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          ةـــــمقدم                      

وعلى شهدت العالقات الدولية تطور ظاهرتين بشكل مضطرد هما اإلرهاب والمقاومة المسلحة، 

فالعنف من حيث األساس،  ختلفتينظاهرتين م ماأنه إالّ  ،همابين القاسم المشتركيعتبر العنف  نّ أمن  رغمال

، أما اإلرهاب فهو دوليةال شرعيةوال دوليال ند إلى القانونالممارس من قبل أفراد المقاومة عنف مشروع يست

غير مشروع ينتهج االغتيال والقتل والتدمير من أجل الترويع والتخويف وٕاثارة حالة من عدم االستقرار  عمل

مع ذلك  ،بالتالي هو عنف غير مشروعية وغيرها نفسلتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 

تشويه صورتها والحد من تأييدها قصد  يةاإلرهابات ممنظالوصف بعض حركات المقاومة بل تالبرزت محاو 

 واإلرهابالمقاومة  إطارفي  ةقو من البحث في نتائج استخدام ال انطالقاً  ،مستوى العالمي والمحليالعلى 

على  ياسةالسغليب ت، من منطلق دوليال على أسبابها ومدى توافقها مع قواعد ومبادئ القانون الوقوفدون 

حركات المقاومة بأّنه ضد  تكييف اإلرهاب الممارسوقد ترتب على ذلك،  ،القانون عند تكييف الظاهرتين

كما هو الحال بالنسبة لالحتالل اإلسرائيلي، هذا األخير اّلذي ينتهج حرب إبادة تحت شعار  شرعي دفاع

متحدة األمريكية وبعض الدول الغربية من خالل ما بتأّييد من الواليات ال شرعيال دفاعمحاربة اإلرهاب وال

اإلنساني  دوليالعام بصفة عامة والقانون ال دوليمه من دعم مادي ومعنوي خروجًا عن أحكام القانون القدت

  .بصفة خاصة

من خالل وضع إستراتيجية  ة عملهاتقم بتوسيع إستراتيجيّلم  المقاومة الفلسطينية نّ أاعتبار على و 

جعلها تقع اّلذي  األمر، 2001سبتمبر  11أحداث منذ  دوليال عرفها المجتمع التي التطورات جديدة بعد

 ؛على صورة المقاومة الفلسطينية سلباً ، وبالتالي التأثير ضحية للترويج اإلعالمي اإلسرائيلي واألمريكي

بين  الفاصلة تضييق الحدودكي تعمل على إلسرائيل لحيث جاءت هذه األحداث لتعطي فرصة أكبر 

، كما واعتقال رموزها لضرب المقاومة الفلسطينية هاغلتحيث است ،المسلحةالمقاومة و  دوليال اإلرهاب

، وذلك باعتبار ما تقوم به هذه األخيرة من عمليات ةمسلحال المقاومةو  دوليال اإلرهاببين  ا للخلطاستغلته

جراء هجمات  األمريكية تعرضت له الواليات المتحدة مايشبه  عمًال إرهابياً في مواجهة المحتل اإلسرائيلي 

  .سبتمبر 11

 المقاومةصورة  لتشويه ى مستمرةستبق اإلسرائيليةو  األمريكيةالمحاوالت  نّ مما ال شك فيه أ

 إطالقوبالتالي  ،التخلص من االحتالل إلىتهدف  التي هابحركات اإلرهابتهمة  ٕالصاقبل و  ؛المسلحة

وهذا  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  التمييزالمتعذر  تجعل من التيالغامضة والمبهمة التعريفات 

كل  ؛اإلسرائيلية االحتالل واجهمعلى درتها وق قاومة الفلسطينيةالمحركات ؤثر بالتأكيد على أداء سيما 
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 المسلحة المقاومةأعمال بين  معايير دقيقة تفصللحد الساعة  ضعتّلم  دولية وجود قواعد ظل ذلك في

بما تحمله  ،بينهمادون الفصل  لتحو مازالت  معضلة كبرى بينهماالخلط عملية  تعتبرذا ل، دوليال واإلرهاب

على مستوى التمييز من جهة أخرى مستوى التعريف والتحديد من جهة و ات سياسية وقانونية على ن تعقيدم

على أسس سياسية بناًء  المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهابمع مفهومي الدول  ملتعا ظل خاصة في

قد و هما، عن تبتتر  نّ يمكن أ التي الطبيعية واإلنسانية والقانونيةوق حقالنظر عن ال غضب وأيديولوجية

 اإلرهاببين و  بينها أمام عملية الفصل حدتأهّم  كلشو  المسلحةالمقاومة بصورة سلبية على هذا انعكس 

   .يحيط بالمصطلحيناّلذي  الغموض فيلها مصلحة  هناك دوال نّ أخاصة  دوليال

على  بالبحث جديرة المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  التمييز ةإشكالي نّ أالقول  ،يمكننا لذا

 دوليال قواعد القانونعلى  وقوفسيتم ال ،النظرية ّناحية، فمن العلى حد سواء العملي وأيين النظري المستو 

أما ، بينهماللوصول إلى معيار دقيق يفصل  المسلحةوالمقاومة  دوليال تعرضت لمفهومي اإلرهاب التي

والمقاومة  دوليال اإلرهاببين  الخلط إلى أّدت التي في الوقوف على األسباب تمثلفت ،العملية ّناحيةال

البحث وهو ما يبرز بوضوح من خالل  ،بغية توظيف هذا الخلط سياسيا لتحقيق مصالح خاصة المسلحة

 دوليال اإلرهاببأعمال فصائلها وحركاتها قرن ت تأصبح التي أثر الخلط على القضية الفلسطينيةفي 

  .نفسعن الدفاعًا واإلرهاب اإلسرائيلي  ياً إرهابالفلسطيني  ةمقاومالعضو وصار 

غموض مصطلح  :أهمها لعل الموضوعية سبابهذا الموضوع جملة من األ دراسةل اوما دفعن

بين  ا الغموض في الخلطاستخدام هذ تم ،ونتيجة لهذا ،ىخر أوتداخله وتشابهه مع أنواع عنف  اإلرهاب

  .بينهماالفوارق األساسية بدقة  دحدن نّ أ وهو ما يستوجب ،المسلحة المقاومةو  دوليال اإلرهاب

 ،النظرية كمبدأالناحية رس من حيث كن كان قد إ و  ،المسلحةالمقاومة  حقباإلضافة إلى ذلك، فإن 

العالقة  لبحث دوليال ظاهرة اإلرهاببين و بينه  ربطمن خالل ال الواقعية ّناحيةتناوله من اليتّم  ّلمفإّنه 

بيان متى يكون  البحث امن خالل هذ نا، لذلك حاولىر فيها أهمية كبالبحث  يكتسي التي بينهماالجدلية 

 يةوذلك بالتركيز على األبعاد القانون ،؟إرهاباً العمل يعد ومتى  ،امشروع عمال المسلحة ةقو استخدام ال

واعد ومبادئ في ذلك لق ينمستند ،بينهماوكيفية التمييز  البحثالظاهرتين مدار بين  لعملية الخلط الّسياسيةو 

بين  تفصل اً ودحد وضعت التي وقرارات وأعمال هيئة األمم المتحدة وغيرها من القواعد يدولال القانون

بين  رقتوضيح الف يتم نّ أهمية أ برزيما هذا  نّ وال شك أ منهماكل  المفهومين وتوضح مجال ونطاق

  .المسلحةاإلرهابي والمناضل في إطار المقاومة 
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جرت فيه اّلذي  وهو العام 2001عام  نّ ، يرجع إلى أ2001فترة ما بعد ل البحثسبب تركيز 

وٕان كان الخلط بينهما على الواليات المتحدة األمريكية،  سبتمبر 11بأحداث الهجمات اإلرهابية الشهيرة 

حيث أعطت هذه ، 2001ليس بالجديد إال أنه تطور بشكل كبير بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

حيث تم استغالل بتضييق الحدود الفاصلة بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة،  ة إلسرائيل لتقوماألحداث فرص

بدوره على القضية الفلسطينية ما أثر تلك األحداث لتشويه صورة المقاومة المسلحة ووصفها باإلرهاب وهو 

   .ئيلييمارسها الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل اإلسرا التيعية المقاومة و شر موعلى 

 دوليال اإلرهاببين  األسباب الكامنة وراء عملية الخلط الوقوف علىإلى  البحثهدف يبهذا 

يفها سياسيا لتحقيق مصالح توظ ّتمالمفهومين بين  مسألة الخلط الحاصل نّ أ وٕايضاح، المسلحةوالمقاومة 

 لنعمل على المسلحةوأعمال المقاومة  يرهاب الدولاإل سنقف على إشكالية الخلط بينمن هنا خاصة، 

 األقاويل الباطلةكل  وبالتالي دحض، على القضية الفلسطينيةومدى تأثير التمييز  اممحاولة التمييز بينه

  .تحاول إلصاق تهمة اإلرهاب بالمقاومة الفلسطينية التي

 ، فإنها لن تشتمل على الصعوبات الماديةالبحث اأثناء إعداد هذ يواجهتن التيأما عن الصعوبات 

وأّن تواجهه مثل هذه  البدباحث كل  ، إْذ أنّ البحث اإتمام إنجاز هذ حتىوالفكرية منذ اختيار الموضوع و 

كتفي أالصعوبات؛ بل أّن واجبه العلمي يحتم عليه مواجهتها وتحملها وتوظيفها خدمة لبحثه العلمي، ولكن س

يتعلق بعضها بطبيعة الموضوع ذاته؛  التيأثناء إعداد هذا البحث و  يواجهتن التيية مبسرد الصعوبات العل

عقيدات والتطورات الكثير من الت تشوبه شعبفقد كنت مدركة منذ البداية أني أتعامل مع موضوع متسع ومت

صين لحد تي محل خالف بين المخبحثتحتاج إلى تحليل ومقارنة ودقة في المعالجة، كما أّن موضوع  التي

تتبناها بعض  التيسياسة خلط األوراق  ظل تختلف عن اآلخر خاصة في التيته توجهامنهم  كلالساعة، فل

ختلف مالبحث في علي تحيط بالموضوع أوجبت  التيااللتباسات  إزالةالدول، ولكن رغبتي في محاولة 

  .جوانبه ومحاولة إماطة الغموض عن المسائل محل الجدل والخالف

كثيرة ومتالحقة، فإن هذا كان يفرض صعوبات ية الفلسطين القضيةبلما كانت التطورات المتعلقة و 

يعرف اإلرهاب ّلم  هأنخاصة  ومحاولة التعامل معها بمنهجية قانونية وموضوعية مستجداتلإضافية طبقا ل

ل دون تحو  مصلحيه حتى، وهذا لوجود مفاهيم سياسية واجتماعية وقانونية وأيديولوجية و لحد الساعة

يستغل الغموض اّلذي يحيط بتعريفه، ومن ثّم وصف أعمال المقاومة  حتىالتوصل إلى مثل هذا التعريف 

  .باإلرهاب
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لعمل وا دوليال واإلرهاب المسلحة المقاومةبين  الخلطمحاوالت  نّ في أ بحثة الكلمشتنحصر و 

 إلى ىأدمما  ؛على المقاومة الفلسطينية يسلب كلبش رثأ باإلرهاب المسلحة المقاومة على وصف أعمال

عملها  آلياتعلى توحيد  هاعدم قدرة فصائللاالحتالل ضد المقاومة الفلسطينية بإضعاف البرامج الخاصة 

استغالل وقد جاء ذلك عبر  ،تشويه صورة المقاومة إلىالهادفة  اإلسرائيليةيتناسب وحجم الحملة  كلبش

فصائل المقاومة ضع و وٕايراد تعريف مبهم يؤدي إلى  دوليال اإلرهابيحيط بتعريف اّلذي  الغموض

بين  الخلط دواعي هي مالهذا نتساءل عن ، إسرائيلضد  اإلرهابوكفاحها في سياق ممارسة الفلسطينية 

هل تتشابه أعمال و ، ؟2001خاصة منذ عام  دوليال القانونفي  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاب

أن الخلط بينهما مقصود ليس له أساس المقاومة مع اإلرهاب إلى الحد الذي يبعث على الخلط بينهما أم 

على القضية  المسلحةوالمقاومة اإلرهاب الّدولي  آثار وانعكاسات التمييز بين هيوما  ،؟من الصحة

                                       .الفلسطينية؟

سلحة مال مقاومةالبين  التمييزالبحث عن كيفية  بناء عليها يتمس ذات أهمية بالغة شكالّيةاإلهذه 

 ياسيالوضع السّ  ظل في بينهماالعالقة الجدلية  وقوف علىلبغية ا ،من الموضوعية شيءب رهاباإلبين و 

 في إطارحسب قواعد متفق عليها  بينهماتفصل  التي المعايير تحديد ليصار في النهاية إلى الراهن دوليال

 دوليال اإلرهاببين  تناولت التمييز التي دوليةال المواقف ختلفمحيث سيتم تناول  ؛دوليةال رعيةشال

  .بينهما تفصل التي حول الحدود برزت جراء النقاش الواسع التي ، واإلشكاالتالمسلحة والمقاومة

من  وألنه، دوليال عناصر ظاهرة اإلرهاب بكلليس من الهين اإلحاطة أنه  إلى ،اإلشارة تجدر

ى العناصر عل ناركز  افإننن الدقة والشمول، من هنا بحث بنوع ماليرتبط بموضوع  امكل  العسير دراسة

 البحثمن هذا المنطلق حصرت ، إليهابالنتائج المتوخى الوصول لها من عالقة مباشرة  التي األهميةذات 

 اإلرهاببين  لخلطالبحث في أسباب ونتائج وأثار اتنطلق من  ،ة رئيسيةيفرضمن خالل التركيز على 

وما تؤدي إليه عملية التمييز  ّتحررفي ال شعوبالوق حقحدى الذرائع النتهاك إكة حمسلوالمقاومة ال دوليال

بما في ذلك األعمال  المسلحةفي المقاومة  حقال شرعيةمن انعكاسات ايجابية تؤكد على وجوب تكريس 

ها وردن ،فرضياتة عد عن الفرضية الرئيسيةتتفرع و  ،التي تمارسها مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية

  :باعات

ممارسة مجال ضاق ما كل ،المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  اتسع نطاق عملية الخلطما كل - 

بدعوى  المسلحةمحاربة المقاومة  إطارفي  ةقو واتسع نطاق استخدام ال مصيرهافي تقرير  حقال شعوبال

  .مكافحة اإلرهاب
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مبادئ وقواعد انتهاك إلى  المسلحةمقاومة ال حقو  دوليال اإلرهاببين  عملية الخلط ما تؤدي غالباً  - 

خالية من أي عناصر  إعالناتاعتبارها مجرد  إلى وصوالً  اإللزامية،دها من قوتها يوتجر  دوليال القانون

ضمانة أساسية من ضمانات  كليش دوليال مفهوم لإلرهاب تحديد االتفاق عالميا على ظل ، خاصة فيإلزام

  .في تقرير مصيرها شعوبال حق

في غالب األحيان، تنبع  ةمدهو عملية مقصودة ومتع المسلحةوالمقاومة الدولي اإلرهاب بين  لخلطا - 

من موقف سياسي تريد به بعض الدول كإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية للتغطية على أعمالها 

  .اإلرهابية وغير المشروعة

اإلجابة لى أكثر من منهج للوصول إلى االعتماد ع ى طبيعة الموضوع وتشابكه؛ فقد تموبالنظر إل

تمت االستعانة بالمنهج التاريخي،  لهذا ؛ة والتحقق من صحة الفرضيات أو بطالنهاالسّابق شكالّيةعن اإل

 وتاريخهما الطويل، المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهابباعتباره يساعد في دراسة واستيعاب ماضي ظاهرتي 

كما تّم االعتماد على المنهج الوصفي، وذلك  .ل تطوره ونهايته المحسوبةله بداياته األولى ومراحاّلذي 

بحث ل المسلحةوالمقاومة  دولياإلرهاب الظاهرتي كافة المعلومات التي تم جمعها حول  وتشخيصلرصد 

ر اوالنتائج واآلث بينهماتثيرانهما بما في ذلك عملية الخلط  التي كلاالمش ةكافو كاّفة جوانبهما القانونية 

  .ية اكتشاف العالقة بينهماغب ذلك نالمترتبة ع

 لكون البحث قانوني بالدرجة األولىولكن بمقاربة قانونية  ،يمنهج التحليلالت االستعانة بتم ذلكك

سببت نوعا  التي هي، فهذه األخيرة كما نعلم وٕان كان الموضوع قد تم ربطه في كثير من األحيان بالسياسة

الل عدم االعتراف بوجود فارق بين المقاومة خ من ل الرئيسي في الخلط بينهمامن الغموض وكانت العام

تحليل ب من هنا قمناج المقاومة الفلسطينية ضمن الجماعات اإلرهابية، اإدر بالشرعية لالحتالل واإلرهاب 

حري مواطن تل ذات الصلة هاءوكذا أراء الفقواإلقليمية وقرارات الهيئات الدولية  دوليةاالتفاقيات الجميع 

ونقدها قصد الوصول إلى ترجيح أحدها دون األخر وبيان أسباب  إثراءها محاولين ؛فيها ةقو الضعف وال

 لى مدى إمكانيةعقوف للو  البحثيحيط بموضوع اّلذي  عقيدالتبغية إزالة الغموض و  ،الترجيح ومسوغاته

 لى أسس قانونية واضحة ودقيقةبناء ع المسلحةوالمقاومة  دولياإلرهاب البين  وضع الحدود الفاصلة

، كما تّم من خالله إسقاط ذلك التحليل على الممارسات اإلسرائيلية في للوصول إلى نتائج موضوعية

  .ها على المقاومة الفلسطينيةتّم تحليل التي ّنصوصالمواجهة الفلسطينيين وبالمقابل تمت مطابقة 

َمٌة للوصول ُمالئ، فإن أحد المناهج األكثر ديعم كلبش بينهمابما أننا أمام ظاهرتين تّم الخلط و 

تزويد أي باحث بالمعلومات األساسية عن  خاصيةوذلك لّما له من هو المنهج المقارن،  البحثإلى أهداف 



            �������������������� 
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 اهبأخرى شبيهة ظواهر الظاهرة ب ةقارنمن ميمكن أنه  على فضالً  ،طبيعة الظاهرة المدروسة وخصائصها

بين  أوجه التشابه واالختالف إلبراز تم إخضاعها للمقارنةيثم ، صنيف للمعلوماتتو  لقيام بعملية التحليلل

من جهة ثانية،  دوليال من جهة واإلرهاب المسلحةمن هنا سيتم دراسة المقاومة ، البحثالظاهرتين محل 

  .بينهماالفوارق الرئيسية  تحديد إلى وصوالً الظاهرتين بين  لبيان أوجه التشابه واالختالف

باب  كلو بين إلى با األطروحةتقسيم تّم  ،والتحقق من الفرضيات المطروحة ةشكاليابة عن اإللإلج

   :إلى فصلين

، أثارهو  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الخلطإشكالية البحث في  حولتمحور  ،الباب األول

مدلول على  وقوفبال وذلك ،المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاب لمفهومفي الفصل األول منه  ناحيث تعرض

مفهوم المقاومة بحث أما المبحث الثاني، فتم تخصيصه ل ،من خالل المبحث األول دوليال اإلرهاب

 الخلط سبابأتطور بيان الفصل الثاني لعرض تو  ،هافي إطار  ةقو استخدام ال مشروعية والتأكيد على المسلحة

 تعدسا التي العناصر أهم بإبراز ؛2001سبتمبر 11بعد أحداث  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين 

 والمقاومة دوليال اإلرهاب بين الخلط دواعيالوقوف على  تم حيث، معنى واحدتحت ا معلى جمعه

انعكاسات على من خالل المبحث الثاني  فالتعر من البد  كانأنه  ، علىفي المبحث األول منه المسلحة

  .واجهتها التي والتحديات ة الفلسطينيةعلى المقاوم 2001سبتمبر  11أحداث 

 المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  ضرورة التمييز لتأكيد علىا حول ،الباب الثاني حورتم

التعرض في الفصل األول  تم ، من هنابالغةأهمية هما من بين عملية التمييزتكتسي  وذلك لما ،وانعكاساته

 على موقف المجتمع وقوفالب وذلك ،منهماكل  ونطاق المسلحة ةوالمقاوم دوليال اإلرهاببين  للتمييز

وخصص المبحث  ،من خالل المبحث األول المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  التمييز من دوليال

اآلثار  حول فكان الثاني الفصلأما ، المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاب الفصل بين نطاقلبحث الثاني 

 تعرضال األول المبحث من خالل تمحيث  ،المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  ييزالمترتبة على التم

بحث انعكاسات التمييز على المبحث الثاني  في تم العملو ، نعكاسات التمييز على القضية الفلسطينيةال

  .السلبية على االحتالل اإلسرائيلي

ن خاللها الوقوف على عمق اإلشكالّية حاولنا م ،مالحظاتالو  نتائجالمن  دراستنا بمجموعة ختمنا

ومختلف األسباب التي أدت إلى قيامها، وذلك سعيا للتأكيد أنها إشكالّية تم إحاطتها بعوامل مصطنعة من 

قبل بعض الدول التي حاولت أن تكرس وجهة نظرها وتفرضها على المجتمع الدولي بعيدًا عن منطق 

 .ةيالشرعية الدول
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  الباب األول

 أثارهو  ةمسلحال والمقاومة دوليال إلرهابابين  الخلط إشكالية
 

، وأشكاله حيال تعريف اإلرهاب دوليفي القانون ال والمختصين دولالبين  ختالفاستنادا إلى اال

حاولت إضفاء صفة اإلرهاب على أنشطة إْذ  ؛شعوبنضال البين و بينه  الخلط إلى دولالعمدت بعض 

 عىتس التي حركاتالألنشطة ا مان احتر المفهوميبين  التمييزكان من الالزم لذا ة، مسلححركات المقاومة ال

مع ؛ يهاتتذرع بمواجهة اإلرهاب للقضاء عل نّ للدول واألنظمة االستعمارية أ الّسماحمصير وعدم التقرير إلى 

ازدواجية تصنيف ظل  خاصة في ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  التمييزصعب من ال ذلك

تتسم بالعنف مشروعة يرى  التي ةمسلحطة حركات المقاومة الأنش نّ البعض أ ففي حين يرى ؛المفهومين

   .اإلرهابأعمال غير مشروعة تدخل في إطار حركات تلك التمارسها  التي نشطةاأل نّ األخر أ البعض

المناضل  إنّ  «: من مقولة انطالقاً ، بينهماالخلط  في وجهات النظر دور في تكريس لالختالفكان 

 بالفعلهذا القول يعكس  ،»ل من أجل الحرية في نظر البعض األخرإرهابي بنظر بعضهم ومقات

غير عمًال إحداهما تحسب العمل اإلرهابي  بينهمايولوجيتين مختلفتين ومتناقضتين ال يمكن التوفيق أّيد

 دوليال إلرهابلالطبيعة القانونية عن وعليه نتساءل ، )1(مشروعاً عمًال ما تحسبه الثانية حقا و بينمشروع، 

  .على القضية الفلسطينية؟ ةمسلحوالمقاومة ال دوليالإلرهاب ابين  الخلط يرتبه؟ وما ةمسلحمقاومة الوال

والمقاومة  دوليال اإلرهاببين  الفاصلةلحدود ل ضر عتالقبل ارتأينا  ت،تَساؤُالهذه ال نلإلجابة ع

مقاومة ًيعتبر رهابية وما من األعمال اإليعد ما  عن بيان فضالً  ،همامنكل  مو مفه على قفن نّ أ ةمسلحال

من أصبح  نه قدأخاصة و  ،قوةللغير المشروع و المشروع حاالت االستخدام على  الوقوفأي  ؛ةمسلح

تقودها  التي الحملة على ضوء ةمسلحالاألعمال اإلرهابية وأعمال المقاومة بين  فيما ةفرقالتالصعب 

والمقاومة  دوليال اإلرهاب التعرض لمفهوم يناعلتوجب ، من هنا ،الفلسطينيةحركات المقاومة ضد  إسرائيل

بين  يرتبها الخلط التي واآلثار ،سبتمبر 11بعد أحداث  خاصة بينهما الخلط أسباببراز إل ةمسلحال

 :، على النحو التاليالظاهرتين على القضية الفلسطينية

 

  

                                                           
 (1) Alex .P. Schmidt and Albert. I. Jongman et al, Political Terrorism, Swidoc, Amsterdam and Transaction Books, 
1988, p 5. 
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  األول الفصل

