١٩٣٤ نوفمبر ١٠وفي 

  Political and terrorist لوضع مشروع إتفاقية دولية بهدف قمع المؤامرت أو الجرائم التي ترتكب ألهداف سياسية وإرهابية                                       
  :وتحدد آيفية تكوين اللجنة من أحد عشر عضوا يمثل آل منهم إحدى الحكومات التالية 

بلجيكا ، شيلي ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، المجر ، إيطاليا ، بولندا ، رومانيا ، اإلتحاد السوفيتي ، أسبانيا ، سويسرا وقد اجتمعت                                                     
مشروع اتفاقية لقمع اإلرهاب والعقاب عليه  ومشروع إنشاء محكمة                                وأقرت     ١٩٣٦ ،  ١٩٣٥لجنة الخبراء في دورتين في سنة              

  .جنائية دولية 
ادة النظر في مشروعيها في ضوء مالحظات                       ١٩٣٦ أآتوبر   ١٠وفي   ى إع ة إل  أقرت جمعية عصبة األمم توصية دعت فيها اللجن

ة          ي دارت بالجمعي شات الت نة     .الحكومات والمناق راء دورة       ١٩٣٧وفي س ة الخب دت لجن ا         عق ة قامت فيه ا لتوصية الجمعي ة طبق  ثالث
 بناء على قرار مجلس ١٩٣٧ نوفمبر ١٦بتنقيح المشروعين الذين سبق لها اعتمادها واللذين جرى عرضهما على مؤتمر جنيف في  

سنة      ١٦وأقر مؤتمر جنيف في      . ١٩٣٧ مايو   ٢٧العصبة في    وفمبر ل ع اإلرهاب والعق            . ١٩٣٧ ن ا لمن اقيتين أولهم اب مشروعا اتف
دأ               .عليه والثانية إلنشاء محكمة جنائية دولية        ى المب ا األول ا في مادته اب عليه وقد أآدت المادة األولى من اتفاقية قمع اإلرهاب والعق
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وجتارب املقاومة الشعبية املسلحة يف األزمنة املعاصرة تكشف عن اجتاهها إىل استخدام بعض األسـاليب                ]٥٥
وطنية وبات من املألوف أن تتردد يف قاعـات         اليت توصف باإلرهاب يف نشاطها من أجل حتقيق أهدافها ال         

 أو أن مظاهر اإلرهاب     )١(األمم املتحدة تلك اآلراء القائلة أن املقاومة باإلرهاب ضد اإلرهاب ليست إرهابا           
اليت تشوب نشاط املقاومة إمنا تتصل بظاهرة أعمق ، هي مظاهر الظلم والقهر اليت تعاين منـها الـشعوب                   

ملقاومة ، وحيث تصل اجلماعة الدولية إىل األخذ بيد تلك الشعوب وإزالة أشـكال              املقهورة اليت ب إىل ا    
  .الظلم والقهر الواقعة عليها فإن مظاهر اإلرهاب سوق ختتفي إىل األبد 

٥٦[     لدراسة والبحث يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنتها السادسة ، منذ              فلقد كان موضوع اإلرهاب حمال
ام لألمم املتحدة يف أعقاب حادث ميونيخ إدراج املشكلة يف جدول أعمال الدورة السابعة              طلب األمني الع  

  .والعشرين 
وإذا كانت املناقشات حول موضوع اإلرهاب بصفة عامة حفلت بالصعوبات فإن أساليب اإلرهاب الـيت               

  .دقة جتري ممارستها خالل الصراع من أجل تقرير املصري ، والتحرر كانت معقد الصعوبة وال
     ـدف              لقد تساءل مقرر اللجنة السادسة عم ا إذا كان من املمكن أن توصف تلك األساليب اليت متـارس

  .)١(الوصول إىل احلق يف تقرير املصري بأا من أعمال اإلرهاب الدويل 
وكشفت املناقشات ومشروعات التوصيات اليت طرحت على بساط البحث عن انقسام الرأي بني الوفود              

ة ، فينما ذهب فريق إىل استحالة إدانة أعمال اإلرهاب اليت متارس دف الوصول إىل ممارسة احلـق                  املختلف