  ةمسلحال والمقاومة دوليال مفهوم اإلرهاب
، شعوبهدد أمن وسالمة البشرية ومصالح الت التي من الظواهر اإلجرامية ليدو ال اإلرهابيعتبر 

ال يرتبط بثقافة أو مجتمع أو  ود الدولة الواحدة، فاكتسبت بذلك طابعا عالمياحد بآثارهاتجاوزت وقد 

ة ذات صفة محلية أو إقليمية ترتبط بدولة ما أو حضار تعُد  ّلمْ  ظاهرة اإلرهابف ؛جماعات دينية معينة

 العالم تصاعد األعمال اإلرهابية إلى تهديد دول أّدى حيث، ظاهرة بال وطن وال دينهي  ؛ وٕانمابعينها

الظروف اآلنية أكثر من ظل  ه فينفسبات يفرض  ،دوليال اإلرهاب ظاهرةالبحث في ؛ فإّن وعليهككل، 

هذا ما برز و  ،لمتخصصينوبات يشغل بال الرأي العام العالمي والمحلي، كما يشغل الباحثين وا ذي قبل

 العالم اتجاه ضرورة مواجهة ظاهرة اإلرهاب اهتمامحولت  التي ،2001سبتمبر  11 أحداث بعدبوضوح 

االتفاق يتّم ّلْم  ،لكن مع ذلك ،العقاب الرادع حقكفعل وسلوك يتنافى مع القيم اإلنسانية وجريمة تست دوليال

 التي دوليةال من وجود العديد من االتفاقيات رغمالب، وليدال على تعريف جامع مانع لإلرهابلحد الساعة 

ومتفق عليه  محددتحتوي أي منها على تعريف  نّ أدون لكن  ،دوليال عالجت بعض جوانب مشكلة اإلرهاب

  .لإلرهاب

 شرعيةهناك إجماع على تلك ال نّ لالحتالل، بل أ شعوبجدال حول مشروعية مقاومة الال أنه  كما

منذ  دوليال القانونقواعد  اواضعو  لذلك حرص المفكرين المعاصرين،من قبل و  دوليةال اثيقالمو  كاّفة في

في تقرير  حقأداة فعالة ومشروعة لممارسة ال ةمسلحالالمقاومة  نّ األربعينيات على األقل على إقرار أ

سي من رئيدف الالهفإّن  وعليه ؛أصنافه ومستوياته وأساليبه بكلواالحتالل المصير ومكافحة االستعمار 

 مقاومةال شرعيةة، يكمن في محاولة التأـكيد على مسلحوالمقاومة ال دوليالتعرض لمفهومي اإلرهاب ال

المناضلة من  شعوبقود إلى تجريد بعض اليي ذلك الذ، وخاصة دولياإلرهاب ال شرعيةعدم و  ةمسلحال

تفصل المفهومين عن بعضهما،  التي قوف على المعالمو وبالتالي ال عن نفسها دفاعحقوقها المشروعة في ال

  :وذلك على النحو التالي ،الوقوف على دواعي الخلط بينهماحّتى يسهل علينا 
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  األول المبحث

 دوليال اإلرهاب فهومم 

 االختالف حولتّم  مامثل يدهتحد اختالفا حول اد مصطلحيشهّلْم أنه  الين إذا قلناغقد ال نكون م

مرد هذا االختالف هو  لعلو  ه وضبط مفهومه،فيعر بتتحيط  التي اتللصعوبنظرًا  مصطلح اإلرهاب،

إلى تعدد األسباب الكامنة وراء وجود هذه الظاهرة ، كما ترجع الصعوبات )1(التباين الكبير في وجهات النظر

 ، حيث أصبحت)2(ال يمكن قياسه وال حتى الوقوف على جميع أثاره شكلدول العالم ب كاّفةفي وتزايدها 

ا بأنه ، وحتى تلك الدول التي كانت تعتقد)3(يندوليم اللالجريمة اإلرهابية أكثر الجرائم تهديدا لألمن والس

بول بأن  بمنأى عن اإلرهاب، انضمت إلى قائمة الدول التقليدية التي كانت تعاني من اإلرهاب، ولهذا نعتقد

، وبطريقة ال تكاد تكون محسوسة نحو اً ئفشي البشرية قد انحدرت شيئاً  بأنّ  «: جونسون لم يخطأ، بقوله

 .)4( »عصر إرهابي

ال تقاس بعدد الضحايا  - خالفا للظواهر اإلجرامية األخرى –يزيد على ذلك أن خطورة هذه الظاهرة 

بالخوف  إنما تقاس بقدرة اإلرهاب على أن يولد إحساساً ، )5(الذين يسقطون بمسرح الجريمة أو بعدد مرتكبيها

من  رغمعلى ال تستمر في النمو مخاطر اإلرهاب خاصة أن ،)6(لرعب على مستوى العالم كلهوالقلق وا

من جعلت )7(ةّنوويالوالكيميائية و  البيولوجية اإلرهابية التهديدات إال أنّ  التي تبذل للحد من تطوره الجهود

 ان ما توجه هجماتهفي غالب األحي ، كما أنههانفسوالهجمات العدائية  بو حر لا أكثر خطرا من اإلرهاب

والقادة والضغط عليها بهدف تحقيق مطالب  الدول سلوك التأثير على متعمد بهدف شكلبسكان المدنيين لل

  .)8(قد تستمر لوقت طويل التيوبالتالي تكون لها أثار جسيمة على هؤالء و  ،اإلرهابيين

                                                           
(1) Conway Maura, ‘The ‘T’ Word: A Review of Richard English’s Terrorism: How to Respond’, Oxford 
University Press, 2009, Irish Literary Supplement, 2010, p 02. 
Voir aussi: Mourad Chabbi et Toufik Bourgou, Terrorisme (Regards Le Croisés dans l’après–11septembre), 
l’harmattan, France, juillet 2011,  p 63. 

، مجلة علمية محكمة بجامعة عمار ثليجي مجلة الدراسات اإلسالمية ،»اإلرهاب موقف الشريعة اإلسالمية من «أمنة أمحمدي بوزينة، : أنظر أيضا
  .354، الجزائر، ص 2012ماي  12باألغواط، العدد األول، 

ة من مسلحال قوةمع دراسة لمدى مشروعية استخدام ال دوليفي ضوء أحكام القانون ال شرعيال دفاععادل عبد اهللا المسدي، الحرب ضد اإلرهاب وال )2(
   .15 ، ص2006دار النهضة العربية،  الطبعة األولى، ،2001جانب الواليات المتحدة ردا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

(3) Jean Christopher Martin, Les Règles Internationales Relatives à la Lute Contre le Terrorisme, préface Ahmed 
Mahiou, Bruylant Bruxelles, Belgique, 2006, p 14. 

  .09، ص 2007، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، )دراسة مقارنة(خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من األعمال اإلرهابية  )4(
  .4- 3، ص 1994دار النهضة العربية، القاهرة،  ، الطبعة األولى،)دراسة مقارنة(محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة اإلرهاب  )5(

(6) Jean François Daguzan, terrorisme Abrégé d’une violence qui Dure, CNRS édition, paris, 2006, Italie- Hongrie, 
2001, p 13. 
(7) Galeb Carr, Les Leçons du terrorisme, tradition de Jean Martelât, presser de la cité, 2002, p 25. 
(8) Christian Chocquet, Le Terrorisme N’est pas la Guerre, préface Éric Del becque et Jean Louis Esquiviez, 
librairie Vuibert, paris, Jun 2008, p 07. 
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 لعدمنظرًا و ، قوةوع للعلى االستعمال غير المشر  أساساتقوم  دوليال اإلرهابلما كانت فكرة و 

 حيث سنقف على محاولة تعريفه، علينا لزاماً كان  ،لإلرهابومتفق عليه  محدداالستقرار على مفهوم 

وبعدها سنعمل على  ،مشابهة في المطلب األولالعنف ال أشكالعن ه تمييز و  دوليال تعريف اإلرهاب إشكالّية

تعددت  نّ خاصة بعد أ ثانيالمطلب العتمد عليها في ي التي واألساليب دوليال اإلرهاب أشكال البحث في

  .وسريعاً  وتنوعت وسائل تنفيذه وتطورت تطورا كبيراً أشكاله 

  األول المطلب

  دوليال إلرهابلتعريف  وضع محاوالت

، االجتماعيةظاهرة من الظواهر بأّي من أهم التحديات التي تواجه أي باحث هو محاولة التعريف 

، )1(برز لما تكون تلك الظاهرة محل تفسيرات مختلفة كما هو الحال بالنسبة لإلرهابولعل التحدي األكبر ي

ذلك أن أهم ما يدور حوله النقاش بالنسبة لإلرهاب هو مشكلة التعريف، وذلك بالنظر إلى العديد من 

  .)2(األسباب التي ترجع في معظمها إلى طبيعة العمل اإلرهابي في ذاته واختالف نظرة الدول حوله

لإلرهاب  محددأشير إلى أنه لم يتم التوصل لحد الساعة إلى تعريف مقبول و  ،وفي بداية البحث

في المواقف، كما أثارت مسألة  حاداً  ال توجد مسألة أثارت خالفا متباينا في اآلراء وانقساماً  إذْ  ،دوليال

واجهت التعريف  فقدللغاية، ، مما ترتب عليه أن مسألة التعريف هذه أصبحت معقدة دوليال تعريف اإلرهاب

 تفصل وداّ حد إلرهاب يضعلليس من مصلحتها التوصل إلى تعريف  التي دولوضعتها بعض العقبات 

جوانب بعض تعريف اإلرهاب بالتركيز على  محاوالت فيالختالف اكما كان  ة،مسلحالمقاومة البين و بينه 

، خاصة بعد )3( هوواضح ل محددلى تعريف السبب األهم في عدم التوصل إ ؛دون األخرى هذه الظاهرة

   .إطالق هذا المصطلح على عدد من أعمال العنف التي ال يمكن وصفها بحسب األصل باإلرهاب

ال يعني  دولياللإلرهاب على المستوى مّوحد عدم وجود تعريف  نّ يجب التنويه إلى أأنه  غير

باعتبار التعريف هو السبيل  دوليتعريف اإلرهاب العديدة ل محاوالت وضعتفقد  ،)4(إمكانية دراسته انتفاء

ذه ت هلتمث، وقد دوليالوحيد لحل الكثير من اإلشكاالت العملية والنظرية المتعلقة بموضوع اإلرهاب ال

                                                           

(1) Lauren Langman and Douglas Morris, "Islamic Terrorism: From Retrenchment to Resentment and Beyond," in 
Essential Readings in Political Terrorism, Harvey Kushner Ed. New York: Gordian knot Press, (University of 
Nebraska) , 2002, p 01. 

  .8، ص 2002القاهرة، ، دار مصر المحروسة الطبعة األولى، الوطنية، تحريراإلرهاب وحروب الإمام حسنين، : أيضا أنظر
(2) A.P. Schmid et al, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and 
Literature. Revised, expanded and updated edition prepared under the Auspices of the Center for International 
Affairs, Harvard University. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1988, p 48.  
(3) Martin A. Kalis, “A New Approach to International Terrorism, "as published in international Affairs Review", 
volume (10), Number 2, Summer/Autumn 2001, p 02. 
(4) Alex P. Schmidt and Albert I. Jongman et al, op-cit, p 5.  
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الفقهية الفردية والجماعية التي بلورت عناصر موضوعية يمكن  دجهو بصورة أساسية في ال محاوالتال

 دوليةال نصوصجهود الدبلوماسية وال، باإلضافة إلى الرؤى والدوليال اباتخاذها أساسا لتعريف اإلره

زالة اللبس والغموض حول هذه الظاهرة، إل دوليال تعريف اإلرهاب محاوالتل ضعر تمن هنا سن ،ةوطنيوال

 سواء المشروعة منها أو غير األخرى العنف أشكالو  دوليال اإلرهاببين  التمييز عمليةننتقل إلى إبراز ثّم 

  .المشروعة

  دوليال إلرهابا مدلول: الفرع األول

وصل إلى تعريف تبرى بذلت في سبيل الكثيرة ومساع كُ  اً هناك جهود نّ من المفيد بداية القول أ

الوقت اّلذي كانت تنشط  نفسفي  ،ووضع العديد من التعريفات له ةلدراس دوليالإلرهاب؛ فقد نشط الفقه ل

، جهود الفقهيةبصورة أساسية في ال محاوالتالتلك ت تمثلوقد  ،)1(هرة اإلرهابظالدراسة  دوليةالالهيئات فيه 

فإنها حاولت على األقل  ؛لإلرهاب اً محدد تضع تعريفاّلْم  نّ إ التي ةوطنيوال دوليةال التشريعات إلى باإلضافة

والمقاومة  دوليال اإلرهاببين  وباعتبار دراستنا تركز على التمييز ،اإلرهابيةوضع بعض صور للجريمة 

 دوليال اإلرهابتعريف  محاوالتلبعض نا سنكتفي باإلشارة فإن ة وليس لها عالقة باإلرهاب الداخلي،مسلحال

، واإلقليمية دوليةال الهيئاتالقرارات الصادرة عن  أو دوليةال سواء من قبل الباحثين أو في إطار االتفاقيات

يثيرها  التي بتشمل جميع الجوان دوليال رهاباإلول مفهوم ح صورة أكثر وضوحاً لالتوصل  يةبغ

  .)2(المصطلح

   دوليال الفقهي لإلرهاب تعريفال :أوال

، من هنا )3(وتوضيح جوانبه دوليال اإلرهابصون جهودا ملموسة في مجال تعريف تبذل المخ

تجب ه لعلو  ،)4(العربي من جانب الفقه الغربي أو بذلت التي تلك ءسوا هلتعريفالفقهية  محاوالتتعّددت ال

الفقهية في إطار الفقهين الغربي والعربي على  محاوالتال مختلفال يقتصر الهدف من تقديم أنه  اإلشارة،

على  الوقوف، ولكن نهدف من وراء ذلك إلى دوليال محاولة الوصول إلى تعريف موضوعي لإلرهاب

بين و بينه  سبب الخلط؛ ومن ثّم، دوليال اإلرهابالمدرستين الغربية والعربية في تعريف بين  مصدر الخالف

  .ةمسلحالمقاومة ال

                                                           

المواجهة التشريعية لظاهرة اإلرهاب على الصعيدين (، المؤتمر العلمي السنوي الثالث »دوليد القانوني لجريمة اإلرهاب الالتحدي«نبيل أحمد حلمي،  )1(
  .31ص ، 1998، القاهرةصورة، ن، جامعة الم)عدد خاص(، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، 1998أبريل  22- 21بتاريخ  )دوليالوطني وال

سلسلة الوافي الثقافية، العدد  للطباعة والنشر، رهاب العولمي وٕانهيار اإلمبراطورية األمريكية، تقديم سامي فريد، دار الوافي للنشرفرغلي هارون، اإل )2(
  .15، ص 2006القاهرة،  الثاني،

، ص 2008والنشر، اإلسكندرية،  رشدي شحاتة أبو زيد، السياحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة )3(
208.  

 -25. 24 ص ،2005 ،)ن.ب.د( عالم الكتب الحديث،، ، الطبعة األولىدوليجمال زايد هالل أبو عين، اإلرهاب وأحكام القانون ال )4(
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  الغربيالـفقه  في دوليال تعريف اإلرهاب .1

ره إزاء الظاهرة نظ ةحسب وجهكل  ،يالغرب فقهال من قبل دوليال تعّددت تعريفات اإلرهاب

رهاب من خالل مؤتمر القانونية األولى لتعريف اإل محاوالتولقد بدأت ال ،العناصر المكّونة للعمل اإلرهابيو 

، وقد انقسم الفقهاء الذين تناولوا مسألة 1927 عامفي مدينة وارسو  أنعقدتوحيد القانون الجنائي الذي 

من اعتبارات  انطالقاً  قسم حاول تعريف اإلرهاب بصورة منحازة وشخصية، :تعريف اإلرهاب إلى قسمين

  .)1(ةمجردعية تعريف اإلرهاب بصورة موضو عمل على وقسم  سياسية معينة،

 ،)Hardman( هاردمانالفقيه من قبل  1930عام  إلى تعريف لإلرهابل محاولة فقهية أولتعود و 

المنهج أو النظرية  « :هبأن  ،اعيةي مقال له بموسوعة العلوم االجتمفاإلرهاب حيث عرف هذا األخير 

أهدافه المعلنة باالستخدام  ل إلىأو حزبا للوصو  منظمةمقتضاه تسعى مجموعة باّلذي  الكامنة وراء النهج

ساهمت في تقريب المفهوم إلى أخرى  محاوالتلت بعد هذه المحاولة وتوا ،»المنهجي للعنف بصورة أساسية

؛ فإّن إذا أردنا تعريف اإلرهاب «: بأنه ،)John Brown( جون براوناألذهان، نذكر منها ما ذكره الفقيه 

  .)2( »يةسياسالاالعتبارات  معناهال يدخل في ذي لّ ا وه يبدو أكثر قبوالً اّلذي  التعريف

تثير لدى شخص ما  نّ أعمال من طبيعتها أ«: بأنه ،اإلرهاب )Gevanovitch( جيفـانوفيتشعرف و 

  .»ةصور  ةخطر بأيالحساس بالخوف من ينتج عنه اإلمّما  ؛اإلحساس بالتهديد

العمل يعد حيث  اإلرهاب إلى درجة كبيرة،يد مفهوم تحد في توّسعأنه  ،هذا الّتعريف علىالمالحظ 

تقف وراء  التي الغايةبين تي نّ دون أوّجها لشخص بعينه دون اآلخرين و لو كان محتى  من قبيل اإلرهاب،

   .)3(هذا التهديد سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة

الغاية منه  ،زياستخدام الّرعب كعمل رم «: بأنه ،عّرف اإلرهابف )Thoronton( ثورونتون أما

  .»التهديد أو العنفير اعتيادية تستلزم الّلجوء إلى بواسطة وسائل غ ي،سياسالتّأثير على الّسلوك ال

عمل الالمستخدمة في  يضفي أهمّية على الوسائل غير االعتياديةأنه  ،هذا الّتعريف علىالمالحظ 

بين  د ضوابط التّفرقةحديّلْم  كما ،ةاديتيعالمقصود بالوسائل غير اال يوضحّلْم  مع ذلك فهو، و ياإلرهاب

، إرهابياً  عمالً استخدامها  شكلال ي التي الوسائل االعتياديةيقع بها اإلرهاب و  التي عتياديةالوسائل غير اال

 ؛فاعليةة تجعل الفعل أكثر تأثيرا و رمزي ةز بطبيعيتمي ثورنتوناإلرهاب حسب تعريف  نّ باإلضافة إلى أ

 . )4(مجرديهدف إلى إثارة االضطراب ذا مرتبة أسمى من العنف الّلذي ا معتبرا العنف
                                                           

  .18 ، ص2008لبي الحقوقية، بيروت، ، الطبعة األولى، منشورات الحدوليالمفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي وال زهير عبد القادر النقوزي، )1(
  .189، ص 2009 ، اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدةالطبعة األولى، ، بين الغموض والتأويل دوليمحمد سعادي، اإلرهاب ال )2(
  .33 -32ص  ،2005 ،صرلطباعة والنشر، ملالجزء األول، الطبعة األولى، دار الوفاء  ،، اإلرهاب في وسائل اإلعالم والمسرحأبو الحسن سالم )3(
  .355ص ، المرجع السابق ،»موقف الشريعة اإلسالمية من اإلرهاب «أمنة أمحمدي بوزينة،  )4(
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مفهوم اإلرهاب على العنف الممارس من قبل المعارضة  )Noami Gal or( نومي جال أوريقصر 

التهديد أو العنف البدني الحقيقي، وأيضا بالنسبة  نتضمالسياسية، وهو يتكون من العنف والتهديد به، وقد ي

أهداف لها ارتباط مباشر ضد  األبرياء أوضد  ي، وقد يمارس اإلرهابنفسممارسة العنف ال للتهديد أو

  .)1(بالقضية التي يعمل اإلرهابيون من أجلها

يقّدم  نّ أ 1983عام الصادر كتابه اإلرهاب السياسي  من خالل )Schmid( شميد األستاذحاول 

غالبية في العناصر المشتركة  بكلألّم  بأنه دامعتقذلك بعد إجرائه دراسة استطالعية  مفهوما لإلرهاب

كهدف عنف  اً جزافحايا تدفع فيه الضاّلذي  ّصراعلاإلرهاب هو من أساليب ا أن َرَأىأنه  إذْ  ؛التعريفات

أساسا النتقائها من أجل  شكليمّما  خصائصها طبقة في أومع جماعة وتشترك هذه الضحايا الفعالة  ،فّعال

تلك الجماعة أو  أعضاءويجعل  ّدي بهي للعنف أو التهديد الجَ سياسل االستخدام المن خال التضحية بها

   .)2(يوضعون في حالة من الخوف المزمن اآلخرينة ائفالط

عّدة  نقلاكتفى بأنه  ، بللإلرهابواضح ريف يوفق في الخروج بتعّلْم  شميد األستاذ نّ نالحظ أ

 التعريف فيبين  غيره، حيث خلط َخَطأ كّررجعله يمّما  واحدووضعها في قالب  ة ومتضاربةمختلفتعريفات 

عة لدى من بالطريقة المتو والباعث  األسلوببين و ذاته كمفهوم مجرد يصلح للتطبيق عند توافر عناصره  حد

  .)3(إلرهابلون جئلي

نعوم  " المفكر واألكاديمي األمريكيلفقهاء آخرين أمثال  تتعريفانجد  ،تاباإلضافة إلى هذه التعريف

حكومة ما  ٕاجبارو  ن المدنيينلسكاالقسري ل اإلخضاعمحاولة  «: بأنه ،اإلرهابعرف اّلذي  ،"تشومسكي

  .»ةسياسيأهداف ف لتحقيق نعمال العأأو  فعن طريق االغتيال أو الخط

 نّ دولة أكل  إنه معيار واحد، ترى «: قال ،المعايير ازدواجيةعن  "نعوم تشومسكي"عندما سئل 

 بعض ، مثالشرم الشيخ اجتماعلقد ضم : يقولل ،ضرب مثاالً ثّم  ،»فحسبْ  اآلخرونهو ما يرتكبه  اإلرهاب

لو تحقق اجتماع قمة ف ،الصادر عنهم شديداً  باإلرهابفي العالم، ومع ذلك كان التنديد  اإلرهابأهم قيادي 

البيان الصادر عنهم ، لندد وٕايرانمن ليبيا والسودان كل  هتر ظمماثلة لقمة شرم الشيخ في دمشق وح

بغض النظر  ،الطرف األخر فقطْ  يرتكبهبنظرنا هو ما  اإلرهابه، نعم نفسبيان شرم الشيخ  قوةب باإلرهاب

في  -اإلرهاب بعينهًيعتبر ما يرتكبه الطرف األخر  نّ نالحظ أأّننا  تشومسكيويضيف  .»ما نفعله نحنع

                                                           

(1) Noemi Gal or, International Cooperation to Suppress Terrorism, Groom Helm, London, 1985, p 33. 
(2) Alex P. Schmidt and Albert I. Jongman et al, op-cit, pp 29 -30. 

  .46، ص 1992دار العلم للماليين، لبنان،  ،)ط.د(، )دراسة قانونية ناقدة( دوليمحمد عزيز شكري، اإلرهاب ال )3(
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من فضائع ومجازر وتجويع  اليات المتحدة األمريكيةالو ا ترتكبه م أما؛ الواليات المتحدة األمريكيةنظر 

   .)1(يحقق لها مصالحها القومية واإلستراتيجيةألّنه  ؛ألطفال هو عمل مشروعل

كل  عندما تقوم باستعمال إرهابية الدولةتعتبر  «: أنه )Yves Michaud( يفيس ميشود رىي

وابط والقوانين أو ــــعدي على الضــــتمع في التــــــي حازتها بتخويل من المجفي حوزتها، والت التي اإلمكانات

ن غير األمى قو كعدم معاقبة  ،في استعمال الحق اإلجحافادلة أو ـعمالها القانون بطريقة غير عـــباست

، إقامة محاكم استثنائية وخاصة لمحاكمة المدنيين، فرض أوضاع خاصة على الملتزمة بالضوابط المهنية

  .)2(»وحاالت الطوارئ عسكرّيةف الالمواطنين كاألعرا

أسلوب الجماعات المعارضة للسلطة أنه  علىتعريف اإلرهاب  فيركز  الغربي فقهال نّ نالحظ أ

يكون وبذلك  اجتماعية، وٕاصالحاتلتحقيق تنازالت سياسية  خدمه لممارسة الضغط على الحكوماتتست

من خالل التركيز على جانب أو  ع السياسييغلب عليها الطاب إلرهابل تعريفات وضعقد  الفقه الغربي

خطورة  شدّ اإلرهاب األ ين هم األعداء والخصوم متجاهالً محددصورة واحدة منه أو عبر نسبه إلى فاعلين 

يجعلنا نستنتج مّما  ،شعوبالة من الرعب لكسر مقاومة العلى نشر ح أيضاً يعتمد اّلذي  الدولة إرهاب أي

على عمق االزدواجية واالنتقائية في تعامل  ُيـؤكد، و وافع وأهداف سياسيةيخفي وراءه د هذا اإلصرار نّ أ

  .)3(دوليال مع ظاهرة اإلرهاب الغربية دولال فقهاء

ا أنهـــ عنهـــاوأقـــل مـــا يقـــال  ،فضفاضـــة وغيـــر دقيقـــة الفقـــه الغربـــي هاقـــدم التـــي عريفـــاتتالهـــذا تكـــون ب

إرهـاب األفـراد بـين  ب والعنـف السياسـي، كمـا تخلـطاإلرهـابـين  تخلطإْذ  ؛لعنفأنواع ابين  متناقضة ال تفرق

 متعمـد شـكلتخلـط ب بعض التعريفـات نّ كما أ إلرهاب،ادوافع تتجاهل في أغلبها و والجماعات وٕارهاب الدولة 

حـــال بـــأّي ال يمكـــن  عمـــاالً أجـــرائم اإلرهـــاب  نضـــم المشـــروع، حيـــث تصـــنف مســـلحاإلرهـــاب والكفـــاح البـــين 

اإلرهـاب  يكـونتلـك التعريفـات ل وفقـاً وعليـه  ،ة مشـروعةمسـلحمقاومـة تكون أّن  إالّ  ،دوليةال شرعيةلل بالنظرو 

يقع  بليقع من قبل دولة كالواليات المتحدة األمريكية وٕاسرائيل،  نّ يمكن أوال  عمل فرد أو عضو في جماعة

  .وحزب اهللا وحماس وغيرها      الفلسطينية تحريرال منظمةات كمنظمفقط من قبل 

  

  

                                                           

 دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، ،)ط.د(، )دراسة مقارنة وتعريف(الطاهر مهدي البليلي، مفهوم اإلرهاب في الفكر اإلنساني والشريعة اإلسالمية  )1(
  .41-40ص ، 2006

(2) Adam Roberts, Counter-Terrorism, Armed Force and the Laws of War, quarterly journal of Liss, The 
International Institute for Strategic Studies, volume (44), N° 1, London, Spring 2002, pp 9-10. 
(3) George Nolte, Le Droit international Face au Défi Américain, cours et travaux (6), institut des hautes études 
internationales de paris, Assas, paris 2, 2005, pp 23-25. 
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  الفقه العربي في دوليال هابتعريف اإلر  .2

 تعريفوضع  ،دوليال ين في القانونتصالكثير من الفقهاء والمخ حاول ،على صعيد الفقه العربي

عما قد تختلط به ا تمييزهل ؛ظاهرةلمفهوم الدقيق لالعلى  الوقوفيؤدي إلى  ،دوليال شامل لظاهرة اإلرهاب

استخدام طرق  «: بأنه ،إلرهابل مد محمد رفعتأح تعريف :نذكر اتهذه التعريفبين  ومن ،من مفاهيم

، »مان أو االمتناع عن موقف عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر الّرعب لإلجبار على اتخاذ موقف معيّ 

ة طابعها العنف لتخلق متنّوعتتّم من خالل استخدام وسائل  ،وسيلة وليست غاية في ذاته «: بأنه يضيفو 

  .»دوما بمشكلة سياسيةتعّلق األمر ي نّ أو  ؛حالة من الفزع والخوف

مالمح جريمة اإلرهاب تختلف عن غيرها من الجرائم من حيث  نّ يتّضح من خالل هذا التعريف، أ

ة وتتمّيز بطابع العنف وتخلق متنّوععديدة و فيه اإلرهاب هو وسيلة وليس غاية والوسائل المستخدمة  نّ أ

  .)1(ئم اإلرهابية أسباب سياسيةما تكون وراء الجرا غالباً حالة من الّرهبة، و 

للعنف لتحقيق هدف سياسي،  منظماالستخدام ال « :أّنهب، اإلرهاب ين عامرصالح الد يعّرفكما 

واطنين لخلق جّو من عدم سياسية على الم منظمةبممارستها تقوم  التي مال العنفبصفة خاصة جميع أع

تلهم ـــــــقطاف األشخاص و ــواخت زها أخذ الّرهائنأبر  ،هو ينطوي على طوائف متعّددة من األعمالو  ،األمن

 ّتغييرة أو الّتخريب و عامال الّنقليين أو وسائل ـّمع المدنـــــكن تجاأمتفّجرات أو العبّوات الّناسفة في ـووضع الم

  . )2(»قوةمسار الطائرات بال

تلكات ــــتداء على األرواح والممـــــــــاعكل  « :بأنه ،الدولي اإلرهابرف ــــع عبد العزيز سرحان أما

األساسية  َباِدئة بما في ذلك الممختلفبمصادره ال دوليال امة أو الخاصة بالمخالفة ألحكام القانونــــالع

اد ــقاّلذي  اعثـــن البإذا كا إرهابياً  عمالً ل ما ـفع اعتبار إمكانيةدم ــقد بعــوهو يعت .»دوليةال لمحكمة العدل

عن دفاعًا ر المصير أو مقاومة االحتالل أو ــتقري حق أو شعوبــــــوال اإلنسانوق حقعن  دفاعــلارتكابه ا إلى

كل  يف بها لألفراد والدول، ففويعتر  دوليال ها القانونقّرر ا يوقحق، فهذه األفعال تقابل )3(األراضي المحتلة

  .)4( »دوليال القانوني نظامقواعد ال بهتسمح  قوةاستعمال مشروع لل إلىرف األمر صنّ ال ومثلها يحو ألا ذهه

يتخطى اّلذي  اإلرهابهو  «: بقوله ،دوليال اإلرهابعناصر  إسماعيل صبري مقـلداستخلص كما 

يتسع تأثيرها أو يضيق  دوليةفعل  ردودتنتج عنه ممارسة اّلذي  اإلرهابأنه  للدول أو يةسياسالالحدود 

                                                           

  .226، ص 1998 ،)ن.ب.د(، الطبعة األولى، مركز الدراسات الغربي األوروبي، دوليأحمد محمد رفعت، صالح بكر الطيار، اإلرهاب ال )1(
  .16، ص 2009 ،لمكافحة اإلرهاب، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان دوليةال شرعيةهور بخيت العريمي، المش )2(
المجلة المصرية للقانون  ،»دوليةوقرارات المنّظمات ال دوليوتحديد مضمونه من واقع القانون ال دوليحول تعريف اإلرهاب ال«عبد العزيز سرحان،  )3(
  .174 -173، ص 1983، )29(المجلد ، دوليال
  .25-24، ص 2009الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  حيدر أدهم عبد الهادي، دراسات في قانون حقوق اإلنسان، )4(
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 يرفضها المجتمع دولية جريمة اإلرهاب نّ أ إلى مقـلد يإسماعيل صبر بذلك يشير ، )1( »بحسب األحوال

  .اإلرهابيتعقب العمل  التي اإلدانةو  األفعالمن خالل ردود  دوليال

عمل من  اعتبرهو  لوب المستخدم،ــاألسمن خالل تخلص عناصر اإلرهاب ــاسفقد  ،حسانين خليل أما

دام هذا األسلوب والهدف المرحلي من نشر أعمال العنف أو التهديد به والّرعب أو الفزع نتيجة الستخ

نشأت  التي الهدف الّنهائي لهذه الحالة أخيراً و  الّرعب وهو تحقيق الّسيطرة المعنوية على نفوس المشاهدين،

فرض مبدأ معين سواء سياسيا أو عقائديا أو غيره، ولكن رّكز على حالة  من األسلوب والذي قد يكون

الفعل اإلرهابي كهدف مرحلي يسعى إليه اإلرهابي ليستطيع من خالله الّسيطرة  تنشأ عن التي الّرعب والفزع

  .)2(الهدف الّنهائي من العمليات اإلرهابية قُ حقبما ي إرادتهالّذهنية على المتلّقين وفرض 

يمكن  زمن الحرب،إّال  افع سياسي،جريمة مقصودة ذات د «: بأنه ،اإلرهاب أمل يازجي تعّرفكما 

حاكم  نظامأو  ما منظمة، ترتكب من قبل فرد أو أكثر لصالح جماعة ما أو عسكرّيةمجرد تقنية تكون  نّ أ

أو في طور القيام أو محاولة  سياسي قائم نظامتمل إلى زعزعة تهدف إضافة إلى الّذعر المحة، و دولمّثل الي

  .»القضاء عليه

بين من أجل التحّرر و  شعوبنضال الن بي يذكر معيارا للتّفرقةّلْم أنه  ،هذا التعريف علىالمالحظ 

  .)3(المفهومينبين  عالقةال  أمل يازجيوجهة نظر من ألّنه  ؛ وذلكاإلرهاب

نظرًا  معّقدة َمْسَأَلة أّن تعريف اإلرهاب ،ةالسابقالفقهية  تاضح من خالل التعريفيتعلى العموم 

في حين يراها البعض مشروعة  ونآخر قد يراها ، فبعض األعمال حدو ملصعوبة توحيد اآلراء حول مفهوم 

د األسباب إلى تعدكما يرجع  ،الشخصية يةسياسالالختالف الميول واالتجاهات  راجعوهذا  ،إرهاباً  اآلخر

قصر عن  هابعض نّ كما أ ،تعريف موضوعي لإلرهابوضع دون تحول  التي العمل اإلرهابي وراءالغايات و 

تقوم بها أو تحرض  نّ يمكن أ التي بها األفراد واستبعد األفعاليرتك التي عمد العمل اإلرهابي على األفعال

ن عنصريينبغي احترام فإّنه  ؛وعليه بغية الوصول إلى تعريف موضوعي لإلرهاب ،لالدو  عليها أو ترعاها

  .جوانب الظاهرة دون إغفال أي منها مختلفواإللمام ب، التجرد والموضوعية في الطرح: هما

  

  

  
                                                           

، ص 1985بحاث العربية، بيروت، المفاهيم والحقائق األساسية، الطبعة الثانية، مؤسسة األ دوليةة السياسإسماعيل صبري مقلد، اإلستراتيجية وال )1(
47.  

  .73، ص المرجع السابقإمام حسانين خليل، اإلرهاب وحركات التحّرر الوطنية،  )2(
  .71- 70، ص 2002اهن، الطبعة األولى، دار الفكر المعاصر، بيروت، العالمي الر  نظاموال دوليأمل يازجي، محمد عزيز شكري، اإلرهاب ال )3(
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  ات واالتفاقيات منظمفي إطار ال دوليال هابتعريف اإلر  :ثانياً 

 دوليةال من خالل االتفاقيات والمعاهدات دوليال نستعرض موقف المجتمع نّ من األهمية بمكان أ

تعكس وجهة نظر  نصوصال تلك نّ خاصة أ دوليال تعريف اإلرهاب منواإلقليمية وغيرها من المواثيق 

  :، وهو ما سنشير إليه على النحو التالي)1(له وليس دولة بعينهابأكم اً دولي انظامإزاء ظاهرة تهدد  ،مّوحدة

 واإلقليمية دوليةال اتمنظمال إطارفي  دوليال تعريف اإلرهاب .1

 ، فاألمم المتحدةدوليال حمل العبء األكبر في إطار تعريف اإلرهابب دوليةال اتمنظمالساهمت 

شاء لجنة متخصصة مهمتها نإب ا قامت، كم1972في عام  إلى مصطلح اإلرهاب دوليال أضافت لفظ

يقف تعريف اإلرهاب ّلْم أنه  على ،)2(دوليال الرئيسية دراسة األسباب والدوافع الكامنة وراء عمليات اإلرهاب

 ،وذلك بعقد مؤتمرات واتفاقيات إقليمية ،المستوى اإلقليمي عرف اهتمام علىبل  ،دوليال على المستوى

  :سنتطرق إلى بعضها على النحو التالي، وعليه لهحاولت وضع تعريف 

  في إطار عصبة األمم دوليتعريف اإلرهاب ال. أ

 بهدف التوصل  1937نوفمبر من عام  16إلى  1بين  الذي عقد في الفترة ما دوليالمؤتمر اليعد

قية اتفا دوليلمنع ومعاقبة اإلرهاب من أبرز جهود عصبة األمم، حيث أقر المؤتمر ال دوليةإلى اتفاقية 

 ت االتفاقية تعريفا تبنته المادة األولى منها وهو تعريف وضعي، حيثنمظت، و )3(جنيف لمنع وقمع اإلرهاب

دولة ويكون هدفها أو من شأنها إثارة ضد  األعمال اإلجرامية الموجهةكل  اإلرهاب هو « :أنّ  على تنص

 .)4( »امةالفرع والرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الناس أو في نفوس الع

وغيرهم من الّشخصيات  دوليبدو أن هذا التعريف كان موضوّعا بصورة رئيسية لحماية رؤساء ال

اعتداء على أي  من تنفيذ حدوا على المساهمة في الأكدالهاّمة، فالقائمين على مشروع هذا التعريف 

المعاصر،  دوليقهاء القانون ال، وهذا ما كان سببا النتقاده من قبل بعض ف)5(الّشخصيات األجنبية العاّمة

من  رغميعتبر ضحايا اإلرهاب هي الدول فقط والهيئات التابعة لها، بال بأنه كما أنه يؤخذ على هذا التعريف

                                                           

   .18، ص 2012األردن،  -رعية المقاومة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانن، اإلرهاب الدولي وشيوسف محيس محمد حسن )1(
، 2007دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ،)ط.د(ة واالعتبارات الموضوعية، سياسمحمد عبد المطلب الخشن، تعريف اإلرهاب بين اعتبارات ال )2(

  . 47 ص
(3) Jean Christopher Martin, op-cit, p 13. 

، مكافحة وأيضا محمود حجازي محمود .139، ص )ن.ت.د(، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، )ط.د(، دوليةمحمود صالح العدلي، الجريمة ال )4(
  .48ص ، 2006، مصر، )ن.د.د(، )ط.د(وممارسات الدول، دوليبين القانون ال دولياإلرهاب ال

(5) Jean Christopher Martin, op-cit, p 14. 



ة وأثاره مسلحإشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ال: البـــــــاب األول  

 
18 

كيانات لم تصبح لسبب أو ألخر  ضدحركات ثورية و ضد  ة أووطنيالحركات الضد  اإلرهاب قد يقع أنّ 

  .)1(الفلسطيني شعبالفي مواجهة  ممارسات إرهابيةمن م به تقو وما إسرائيل دوال بعد، وهذا هو حال 

  األمم المّتحدة في إطار هيئة  دوليال تعريف اإلرهاب. ب

رت وقد كث، والقانون ةسياسالر من المهتمين بشغل بال الكثيييزال وال  كان مصطلح اإلرهاب

في أواخر أنه  إالّ  ؛مية الثانيةالحرب العالت هذا الجهود بسبب توّقفلكن  ؛التعريفات واالجتهادات حوله

إلى وقوع العديد من الّضحايا  أّدىمناطق عديدة من العالم وهو ما ب دوليال الستينات تزايدت جرائم اإلرهاب

الّرامية إلى  دوليةال أظهر الحاجة إلى تكثيف الجهودمّما  ؛لبعض الدول، وتدمير المنشآت الحيوية األبرياء

 1970أكتوبر  24 بتاريخ) 2625(الجمعية العامة رقم قرار ر صدّ  ن هنا، مدوليال تعريف اإلرهاب

 امتناعب ـعلى واج أكداّلذي  ،دولالبين  اونــوالّتع وّديةالخاّصة بالعالقات ال دوليال بمبادئ القانونتعّلق الم

 اإلرهابيةنظيمات للتعّدة عن تنظيم وتشــجيع األعمال اإلرهابية على إقليم دولة أخرى أو تقديم المسا دولال

  .)2(إرهابية فوق أراضيهابأنشطة  بالقيام الّسماحتراك فيها أو ـأو االش

 اّلذي ،)3(1972ديسمبر  18في  )3034(قرار رقم الأصدرت الجمعية العامة  ،تدعيما لتلك الجهود

ان فرعية اختصت ثالث لج الّلجنة، ولقد تفّرع عن هذه دوليال الخاصة باإلرهاب دوليةال الّلجنةتشكيل بأقر 

فت بدراسة األسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة اإلرهاب، كل؛ فقد الثانية أما؛ األولى منها بتعريف اإلرهاب

  .التدابير الّالزمة لمنع ومكافحة ظاهرة اإلرهابعن بحث اللّلجنة الثالثة  أسندو 

 تهافقر في  منه الثانيةدة الما تنص اّلذي دوليةال ين الجرائمعلى مشروع تقن الّلجنةوقد وافقت 

دولة ضد  العمليات اإلرهابية لترتكب على تشجيعالعداد و اإللى اعتبار قيام سلطات دولة بع ،)4(السادسة

 تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية في دول أخرى جريمة التي تسامحها تجاه تلك األعمالحّتى  أخرى أو

نتج ، و األولى الّلجنةفي أعمال  اتفالخال تبرز ما  سرعانلكن ، )5(1954عام  أمن وسالمة البشريةضد 

  .)6(لإلرهاب محددعدم إمكانية التوصل إلى إجماع حول تعريف تلك الخالفات  عن

                                                           

  . 117، ص 1991، العدد السادس، ديسمبر، مجلة العلوم القانونية، »دوليمشكلة تعريف اإلرهاب ال «حمد النيل النويري،  )1(
(2) Jean Christopher Martin, op-cit, p 33. 

الثامنة، تصدر عن  عام، ال)88(، العدد مجلة الوحدة ،» )ليحالة اإلرهاب اإلسرائي( دوليموقف الدول العربية من اإلرهاب ال «علي كريمي،  )3(
  .127، ص 1992المجلس القومي للثقافة العربية، يناير 

(4) Jean Christopher Martin, op-cit, p 25. 
ليان : أيضا أنظر. 51، ص2010األردن،  -، الطبعة األولى، دار البداية، عماندوليعلي موسى الددا، موقف اإلسالم من العنف واإلرهاب ال )5(

  :منشور على الموقع االلكتروني التالي، )ن.ت.د(، )ص.د( ،»دولياإلرهاب والمقاومة والقانون ال «ميشال، 
www.moqawama.org/arabic/rt-resist/doc 2002/qanoun-htm 

، 2006 ،)ن.ب.د(مطبعة المنارة،  ،)ط.د(العام،  دوليية في ضوء أحكام القانون السياسومظاهره القانونية وال دوليال عثمان علي حسن، اإلرهاب )6(
  .88 - 87ص 
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 حولإلى وضع مشروع اتفاقية  دوليال الخاّصة باإلرهاب الّلجنةتوّصلت  ،1980عام خالل 

 من خاللاب ـــعن خصائص اإلره الّلجنةه عبرت هذوقد ، دوليال اإلجراءات القانونية لمجابهة اإلرهاب

 امن أعمال العنف الخطيرة أو الّتهديد بهعمًال اب ــاإلرهيعد  «: ت أنهقّرر التي ، تفاقيةاال ادة األولى منــــالم

األشخاص أو األفراد أو ضد  بمفرده أم باالشتراك مع أفراد آخرين ويوّجهّيعمل يصدر من فرد سواء كان 

في  تسّبباص أو الـؤالء األشخـه دديـد تهـأفراد من الجمهور العام، بقصضد  أو المواصالتو  الّنقلوسائل 

ذه ـسارة أو الضرر أو األذى بهـاق الخـحـفي إل تسّببات أو الـمنظمال يةالـعـيل فـطــهم أو موتهم أو تعحر ـج

أو  دولالبين  عالقات الصداقةتقويض ، بهدف والمواصالت الّنقلالعبث بوسائل أو  نة أو الممتلكاتــكـاألم

كاب أو محاولة ارتكاب أو االشتراك ــتنازالت من الدول، كما أن التآمر على ارتبغية الحصول على  االبتزاز

  . )1( »دولي جريمة إرهاب شكلي ،في ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الجرائم

دادي من خالل تعداد بتعريف تع، 1983ديسمبر  19في الصادر  )38/130(جاء القرار رقم 

االمتناع عن تنظيم الفتن واألعمال اإلرهابية في  دولالعلى أنه  إلى ، حيث ذهبدوليال اإلرهاب صور

داخل  منظمةعن أنشطة  أو المشاركة فيها أو التغاضيعّدة دول أخرى أو التحريض عليها أو المسا

  .أراضيها

 :ابأنه ،، عرفت األعمال اإلرهابية1988عام لإلرهاب  الّلجنة السادسةفي تقرير صادر عن 

من األشخاص أو  ةشخصيات أو مجموعضد  نها إثارة الرعبأْ دولة أخرى ومن شضد  األعمال الموجهة«

في الدورة الرابعة  أما؛ )2(1937األعمال الواردة في اتفاقية جنيف لعام  نفسوعددت  ،»لدى الجمهور

، وكان هناك إجماع حول تعريف اإلرهاب السادسة الّلجنةار بدأت المناقشات في إط 1989عام  واألربعين

 دولي فكرة عقد مؤتمر ىمع االختالف عل دولاليع جم قبل وشجبه من دوليال بخصوص إدانة اإلرهاب

   .)3(شعوبونضال ال دوليال رهاباإلبين  زيللتمي

تتعرض ّلْم ف جديد،العالمي ال نظامالظل  الجمعية العامة فيمن قبل القرارات الصادرة عن  أما

، إضافة إلى حث انتها لألعمال اإلرهابية وأساليب اإلرهابيين، بل اقتصرت على إددوليال لتعريف اإلرهاب

 ،ففي الدورة الثامنة واألربعين، دوليال تدابير الالزمة والفعالة في سبيل مكافحة اإلرهابالعلى اتخاذ  دولال

 9/12/1993قدة في نعالم )73(رقم في جلستها العامة  )48/411( رقم ت الجمعية العامة القراراتخذ

بعد ، »دولياإلرهاب ال ىالقضاء عل ىالتدابير الرامية إل «: المعنون ب ،السادسة الّلجنةبناء علي توصية 

بشأن  دولاللبت من األمين العام التماس آراء وطمن جدول األعمال ) 140(نظرت في البند  نّ أ
                                                           

(1) David .J. Whittaker, The Terrorism Reader, 2nd ed, Rutledge, London, 2003, p 78. 
(2) Jean Christopher Martin, op-cit, p 26. 