                                                                                                                                            
ة               د دول ة ض اب الموجه ال اإلره شجيع أعم ستهدف  ت ال ت ن أي أعم راف ع دول األط اع ال ضي بامتن ذي يق دولي ال انوني ال الق

ا ا    .أخرى ة                  وتضمنـت في فقرته ة والثالث ـادتين الثاني ـا تضمنت الم ـاب ، بينمـ ال اإلره ـردا ألعم ا مج ـة تعريف ة   = = لثاني من االتفاقي
م                              . نماذج تلك األعمال     م األم م تق ا ول وم  مهجورة تمام د أصبحت الي ة واحدة ، وق ا إال دول م تصدق عليه ة ل والواقع أن هذه االتفاقي

  : أنظر في دراسة هذه االتفاقية.ها المتحدة بأية محاولة أو إجراء بهدف إحيائ
internationale  
VABRES,H.DONNEDIEU,de la repression internationale  du terrorisme Les Conventions de 
Geneve.(١٦ Novermbre ١٩٣٧),Revue de droit international et de legislation 
compare.١٩٣٨،١٩,pp.٣٧ et ss. 

 ٤٩٠ المرجع السابق االشارة إليه ص ، -مقال مشار إليه في رسالتنا. غارة بيروت وقانون الثأر الدولي–لك  انظر في ذلك قو)٢(=
.  
  :عبر الكثيرون عن هذا الرأي )١(

  :=١٩٧٢ نوفمبر ١٦فقد جاء بكلمة المندوب اليوغسالفي أثناء مناقشات اللجنة السادسة حول اإلرهاب في جلسة 
It was necessary to underline the distionction between terrorism and other forms of violence.The 
progress of history was leading mankind to eliminate violence from relations between 
peoples.However, as long as violence, oppression and exploitation continued, violence would also 
persist as an expression of resistance to them. Resistance to terror, however,was not terrorism. The 
Anti-colonial liberation struggle was legitimate because it was founded on the right of peoples to 
self determination and was an integral part of the efforts for universal peace and progress. 

   .٦ ص  ١٣٥٧.SR/٦.A/Cانظر الوثيقة رقم 
سة           سادسة في جل ة ال وفمبر  ١٤أنظر آلمة السفير السعودي جميل البارودي أثناء مناقشة موضوع اإلرهاب اللجن م   ١٩٧٢ ن ة رق  الوثيق

A/C.٦/SR ٥ ص.  
  :لتي قام بإجرائها مع مختلف الوفود ، حيث تساءلفي التقرير األولي الذي قام بوضعه حول نتائج االتصاالت ا )١(

٢- Should activities undertaken in the context of the right of peoples to self-determination not to be 
regarded as international terrorism? 

   ٢.p.٨٦٦.L/٦.A/Cأنظر 
نة اإلرهاب الدولي دون أن يأخذ في االعتبار في ذات الوقت مبدأ الحق في تقرير وقد أوضح المقرر أن وفودا عديدة ترى صعوبة في إدا

ى                         ارة إل ى اإلش دعو إل ا ي المصير وشرعية النضال الوطني ضد االستعمار والتسلط األجنبي ، بينما تذهب وفود أخرى ، بأنه ليس ثمة م
جنبي بوصف أن مثل ذلك النضال ال يمكن وال ينبغي أن ينطوي      نضال الشعوب المقهورة في األقاليم المستعمرة أو الخاضعة للتسلط األ         

  .على أعمال اإلرهاب 
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يف تقرير املصري دون إدانة أعمال القهر والتسلط اليت متارس دف قهر إرادة تلك الشعوب يف تطلعها إىل                  
  .)٢(احلرية 

من أجل احلق  يف تقرير املصري ال ميكـن أن           ذهب البعض إىل أن التسليم بشرعية املقاومة الشعبية املسلحة          
  .)٣(يعين التسليم للمقاومة مبمارسة أساليب اإلرهاب

 اليت أصدرا اجلمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة السادسة يف أعقـاب             )٣٠٣٤(مث جاءت التوصية رقم     
ظاهر اإلرهاب، فإـا قـد      نتشار م التلك املناقشات مبثابة انتصار للرأي األول ، فبينما عربت عن أسفها            