  .24 -23 صالمرجع السابق، سن يوسف محيسن، محمد ح )3(
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تخاذ إالخاص ب 9/12/1991المؤرخ في  )46/51(رقم لحكومات طبقا للقرار المقترحات المقدمة من ا

   .)1(التدابير بشأن الوسائل الكفيلة بتعزيز دور األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

بالتدابير الرامية إلى تعّلق ي أصدرت الجمعية العامة قراراً  ،1994في الدورة التاسعة واألربعين 

وقد أشارت في هذا القرار  ،9/12/1994المؤرخ في  )49/60(وهو القرار  دوليالقضاء على اإلرهاب ال

بالتدابير الرامية إلى تعّلق إلى القرارات الصادرة عنها في الدورات السابقة، وطالبت باعتماد اإلعالن الم

  .دوليةجميع الدول ومجلس األمن ومحكمة العدل القبل من  دوليالقضاء على اإلرهاب ال

 شعوبال حق بوضوح على تأكدا أنه ،جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن يالحظ على

 نّ نشير إلى أ ،في هذا المجال ؛)2(دوليال في سبيل تقرير مصيرها وتمييزه عن اإلرهاب قوةاستخدام الب

ة حول ال تزال قائم لتيا مالمح الخالف نّ ويبدو أ ،اتفاقية شاملة لمكافحة اإلرهابالجمعية العامة ناقشت 

  : ، همابحث نقطتين هامتين ،هذا الخالفلحل تستلزم من األعضاء للتوصل إلى  دوليال تعريف اإلرهاب

  .ال تصل إلى مستوى الجريمة اإلرهابية التي تعريف المقاومة المشروعة وحدودها وأنشطتها .1

  .)3(األجنبياالحتالل ضد  المقاومة المشروعةبين و بينه  والتفريق دوليال تعريف اإلرهاب .2

 دوليال ة لتعريف اإلرهابالسابقجهود المن خالل بحث  يمكن مالحظتها ممما هو جدير بالذكر، و 

ه األمين العام لألمم أكدما  ذا، وهقوةبحاالت االستخدام المشروع لل ال صلة له بتاتاً  األخيرهذا  هو أنّ 

محاولة منها في ة لدراسة الموضوع عند تصدي الجمعية العام )866/20(رقم تقريره  من خاللالمتحدة 

ألغراض مشروعة  قوةصلة باستعمال ال دوليال ليس لإلرهاب « :أنه حيث جاء في تقريره ،لوضع تعريف له

ال  تحريرأصدرتها الجمعية العامة بخصوص حركات ال التي الميثاق وسائر القراراتن أ؛ و دوليةال في الحياة

 .)4(»دوليال باإلرهاب ىُيسمبها تحت غطاء ما  مساُس يمكن ال

 ،إستراتجيتهاواحد من حيث  اتجاه إتباعتميزت بعدم ا أنه ،ةالسابقالحظ على القرارات ن مع ذلك

المتحدة تتسم بالموضوعية في  األممهيئة  إلنشاءفبعدما كانت في المرحلة التالية  ؛عواملعّدة ب تأثرتحيث 
                                                           

كتاب اإلرهاب والعولمة، تقديم عبد العزيز بن  دراسة منشورة ضمن، »في التصدي لإلرهاب دوليةإسهام المؤسسات والهيئات ال«تحي عيد، فمحمد  )1(
  . 09ص  م،2002/ه1423اض، الري، الطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبصقر الغامدي، 

، )2001( 1377 رقموالقرار ) 1999( 1269 رقم القرار: كما صّدر عن مجلس األمن عّدة قرارات خاصة بموضوع مكافحة اإلرهاب، نذكر منها )2(
لعام  1373 رقمر القراو ، )2004( 1566رقم  ، والقرار)2004(رقم  1540، والقرار )2004( 1535 رقم ، والقرار)2003( 1456 رقموالقرار 
2001.  

  :لالطالع على قرارات مجلس األمن لألمم المتحدة، أنظر الموقع التالي -
http://www.un.org/fr/documents/scres.shtml 

، ص 2008ا، موفق صادق العطار، العم سام واإلسالم مجابهة أم احتواء؟، الطبعة األولى، دار األوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، سوري )3(
162.   

دراسة نظرية (العام  دوليفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئ القانون ال دوليةال شرعيةوال دوليحرب اإلرهاب ال ،رجب عبد المنعم متولي )4(
   .106 -105ص ، 2003، القاهرة، دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،)الجارية دوليةتطبيقية على األحداث ال
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الوضع  نّ ، غير أ)1(أحيان أخرى ف بنوع من الذاتية فيتصت تكان نّْ إ و  دوليال اإلرهابمعالجتها لظاهرة 

متخذة  يزت تلك القرارات بالتعسف الواضححيث تم ؛يومنا هذا إلى 2001سبتمبر  11 أحداثتبدل بعد 

فكرة  طرح إلى أّدىمّما  ؛في محاربة اإلرهاب أداة ووسيلة في إصدارها تمثلشعار الواليات المتحدة الذي ي

باعتبارها قرارات  منمجلس األ تصدر عن التي تلكاألمم المتحدة خاصة  منظمة جهزةأقرارات  شرعيةمدى 

  .الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إلىة خاصة إذا استندت ملزم

  المجّمع الفقهي اإلسالمي  .ب

 حاول من خاللهبيان ، 2002انفي ـج 4 المنعقدة بتاريخه ــدورتبع الفقهي اإلسالمي المجم ردصأ

على اإلنسان ودينه  راد أو جماعات أو دول بغياً ــارسه أفــيماّلذي  عدوانال «: بأنه ،)2(الدولي اإلرهابريف تع

الّناس بين  إللقاء الّرعبويهدف  ،ّتخويف واألذى والتّـهديدوأّنه يشمل صنوف ال ،وذّمته وعقله وماله وعرضه

إلحاق الّضـرر بالـــبيئة أو أحد المـرافق ًيعتبر للخطر، و أو ترويعهم أو تـعريض حياتهم أو حّرياتهم أو أمنـهم 

وقطع  حق ة أو الّطبيعية للخطر والقتل بغيروطنيواألمالك العاّمة أو الخاّصة أو تعريض أحد الموارد ال

  .)3( »باإلرهاب هبطأّن الجهاد ال يمكن ر على العلماء  أكد حيث، إرهاباً  الجهاداعتبار عدم على و الطريق 

 واإلقليمية دوليةال االتفاقيات من خالل دوليال ريف اإلرهابتع. 2

من جزُء عليه سنقف في هذا الو  ؛اإلرهابمشكلة لمعالجة  واإلقليمية دوليةال من االتفاقيات العديد متر أب 

  :اليالت على النحو ،وضع تعريف لإلرهاب تحاول التي على بعض االتفاقياتالدراسة 

   1973اتفاقية نيويورك لعام . أ

 دولية األشخاص المتمتعين بحمايةضد  اتفاقية نيويورك بشأن منع المعاقبة على الجرائم الموجهةعقدت  

 نّ غير أ ،استهدفت حياة الشخصيات الرسمية للدول التي نتيجة لتزايد االعتداءات 1973ديسمبر  14في 

 الثانية منها األفعال المادةبدت حدإنما ؛ ليدو ال تعريفا لإلرهاب تقدمّلْم ا أنه ما يالحظ على هذه االتفاقية

 أو خطفه أو أيْ  دوليةال وهي القتل العمد للشخص المتمتع بالحمايةبموجب االتفاقية  مجرمةال اإلرهابية

أو على  ةر العمل الرسمي أو محل إقامــــتداء على مقـــوكذلك االع ،تداء آخر على شخصه أو حريتهـــاع

                                                           
 (1) Josiane Terçinet, « La Lutte Contre le Terrorisme, un défi pour le Conseil de sécurité », In lutte antiterrorisme 
et relations transatlantiques, sous la direction de Alex Macleod, édition Bruylant, Bruxelles, 2006, pp 195-196. 

، العدد الرابع، مجلة القانون للبحوث والدراسات القانونية، »اإلرهاب ومكافحته في القانون الجزائي العراقي«ز عودة، معاذ جاسم محمد وعقيل عزي )2(
  . 12، ص 2012ف سنوية تصدر عن كلية الحقوق جامعة ذي القار، جمهورية العراق، نصمجلة 

بحث مقدم للمؤتمر  ،»ضد التطرف واإلرهاب وتعزيز االنتماء الوطني وظيفة األسرة والمدرسة في تحصين أبناءها «بركة بن زامل الحوشان،  )3(
دى األول اجم 25إلى 22بجامعة الملك أل سعود، المملكة العربية السعوّدية، في الفترة من  ،"المفاهيم والتحديات"الوطني األول لألمن الفكري 

  .12ه، ص 1430
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تعريض شخصه أو حريته للخطر والتهديد بارتكاب بلخاصة بالشخص المشمول بالحماية وسائل االنتقال ا

  .)1(تراك فيهاأي من هذه األفعال والشروع واالشْ 

  1997لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام  دوليةال االتفاقية. ب

أي شخص ًيعتبر أنه  جاءت هذه االتفاقية بتعداد لبعض أساليب األنشطة اإلرهابية، حيث ذهبت إلى 

سليم أو ـــــــــمد بتــــورة غير مشروعة وعن عــــفاقية إذا قام بصــــفي مفهوم هذه االتإرهابية ريمة ــــكبا لجــــمرت

مكان مفتوح لالستخدام العام أو ضد  وضع أو إطالق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من األجهزة داخل أو

قصد إزهاق األرواح أو إحداث بعام أو مرفق ألبنية أساسية ـنقل الـة أو شبكة للمرفق تابع للدولة أو الحكوم

 نّ هذا الدمار أو يرجح أ تسّبب، حيث يقصد إحداث دمار هائل لذلك المكانبإصابات بدنية خطرة أو 

وصف  لإلرهاب، بل جاءت بمحاولة اهذه االتفاقية تعريف تقدمّلْم  وبذلك ،في خسائر اقتصادية فادحة تسّببي

طبيقها االستخدام هذه االتفاقية أخرجت من نطاق ت نّ بعض صور األنشطة اإلرهابية، ومع ألوتعداد 

  .ما هو مشروع وما هو غير مشروعبين  صلفيتضع معيار ّلْم ا أنه يعاب عليها، ماأّن إّال  ،قوةالمشروع لل

، فإنــه دوليلإلرهـاب الــمّوحــد عـن وضــع تعريـف  دوليولـئن عجــز المجتمـع الــ كمـا تجــب اإلشـارة أنــه

 المتعلقـة باإلرهـاب دوليـةقـد أعـد الكثيـر مـن االتفاقيـات ال، باإلضافة إلى هاتين االتفاقيتين على صعيد أخر،

، منهـا اتفاقيـة طوكيـو الخاصـة بـالجرائم )2(التي حاولت تصنيف وٕادانة بعض األنشـطة التـي اعتبرتهـا إرهابيـة

اتفاقيـة  ،14/9/1963بتـاريخ فـي طوكيـو الطـائرة والموقعـة  التي ترتكب علـى مـتنوبعض األعمال األخرى 

، واتفاقيــة مـــونت )3( 16/12/1970قمــع االســتيالء غيــر المشــروع علــى الطــائرات الموقعــة فــي الهــاي فــي

 23/9/1971ســالمة الطيــران المــدني الموقعــة فــي ضــد  الخاصــة بقمــع األعمــال غيــر المشــروعة والموجهــة

إهمالنـا  أن هـذا التحديـد ال يعنـي بتاتـاً  علمـاً ، )4(10/5/1984موقع في مونت في بها ال حقوالبرتوكول المل

 1949جنيـــف لعـــام  واتفاقيـــات 1907الهــــاي لعـــام  اتفاقيـــاتة مســـلحللتجـــريم الـــوارد فـــي قـــانون النزاعـــات ال

وسـائل  رت فـي مجملهـا اللجـوء إلـى اإلرهـاب كوسـيلة مـنالتـي حظّـ 1977والبروتوكولين الملحقـين بهـا لعـام 

  .)5(االقتتال

  
                                                           

  . 143 -142، ص 2008 ،األردن - عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،دولياإلرهاب ال ،علي يوسف شكري )1(
  .43 ، ص2009، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، رعية المقاومةين الفتالوي، اإلرهاب الدولي وشسهيل حس )2(
العام والشريعة  دوليفي ضوء القانون ال دوليباإلرهاب البشأن حق تقرير المصير وعالقته  قوةمشروعية استخدام ال«عبد الرحمن أبو النصر،  )3(

  .142، ص 2006، ةغز ، ، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد الثامن، العدد األولمجلة جامعة األزهر، »اإلسالمية
 (4) John Mupphy. F, Protected Person and Diplomatic Facilities: Legal of International Terrorism Washington: 
Lexington Books, 2000, p 277. 
(5) Michel Deyra, Droit international Humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, de Antoine Bouvier, 
Gualino éditeur, Paris, 1998, p 15. 
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 1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب عام  .ج

 تجسدت في دوليال إلرهابل اتعريفّم ظتاتفاقية  وضعالعربية على  دولالجامعة باألعضاء  تفقا

 المادة األولى في إلرهابا تفعر  ،)1(1998 أفريل 22 في أّبرمت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب

روع ــــشـــفعل من أفعال العنف أو الّتهديد به أّيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمكل  « :نهبأ ،)2(منها

اتهم أو حريتهم أو ـأو ترويعهم أو تعريض حيالّناس بين  دف إلى إلقاء الرعبـويه ي فردي أو جماعيـرامـإج

ة أو احتاللها أو خاصــالك العاّمة أو الـق واألمرافــئة أو بأحد المـبيـــضرر بالـلاق اـخطر أو إلحــهم للـنـأم

  .»ة للخطروطنياالستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد ال

جريمة أو شروع فيها أي  « :على أنها ،الجريمة اإلرهابية تفعر  -البند الثالث - المادة نفسوفي 

أو مصالحها ويعاقب عليها أو على رعاياها أو ممتلكاتها  دولترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من ال

المختلفة  دوليةالمن الجرائم اإلرهابية المنصوص عليها في االتفاقيات  عدت، كما )3( »قانونها الداخلي

سالمة الّطيران ضد  الخاّصة بخطف الطائرات أو القرصنة البحرية، واألعمال غير المشروعة الموّجهة

  .)4(بمن فيهم الممثلون الّدبلوماسيون دوليةالين بالحماية األشخاص المشمولضد  المدني والجرائم المرتكبة

واضح ما هو  شكلد بحديّلْم إْذ  ؛انطوى على غموض كبيرأنه  ،السابق التعريف المالحظ على

في قد يدخلها حتما مّما  ؛األعضاء دولربطته االتفاقية بتعريف الّتشريعات الّداخلية للاّلذي  العمل اإلرهابي

لها حرية هذه األخيرة بما أّن  ،يختلف تفسيره من دولة ألخرىحتما سالّتعريف  هذاألّن ؛ )5(قضخانة التّنا

عمل إرهابي ال أنه  على ما دولةعليه تعاقب قد ما ؛ فإّن ، وللّتوضيح أكثرإقرار ما تشاء في قوانينهافي 

لعمل اإلرهابي من دولة هذا باإلضافة إلى الغموض الذي يكتنف مفهوم الغرض من ا ،أخرىتعاقب عليه 

  .إلى أخرى

 دوليال لمكافحة اإلرهاباإلسالمي  تعاونال منظمة معاهدة. د

 منظمةخارجية دول الاعتمدت من قبل مؤتمر وزراء  التي اإلسالمي لتعاونا منظمةعرفت معاهدة 

رسالة عنف  « :أنه اإلرهاب على ،1999 ةلييو ج 1إلى  جوان 28غادوغو خالل الفترة من المنعقد في أو 
                                                           

دار النهضة العربية،  ،)ط.د( ،)دراسة مقارنة( 1998 عامافحة اإلرهاب لاإلرهاب ووسائل مكافحته في االتفاقية العربية لمك ،تهاني علي يحي زياد )1(
   .02، ص 2008القاهرة، 

، الطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبأحمد بن سليمان صالح الربيش، جرائم اإلرهاب وتطبيقاتها المعاصرة،  )2(
  . 27ص  م،2003/ه1424اض، ، الريأكاديمية نايف للعلوم األمنية

  .12بركة بن زامل الحوشان، المرجع السابق، ص  )3(
، أكاديمية الطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبذياب موسى البداينة، التنمية البشرية واإلرهاب في الوطن العربي،  )4(

  .12ص المرجع السابق، معاذ جاسم محمد، عقيل عزيز عودة، : أنظر أيضا. 184 ص م،2010/ه1431، الرياض، نايف للعلوم األمنية
صدارات مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، إ ،)ط.د(، إ)دراسة مقارنة( دوليجرائم اإلرهاب ال محمد متولي، التخطيط االستراتيجي في مكافحة )5(

  .23، ص 2006
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 ماوية واألعرافوهو بهذا مخالف للشرائع الس، عشوائية من مجهول بغير هدف مشروع أو قضية عادلة

 :أنه ،منها لفقرة الثالثة من المادة األولىت اقّرر  قدت في تعريفها للجريمة اإلرهابية، فتوّسعكما  ،»دوليةال

 دولالع في أي من ـالشتراك فيها لغرض إرهابي تقارتكاب جريمة أو الشروع أو ا يقصد بالجريمة اإلرهابية«

المرافق األجنبية والرعايا األجانب المقيمين في ضد  المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها ومصالحها أو

  .)1(»إقليمها يعاقب عليها القانون الداخلي

ر صدّ  مي، والذياإلسال تعاونال منظمةأن نشير إلى ما جاء في مقدمة قرار في هذا الشأن يهمنا 

 ، من ضرورة التفرقة)2(1987 جانفي فيعن مؤتمر القمة اإلسالمي الخامس الذي عقد في دولة الكويت 

ضد  المحتلة شعوبة المشروعة للوطنيأعمال اإلرهاب اإلجرامية غير العادلة وأعمال المقاومة البين 

وبصفة عامة  دوليةإلنسانية واالتفاقيات الاالحتالل األجنبي، وهي مقاومة يقرها القانون السماوي والقيم ا

 ،الفلسطيني في إقامة دولته شعبال حقها لالنتفاضة الفلسطينية و دعمت أكدو ، )3(دوليةال شرعيةتقرها ال

يهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية  اً منظموٕادانة اإلرهاب اإلسرائيلي الذي يمثل إرهابا رسميا 

  .)4(يهموطرد الفلسطينيين من أراض

، دوليةال االتفاقيات والقراراتالفقه و من كل  جاء بها التي يفاتباستقراء التعر ، أنه في األخير نشير إلى 

المتباينة، التعريفات  نتج عنه مجموعة منمّما  ؛ةمتنّوع اتجاهاتتناوله في تّم  ، قددوليال اإلرهاب نّ جد أن

يرجع  دوليال لإلرهابمّوحد عدم االتفاق على تعريف  السبب الرئيسي في نّ وهذا ما يجعلنا نخلص إلى أ

 محددم التوصل إلى تعريف أماالعائق األساسي هي  دولة أو تجمع خاصة بكلدوافع المصلحة ال نّ إلى أ

دول تسمية المجموعة أو  ات أومنظمتسمى مجموعات أو  نّ فليس من الغريب أ ؛لإلرهابومتفق عليه 

، ما دام وراء تلك التسميات اعتبارات سياسية ذات عالقة بمصالح ى أخرىما تستثنبينالدولة اإلرهابية 

   .الدول

                                                           

   .72والتأويل، المرجع السابق، ص بين الغموض  دوليمحمد سعادي، اإلرهاب ال )1(
 التعاونمن مؤتمر الصادر  )30- د( 79""عن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  دفاعبشأن التأكيد على ال )5/19(جاء بمقدمة القرار رقم  )2(

  :، ما يلي1990أوت عام  5جويلية إلى  31التاسع عشر المنعقد بالقاهرة خالل الفترة من  اإلسالمي
« Réitérant sans équivoque son entière convitions quant à la nécessité faire la distinction entre les actes criminels 
de terrorisme injuste perpètres par des individus entre les actes criminels de terrorisme injuste perpétrés par des 
individus, des groupes des Etats et la lutte nationale légitime des peuples colonises qui luttent contre l’occupation 
étrangère quelle soit lutte qui est reconnue par le droit divin, les valeurs humaines et les conventions 
internationales». 

مصر،  -دار النهضة العربية، القاهرة ،)ط.د(، دوليل إلى التدابير العسكرّية لمكافحة اإلرهاب المحمد صافي يوسف، مدى مشروعية لجوء الدو  )3(
  .17 -16، ص 2005

  .27ص ، 2001ربيع وصيف، )14(و) 13(العددان  ،مجلة الفكر السياسي، »مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومة« علي عقلة عرسان،  )4(
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ال يفتح المجال مّما  ؛دوليال واضح لإلرهابو  محددمن قناعتنا بحتمية إيجاد تعريف  انطالقاً وعليه 

ر يم التي دوليةال األحداثضوء على ، و منها العنف األخرى وخاصة المشروعة م محاولة خلطه بصوراأم

نحاول  أنكان علينا  ،هذا التضليلظل  وفي ،اإلرهاب ثوب ةمسلحال مقاومةال إلباستّم  بها العالم اليوم

 وألعنف لاستخدام كل  «: دوليال اإلرهابب ه يقصديبدو لي أنفإّنه  ؛وعليه ،دوليال لإلرهاب وضع تعريف

ئات أو مؤسسات ـشخاص أو هيأضد  دول غير مشروع بواسطة أفراد أو جماعات أو إطارفي  تهديد بهال

من  ينين من خالل نشر حالةــالتأثير على سلطة أو أشخاص مع، بهدف لكات عامة أو خاصةـــأو ممت

   .»من أجل تحقيق أهداف معينة ليس لها أساس من المشروعية الرعب والفزع أو ما شابه ذلك

  مشابهةالعنف ال أشكالعن  دوليال اإلرهاب تمييز: نيالفرع الثا

ظل  وفي ،)1(غيرها من الظواهرجعلها تختلط مع مّما  ؛متعددة أشكاالً  يةاإلرهاب ت األعمالاتخذ

هو  غير واضحعنف األخرى بعض صور البين و بينه  رقالف ناك ،لإلرهاب محددعدم التوصل لتعريف 

رب أشكال العنف المشروعة كحمع بعض  دوليال بل تجاوز الحد إلى اختالط مفهوم اإلرهاب ،األخر

أّن  إال ،في بعض الخصائص اإلرهاب مع قبعض صور العنف قد تتف نّ من أ رغمعلى ال، و )2(العصابات

 األدواتيث ــدوافع أو من حـــسواء من حيث األسباب وال ،)3(هاميزه وتفصله عنتائص صخب دينفر  اإلرهاب

حتم علينا يت من هنا، )4(من حيث المقاصد والغايات أو من حيث المشروعية أو عدمهاحّتى  واألساليب أو

  :على النحو التالي، دوليال اإلرهابتختلط ب التي صور العنفعلى بعض  التعّرف

  العصابات وحرب  دوليال اإلرهاببين  التمييز :أوال

بالرجوع إلى تعريف حرب و  ،)5(توحرب العصابا دوليال اإلرهاببين  تداخل األذهانقد يثور في 

القوات ضد  في نطاق محدود يةنظامتخوضه قوات غير اّلذي  نمط الحربيشير إلى الت انجده العصابات

جماعة من عدد محدود من كل  وتتألف ،ي للحكومة القائمةنظامالجيش الضد  التقليدية أو عسكرّيةال

                                                           

معهد  ،)ط.د(، )لظاهرة اإلرهاب ومقارنتها بالنظم المعاصرة شرعيةدراسة (اإلرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة عبد اهللا إبراهيم ناصر العريفي،  )1(
  .29، ص م1998/ه14/2/1419الدراسات العليا، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، الرياض، 

  .08، ص )ن.ت.د(كتب عربية، القاهرة، منشورات  ،)ط.د(، إسماعيل عبد الفتاح عبد الباقي، اإلرهاب ومحاربته في العالم المعاصر )2(
   .38، ص المرجع السابق، محمد عبد اللطيف عبد العال )3(
، الطبعة األولى، الموسوعة الحديثة للكتاب، )دراسة مقارنة في األحكام الموضوعية(، الجرائم اإلرهابية في القانون الجنائي سعيد صالح الجبوري )4(
 دراسة منشورة ضمن ،»حث اإلرهابيين على التوبة وٕاعادة تأهيل المفرج عنهم «أحمد رأفت رشدي،  :أيضا أنظر. 119، ص 2010 ،)ن.ب.د(

  .188ص  ،2006جامعة نايف العربية للعلوم ا�منية،  ،)ط.د(، ا�رھاب والقرصنة البحريةكتاب 
(5) François Géré, Dictionnaire de La Pensée Stratégique, Larousse, Bordasher, Paris, 2000, pp 7 -8. 
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مناطق بعيدة عن بيدير عمليات الهجوم أو االنسحاب  َرِئْيستحت قيادة  ،)1(على القتالبين المواطنين المدر 

   .)2(العدو

وهي  ،صغيرة ال تخضع لقواعد ثابتة يةنظامحرب هي  حرب العصاباتفإّن  ،بناء على ما سبق

هناك  فإنّ  ،على ذلك ،)3(من أشكال حرب الشوارع، وتتميز بطابع المفاجأة والمباغتة شكلفي أحد أبعادها 

، فكليهما ينطوي على )4(ببعض األساليفي  هماشتراكالنظرًا  ،دوليال اإلرهاببين و  بينهاقدر من التشابه 

ساليب األمن حيث سواء  فوارق بينهمامع ذلك توجد ، )5(ةمختلفويسعيان إلى أهداف سياسية  منظمعنف 

  :فيما يليهو ما سنوضحه ، و )6(طاق األنشطةون عة األشخاص المستهدفين واألهدافالمستخدمة وطبي

 عسكرّيةبممارسة عملياتهم عبر قنوات  يقوم مقاتلو حرب العصابات :األساليب المستخدمةمن حيث  .1

ت اتركيز الهجميتّم  ، حيث)أضرب وأهرب( قاعدة إلىت المفاجئة استنادا ماوب الهجسلة من خالل أديقليت

بأسلوب  همطنشا اإلرهابيونما يمارس بين ،)7(رطةشز الكالحكومية ووحدات الجيش ومراي انمبعلى ال

بين  تمييزالدون يوجهون عملياتهم و  ،)8(لإلرهابيدفة مصلحة المسته يةالضحتحقق  نّ يجب أإْذ  ؛مختلف

 .)9(والمدنية عسكرّيةلا األهدافو المقاتلين وغير المقاتلين 

ما يستهدف مقاتلو حرب العصابات أفراد القوات  غالباً : طبيعة األشخاص المستهدفينمن حيث  .2

يلعبون دورا غير اّلذين  إلى األشخاص اً أيضوقد يوجهون عملياتهم  ؛للحكومة المعادية ةة التابعمسلحال

يقومون ببعض الخدمات لقوات اّلذين  للجيش أو األشخاصالمؤن توريد دي همباشر في المعارك كمتع

، أعمال اإلرهابالمستهدفون ب أما ؛)10(األبرياءال تنال حرب العصابات من المواطنين أنه  ، علىالجيش

لألنشطة هدفًا ون ُيصبحالوزراء أو الزعماء أو المواطنين، فالجميع ما يكونون من غير العسكريين ك غالباً 

  .)11(اإلرهابية دون تمييز

                                                           
(1) Boukra Liess, Le Terrorisme –Définition, Histoire, Idiologie et passage à L’acte, chihab édition, 2006, p 143. 

   .43ص ، 2013 ،)ن.ب.د( ،الطبعة األولى ،دار سردم للطباعة والنشر ،دولياإلرهاب والّصراع ال ،يوسف محمد صادق )2(
، ص 2011األردن، دار الثقافة، ، الطبعة األولى، )رؤية قانونية وتحليلية(مكافحة اإلرهاب في اإلستراتيجية األمريكية ياسين طاهر الياسري،  )3(

50.  
(4) CH. Rousseau, Le Droit des Conflits Armés, pedone, paris, 1983, p 78. 
(5) Elizabeth Ghadwick, «Self –Determination Terrorism and the international Humanitarian Law of Armed 
Conflict», Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p 211.  
(6) Gérard Challiand, Terrorisme et Guérilla, ed, Flammarion, paris, 1985, p 61. 
(7) Leonard and Weinberg: «Introduction to Political Terrorism», New York, Grew Hill publishing company, 1989, 
p 7. 
(8) Bruce Hoffman, La Mécanique Terroriste, Traduite de L’anglais par Bertrand Dietz, Nouveaux Horizons, 
Calmann-Lévy, 20 octobre 1999, p 193. 

  .27المرجع السابق، ص إسماعيل عبد الفتاح عبد الباقي،  )9(
  .248المرجع السابق، ص  ،المقاومة شرعيةو  دوليسهيل حسين الفتالوي، اإلرهاب ال )10(
 ،)الفلسطينية للمقاومة دوليةال شرعيةال أسس إلى خاصة إشارة مع(العام  دوليالقانون ال في ةمسلحال يةشعبال عامر، المقاومة الدين صالح )11(
  .490ص ، 1977 ،ةالعربي، القاهر  الفكر والنشر ودار لطبعل ملتزم ،)ط.د(
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حرب العصابات أسلوب للقتال المحدود، تقوم به فئة من : نطاق األنشطة والعملياتمن حيث . 3

دف هت؛ وال مجموعات صغيرةفي إطار ، )1(ة عن الظروف المعتادة للحروبمختلففي ظروف  ،المقاتلين

 شكلما اإلرهاب قتال غير محدود ال يظهر ببين ،)2(لخصمل ينفسالتدمير الٕانما و  ؛ر عسكرينص إلى تحقيق

 .المقاتلين وغير المقاتلينبين  ، فهو ال يميزَأبرياءمكشوف، وأعماله قد تصيب ضحايا 

ي نمطين من تحقيقها ف إلىيسعى مقاتلو حرب العصابات  التي األهداف لتتمث: األهدافمن حيث  .4

 من الوجودالتخلص النهائي على والعمل المساحات المحتلة  في محاولة تقليص :ىتتلخص األول ،األهداف

فينحصر الهدف في إلحاق  :على الصعيد التكتيكي أما؛ )3(هذا على الصعيد االستراتيجي العسكري األجنبي

بث حين تستهدف العمليات اإلرهابية  في ،)4(أفدح الخسائر المادية والمعنوية في صفوف القوات العادية

كوسيلة  ذلك غاللعن إضعاف معنويات المدنيين من أجل است فضالً  ،عدوالرعب وضرب معنويات ال

  .)5(ضغط على الحكومات أو أطراف النزاع

حرب العصابات و  دوليال اإلرهاببين  الصعب التمييز منأنه  ،الحالية تحليالتال تظهرمع ذلك، 

حرب العصابات في استخدام  نّ في المناطق الحضرية، حيث أ األمر بعملياتتعّلق ي اعندم خصوصاً 

 الثوار لوصف ،تستغل هذا االختالط دولجعل بعض ال)6(المدن ولجوء أفرادها إلى العمليات اإلرهابية

 .ينيةتعليق إسرائيل حول عمليات المقاومة الفلسطالوقوف على  من خاللحظه وهذا ما نال ،)7(اإلرهابيينب

  ة مسلحوأعمال االنتفاضة ال دوليال اإلرهاببين  التمييز :ثانياً 

الجماهير  أتلجف ،عسكرّيةتحت قيادة  هنفسمن تنظيم قعة تحت االحتالل الوا دولةال شعبمكن يت ال

ظهور  نّ ، كما أ)8(لحتمات معينة لمقاومة المنظمأو  أحزابوي تحت قيادة ضأو تنها نفستنظيم  إلىفيها 

تلك إلطاحة بوالتصدي حركات مقاومة ل شكلفي م اظتناال إلى شعوبقد دفع ال ،الدكتاتوريةة األنظم

                                                           

   .44المرجع السابق، ص  ،يوسف محمد صادق )1(
كتاب قدرات  دراسة منشورة ضمن ،»-التجربة المصرية-تجارب عربية ناجحة في تنظيم وتجهيز مكافحة اإلرهاب «نشأت عثمان الهاللي،  )2(

، أكاديمية نايف للعلوم ركز العربي للدراسات األمنية والتدريبالطبعة األولى، دار النشر بالماألجهزة األمنية وأثرها في جهود مكافحة اإلرهاب، 
  .59ص  م،2010/ه1431 ، الرياض،األمنية

(3) Nathalie Cettina, Terrorisme –L’histoire de sa Mondialisation, L’harmattan, France-Italie, 2001, p 16.  
، ص 2010 ،)ن.ب.د(المركز القومي لإلصدارات القانونية،  لدولي، الطبعة األولى،ولية واإلرهاب االد منظمةيوسف حسن يوسف، الجريمة ال )4(

48.  
(5) Adam Garvey, Kathy Pierre, Thomas Ufere, and Charles Whiteside, US National Security Policy, Group 
Memorandum Counter-Terrorism ,2013, p 04. 
(6) Gérard Challiand, op-cit, p 69. 
(7) François Géré, op-cit, p 9. 
(8) Nathalie Cettina, op-cit, p 21. 
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شارك فيها  ،حكم الشاهضد  ية واسعةشعببانتفاضة  1978عام  اإليراني شعب، ومن ذلك قيام الةمنظاأل

   .)1(هنظامإيران و شاه إسقاط تمكن من حيث ، بجميع شرائحه اإليراني شعبال

يب وجرائم عذال القهر وممارسات اإلرهاب والتعمأ نتيجةوأمة  شعبانفجار هي  ،إذناالنتفاضة 

 ؛ما من قبل دولة االحتالل شعبضد  وغير ذلك من الممارسات ،والتهجير واإلبعاد القتل ومصادرة الحرية

قد  ،أنه في هذا اإلطار نشير إلىو ، )2(يفجر بركان الغضب لمواجهة عدو بلغ ذروة بطشه وٕارهابهمّما 

، وفي 1958 عامو  1952 عام ةفي لبنان انتفاض :نذكر منها العديد من االنتفاضاتالوطن العربي  عرف

وانتفاضة  1935 عاموانتفاضة  1933 عاموانتفاضة  1929 عام وانتفاضة 1920 عام فلسطين انتفاضة

  .2001عام سبتمبر  28انتفاضة األقصى المباركة في  أخيراً ، و )3(1987وانتفاضة عام  1936عام 

 وأنهما ؛منهما يقوم على اعتبارات سياسيةكّال  نّ باعتبار أ ،باالنتفاضة دوليال ختلط اإلرهابي

 ، إالّ الحكم القائم نظام إسقاطهدفهما  نّ أ؛ و ويخضعان ألحكام القوانين الداخلية ؛ةمسلحال قوةاليستخدمان 

كاالنتفاضة  شعبارك فيه غالبية اليش ،االنتفاضة عمل جماهيري، فدةيعديختلفان في وجوه  ماأنه

  .)4(القائم نظامجميع الفصائل لمقاومة ال ت، حيث توحد، مثالالفلسطينية

شاملة تكون و  شعبيشترك فيها مجموعة كبيرة من ال نّ ينبغي أفإّنه  ؛الحركة انتفاضةتعُد  لكي

ا تكون االنتفاضة عمل تقتصر على حزب أو فئة معينة، وبهذ؛ وال واالجتماعية يةسياسالى قو لجميع ال

 ابما اإلرهبين، شامل للوضع القائم ّتغييرجماهيري واسع تشارك فيه غالبية الجماهير يرمي إلى إحداث 

االنتفاضة عمل مشروع، عكس اإلرهاب  فإنّ  عمل تقوم به فئة أو شريحة معينة من شرائح المجتمع، ولذا

  .يهغير مشروع مهما كانت األسباب الدافعة إلعمًال  ظلّ ي

 شعببالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث جسدت أهم مراحل نضال ال هاما لعبت االنتفاضة دوراً 

قوات االحتالل سواء ضد  شعبالكل  ةمن خالل انتفاض الحثيث للحصول على استقالله الفلسطيني وسعيه

المقاومة ين ب واإلضرابات أو من خالل الجمع واالعتصامواالحتجاجات الّسلمية من خالل المظاهرات 

أكبر  ،2001ضة الفلسطينية عام االنتفاتعُد  وفي هذا اإلطار، )5(قوات االحتاللضد  ةمسلحوال الّسلمية

عمت االنتفاضة جميع األراضي ؛ فقد اإلسرائيلياالحتالل ضد  ةمسلحعمل تجسدت فيه االنتفاضة ال

                                                           

  .262المقاومة، المرجع السابق، ص  شرعيةو  دوليسهيل حسين الفتالوي، اإلرهاب ال )1(
نظرة مقارنة إلدارة _دوليةزمات الإدارة االنتفاضة الفلسطينية كنموذج إلدارة الّصراعات واأل ،إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ومحمد منصور هيبة )2(

  . 125ص ، 2006 ،اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب ،)ط.د( ،انتفاضة القدس_ انتفاضة الحجارة 
، العراقمؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر،  ،)ط.د(، )يةسياسالحركات الثورية وال( توفيق سلطان اليوزبكي وآخرون، دراسات في الوطن العربي )3(

  .وما بعدها 109، ص 1974
  .262رعية المقاومة، المرجع السابق، ص ين الفتالوي، اإلرهاب الدولي وشسهيل حس )4(
  .127صور هيبة، المرجع السابق، ص نإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ومحمد م )5(
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بطولية  اتعمليشهدت  كونهاب ما تميزت عن غيرهاك ،الفلسطينيةى قو الفلسطينية وتوحدت جميع ال

 . )1(ةستشهاديا

  اإلنسانيةضد  وجرائم الحرب وجرائم اإلبادة والجرائم دوليال اإلرهاببين  التمييز :ثالثاً 

ساعد في ياإلنسانية، ضد  وجرائم اإلبادة والجرائم)2(وجرائم الحرب دوليال اإلرهاببين  إن التمييز

عناصر البين  يجمعاّلذي  التجانس الكبير نّ وأ ، خاصةيدولال تأكيد ذاتية وخصوصية جريمة اإلرهاب

 اإلرهاببين و  بينهاوقع فيه كثيرون بالخلط اّلذي  َخَطأ، كان سببا للدوليال لتلك الجرائم واإلرهاب المادية

 نّ أ ،المقابلبآخرون  َرَأىفي حين  ،دولي إرهابهي  جرائم الحرب نّ الفقهاء أ بعضاعتبر ؛ فقد دوليال

؛ اإلنسانية وجرائم اإلبادةضد  بالنسبة للجرائم أما؛ مسلحهو جريمة حرب في أوقات النزاع ال دوليلا اإلرهاب

ضد  جريمةإّال  اإلرهاب ما هو نّ واعتبر البعض األخر أ ،اإلرهابهي  هذه الجرائم نّ اعتبر البعض أفقد 

   .)3(اإلنسانية زمن السلم

 هامن كلل نّ أو  مسلحالنزاع الترتكب في حالة  عتبارهابا ،ةالسابق عن الجرائم دوليال اإلرهاب يختلف

اتفاقية  المادة الثانية من ين، فجريمة اإلبادة بحسبددمحوتوقيت  ترتكب فيهاّلذي  اإلطارو خصوصيتها 

تعني آيا من األفعال التالية  «: 1948عام  منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليهالاألمم المتحدة 

، وقد )4(»ة أو دينية بصفتها تلكعنصري أو أثنيةالتدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو المرتكبة قصد 

بالنسبة  أما ،)5(1998يوليو  17المعتمد في  دوليةال األساسي للمحكمة الجنائية نظامتبنى هذا التعريف ال

، ولقد )6(1945لعام  نمبورغيث نسبيا ومستمد أساسا من ميثاق نور حد مفهومها؛ فإّن اإلنسانيةضد  للجرائم

   .1998لعام  دوليةال األساسي للمحكمة الجنائية نظامالأشارت إليه المادة السابعة من 

بينه  إلى درجة يصعب التمييز ةالسابق والجرائم دوليال اإلرهاببين  مدى االنطباق الكبير ،الحظن

 نّ أحيث  ،ةمجريللر المادي المكون صنّ الع فيأحيانًا  من األحيان، باعتبارها تشترك معه في الكثير بينهاو 

واستخدام الّناس عامة الجمهور أو جماعة من بين  الرعب والخوفمن منها يهدف إلى خلق حالة كّال 

                                                           

  .262المقاومة، المرجع السابق، ص  شرعيةو  دوليسهيل حسين الفتالوي، اإلرهاب ال )1(
(2) Rahim Kherad, La Compétence de la Cour Pénal internationale, N° 39, Dalloz, paris, 2000, p 587. 
(3) François Géré, op-cit, p 9. 

راه في االنفرادية، أطروحة لنيل شهادة دكتو  دوليةوواقع الممارسات ال دوليبين فاعلية القانون ال دوليعلي لونيسي، آليات مكافحة اإلرهاب ال )4(
  .60 -59، ص 04/07/2012تاريخ المناقشة  الجزائر، القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

  .169، ص 2014اإلنساني، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  دوليآليات تنفيذ القانون الأمنة أمحمدي بوزينة،  )5(
م، ص 2004/ه1425ن اإلرهاب، الطبعة األولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، محمد بن عبد اهللا العميري، موقف اإلسالم م )6(

66.   



ة وأثاره مسلحإشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ال: البـــــــاب األول  

 
30 

، وأنها تستخدم األبرياءتلك الجرائم من وقد يكون ضحايا  ،)1(ةأنها أعمال غير مشروعو  مسلحالعنف ال

غتيال والتعذيب والخطف واالغتصاب وأخذ الرهائن والسلب وتدمير ها كالقتل الجماعي واالنفساألساليب 

اإلشارة  سبق التي إحدى الصور يّتخذ جرائم حرب عندما دوليال اإلرهاب نتضمالمباني دون تمييز، وقد ي

  .)2(اً دولي بارتكاب جرائم جماعية أو تستخدم فيه أسلحة محرمة دوليال اإلرهاب تسّببيبأن  إليها،

دمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو ـــبقصد التأعمال القتل كبت ـارتما المثال إذا  على سبيل

 جوم واسع النطاق أو منهجي موجهـــارتكبت في إطار هأو جريمة إبادة  تكونأو دينية  ةعنصريأو  أثنية

القتل في اإلنسانية، وفي حال ارتكبت أعمال ضد  أية مجموعة من السكان المدنيين تكون جريمةضد 

على خالف ما تقضي به قوانين وأعراف الحرب، تعتبر  دوليةال وغير دوليةال ةمسلحأوقات النزاعات ال

عامة الجمهور أو جماعة من بين  ن الرعبت هذه األعمال بقصد إشاعة حالة مإذا ارتكب أما؛ جرائم حرب

  .)3(إرهابية عماالً أتعتبر  ،األشخاص أو أشخاص معينين ألغراض سياسية

تتميز إْذ  ؛نحدد الفواصل نّ نستطيع أأّننا  إالّ  وتلك الجرائم، دوليال اإلرهاببين  مع التشابه الكبير

ضد  القائم بالعمل في الجريمة ّناحيةنواح، فمن عّدة  في دوليال اإلنسانية عن اإلرهابضد  الجرائم

ضد  وتنفيذا لخطة مرسومة من قبل الدولةباسم الدولة  وند يعملافر أدولة أو إّال يكون  نّ اإلنسانية ال يمكن أ

هم ينتمون إلى عقيدة دينية واحدة أو مذهب سياسي فإنّ  ومن حيث الضحايا جماعة معينة يربطها رابط ما،

مجموعة ضد  من هجوم واسع أو مركزجزُء تكون مقترفة ك نّ اإلنسانية أضد  ويشترط لقيام الجريمة ،)4(واحد

، والضحايا في منظمةأو دولة أو  العمل اإلرهابي فرداً كون الفاعل في ي نّ يمكن أما بينمن المدنيين، 

 ؛وال يشترط ان يكون الهجوم اإلرهابي وتسع النطاق ،بصفة عشوائيةفي الغالب األعمال اإلرهابية يختارون 

  .بل يكفي أن يوجه شخص واحد

بل  ،مدنيينمن ال حوالاألكل  يكون ضحاياه في نّ أالعمل اإلرهابي ال يتطلب  نّ أ ،على ذلك ةدياز 

نوا نّ يمكن أ نفسفي ًيعتبر فعل ما جريمة إبادة و  شكلين أو  لكن قد يحدث، عسكريينلامدنيين أو من ال ُيكو 

ضف أ، )5(الوقت عمل إرهابي، ويكون ذلك إذا ما اجتمعت في الفعل العناصر الالزمة العتباره جريمة إبادة

ينطبق  مراأل نفسارة الرعب واستغالله لتحقيق أهداف سياسية، و قصد األعمال اإلرهابية هو إث نّ إلى ذلك أ

  .اإلنسانيةضد  على جرائم الحرب والجرائم
                                                           

، للصليب األحمر دوليةمختارات من المجلة ال ،»في مصلحة العدالة؟ -دوليةالعدالة في المرحلة االنتقالية والمحكمة الجنائية ال«درازان دوكيتش،  )1(
  .151، ص 2007سبتمبر ، )867(، العدد )89(المجلد 

   .61علي لونيسي، المرجع السابق، ص  )2(
(3) Adam Roberts, Counter-Terrorism, Armed Force and The Laws of War, op-cit, p 02. 

   .96 صزهير عبد القادر النقوزي، المرجع السابق،  )4(
  .63علي لونيسي، المرجع السابق، ص  )5(
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  )1(والعدوان دوليال اإلرهاببين  التمييز :عاً برا

يجب فإّنه  ؛دولة من الدول تهأّيد أو إذا ما قامت به دوليال اإلرهاب نّ ذهب البعض إلى القول أ

 دوليال اإلرهاب الشتراكوذلك  ،جريمة إرهاب دولة من اعتباره بدالً دوان صورة من صور الع اعتباره

رعب لدى سلطات الدولة ال تثير التي منظمةال عسكرّيةاألعمال اليقوم على منهما كل  نّ والعدوان في أ

  .منهما يرمي إلى تحقيق أهداف سياسيةكّال  نّ وأ والمواطنين

تختلف اختالفا  دوليال نرى أن جريمة اإلرهابأّننا  إالّ  ،من تقديرنا لوجهة النظر هذه رغمعلى ال

ضد  جريمة تقع دوليال ما اإلرهاببين ،فقط دوالً إّال  فجريمة العدوان أطرافها ال تكون، جوهريا عن العدوان

نواوأطرافها قد ، هم وحرياتهم األساسيةوقحقسالمة األشخاص و  نّ ، كما أ)2(أفراد أو دول أو جماعات ُيكو 

إّال ، 1974ديسمبر  12الصادر بتاريخ  )3314(رقم الجمعية العامة لقرار  وفقاً ال تقوم  العدوان جريمة

، )3(ال تعتبر عدوانابالعدوان أعمال التهديد  أما أخرىضد  ولةة من قبل دمسلحال قوةباالستخدام الفعلي لل

  .)4(التهديد بهتّم  ما جريمة اإلرهاب تقوم سواء وقع فعل العنف أوبين

  الثاني المطلب

  هأساليبو  دوليال اإلرهاب أشكال

كل  على الوقوففي عدم إمكانية  ، تأثيرا كبيراً دوليال تعريف اإلرهاب فيكان للتباين الكبير 

ها العمل، فالتجارب مازالت ضديرتكب  التي باختالف الجهة ،دوليال اإلرهاب أشكالتتعدد إْذ  ؛أشكاله

قائمين الأهداف اختلفت بدورها باختالف لإلرهاب أساليب  نّ أ تكشف عن صور جديدة لإلرهاب، كما

  :سنبرزه فيما يليوهو ما  ،وأطرهم الفكرية ينظرون منها إليه التي اوية، وباختالف الز بالعمليات اإلرهابية

  دوليال اإلرهاب أشكال: الفـرع األول

فقوا في الغالب على تعداد أنواع اتم أنه ، إالّ دوليال تعريف ظاهرة اإلرهابفي اختالف الفقهاء  رغم

مازالت تكشف عن صور جديدة  دولالوممارسات  شعوبتجارب ال نّ كما أ، )5(دوليال وأشكال اإلرهاب

  :على النحو التالي سنحاول استعراض هذه األشكالوعليه  غيرها، نتها أو تزيد عحد لإلرهاب تقل في

  
                                                           

  .273، ص 2002 ،)ن.ب.د(، ELGAمنشورات  ،)ط.د(العام،  دوليدراسات في القانون الصالح الدين أحمد حمدي،  )1(
  . 197، ص 1992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،)ط.د( الجنائي، دوليعبد اهللا سليمان سليمان، المقدمات األساسية في القانون ال )2(
 ، ص2009، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيعالطبعة األولى،  ،الجزء الثاني ،العام دوليالقانون ال ،سهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوامدة )3(

54.   
  . 27أحمد بن سليمان صالح الربيش، المرجع السابق، ص  )4(

(5) A.P. Schmid et al, Political Terrorism: A new guide to Actors, Authors, concepts, data bases, Theories, and 
literature, revised, expanded and updated edition prepared under the Auspices of the Centre for international 
affairs, Harvard University. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1988, p 48.  
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  لمرتكبيه وفقاً اإلرهاب  شكالأ: أوال

وٕارهاب  ،إرهاب الدولة :هي ةرئيسي شكالثالثة أ إلىمن حيث القائمين به  اإلرهابمكن تقسيم يُ 

 يةاإلرهاب العمليات ، فالدولة قد تركب)1(عانو األ ههذبين  قد يحدث تداخل لكن، اتمنظمال وٕارهاباألفراد 

وسيطرت  نجحت إذاالجماعات اإلرهابية  نّ ، كما أ)2(اإلرهابية بعض الجماعات دعمها أو بواسطة نفسب

 كل، من هنا نتعرض ل)3(ث في عهد الثورة البلشفيةحد كما اإلرهابقد تستمر في استخدام  ؛على السلطة

  :فيما يليهذه األنواع 

 شكليعتمد في ارتكابه على أفراد معينين، سواء عملوا باّلذي  يقصد به اإلرهاب: اإلرهـــــاب الفـــــــردي. 1

 ا اإلرهاب موّجها، وعادة ما يكون هذ)4(منظمةوده جماعات حد في يضم جماعي أو في إطار تنظيم يفرد

يقوم بها األفراد  التي يشمل األعمال «: بأنه عبد اهللا سليمانعرفه ؛ فقد )5(دولة ما أومعين  نظامضد 

نوا نّ أوالعصابات والمجموعات األخرى لحسابهم الخاص دون  6( »مدعومين من قبل دولة ما ُيكو(.  