أعادت تأكيد احلق يف تقرير املصري وشرعية نضال الشعوب اخلاضعة لالستعمار أو التسلط األجنيب وأدانت               
أعمال القتل واإلرهاب اليت متارسها األنظمة االستعمارية والعنصرية ضد حقوق الشعوب يف تقرير املـصري               

  .)١(واالستقالل وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 وحنن من جانبنا نرى انه يتعني النظر إىل املشكلة نظرة حتليلية يف إطار فهم عميق لألسباب والدوافع اليت                   ]٥٧

ر اإلرهاب األخرى الوطنية أو الدولية منها على حد سواء          ـن وراءها، ودون خلط بينها وبني ظواه      ـتكم
، ظاهرة متميزة عن غريها من ظواهر اإلرهاب        ، إن أساليب اإلرهاب اليت متارسها املقاومة الشعبية املسلحة        

  )٢(اليت متارس بدافع خاص وتلك اليت متارس لبواعث سياسية داخلية
  :املقاومة الفلسطينية واإلرهاب 

 لقد بلغ اخللط واملغالطة إىل احلد الذي دأبت فيه السلطات اإلسرائيلية ، واملسئولون األمريكيـون ، إىل                  ]٥٨
مجيع أوجه النشاط وأعمال املقاومة اليت توجه من جانب املقاومني الفلسطينيني           إطالق وصف اإلرهاب على     

ـ    ـال املقاومة اليت توجه حن    ـحنو أهداف إسرائيلية ، حىت بلغ األمر إىل وصف أعم           ةو أهداف عسكرية حبت
دات اجليش اإلسرائيلي أو احلواجز العسكرية اليت يقيمها اجلـيش اإلسـرائيلي يف األراضـي               ـمثل وح 

 كانـت   مـا ومن هنا فقد شاع إطالق وصف أعمال اإلرهاب أيا          . فلسطينية احملتلة بأا أعمال إرهابية      ال
خص منذ بدء   أ ، وبوجه    ٢٠٠٠األهداف اليت توجه إليها، وخاصة منذ انطالق انتفاضه األقصى يف سبتمرب            

                                                 
اريخ          )٢( ة بت سة اللجن ي جل راق ف دوب الع دآتور مصطفى آامل ياسين من ة ال ال آلم بيل المث ى س وفمبر ١٦أنظر عل ة ١٩٧٢ ن  وآلم

 . نوفمبر ١٤ب السعودي في جلسة وآلمة المندو. المندوب السعودي في ذات الجلسة والسابق اإلشارة إليها 
  .٧ ص ١٠ فقرة  …٦/٤١٨.A/Cوقد عبر التقرير الذي قامت السكرتارية بوضعه عن هذا المعني ، انظر الوثيقة رقم  )٣(

  : فقد جاء بتلك التوصية  )١(
The General Assembly  
٣-Reaffirms the inalienable right to self-determination and independence of all people under 
colonial and Racist regimes and other forms of alien domination and upholds the legitimacy of their 
struggle, in particular the struggle of national liberation movements ,in accordance with the 
purposes and principles of the charter and the relevant resolution of the organs of the United 
Nations: 
٤- Condemns the continuation of repressive and terrorist acts by colonial racist alien regimes in 
denying peoples their legitimate right of self- determination and independent and other human rights 
and fundamental freedom;  

د     . ومن ناحية أخرى فقد تقرر إنشاء لجنة لمناقشة موضوع اإلرهاب وأحالت الموضوع إلى الدورة التالية             سادسة ق ة ال وآانت اللجن
  .أقرت هذه التوصية وتبنتها 

  .ه بلجيكا وتجدر اإلشارة إلى مشروع لتلك التوصية تقدمت بها الواليات المتحدة ومشروع آخر قدمت
  . وما بعدها ٣ ص ٨٩٦٩/Aأنظر الوثيقة رقم 

اب       ع اإلره ة لمن ة دولي شروع التفاقي سادسة بم ة ال شات اللجن اء مناق دة أثن ات المتح دمت الوالي ا تق ة . آم ر الوثيق أنظ
A/C.٦/L.٨٥٠…..      