 دوليال المجتمع أو دولةال سلطة قومقضية تللفت نظر المجتمع إلى الفردي  اإلرهابف هديو 

 اإلرهابيقد يكون الهدف من العمل  اكم ،)7(المطلوبة األهمية إعطائهاعدم  أوتجاهلها  أوبالتغاضي عنها 

 األفرادبل بعض االضطهاد من قبكما قد يدفع الشعور  ،)8(محله أخر نظام إلحاللالقائم  نظامبال اإلطاحة

 إقدامنذكر  ،الفردي اإلرهابومن عمليات ، همضددولة معينة لقيامها بأعمال  مناالنتقام ب قيامهم إلى

   .)9(الشريف اإلبراهيميعلى قتل عدد من المصلين في الحرم  1996الصهيوني عام  باروخ غولد شتاين

                                                           

كتاب اإلرهاب  دراسة منشورة ضمن ،»ٌالت تبحث عن إجابةاؤ تسَ  :ي عصر العولمةاإلرهاب بين األسباب والنتائج ف«عبد العاطي أحمد الصياد،  )1(
، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةالطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبوالعولمة، تقديم عبد العزيز بن صقر الغامدي، 

   .133ص  م،2002/ه1423الرياض، 
   .8ص المرجع السابق، الفتاح عبد الباقي، إسماعيل عبد  )2(

(3) Marie-Héléne Gozzi, le Terrorisme, préfacé par le juge Hean –louis Bruguière, ellipses, 2003, p 09. 
 ،الدراسات االجتماعيةمطبوعات مركز البحوث و  ،الطبعة األولى ،)دراسة ميدانية مقارنة(أحمد فاروق أحمد حسن، اتجاهات الشباب نحو اإلرهاب  )4(

  . 29ص  ،2005القاهرة، 
(5) Marie-Héléne Gozzi, op-cit, p 11. 

 ،العدد األول ،يةسياسالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية وال ،»دوليفي مكافحة اإلرهاب ال دوليدور مجلس األمن ال «، علي مراح )6(
   .399ص  ،2010 ،جامعة الجزائر

 ،)ن.ب.د( ،)ن.د.د(، الطبعة األولى،)دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالم وجرائم الحرب( دوليةد المنعم عبد الخالق، الجرائم المحمد عب )7(
   .109، ص 1989

بن صقر الغامدي، كتاب اإلرهاب والعولمة، تقديم عبد العزيز  دراسة منشورة ضمن ،»التعريف باإلرهاب وأشكاله«عبد الرحمن رشدي الهواري،  )8(
  .09ص  م،2002 -ه1423، الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةالطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب

شريعات والمواثيق دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في ضوء االتجاهات الفقهية والت(النظرية العامة لتعريف اإلرهاب  ،عبد الفتاح سعد منصور )9(
  .332ص ، 2012-2011 ،جمهورية مصر العربية، دار الكتب والوثائق القومية ،)ط.د( ،)دوليةاإلقليمية وال
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سياسي في الدولة من خالل األنشطة والسياسات ال نظاميقوده الاّلذي  قصد به اإلرهابي: ةدولإرهـاب الـ. 2

بقصد إخضاعهم لتسلط ورغبات  ،)1(مواطني الدولةبين  تستهدف نشر الرعب التي شرعيةغير الالحكومية 

تحقيقها بالوسائل المشروعة ال تستطيع الدولة  التي لتحقيق بعض األهداف ،)2(الحكومة في الداخل والخارج

 شكلمتورطة في العمل اإلرهابي بتصبح الدولة  نّ ، ومؤدى ذلك أ)3(المعارضة كاالحتفاظ بالسلطة أو قمع

  .)4(مباشر أو غير مباشر

 ،هانفستقوم بها الدولة ب التي اإلرهابية األعمالالدولة يعني  إرهاب نّ أ «: عبد اهللا سليمان كما يرى

  . )5( »آخرين أناسات من مجموعأو د فراأبه  لة وتتكفله ولو قامدو ترعاه الاّلذي  اإلرهابوكذلك 

التعذيب ك اإلنسانوق حق بانتهاك أجهزتهاقيام الدولة من خالل  إلىهذا التعبير ، ذلككينصرف 

األشخاص أو الجماعات للقيام  دعموالتحريض على العصيان أو  تاماواإلعدالقسري  واإلخفاءوالقتل 

ارسة لإلرهاب من خالل إشاعة الرعب أهداف معينة، وفي هذه الحالة تعتبر الدولة ممضد  بالتفجيرات

   .)6(والخوف ومصادرة الحريات األساسية

، فإذا كان )7(هناك تصنيفين إلرهاب الدولة؛ فإّن إرهاب الدولة بتعدد أسبابه، ومع ذلكتتعدد صور 

 يهتم كان ال إذا أما؛ إرهاب دولة مباشر ماأممباشرة بالهدف من النشاط اإلرهابي نكون  تمّ هإرهاب الدولة ي

اهتمامه على أغراض ثانوية يكون لها تأثير غير مباشر على إحداث  بصنّ يٕانما ؛ و ةمباشر  بالهدف بصورة

  .م إرهاب دولة غير مباشراأمنكون  ،األثر المرجو

 ارتكاب أعمالبأو أشخاص يعملون لحسابها ة دولالأحد أجهزة في قيام  تمثلي :ة المبــاشردولإرهــاب الـ -أ

استهداف رعايا وممتلكات  أو محددكضرب هدف استراتيجي  ،ودهاحد خارج ةإرهابيأعمال ا هبأن  توصف

الرعب في نفوسهم وفرض  ثب ها بغرضشعوبضد  األسلوبهذا الحكومات تنتهج ما وعادة  ،)8(دولة أخرى

نهائيا أو  على تصفيتهمّتعمل ، فتقوم بالتنكيل باألفراد و يةسياسالسيطرتها عليهم وٕاخضاعهم لبرامجها 

 بشعأستخدم تتصفية اإلخوان المسلمين في سورية ومصر و  مثل شعبلقضاء على طائفة معينة من الل

                                                           
(1) Thierry Vareilles, op-cit, p 28. 

   .30أحمد فاروق أحمد حسن، المرجع السابق، ص  )2(
(3) Marie-Héléne Gozzi, op- cit, p 10. 

  .139ص ، 2009الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،)ط.د(، )أصوله الفكرية وكيفية مواجهته( دوليس بسيوني، اإلرهاب الهبة اهللا أحمد خمي )4(
   .396المرجع السابق، ص  ،علي مراح: نقال عن )5(
  .36، ص 2007 الجامعية، الجزائر، المطبوعات الطبعة الثانية، ديوان المعاصر، دوليمعجم في القانون ال اهللا، سعد عمر )6(
   .39 ص، 2008األردن،  -اإلرهاب والعالقات العربية الغربية، الطبعة األولى، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، خليفة عبد السالم الشاوش )7(
  .118ص  ، المرجع السابق،)دراسة قانونية ناقدة( دولي، اإلرهاب المحمد عزيز شكري )8(
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 المثال التقليدي على هذه الصورة سياسة القمع والتصفيات ولعل ،من أفراد هذه الحركة لالنتقاموسائل ال

  .)1(الفلسطيني بشعية في مواجهة السرائيلالسلطات اإل اتبعتها ومازالت تتبعها التي

 إلى أخرىفي دولة  اإلرهابيةالعمليات  إدارة إلىتتدرج من التخطيط  ،ةمختلفيتخذ هذا العمل صورا 

مهمة تنفيذ  كلتو  دولالبعض  هناك حكومات نّ أكما  ،)2(وسائل االنتقال أو األموال أو باألسلحة اإلمداد

ارات الخارجية جهاز االستخب نّ  أ، مثالمن المعروفف ،الخارجية أو األمنيةأجهزتها  إلى اإلرهابيةالعمليات 

، فهو يقوم بخطف لمفي العا إرهابيةنفذت وتنفذ عمليات  التي األجهزةمن أكثر ) الموساد( إسرائيلفي 

نسف أية منشأة تمس وجود  يتورع عن قصف أو؛ وال )3(وجودها خطر عليه نّ أيرى  التي صروتصفية العنا

في  خليل الوزير فأغتال ،المحتلة األراضيقيادات فلسطينية عديدة داخل وخارج  قام بتصفية؛ فقد إسرائيل

داخل  2001أوت  27في  - علي مصطفى أبو - يريبمصطفى الز اغتال كما تونس، ب 1990أفريل  15

  .)4(المحتلة وغيرهم من قيادات المقاومة الفلسطينية األراضي

 ،الفلسطيني شعبالضد  تمارسه إسرائيلذي الّ  ذلك ،من أشكال إرهاب الدولة شكلأخطر ًيعتبر 

 هالهاجانا - إرهابية وّديةقامت بداية على يد عصابات يه؛ فقد ةإرهابيدولة فتاريخ هذه الدولة هو تاريخ 

ت تحّول، وعندما )5(الفلسطيني في دير ياسين وقبية وغزة شعبالضد  مارست أبشع المجازر التي ،–وشتيرن

ضد  ةيومي سياسة فكان اإلرهاب ؛استمرت في نهجها اإلرهابي الغربي دعمل الابات إلى دولة بفعهذه العص

الفلسطيني أثناء  شعبالضد  بارتكاب العديد من جرائم إرهاب الدولةها عن قيام فضالً هذا  ،)6(الفلسطينيين

 ، حيث2000سبتمبر  28بدخول المسجد األقصى الشريف في  شاروناندلعت أعقاب قيام  التي ةنتفاضاال

آالف تشريد قام بقام جيش االحتالل اإلسرائيلي بقتل أالف المواطنين الفلسطينيين ونسف مئات المنازل و 

 .)7(العائالت الفلسطينية

اضطالع الدولة بصورة غير مباشرة  اإلرهابذا النوع من يقصد به: ة غير المباشردولإرهاب ال - ب

 أوة مسلحعصابات  أوتقديم العون لجماعات  أو التستر أومن خالل التشجيع والتحريض  إرهابيةبأعمال 

                                                           

  .49-48ص ، 2011الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، ، دوليةالعالقات الأمير فرج يوسف، مكافحة اإلرهاب في  )1(
See also: The Geneva Declaration on Terrorism, UN General Assembly Doc. A/42/307, 29 May 1987, Annex 
Geneva, 21 March 1987, p 01. 

   .299-298، ص 2008مصر،  -ة لإلرهاب، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة أحمد فتحي سرور، المواجهة القانوني )2(
(3) Marie-Héléne Gozzi, op- cit, p 12. 

  . 43ص  المرجع السابق، العالمي الّراهن، نظاموال دولياإلرهاب ال ،أمل يازجي ومحمد عزيز شكري )4(
  .89، ص 2011 ،سوريا -حمص ،دار اإلرشاد للنشر ،ىالطبعة األول ،اإلسالم واإلرهاب ،سعيد حماش )5(
، الجزء )اإلطار النظري والفكري(كتاب ثقافة المقاومة  دراسة منشورة ضمن ،»جدل حول التوصيف والهدف: المقاومة واإلرهاب«إبراهيم أبراش،  )6(

  . 145، ص 2006منشورات فيالدلفيا، مطبعة الخط العربي، جرش، الطبعة األولى، األول، 
  .83-82العام، المرجع السابق، ص  دولينون الكمال حماد، اإلرهاب والمقاومة في ضوء القا )7(
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بها الخاص أو لحساب دولة لحساّتعمل  ،)1(مجموعات إرهابيةلالدولة عّدة مساتنشيط و  أو قواعد لهم إقامة

وعدم تسليم لهم  لسالحاوتقديم التسهيالت قيام بتمويل اإلرهابيين كال دعمتتعّدد أوجه هذا الأخرى و 

   .)2(يناإلرهابي

اتخاذ خشية  أودية ـورط في حرب تقليــلكي تبتعد عن الت ،ابـاإلرهنوع من ــهذا ال إلىما تلجأ الدولة  غالباً  

الدولة غير  إرهاباألمثلة على ومن  ،)3(عسكرّيةيجنبها مخاطر المواجهة ال حيث، هاضد إجراءاتأي 

محاولتها تدريب وتسليح حركة دولة نيكاراغوا عند ضد  األمريكيةالمباشر ما قامت به الواليات المتحدة 

في  قّررما ت، وهذا نيكاراغواجمهورية ضد  الموجهة عسكرّيةوشبه ال عسكرّيةال أنشطتها طارإالكونترا في 

  .)4(1986يونيو  27 بتاريخ دوليةال محكمة العدل حكم

ما  اً غالبوالذين  ،األشخاصيرتكب بواسطة مجموعة من اّلذي  اإلرهابذلك  هو: اتمنظمإرهاب ال .3

تظهر  نّ تقوم به دول دون أ أوسعيا لتحقيق أهداف سياسية  ،)5(سّرية إرهابيةات منظم شكليكونون على 

 ،اإلرهابيةات منظمال ةأمثلومن قيق أغراضها، تحتوّلى عالنية، ولكن من خالل إنشائها لجماعات معينة ت

 أزمة خصوصاً متوالية  أزمات 1969 عامصادفت في  التي الحمراء األلوية منظمةفي ايطاليا  :نذكر

لذلك اتسم الخط الفكري لأللوية الحمراء  ،بمصدر القرار السياسي قاعدةووعي ال يةسياسالالمشاركة 

مالمحه في السيطرة االقتصادية للشركات تبدو اّلذي  االمبرياليبمواجهة البناء العالمي  ،)6(بالعالمية

 منظمةفي فرنسا ظهرت و  ،األمريكيةي للواليات المتحدة المتعددة الجنسيات والتفوق السياسي االقتصاد

   .)7(العمل المباشر

 لنطاقه وفقاً  اإلرهاب شكالأ :ثانياً 

ل خر ممارسته داصنحتمحلي  إرهاب :انمطين هم إلى ونطاقه من حيث مداه اإلرهابيمكن تقسيم 

  :يمتد عبر الدول وليد وٕارهاب ،الدولة

دون تدّخل أطراف  ةدولالالعنف المحصورة داخل  أعمالرهاب المحلي يقصد باإل: اإلرهــاب المحلــي - 1

تهدف هذه األعمال إلى الحصول و  الدولة نفسجنسية  إلىينتمي الفاعلون والمستهدفون  نّ أشريطة  خارجية

                                                           

الجزائر،  -دار الفارابي ومنشورات المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، بيروت ،)ط.د(الظاهرة وأبعادها النفسية، .... ماجد موريس إبراهيم، اإلرهاب )1(
  . 120، المرجع السابق، ص )دراسة قانونية ناقدة( دولييز شكري، اإلرهاب المحمد عز  :أيضا أنظر. 29، ص 2005

(2) Nathalie Cettina, op-cit, p 147. See also: The Geneva Declaration on Terrorism, op-cit, p 02. 
   .103، ص 2008ر الجامعية الجديدة، مصر، دا ،)ط.د(العام،  دولي، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون السامي جاد عبد الرحمن واصل )3(

Voir aussi: Noam Chomsky, 11/9 Autopsie des Terrorismes, entretiens traduits de l’anglais par Hélène Morita et 
Isabelle Genet, Edition augmentée d’une postface de l’auteur traduites par Étienne Dobenesque, paris, 2011, p 27. 
(5) Nathalie Cettina, op-cit, p 147.  
(6) François Heisbourg, Hyper Terrorisme: La Nouvelle Guerre, Odile Jacob, édition Amazon France, paris, 
octobre 2001, p 12. See also: Marie-Héléne Gozzi, op- cit, p 15. 
(7) Albert Samuel, Le Terrorisme Banditisme ou Guerre Juste, Croissance des jeunes nations, N° 46, janvier 1983, 
p 20. 
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ود الدولة حد يتعّدىوال  ،دولي دعمال يتمتع بأنه  مميزاته منو  قوةسب سياسية عن طريق الاكعلى م

 بمعنى أخر يجب أن يكون الفعل اإلرهابي مستندا إلى عوامل ومفاعيل محلية داخل الدولة، بدءاً  ،)1(معنيةال

األلوية  منظمةومن أمثلة هذا النمط من اإلرهاب ما قامت به  ،)2(من التخطيط وانتهاء بالتنفيذ والتطبيق

  .)3(لطبقة العاملةاتأّييد يطاليين لكسب بعض االضد  من عمليات 1970الحمراء االيطالية عام 

ينتمون  مواطنين أكثر من دولة أو إلى يمتد إلى أراضياّلذي  هو دوليال اإلرهاب :دوليال اإلرهــاب - 2

سواء  دولية اً أطرافتشترك فيه  التي طرافاألحد أكان  إذاإرهابية بصدد أعمال  فنكون ،)4(ةمختلفإلى دول 

كأن ينتمي  جنسيات الضحايا وجنسيات الفاعلينمن حيث تباين  يكون هناكأّن  ؛ةمختلفمن جنسيات  كانوا

ما ينتمي األشخاص واألموال والضحايا إلى دولة أخرى أو عندما تتعدى بين، )5(القائمون بها إلى دولة ما

خاضعا لسيادة  اإلرهابييكون مكان العنف ف ،)6(أثار األعمال اإلرهابية الحدود الجغرافية ألكثر من دولة

نفيذ ـعن مكان الت اإلرهابيوالتجهيز للفعل  اإلعدادالف مكان تاخ أو)7(إليها الفاعلوننتمي دولة أخرى ال ي

  .)8(فنـــطائرات أو الســـكال دوليةال الّنقلوسائل ضد  اإلرهابيوقوع الفعل  أو

قد أشار بعض ف ،بحاجة إلى شروط خاصة دوليإرهاب  بأنه بناء على ما تقدم، فإن وصف الفعل

دول أو عّدة  إال إذا كانت له أثار على دولة واحدة أو ؛دوليةى أن اإلرهاب ال يكتسب الصفة الالفقهاء إل

األشخاص والممتلكات ضد  كان األشخاص القائمين على هذه األعمال قد تصرفوا لحساب دولة ما

فكالهما  ،ليال يختلف كثيرا عن اإلرهاب المح دوليونعتقد أن اإلرهاب ال، الموجودة على إقليم دولة أخرى

يكمن في  بينهما، والخالف الجوهري )9( الناسبين  أعمال عنف تؤدي إلى حالة من الرعب وٕاشاعة الخوف

أو  دولييتميز بوجود الركن ال دولي، في حين اإلرهاب الاإلرهاب المحلي داخل دولة واحدة انحصار أعمال

  .)10( دوليةالصفة ال

                                                           

  . 73ص  ،1954 ،القاهرة، معهد الدراسات العربية ،)ط.د( ،محاضرات في التشريع الجنائي في الدول العربية ،توفيق محمد الشاوي )1(
   .153، المرجع السابق، ص )فكرية وكيفية مواجهتهأصوله ال( دوليهبة اهللا أحمد خميس بسيوني، اإلرهاب ال )2(
  .919، ص 1990، العدد الرابع، ديسمبر يةسياسالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية وال ،»ظاهرة اإلرهاب والقانون «عبد اهللا سليمان،  )3(

(4) Alan.B. Krueger and Jitka Male è- ková, Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal Connection ? 
journal of Economic Perspectives, volume (17), N° 4, 2003, p 12 . 

   .25، ص 2010 ،اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ،)ط.د( اإلرهاب،الخدمة االجتماعية في مجال  ،تركي حسن عبد اهللا أبو العال )5(
   .41 ص، رجع السابقالم، عادل عبد اهللا المسدي )6(
  .33، ص المرجع السابقتركي حسن عبد اهللا أبو العال،  )7(
جامعة بسكرة،  العدد الثالث، ،مجلة المفكر ،»دوليوحركات التحرر الوطني وفقًا ألحكام القانون ال دوليالحدود بين اإلرهاب ال «رمزي حوحو،  )8(

   .159، ص 2004فيفري 
، 2009المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،  ،)ط.د(، )دراسة تحليلية(والمحلي  دوليئم اإلرهاب على المستوى الجراأسامة حسين محي الدين،  )9(

  .42 ، المرجع السابق، صعادل عبد اهللا المسدي: أيضا أنظر .315 ص
   .932ص  المرجع السابق، ،»ظاهرة اإلرهاب والقانون «عبد اهللا سليمان،  )10(
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   اإلرهاب من حيث زمن وقوعه شكالأ: ثالثاً 

ْلم  زمن قعأحدهما يمن اإلرهاب  هناك نوعينلمعيار الزمني ل وفقاً  وأخر زمن النزاعات الس

  .ةمسلحال

، واألعمال اإلرهابية في وقت )1(تقع معظم أعمال اإلرهاب في زمن السلم: زمن السلمفي اإلرهــاب  - 1

سياسية معينة للرغبة في شخصية ضد  السلم، قد تستهدف األشخاص واألرواح والممتلكات، فهي قد توجه

األشخاص العاديين والمدنيين والمنشآت ضد  ، وقد توجه األعمال اإلرهابية)2(محلها إحالل شخصية أخرى

العالم، وهي من أخطر  شعوب، وهذه األخيرة ذائعة وقد عانت منها معظم واألعيان المدنية العائدة للدولة

 .)3(واالستقرار داخل الدولة يترتب عليها زعزعة األمنألّنه  ؛أنواع اإلرهاب

أو داخلية، وفي كلتا الحالتين  دولية ة قد تكونمسلحالنزاعات ال: ةمسلحزمن النزاعات الفي اإلرهــاب  - 2

من قانوني الهاي وجنيف كل  قد تتخلل هذه النزاعات أعمال إرهابية يقوم بها أحد أطراف النزاع، وقد نظم

طلقة اللجوء إلى اإلرهاب كوسيلة من وسائل القتال، كما حظرت تلك ومنعا بصفة م ،هذا النوع من اإلرهاب

مهاجمة على ت على وجوب االقتصار أكدة، و مسلحاإلرهاب زمن النزعات البالقواعد استهداف المدنيين 

  .)5(الضرر بالسكان المدنيينتلحق قد  التي)4(دون المدنية عسكرّيةالمواقع ال

  ليدو ال أشكال أخرى لإلرهاب: عاً برا

  :نذكر منها ما يلي ،، هناك أنواع أخرى لإلرهابسابقاً باإلضافة إلى أشكال اإلرهاب المذكورة 

 بأنه مع علمه بالعملية اإلرهابيةم من خالله الفاعل و يقاّلذي  هو ذلك اإلرهاب :اإلرهــاب االنتحــاري - 1

باستعمال أحزمة حاريين يقومون ـات على تنفيذ عملياتها عبر انتمنظمبعض العمل ت، كما تفهـــسيلقى ح

ويتميز هذا النمط من اإلرهاب باالعتماد  ،)6(تؤدي إلى قتل العديد من األشخاص أو سيارات مفخخة ناسفة

األهداف الحيوية كالسفارات والمطارات ضد  يوجهوعادة ما  ؛)7(على المتفجرات وبكميات كبيرة نسبياً 

                                                           

   .21العالمي الّراهن، المرجع السابق، ص  نظاموال دولياإلرهاب ال ،يز شكريأمل يازجي ومحمد عز  )1(
(2) Marie -Héléne Gozzi, op- cit, p 53. 

، الحقوقية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي )دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية(سالم روضان الموسوي، فعل اإلرهاب والجريمة اإلرهابية  )3(
   .125 -124، ص 2010، لبنان -بيروت

 -125ص  ،المرجع السابق ،سالم روضان الموسوي :أنظر أيضا .91ص  المرجع السابق، أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية لإلرهاب، )4(
126.  

 دوليةإصدار الّلجنة ال ،األحمرللصليب  دوليةمختارات من المجلة ال ،»اإلنساني دولياألعمال اإلرهابية واإلرهاب والقانون ال«، هانز بيتر جاسر )5(
   .116ص  ،2002للصليب األحمر، 

   .922المرجع السابق، ص  ،»ظاهرة اإلرهاب والقانون «عبد اهللا سليمان،  )6(
نايف للعلوم ، أكاديمية دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ،)ط.د(كر ياسين، اإلرهاب باستخدام المتفجرات، و بعبد الرحمن أب )7(

   .26ص  ،م1992/ه1412، الرياض، األمنية
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عتبر مقاومة اقوات االحتالل ضد  لنوع من اإلرهاب إذا نفذهذا ا نّ ويرى البعض أ ،عسكرّيةوالقواعد ال

  .)1(إرهاباً  عدّ المواطنين ضد  نفذت عملياته؛ وٕاذا مشروعة

 )2(بيولوجيةال أو الكيماوية الوسائل فيه ونستخدم اإلرهابيياّلذي  هو اإلرهاب: البيولوجي اإلرهاب - 2

 همفسبأن  ذات الطابع العسكري المواد الكيميائية أو بتصنيع وٕانتاج ومبيدات األعشابالمبيدات الحشرية و 

 (Anthrax) العضوية بكتيريا إنثكس ،اإلرهاب البيولوجي فيوأشهر الجراثيم المستخدمة ، )3(متنفيذ عملّياتهل

هوائية تسّبب شلل  تفرزها بكتيريا ال التي (Botulism) تسّبب مرض الجمرة الخبيثة، سموم البوتيولينيوم

استخدمت الجمرة الخبيثة في الواليات المّتحدة  فمثال، )4( (EVD)يبوال الجذريروس اإلاألعصاب، في

أعضاء الكونغرس والبيت األبيض وممثليها الدبلوماسيين في الخارج، ضد  عبر البريد 2001 األمريكية عام

مناحيم   د حكومةمزجت بالماء لطالبات المدارس الفلسطينية في عه التيمادة العقم  إسرائيل تكما استخدم

    .)5(بيغن

؛ ات من القرن الماضييأواسط السبعين ذلقلق منلمصدرا ظل  ّنووياإلرهاب ال نّ مع أ :ّنووياإلرهاب ال - 3

المئات معرضة للسرقة من قبل  بينهاأنحاء العالم ومن  مختلففي  ّنوويألف سالح  30يوجد حوالي إْذ 

بعض هذه المجموعات مهتمة  نّ رهابية، ومن الواضح أات إمنظمن أو مجرمين قد يبيعونها لـــإرهابيي

  .)6(بنشاط لشراء مثل هذا السالح قاعدةتا أوم شينريكيو والمنظمسعت  ّنوويبالحصول على سالح 

ي العديد ت فوردهناك العديد من األشكال  نّ كما أ، إلرهاب في أغلب الدولل ةياألشكال الرئيسهي  هذه   

أو إجماع من قبل الغالبية العظمى من  أتفاقفيها شبه  التي ا ذكر األشكالارتأين كننال، من الكتابات

في أّننا  ذلك ،عالقة بموضوع الدراسة لها التي األشكال صين في هذا المجال، كذلك ركزنا على تلكتالمخ

  .كالاألشسوف نطابق نماذج الممارسات اإلرهابية اإلسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين مع هذه  حقوقت ال

 دوليال اإلرهابأساليب  :ثانيالفرع ال

 أساليب ووسائل معينة تتناسب إلى ،يتخذهاّلذي  شكلنتهج اإلرهاب في سبيل تحقيق أهدافه وأيا كان الي   

كان ليس من الممكن حصر وٕاذا  ؛يإلرهابلعمل اا منفذي من قبلالمبتغاة كبير مع طبيعة األهداف  حد

وتتغير تبعا  تتعّدد بطريقة ال يمكن حصرهااألخرى هي  ساليب اإلرهابيةاأل فإنّ  ؛اإلرهاب وصور أشكال

                                                           
(1) Daniel Pipies, The Long Shadow: Culture and Politics in the Middle East, New Brunswick, 1989, p 195. 

، ص 2005مركز القومي للنشر، األردن، ال ،)ط.د(ى انتهاك الكرامة اإلنسانية،من انتهاك الّسيادة الدولية حت محمد تيسير التميمي، الحرب القذرة )2(
42.   

(3) Jean François Daguzan, op-cit, p 148. 
  .211، ص 2006 ،)ن.ب.د(مطبعة العشري،  ،)ط.د(التجريم وسبل المواجهة، -منظمةأحمد إبراهيم مصطفى سليمان، اإلرهاب والجريمة ال )4(
  .40، 38مة، المرجع السابق، ص المقاو  شرعيةو  دوليسهيل حسين الفتالوي، اإلرهاب ال )5(
   .34، المرجع السابق، ص محمد متولي )6(
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 ،بيان األساليب الغالبة منهاسنقتصر على ؛ ومن ثّم، الّشخصية القائمة بها وحّتى األسبابللزمان والمكان و 

 رهابيةتتم في مواجهة األشخاص أو األعمال اإل التي سواء تلك دولي لها بعد التي سنركز علىوبالتأكيد 

  :وذلك على النحو التالي ،األموالتمارس في مواجهة  التي

  األشخاصضد  اإلرهابية األعمال :أوال

حّتى  صفاتهم أول أو اتهمسواء كانوا مقصودين لذ األشخاص اإلرهابيةهذه األعمال تلحق 

 ،اإلرهابيةماعات في الغالب بواسطة الدولة أو الج األشخاصضد  األعمال اإلرهابيةترتكب و ، )1(العاديين

القوانين والشرائع  فيفي الحياة المكفول  اإلنسان حقضد  بشاعة لكونها موجهة اإلرهاب أساليبوهي أكثر 

  :على النحو التالي ،تستهدف األشخاص التي بعض األساليب اإلرهابية ورد، وعليه سن)2(السماوية

  االغتياالت .1

يعتقد  ثير على الرأي العام داخل الدولةلها تأ التي لشخصياتبعض ااغتيال صورة  اإلرهاب يّتخذ        

 تلجأ التي يةساليب اإلرهاباألأسلوب االغتيال من أقدم يعد و  ،اغتيالها سيحقق لهم أهدافهم نّ أ اإلرهابيون

 سهولة الوصول إلى الهدف فييميز هذا األسلوب إْذ  ؛)3(أو عشوائي منظم شكلإليها الجماعات اإلرهابية ب

  .)4(تقف وراء الحادث أو منفذيه التي يد الجهةتحد وصعوبة ،أغلب األحيان

لتخلص من شخصية سياسية أو ل ة،ما يكون لدوافع سياسي غالباً  ،االغتيال نّ من أ رغمعلى الو 

موقف سياسي معين أو العدول عن موقف  التخاذتنتمي إليها الضحية  التي توجيه رسالة معينة إلى الجهة

اشتهرت طوائف من األقليات أو قد أنه  ، إالّ )6(إحداث حالة من الفزع والرعب وعدم الطمأنينةب، )5(أخر

من أشهر عمليات أنه  كما ،)7(بالقيام بعمليات اغتيال كثيرة بناءًا على العامل الديني سّريةالجماعات ال

ة قيادات المقاومة الفلسطينية تقوم بها إسرائيل في مواجه التي االغتيال وأكثرها تطورا تلك العمليات

 أحمد ياسينأمثال الشيخ  من الفلسطينيين ذلك قيام الموساد اإلسرائيلي باغتيال العديدمثال و ، )8(وكوادرها

                                                           

الجامعة الجديدة،  دار ،)ط.د(، )العام والفقه اإلسالمي دوليجوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون ال( دولياإلرهاب المنتصر سعيد حمودة،  )1(
   .121ص ، 2008مصر، 

   .177 المرجع السابق، صجمال زايد هالل أبو العين،  )2(
   .32، ص 2007دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  ،)ط.د(حسنين المحمدي بوادي، العالم بين اإلرهاب والديمقراطية،  )3(
   .57، ص 2007 ،القاهرة ،دار األحمدي للنشر ،الطبعة األولى ،طارق فوزي، عصر المقاومة )4(
   .105، ص 2008 ،)ن.ب.د(إيتراك للنشر والتوزيع،  ،)ط.د(العالمي الجديد،  نظامظل الفي  دوليعلي يوسف الشكري، اإلرهاب ال )5(
، القاهرة، كلية الحقوقمطبوعات  ،)ط.د(، )من الدستور 179دراسة مقارنة في ضوء المادة (اإلرهاب ومواجهته جنائيا أحمد أبو مصطفى،  )6(

  .511-510، ص 2008
   .74جع السابق، ص المر محمد بن عبد اهللا العميري،  )7(
 ،2010 ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنةهيثم فالح شهاب،  )8(

   .71ص 
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باستخدام الطائرات والصواريخ الموجهة  هاكما طورت إسرائيل وسائل تنفيذ عمليات، )1(سينتيعبد العزيز الر و

وغيرها من  ،2001 وتفي أ مصطفى أبو عليية الفلسطينية شعبركة الجبهة الكما في عملية اغتيال زعيم ح

  . )2(لقيادات الفلسطينيةلاالغتياالت 

منها اغتيال ، يةسياسالغتياالت االية في تنفيذ األسلحة البيولوج دولالاستخدمت بعض ذلك ك        

محاولة الموساد بحقنه بمواد سامة، و  ديراناب  ستيفـانتية للزعيم والمعارض األوكراني االمخابرات السوفي

  .1997سبتمبر عام  25في  خالد مشعلسم حركة حماس باألردن إالمتحدث بضد  اإلسرائيلي ارتكابها

 1971في عام  دوليال قامت لجنة القانون لذا ،من اإلرهاب األسلوب قمع هذاب دوليال اهتّم المجتمع      

لمواجهة إبرام اتفاقية واشنطن تّم  لذلكو  ،الدبلوماسيينضد  رائمبإعداد معاهدة لقمع ومعاقبة مرتكبي الج

اتفاقية نيويورك  إقرارتّم  كما، 1971 عام جانفي 2 بتاريخ حياة الدبلوماسيين وأسرهمضد  الجرائم المرتكبة

  .)3(اً دولي الشخصيات المحمّيةضد  لمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة 1973ديسمبر  14في 

  )4(ئــنهااحتجاز الر  .2

الّسيطرة المادية على فرد أو مجموعة من األفراد في مكان ما بطريقة ، الّرهائن احتجازيقصد ب       

ثالث على ف الء الرهائن من أجل إجبار طر ؤ هضد  والعنف قوةتفقدهم حريتهم، ولو تطلب ذلك استعمال ال

وبالتالي توظيف الخطر  ،لمساومة عليهماهي  الغاية الرئيسية من وراء احتجاز الرهائنف ،)5(هممطالبتحقيق 

تقف  التي يةسياسالى قو المحدق بحياتهم من أجل تدعيم اإلطار التفاوضي للخاطفين أو لمصلحة ال

للمساومة من أجل تحقيق أهداف يصعب تحقيقها في  اً للخاطفين أوراق رتوفهذه العمليات  نّ كما أ ،)6(ورائهم

 ازدادتما كل ة من تحقيق هدف لها اعتمادا على هذا األسلوبلحمسما تمكنت مجموعة كلظروف عادية، و 

  .المرجو من وراء احتجازها الهدفتحقيق ولكنها وسيلة ل ،)7(اذاته حد فيهدفًا تمسكا به، فالرهينة ليست 

بواسطة  1975مبور عام لكواالب األمريكيةلية صننذكر اقتحام الق ،ز الرهائناجتحت الشهيرة الامن العملي   

 عمالاألبوالقائم  األمريكيل صنهم القبينواحتجاز العاملين فيها من  الياباني األحمرمن الجيش  رادأف

                                                           
(1) Christopher Dobson, Terror the West Fights Back, London, 1982, p 18. 

على حق تقرير المصير، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن  دولياق، مدى تأثير اإلرهاب الفريدة بلفر : أيضا أنظر
   .182، ص 2006/2007الجزائر،  ،عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة

 ، ص2011عة األولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، ، الطب)دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة(محمود داوود يعقوب، المفهوم القانوني لإلرهاب  )2(
452.   

  .38، ص 2000مصر، دار الكتاب الحديث،  ،)ط.د(المتفجرات،  دوليفكري عطا اهللا عبد المهدي، اإلرهاب ال )3(
 (4) Thierry Vareilles, op-cit, p 24. 

   .36ص المرجع السابق،  ،يوسف محمد صادق )5(
   .45السابق، ص المرجع محمد متولي،  )6(
   .34تركي حسن عبد اهللا أبو العال، المرجع السابق، ص  )7(
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 ،عن زمالئهم وسلمتهم ستة ماليين دوالر فأفرجت ،وقد استجابت السلطات اليابانية لمطالبهم ،السويدي

  .)1(سراح الرهائن إطالقليبيا مقابل بطرابلس  إلىتهم وجهزت لهم طائرة خاصة نقل

 أكثرمن مستوى وفي  أكثرعلى  دوليال جاء التحرك ،واتساع نطاقه األسلوبهذا  ، مثلخطورة إزاء

 ،اتفاقيات في هذا الخصوصعّدة  عقدت األمم المتحدةفقد  ،)2(اإلرهابيةللحد من تلك العمليات  من اتجاه

والمعاقبة  دولية لمتمتعين بحمايةاألشخاص اضد  اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة :نذكر منها

 17اتفاقية نيويورك إلدانة احتجاز الرهائن في ، و 1973ديسمبر 16في  أّبرمت التي عليها

  .)3(1979سبتمبر

  المذابح البشرية الجماعية  .3

المدنيين العزل، وهي وسيلة ممقوتة أكثر ضد  ا تتم بواسطة جماعة؛ ألنههي وسيلة إرهابية بال شك

مجموعات بشرية كبيرة الحجم من قبل تنظيمـات ضد  تمارسإنما  ؛فرد معينضد  ا ال توجهألنه ؛من غيرها

عرفهــا  التــي ســتخدم فــي تنفيــذها جميــع وســائل القتــالتو  ،)4(متطرفــة أو أجهــزة تابعــة للدولــة عســكرّيةإرهابيــة و 

ة فــي قطــع رؤوس عشــرات الثــورة الفرنســية فــي عهــد روبيســبير الســيوف واآلالت الحــاد اســتخدمت؛ فقــد العــالم

ات الصـــهيونية قبـــل وبعـــد نشـــأة دولـــة إســـرائيل األســـلحة الناريـــة منظمـــمـــا اســـتخدمت البين، )5(أالف الفرنســـيين

ضــــد  فــــي ارتكــــاب المــــذابح )TNT(تــــي  أنتــــي  ةوالمدفعيــــة الرشاشــــة والمــــواد شــــديدة االنفجــــار ومنهــــا مــــاد

  . )7(1982صبرا وشاتيال عام و ، 1948عامأبريل  9كما في دير ياسين في ، )6(الفلسطينيين

  بما فيهم الموظفون والدبلوماسيون دولية المتمتعين بحماية األشخاصضد  اإلرهاب .4

 يتمتعون بحمايةاّلذين  واألشخاصالدبلوماسيين ضد  الموجهة اإلرهابيةاالعتداءات  تتزايد مابعد

هذه الجرائم  نّ أحيث ، األفعالفاعلية للتصدي لهذه  أكثر إجراءاتتفكر في اتخاذ  دولال بدأت ،دولية

لكون  ،)8(دوليةال القاتتوتر كبير في الع إلى أخروتؤدي من جانب ، أهدافهمعلى تحقيق  اإلرهابيينتساعد 

  .)9( يمثلون دولهم باعتبارهم همدول شعوباعتداءا على يعد ومات الحك اءرؤسو  اءرؤساالعتداء على حياة ال
                                                           

   .30فكري عطا اهللا عبد المهدي، المرجع السابق، ص  )1(
(2) Noemi Gal Or, op-cit, p 76. 

  . 13، ص 2008ائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجز  ،)ط.د(، دوليةأمال يوسفي، عدم مشروعية اإلرهاب في العالقات ال )3(
  .115المرجع السابق، ص إسماعيل عبد الفتاح عبد الباقي،  )4(

(5) Gustav Landauer, La Révolution, édition champ libre, 1974, p 178. Voir aussi: Thierry Vareilles, op-cit, p 24.  
في اغتيال القائد يحيى عياش وضعوا له ه و ، فقد استخدماالغتياالتفي  إسرائيل قبل نمالمادة الرئيسية المستخدمة  يه )TNT(تي  أنتي  ةماد )6(

  .شخص وضعت المادة داخل كاسيت 270كما استخدم في تفجير الطائرة لوكربي التي قتل فيها حوالي ، كمية صغيرة جدا في الجوال بضعة جرامات
   .453محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  )7(
، الطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبايز الجنحي، اإلرهاب الفهم المفروض لإلرهاب المفروض، علي بن ف )8(

  .وما بعدها 34ص  م،2001/ه1421، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم األمنية
   .766، ص 2004 ،)ن.ب.د(لمطبوعات الجامعية، دار ا ،)ط.د(إمام حسانين عطا اهللا، البنيان القانوني لجريمة اإلرهاب،  )9(
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  األموالضد  التي يةاإلرهابعمال األ: ثانياً 

 وٕاتالفهاالخاصة و امة ـــوال العــــــهو اإلضرار باألم والـــاألمضد  ةـمال اإلرهابيـــاألعدف من ــاله

 التي ضحية للعمليات والو وقعحّتى  ،في هذا النوع من اإلرهابهدفًا وتدميرها، وبهذا ال يكون األشخاص 

 الّنقلمتعددة ويتعذر حصرها، فهناك وسائل  دوليال لإلرهابهدفًا تصلح  التي األموال، و نييقوم بها اإلرهابي

، وعليه )1(....كن السياحية والجامعات والمدارسامليات والبنوك والنوادي واألصنالجوي والسفارات والق

  : على النحو التالي ،األمـــوالضد  سنتعرض لبعض األعـــمال اإلرهابيـة

  الطائــرات اختطاف .1

لّما  وذلك ،دوليال اإلرهابخطر جرائم أو  أهممن  قوةسارها بالم ّتغييرو  جريمة اختطاف الطائرات

اختطاف الطائرات وعلى متنها ركاب  نّ ذلك أ ،)2(مة مستخدمي المركبةوسال ألمنه من تهديد مباشر تمثل

خوف الرعب و من الخلق حالة ــمحاولة لإّال  يما ه)3( اءبريوقيام المختطفين بقتل بعض هؤالء األَ  َأْبِرَياء

وتتراوح ، )4(نةأخرى على القرار السياسي لدولة أو سلطة معيبورة أو ــصــرأي العام للتأثير بـال لدىر ـــذعــالو 

دوافع ذاتية ذات جوانب بين  ما قوةوتحويل مسارها بال ةاختطاف الطائر  ةالدوافع الكامنة وراء عملي

عن عالن بسيكولوجية أو مصلحية ودوافع سياسية كالتعبير عن االحتجاج على أوضاع غير مرضية أو اإل

قوم لت، سياسي ما نظامنة أو نطاق أو كأسلوب للضغط على حكومة دولة معيأوسع قضية معينة على 

ينة ـضررا بجماعات مع حقـيل نّ ويمكن أ ،خاذهــعلى ات تقدمـرار سـراجع عن قــلتـين أو لـعديل سلوك معبت

  .أو للمطالبة باإلفراج عن بعض المعتقلين نظامذلك الل حكومة أوـــمناوئة لتلك ال

مقتصرة على عمليات تعُد  ّلمْ  ائراتلطاضد  الموجهة اإلرهابيةالعمليات  نّ أ إلى ـ،اإلشارةتجدر 

وهي رابضة على ة تتعرض لها الطائر  التي األخطارتشمل  أصبحتبل  ؛ةاالستيالء على الطائر و  الخطف

مازالت في مطار  أوالطائرة في الجو قد تقع و و  ،للمطار األرضية المنشآتوكذلك مهاجمة  ؛رض المطارأ

تدمير  حد وقد يصل األمر إلى ،)5(مطارالمباني  إلىوصولها عند  أومحطات الرسو  إحدىفي  أو اإلقالع

طائرة من أجل تدميرها في الجو اعتمادا البواسطة المتفجرات، حيث تودع عبوة ناسفة على متن  ةالطائر 

                                                           

، تحديث أجهزة مكافحة اإلرهاب وتطوير أساليبها، الطبعة األولى، منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، محمد مؤنس محب الدين )1(
  .13م، ص 2006/ه1427الرياض، 

   .480أحمد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص  )2(
   .126، ص 2005، الطبعة األولى، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دوليأبو الخير، تحالفات العولمة العسكرّية والقانون ال السيد أحمد )3(
   .28ص المرجع السابق، فكري عطا اهللا عبد المهدي،  )4(
، 2005دار النهضة العربية، القاهرة، و  والكتاب الجامعي، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة دوليسالمة إسماعيل محمد، مكافحة اإلرهاب ال )5(

   .186ص 
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، )1(تكفي لتدمير الطائرة )Semtex( البالستيك سيمتكسو  ،)TNT( تي أنتي : ، مثلعلى نوع من المتفجرات

 2001سبتمبر عام  11أحداث  برز معوب جديد من اإلرهاب في مجال خطف الطائرات ظهر أسل ذلك،ك

  .)3(بمؤسسات ذات أهمّية لدولة الطائرة رتطمجعلها ت، وهو خطف طائرة و )2(بالطائرات االنتحارية يعّرفبما 

  كـن العامـةاماألبأعمال التخريب  .2

 المنشآتالحيوية والهامة بتخريب وتدمير اإلستراتيجية و  العامة المنشآتا هجمات تتعرض لههي  

ليات صنخارجها كالسفارات والق أوداخل الدولة  المنشآتسواء كانت هذه  ،)4(األهميةوالمؤسسات ذات 

األموال وتشمل إشعال الحرائق وٕالقاء القنابل وتدمير الممتلكات ضد  وهي أعمال ترتكب وشركات الطيران،

  .)5(ة وغيرهايشركات السياحالالعام وتفجير السفارات و  قلالنّ الخاصة والعامة وتخريب وسائل 

     كبير في نفوس ذعر  يحققإْذ  ؛ها شيوعاهذا األسلوب من أسهل األساليب اإلرهابية وأكثر يعد

هذا النوع  نّ كما أ، )7(اإلرهابيين للخطر عرضيت نّ دون أ األبرياءويذهب ضحيته الكثير من  ،)6(المواطنين

، )8(وسهولة هروب المنّفذين هااستخدامو المتفّجرات على الحصول تابعة منفذيه لسهولة يصعب مقاومته وم

تهدف إلى تدمير  التي ابإحدى صور اإلرههي  منشآت الدولةتبر العمليات التخريبية لتدمير كما تع

  .)9(1982في مارس فرنسا ب يد تولوزحد ، ومثال ذلك تفجير محطة سكةاالقتصاد

كافية ة فرص تمنح ا؛ ألنهاإلرهابية تعتبر هذه الوسيلة من أخطر الوسائل: يةير عمليات التفجال.3

هذا أنه  كما، )10(ون القبض عليهدمن مسرح الجريمة مع إمكانية االنسحاب  بنجاحالعملية  مماتإل لإلرهابي

 إلى إضافة ،ماإلعالانتباه الجماهير ووسائل قدرة عالية على جذب  ،يحدث حال وقوعه بأنه يتميز األسلوب

اإلحصائيات  تر اشأ؛ فقد ب األكثر شيوعاالياألسمن عد تو ، )11(األفرادبين  حقق خسائر كبيرةي أسلوبأنه 

                                                           
(1) Thierry Vareilles, op-cit, p 36. 