  :أنظر في دراسة األشكال المختلفة التي تتخذها ظاهرة اإلرهاب  )٢(
BOUTHOUL,Gaston 
Le Terrorisme Etudes Polemologiques, ٣ Annee- Avril ١٩٧٣.p.٣٨ etss=. 
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ملقاومة الفلـسطينية ضـد     استشهادية ، وهو ما يدعو إىل نظرة فاحصة لألعمال اليت تقوم ا             الالعمليات ا 
  .أهداف إسرائيلية 

ن أول ما يلفت االنتباه يف نشاط املقاومة املسلحة الفلسطينية يف ظل االنتفاضة هو ذلك احلرص علـى                  إ ]٥٩
التحليـل والتمحـيص يف     ولتأمل  با حنو أهداف عسكرية ، بصفة أساسية ، و        توجيه أعمال املقاومة أساساً   
  :سيالحظ التدرج اآليت  -لك العمليات اإلستشهادية العمليات الفلسطينية مبا يف ذ

 من أعمال املقاومة الفلسطينية يتم توجيهه حنو أهداف عسكرية مثل جنود وضباط اجلـيش                هاماً  أن جانباً  -١
  .اإلسرائيلي ، وأسلحتهم ، وحواجزهم اليت يقيموا يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

املقاومة الفلسطينية يتم توجيهها إىل اجلنود اإلسـرائيليني يف طـريقهم إىل             آخر من أعمال      هاماً  أن جانباً  -٢
ستشهادية قـد مت    الوقد كان من الالفت لالنتباه أن نسبة من العمليات ا         . وحدام العسكرية لاللتحاق ا   

ـ   ال إىل العملية ا   - على سبيل املثال   -توجيهها إىل مثل هذه األهداف ، ونشري هنا          ت يف  ستشهادية اليت مت
افلة مدنية  ـدفت ح ـدينة حيفا قد استه   ـرب م ـق) ٢٠٠٢(اية األسبوع األول من شهر أبريل اجلاري        

  .تنقل اجلنود اإلسرائيليني ، يف مالبسهم املدنية، يف طريقهم إىل معسكرام 
 مجيـع    يف الفقه ، سبقت اإلشارة إليه ، يعترب اجلندي يف حروب املقاومة هدفا مـشروعا يف                يومثة رأى قو  

  .احلاالت 
ستشهادية فقـد مت توجيههـا حنـو املـستوطنات     ال أما اجلانب األكرب من عمليات املقاومة ، والعمليات ا       -٣

واملستوطنني ، وهذه وأولئك أهداف عسكرية ، فقد أقيمت تلك املستوطنات على أراضي فلـسطينية ومت                
 ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام    (  الدويل اإلنساين    جلب املستوطنني لإلقامة فيها انتهاكا ملبادئ وأحكام القانون       

 والنظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة      ١٩٧٧والربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف املوقع يف يونيو         
وليس من شك أن هذه األهداف مما        ) ٢٠٠٢ والذي يدخل دائرة النفاذ يف أول يوليو         ١٩٨٨الدولية لعام   

 . ضدها )بكل صورها(املسلحة جيوز توجيه أعمال املقاومة 
ستشهادية اليت توجه حنو املدنيني اإلسرائيليني فهي ال متثل نسبة كبرية ضمن أعمال املقاومة              ال أما العمليات ا   -٤

 يف تضخيم حجمهـا ،      الفلسطينية ، ولكن آلة اإلعالم الغريب اليت تسيطر عليها الصهيونية قد بالغت كثرياً            
 .وهو ما نعرض له يف الفقرة التالية. ى الرأي العام الدويل يف حماولة واضحة للتأثري عل

  :أعمال املقاومة اليت تستهدف مدنيني 
 ال شك أن استقرار التفرقة بني املقاتلني وبني غريهم من املدنيني املساملني ، هي من أهم األسس اليت قـام                     ]٦٠

  ومن مث فإن من نافلة القـول         .ساين املعاصر  ، ويقوم عليها القانون الدويل اإلن      عليها قانون احلرب تقليدياً   
 اإلشارة إىل وجوب جتنيب املدنيني أخطار التعرض ألعمال املقاومة املسلحة ، ناهيك أن يكونـوا أهـدافاً                

  .مباشرة ألعمال من أعمال العنف العشوائي اليت ميكن أن تناهلم بغري متييز 
ح ، فإن جتارب حروب التحرير قد كشفت بوضـوح          وعلى الرغم من هذه النتيجة احلامسة ، واملبدأ الواض        

 مباشرة ألعمال املقاتلني من أجل احلرية ، الذين قد يفتقرون يف كثري          ما يكونون أهدافاً   عن أن املدنيني كثرياً   
كانوا يف مجيـع احلـاالت ، آلـة          الذين   خصومهم ، مع  من احلاالت إىل أبسط درجات التناسب يف القوة         

قوة ، مدججة السالح من قمة الرأس إىل أمخص القدم ، وهو ما حدا إىل توجيـه                 عسكرية كبرية باطشة ال   
وعلى الرغم من التسليم التام بأن مثل هذه األعمال تعد خمالفات فادحة            . بعض أعمال املقاومة إىل املدنيني      
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لـرأي العـام    على أا أعمال تستهدف لفت انتبـاه ا للقانون الدويل اإلنساين ، فقد كان ينظر إليها دائماً     
الدويل إىل القضايا اليت جيري النضال من أجلها ، وبعبارة أخرى كانت مثل هذه األعمال مبثابـة دعـوات         

يف النهوض بالتزاماته األخالقية والقانونية حنو املقاتلني من أجل احلريـة           ه  للمجتمع الدويل لالضطالع بواجب   
  .وحركام التحررية 

إىل أعمال املقاتلني الفلسطينيني من أجل احلرية يف ضوء ما تقدم ، فإن األعمال               وإذا كان من املتعني النظر       ]٦١
  :اليت توجه حنو املدنيني اإلسرائيليني جيب النظر إليها يف ضوء اعتبارين هامني 

اإلرهاب الذي متارسه الدولة اإلسرائيلية جبيوشها وقوات أمنها ومستوطنيها املسلحني ضـد املـدنيني               : أوهلما
تابعها العـامل أمجـع    يطينيني على النحو الذي ينطوي على جرائم حرب يشهد ا القاصي والداين ، و             الفلس
  . بيوم بل ساعة بساعة من خالل وسائل اإلعالم وأجهزته مقرؤءة ومسموعة ومرئية اًيوم
ه القانونيـة ، حنـو   تقاعس اتمع الدويل وتقصريه يف النهوض بواجباته األخالقية واإلنسانية والتزامات      : ا  ثانيهم

الشعب الفلسطيين الذي يتعرض لإلبادة املنتظمة من جانب عدو متغطرس ، تقوده حكومة متطرفة متـارس                
سياسات عنصرية تعيد إىل األذهان أهوال الرببرية األوىل ، وتتضاءل املمارسات النازية إىل جانب ما متارسة                

  .من عنف وقهر وإرهاب حنو الشعب الفلسطيين 

 القول أنه إذا كان من غري املعقول أن يربر رجال القانون أعمال العنف العشوائي اليت توجه حنو                  صةخال ]٦٢

فإن من األمانة واإلنصاف أيضا التنبيـه إىل        . املدنيني ، أو أن يعمدوا إىل القول بأا أعمال مشروعة دوليا            
حقق إال بإزالة العدوان الذي يتعرض      أن وقف مثل هذه األعمال اليت يأباها القانون ويقضي حبظرها، لن يت           

له الشعب الفلسطيين ، واالحتالل اجلاسم فوق أقاليمه ، ووضع حد للممارسات اإلرهابية وجرائم احلرب               
وهو األمر الذي لن يتحقق بدوره إال بنهوض اتمع الدويل بواجباتـه            . اليت ترتكب على حنو منتظم ضده       

قانونية دف رفع الظلم التارخيي الواقع على الشعب الفلـسطيين الـذي   اإلنسانية واألخالقية والتزاماته ال  
 ، حالة فريدة آلخر شعب خيضع لالحتالل والتسلط األجنيب ويتعـرض لإلبـادة               صامداً يقف اليوم باسالً  

 وينتقل من مقاعد املشاهدين إىل اخلشبة الدراميـة ملـسرح   ،فهل ينهض اتمع الدويل من سباته   . املنتظمة  
  . هذه حقا هي القضية . ا للمأساة الفلسطينية داث كي يضع حدحألا
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