، 2002أيلول وبعده، الطبعة األولى، دار الطليعة، لبنان،  11ام الهمجيات اإلرهاب، اإلرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل جلبير أشقر، صد )2(
   .17 ص

(3) Mourad Chabbi et Toufik Bourgou, op-cit, p 33. 
  .36تركي حسن عبد اهللا أبو العال، المرجع السابق، ص  )4(

(5) Marie -Héléne Gozzi, op-cit, p 05. See also: John. F. Mupphy, op-cit, pp 278-279. 
  . 32، ص 2002يع، سوريا، دمشق، محمد عمر الحاجي، اإلرهاب الصهيوني، الطبعة األولى، المكتبي للطباعة والنشر والتوز  )6(
   .39المرجع السابق، ص  ،»دوليالتحديد القانوني لجريمة اإلرهاب ال«نبيل أحمد حلمي،  )7(
   .74المرجع السابق، ص محمد بن عبد اهللا العميري،  )8(
   .59ص عبد الرحمن رشدي الهواري، المرجع السابق،  )9(
   .34السابق، ص  تركي حسن عبد اهللا أبو العال، المرجع )10(
، ص 2009 عامال، )24( المجلد جامعة بغداد، ،مجلة العلوم القانونية ،»اإلرهاب والمقاومة بين الشريعة والقانون«حسام عبد األمير خلف،  )11(

، الطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريببل اإلرهاب في هذا القرن، أحمد فالح عموش، مستق: أيضا أنظر. 273
  .78ص  م،2006/ه1427، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم األمنية
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من مجموع العمليات اإلرهابية في  %46تحتل نسبة إْذ  ؛)1(اإلرهابيةتتصدر قائمة العمليات ا أنه إلى

 بسيارة مفخخة قتلت 2005فبراير  14حريري في اغتيال رفيق ال ومن أمثلة ذلك، نذكر حادثة ،)2(العالم

، مذكرا هذا )T.N.T()3( كلغ من مادة 1000بواسطة ما يقارب شخص مئة  أكثر من شخصا وجرح 21

كلغ من  250عند انفجار سيارة تحمل  1989الحادث بحادث وقع في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 

   .)4( في بيروت الغربية معوضرينيه   السابق سيرئالمتفجرات أطاحت بموكب ال

ومازالت إسرائيل استخدمتها  نّ أ؛ و قد سبق ،جميع األساليب المذكورة نّ الحظ أن ،تقدممن خالل ما 

  .الفلسطيني شعبفي مواجهة ال ستخدمهات

  المبحث الثاني

  ةمسلحالمقاومة ال فهومم

، األجنبيةوالسيطرة  لحتالالانتيجة التاريخ  أفرزها التي أحد صور العنفة مسلحمة الالمقاو  عتبرت

ا هحقل إعماالً  حركات المقاومة بمشروعية أعمال دوليةال والممارسة دوليال من اعتراف القانون رغمال علىو 

 نظر إلى حركات المقاومة علىي دائماً ظل  لحتمالأّن ، إّال التحرر واالستقاللبهدف  هامصير في تقرير 

القانوني في مجال  الفراغ إياها باإلرهاب مستغال اً واصفتها شرعيي التشكيك ف محاوال ،حركات إرهابيةا أنه

وٕالصاق تهمة اإلرهاب  ة من محتواها السياسيمسلح، وذلك لمحاولة إفراغ المقاومة التعريف اإلرهاب

  .هاعليبالقائمين 

عند  لختفي هذا التساؤ يسلكن الخالف سرعان ما حول صحة هذه المزاعم، االستفهام ت امتظهر عالبهذا  

مـن  ؛اتهشـرعية وتؤكـد علـى مسـلحفـي المقاومـة ال حـقالتـي تكـرس ال دوليال قواعد القانون أحكام الرجوع إلى

، دوليال اإلرهاببين و  بينهاتتضح معالم التمييز حّتى  ،ةمسلحالمقاومة ال مدلول تعرض إلىال لزاماً هنا كان 

 المقاومــة مــدى مشــروعية نشــير إلــىثــّم  ،ىأولــفــي نقطــة ة مســلحالمقاومــة الب المقصــودتحديــد ب نقومحيــث ســ

  .ةثانيفي نقطة تها تؤكد مشروعي التي واألسانيد ةمسلحال

  

                                                           

ولى، دار النشر بالمركز العربي الطبعة األمحمد فتحي عيد، األساليب والوسائل التقنية اّلتي يستخدمها اإلرهابيون وطرق التصدي لها ومكافحتها،  )1(
  .53ص  م،2001/ه1422، الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةللدراسات األمنية والتدريب

  . 273ص المرجع السابق، حسام عبد األمير خلف،  )2(
(3) Rihab Chaddad, La Résistance Nationale Contre L‘occupation étrangère (cas du Liban), thèse pour obtenir le 
grade de docteur de L’université de Reims, (droit public), présentée et soutenue publiquement le 2 décembre 
2008, p 10. 

- ، بيروتسانشيتا سينها ومفضل خمري، اغتياالت غيرت مجرى التاريخ، ترجمة ضحى الخطيب، الطبعة األولى، الدار العربية للعلوم ناشرون )4(
   .203، ص 2007لبنان، 



ة وأثاره مسلحإشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ال: البـــــــاب األول  

 
45 

  األول المطلب

  ةمسلحال المقاومة تعريف

القتال بالوسائل  تحريربواسطتها تباشر قوات ال ،ة أحد أساليب تقرير المصيرمسلحتعتبر المقاومة ال

فــي الحصــول علــى اســتقاللها  حــقال شــعوبينكــر علــى الاّلــذي تــل أو المح المســتعمرضــد  المتاحــة عســكرّيةال

 لكــن هــذا الخــالف ســرعان مــا يــزول عنــد الرجــوع إلــى قواعــد القــانون ،)1(والتحــّرر مــن الهيمنــة االســتعمارية

العنــف المشــروع والعنــف بــين  ميــزت؛ وٕانمــا مســلحجميــع أنــواع العنــف التحــرم ّلــْم  قواعــده نّ نجــد أإْذ  ؛دوليالــ

ـــ ،)2(عغيـــر المشـــرو  ـــا ت ـــمســـلحالمقاومـــة ال خيرســـم تمـــن هن ـــه  ،)3(دولية كأســـلوب مشـــروع فـــي القـــانون ال وعلي

  .األعمال المشابهة لهابين و  بينهاتمييز الثّم  ة،مسلحلتعريف المقاومة ال نتعرضس

  ةمسلحال المقاومةمدلول : الفرع األول

ة في فقه مسلحالمقاومة ال بدأت معالجة؛ فقد مراحلعّدة ة في تطوره بمسلحتعريف المقاومة المر 

، Mouvement de Résistanceأو Resistanceيعّبر عنه باصطالح ،)4(مفهوم ضّيقمن خالل قانون الحرب 

 تعريفتّم  ،، من هذا المنطلق)5(االحتالل الحربيالغزو و بين و  بينهابط ّيق بالر واّتسم هذا المفهوم الض

قوم بها عناصر ت التي ةمسلحال قوةذلك النشاط المرتبط بال « :ابأنه لهذا المفهوم وفقاً ة مسلحالاومة المق

 المناقشات ، وقد تبنى هذا المفهوم الضيق)6( »حتاللهااية في مواجهة سلطة تقوم بغزو أرض الوطن أو شعب

جنيف اتفاقيات ، و 1907و 1899ومؤتمرات الهاي لعامي  ،1874دارت في مؤتمرات بروكسل لعام  التي

   .)7(1949عام 

اتساعا ثر مفهوم أك تّبلور إلى أّدى، )8(أعقاب الحرب العالمية الثانيةفي  دوليال الواقع نّ غير أ

 دولالمجموعة من فرز أاّلذي  ؛ األمر)9(د العالم أكبر حركة تحررية في التاريخهش؛ فقد ةمسلحللمقاومة ال

في تقرير  شعوبال حق كان أهمهافي إقرار قواعد جديدة  االً استطاعت أن تلعب دورا فع يثاحد مستقّلةال
                                                           

(1) CH. Albert, Du Droit de se Faire Justice Dans La Société Internationale Depuis 1945, L. D. J, paris, 1983, p 39. 
سعد الدين إبراهيم،  تحريركتاب المقاومة المدنية في النضال السياسي،  دراسة منشورة ضمن ،»استخدام الالعنف ضد الظّلم والعدوان«أدم كيرل،  )2(
  .26، ص 1988عربي، عمان، ل، منتدى الفكر ادوليةسلسلة الحوارات ال ،)ط.د(
  .97المقاومة، المرجع السابق، ص  شرعيةو  دوليسهيل حسين الفتالوي، اإلرهاب ال )3(
  .525السابق، ص المرجع ، )أصوله الفكرية وكيفية مواجهته( دولياإلرهاب ال، هبة اهللا أحمد خميس بسيوني )4(

(5) Aziz Hasbi, Les Mouvements Nationaux et le Droit international, édition siauky, Rabat, 1971, pp 22-23. 
(6) Robert Kolb, Sylvain Vité, Le droit de l’occupation militaire, bruylant, 2009, p  06 . 
(7) Thematic Breif, Turning the Stranger into a Partner: The Role and Responsibilities of civil society in 
international humanitarian law formulation and application, program humanitarian policy and conflict research 
Harvard university, Cambridge, p 05. 

  .48المرجع السابق، ص ، العام دوليي القانون الف ةمسلحية الشعبالمقاومة ال صالح الدين عامر، )8(
، ص 1970، القاهرة، )2(، المجلددوليال ، الجمعية المصرية للقانوندوليدراسات في القانون ال ،»ةمسلحمشروعية المقاومة ال «عائشة راتب،  )9(

171.  
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در عن الجمعية االمستعمرة الص شعوبالمنح االستقالل للبالد و  نالبإع ، وتوجت تلك الجهودمصيرها

 المقاومةأصبح ينظر إلى  نعالاإلبموجب هذا  حيث، 1960ديسمبر  14العامة لألمم المتحدة في 

بالمعنى  ةمسلحنوع من المقاومة الأنه  هافي سبيل الحصول على استقالل شعوبتخوضه الاّلذي  ةمسلحال

  .)1(الواسع

 نص من خالل وسعقد  ،1977لعام  األولاإلضافي توكول جنيف و بر  نّ أ ،اإلشارةتجدر كما 

 كاّفةببل  والسيطرة االستعمارية ترتبط باالحتاللتعُد  ّلمْ  التي ،ةمسلحالمقاومة ال مفهوممن  المادة الرابعة

المقاومة الهبة الجماهيرية و بين  أزال التفرقةأنه  كما ،لمصيرها شعوبال ررين تقدو تحول  التي القيود

 إلىالسكان المدنيين اللجوء  حق منأصبح ، لذا من المقاومة جزءاً حيث جعل الهبة الجماهيرية  ةمسلحال

المقاومة د بتحديد المقصو تعرض لنس وعليه، )2(ة سواء كان ذلك أثناء الغزو أو االحتاللمسلحالمقاومة ال

صور العنف األخرى سواء بين و  بينهاالفاصلة حدود تضع ال التي مقوماتهاشير إلى نثّم  ،ةمسلحال

   .المشروعةغير المشروعة منها أو 

  ةمسلحالمقاومة اليد المقصود بتحد :أوال

تقوم بها  التي عمليات القتال «: ابأنه يمكن تعريفها ،ةمسلحمن المفهوم الواسع للمقاومة ال انطالقاً  

ى قو ضد  ة أو القوميةوطنيعن المصالح الدفاعًا  يةنظامة المسلحات القو من غير أفراد ال ةوطنيعناصر 

ونية أو ـــلطة قانـــوجيه ســـراف وتـــنظيم يخضع إلشـــفي إطار تّتعمل العناصر تلك ت ـــبية، سواء كانـــأجن

أو من قواعد خارج هذا  وطنيفوق اإلقليم ال هاّنشاطء باشرت سواو تها الخاصة أو بناءا على مبادر  واقعية

  .»اإلقليم

يها فالوسائل بما  كلفي المقاومة، يعني االستخدام المشروع ل شعوبال حقبأن  ،عمر سعد اهللاويرى 

 قوةالمفروض بالّلْم ظالعدوان وٕازالة االحتالل واالستعمار وتحقيق االستقالل ورفع ال دلر ة، مسلحال قوةال

المواطنين  حق ، كما يعنيدوليال القانون أحكام سياسية مشروعة وهو ما يتفق مع أهدافاً بوصفها ة مسلحال

  .)3(الطغيان والتخلص منهضد  ةمسلحوال الّسلميةفي المقاومة 

                                                           

  .95، ص 1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،)ط.د(الجزائرية،  تحريرالعام وحروب ال دوليمحمد بوسلطان وحماي بكاي، القانون ال )1(
، مذكرة ماجستير في القانون يةتحرير ال المقاومة إطار في ةمسلحال قوةال استخدام مشروعية من المعاصر دوليالقانون ال نصر الدين ريموش، موقف )2(
  .156، ص 2009جامعة الجزائر، ، دوليةوالعالقات ال دوليال
  .53، ص 2005، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شعوب، حقوق اإلنسان وحقوق العمر سعد اهللا )3(
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قيام المقاتلين الساعين نحو الحرية بشن  «: ابأنه ،ةمسلحالمقاومة ال Baxter باكستر كما عرف

األراضي الواقعة تحت السيطرة االستعمارية، بفي تقرير المصير  حقنيل المن أجل  تعمرالمسضد  هجمات

  .)1( »جنبياألاالحتالل ضد  منظمةال المقاومةفي نشاط  أيضاً  لتتمثكما 

 ،مع جماعة باالشتراكقيام شخص بمفرده أو  «: ابأنه ،ةمسلحالمقاومة ال عز الدين فودهوعرف 

 إلىيكون منتميا  نّ أقوات االحتالل دون ضد  ةمسلحات الوطن، بشن هجمو  نفسطواعية بوازع عن ال

  .»يةنظامة المسلحالقوات ال

قوات ضد  ةمسلحيرى إمكانية قيام المقاومة ال ،عز الدين فوده نّ حظ أنال ،هذا التعريفخالل من 

  .)2(االحتالل من شخص بمفرده أو باالشتراك مع الجماعة

وهي تعبير  تحريرة، بحروب المسلحية الشعبوم الواسع للمقاومة اليصف جانب أخر من الفقه المفه

االستعمار في ضد  ة، كما تشمل المقاومةمسلحذا مدلول واسع، بحيث يشمل المفهوم الضيق للمقاومة ال

  .)3(في تقرير المصير حقبصفة عامة من أجل الحصول على ال شعوبالبالد واألقاليم المستعمرة ونضال ال

: ابأنه ،ةمسلحتقوم بالمقاومة ال التي ةوطنيعرف حركات التحرر ال؛ ت الغنيميحمد طلعم أما

الغاضبة  الجماهيرتأّييد وتستمد كيانها من  المغتصبفي استعادة إقليمه  شعبال حق إلىحركات تستند «

بتدريب  تموينها وتقوم عليه لها تستمد منه مركزاً عادة من أقاليم البالد المحيطة  تّتخذعلى المغتصب و 

ال على هزيمة جيوش للمحتل ي اإلرادة الغاصبة حدت تركز جهودها على إمكانياتهابسبب ا أنه ثمّ  قواتها،

  .»منظمةاالحتالل في حرب 

 دعمتها من الشرعيث تستمد ة، حيوطنيي لحركات التحرر الشعبعلى الطابع الالغنيمي  يركز 

تدافع اّلذي  باإلقليمة هذه الحركات باألقاليم المحيطة على عالق وكذلك، ومن سعيها لتحقيق أهدافه يشعبال

  .)4(منظمةتختلف عن الحروب الا أنه تخوضها هذه الحركات من حيث التي عنه وطبيعة الحرب

ة ينهض بها مسلحعمليات قتالية  «: ابأنه ة،مسلحالمقاومة ال عرف، فخليل إسماعيل الحديثي أما

أجنبية غازية أو محتلة سواء ى قو ضد  عن وطنهمدفاعًا  يةنظامة المسلحمقاتلون من غير أفراد القوات ال

                                                           
(1) Baxter, The Géneva Convention of 1949 war of international liberation presented to the international 
symposium non “terrorism and political crimes”, Syracuse, Italy, June, 1973, p 75.  

األولى،  عام، الدولي، المجلة المصرية للقانون الدوليدراسات في القانون ال ،»ة في األراضي المحتلةمسلحشرعية المقاومة ال «عز الدين فوده،  )2(
 .30-29، ص 1969العدد األول، 

 .115علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص : نقال عن )3(
منشأة المعارف، اإلسكندرية،  ،)ط.د(، )العام أو قانون األمم في وقت السلم دوليالقانون ال(غنيمي، الغنيمي الوسيط في السالم محمد طلعت ال )4(

   .347، ص 1993
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وسواء كان نشاطهم العسكري قاصرا على اإلقليم  ،يةشعبهبة  شكل فيين أم منظمومة المقاأفراد أكان 

  .)1( »مالحقة المعتدي خارج اإلقليم إلىالمحتل أم تعداه 

من  تناضلا شعوب تمثل التي حركاتال «: أنه حركات المقاومة على يعّرفف ،جورج أبي صعب أما

  .»تلةمحأراضيها المحتلة من القوات المستعمرة أو ال تحريرلا في تقرير المصير أو هحقأجل الحصول على 

وهو الوصول ّال أ، الحركات تلكهدف ى عل تعريفه لركز من خال ،صعبأبي   جورج نّ أ ظحنال

  .)2(هاي لشعبالطابع ال ىلك علذكو ير، مصالر حرية وتقريفي ال حقلل

تلجأ إليها  التي ةمسلحات الّصراعمجموعة ال «: ابأنه ة،مسلحالمقاومة ال عالء الدين مكي يعّرف

عن المصالح دفاعًا األجنبي العدو ضد  يةنظامة المسلحة، ليست بالضرورة من أفراد القوات الوطنيعناصر 

سواء كانت هذه العناصر  ،ة األجنبية مهما كان شكلهاة أو القومية في سبيل التحرر من السيطر وطنيال

طلقة لى مبادرة ذاتية، مبناء عّتعمل بتوجيه من سلطة سياسية قانونية أو واقعية أو كانت  منظم شكلبّتعمل 

  .)3(»ة أو خارجهاوطنياألراضي اإلقليمية والمن أعمالها 

 ،ذات الطابع العسكري العملياتتلك  «: ابأنه ،لالحتالل ةمسلحالمة و المقا هيثم حسن موسىعرف 

ة من غير وطنيأو بواسطة عناصر  يةنظامة المسلحة من قبل القوات المسلحال قوةوالتي تستخدم فيها ال

 سلطات القائمة باالحتالل أو قواتها ومراكزها فوق األراضي المحتلة أوضد  ، وتنفذيةنظامأفراد القوات ال

 وطنيذلك الدافع ال إلىالدولة المحتلة أو خارجها، يدفعهم  إقليما فوق وما في حكمه عسكرّيةاألهداف الضد 

سواء كانت تلك  المحتلين منها وطرداألراضي  تحريرعن البالد ومقاومة االحتالل في سبيل  دفاعفي ال

بناء على ّتعمل إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت  فيّتعمل العناصر 

المحتل ذاته أو من قواعد خارج هذا  وطنيال اإلقليمرتها الخاصة وسواء باشرت هذا النشاط فوق مباد

   .)4( »اإلقليم

 في األردنبالصادرة عن مركز دراسات الشرق األوسط  ،وثيقة مفهوم اإلرهاب والمقـاومة تعرفكما 

ة لدرء مسلحال قوةئل بما فيها الالوسا كلاستخدام مشروع ل «: ابأنه ،ةمسلحالالمقاومة  2003عام  يوليو

                                                           

، العدد عربيةمركز دراسات الوحدة ال ،مجلة المستقبل العربي ،»لتقرير المصير دوليالمقاومة واإلرهاب في اإلطار ال«عبد الغني عماد، : نقال عن )1(
   .29، ص 2002، بيروت، يناير )275(
  .61ص ، 2005 ،)ن.ب.د(دون دار نشر،  والمقاومة في العراق، الطبعة الثانية،االحتالل  تنازع المشروعية بين ،خليل إسماعيل الحديثي )2(

See also: George Abi Saab, Wars of National Liberation and the Law of War and Etude international Law, volume 
(3), 1972, p 680. 

، يةسياسرسالة ماجستير في العلوم ال ،ةمسلحية للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة السياسخالد كريم خالد المشاقبة، األبعاد القانونية وال: نقال عن )3(
  .61، ص 2007 ،المملكة األردنية الهاشمية ،جامعة أل البيت ،معهد بيت الحكمة

أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة عين شمس،  ،دوليةومقاومة االحتالل في العالقات ال دولي، التفرقة بين اإلرهاب الهيثم موسى حسن )4(
  .214ص  ،1999 الجمهورية العربية المصرية،
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سياسية  أهدافاً ة بوصفها مسلحال قوةبالّلْم ظالعدوان وٕازالة االحتالل واالستعمار وتحقيق االستقالل ورفع ال

  .)1( »وتؤيده الشريعة اإلسالمية دوليال وهو ما يتفق مع القانون ،مشروعة

 :ابأنه ،)Guérilla(ة تحت وصف لحمسعرفت المقاومة ال؛ للصليب األحمر دوليةال الّلجنة أما

األمين العام أما  ،»ةمسلحوسيلة خاصة من وسائل شن الحرب وليست طائفة من طوائف النزاعات ال«

يولوجية اجتماعية مناهضة دأي ةوطنيات راعصأو  تحريرحروب «: ابأنه عرفها لألمم المتحدة

  .)2(»لالستعمار

تقوم به مجموعات  مسلحير المصير، وتعرف بأنها نضال ة آلية لتقر مسلحبهذا تعتبر المقاومة ال

من اّلذين ال  ل المقاوم أو أنصارهم أو متطوعينسواء كان أولئك األفراد المنخرطين في العم منظمة

، )3(ية التابعة لألطراف المتحاربة، والذين يقومون بعمليات عسكرّيةنظامة المسلحًيعتبرون من أفراد القوات ال

 عسكرّيةاألهداف الضد  لطات القائمة باالحتالل أو قواتها أو مراكزها فوق األراضي المحتلة أوالسضد  تنفذ

عن الوطن  دفاعللّسعي ، يدفعهم إلى ذلك الم الدولة المحتلة ذاتها أو خارجهوما في حكمها فوق إقلي

يم يخضع إلشراف في إطار تنظ ونعملي واسواء كان حتلةضي الماألرا تحريرومقاومة االحتالل في سبيل 

هذا النشاط فوق  واالخاصة، سواء باشر  مبناء على مبادرته ونعملوا يوتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كان

  .هالمحتل ذاته أو من قواعد خارج اإلقليم

وكان أسلوب حرب  ،منذ القدم باستخدام أساليب خاصة في قتالها ةمسلحالتميزت حروب المقاومة 

في العالم  ةمسلحاللجأت إليها حركات المقاومة  التي أبرز األساليب سّريةت الفدائية الوالعملّيا العصابات

وتستند حرب العصابات على  ،)Guérillas( الحرب الّصغيرةتسمية  أيضاً عبر التاريخ الحديث، ويطلق عليها 

   .)4(ر اإلمكانقد االشتباك تجّنبمع  والكمائن أساسا في الغارات والمباغتة لتتمثأساليب وتقنيات 

في مقاومة االحتالل من أجل التحرر من  شعوبال حق نّ ألّنا  ة، يتضحالسابقالتعريفات خالل من 

ا في هحقبما في ذلك  المعاصر دوليال أحكام ومبادئ القانونكل  مشروع كرسته حق التبعية واالستعمار هو

 شرعيةال مشروعة تتفق مع قرارات الا، من هنا تعتبر هذه األعمهحقمغتصبي ضد  والعنف قوةاستعمال ال

  .ةمسلحعلى مقومات المقاومة ال الوقوفأوضح من خالل  شكلوهذا ما سيتجلى ب ،دوليةال

  

  

                                                           
(1) Concepts of Terrorism and Resistance An Arabic-Islamic Understanding Amman–Jordan, May, 2003, p 7. 

  .248 المرجع السابق، ص باسم كريم سويدان الجنابي، )2( 
(3) Crooke Alastair, Resistance: The Essence of the Islamist Revolution, Pluto Press, London, 2009, p 23. 
(4) Charles Rojzman, La Peste émotionnelle, La Violence Politique, centre universitaire de paris, Edition RES, 
2003, p 115. 
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 ةمسلحال مقومات المقاومة :ثانياً 

 ومقومات أساسيةعناصر ترتكز على  نّ أالبد  ،شرعي إطارة في مسلحالمقاومة التمارس  يلك

يرى معظم  لهذا؛ )1(مشروعيتهاعناصر بدون هذه المقومات تفقد ف، تميزها عن غيرها من أنواع العنف

هي  ها عمليات المقاومةضدتجري  التيى قو ال عنصرو  وطنيوالدافع الي، شعبالنشاط ال نّ أ الفقهاء

عرض نسوف عليه ، و )2( والسيما اإلرهاب األخرى عن أنواع العنفة مسلحالمقاومة التميز  التي المرتكزات

  : لنحو التاليعلى ا هال

السكان المدنيين في مقاومة  حق علىومن بعده الفقه الحديث  القديم دوليال الفقه أكد :يشعبالنشاط ال .1

ال يمكن الحديث عن وبهذا ، شرعيةتكفل تمتع المقاومة بال التي ، مع مراعاة بعض الضوابط)3(المحتل

 قوات االحتالل،ضد  عسكرّيةبقيادة مقاومة  شعبلإذا قام مجموعة من أفراد ا، إّال )4(ةمسلحية شعبمقاومة 

ترمي إلى  التي ةوطنيال تحريرية في عمليات المقاومة وحركات الشعبالمشاركة ال ازدادت؛ فقد وٕازاء ذلك

بها المَسلم أصبحت مقاومة االحتالل من األمور حّتى  ملموس شكل، ب)5(عن الوطن ووجوده وأمنه دفاعال

عن بكرة أبيه باالشتراك في  شعبيقوم ال نّ ال يشترط أأنه  تجب اإلشارة، مع ذلك ،)6(دوليال في القانون

في مجموعه مع تلك  شعبيتعاطف ال نّ يلزم أ؛ وٕانما يشعبيتحقق لها الطابع الحّتى  ةمسلحالمقاومة ال

م النبيلة الرامية من أجل تحقيق أهدافهعّدة يقدم لهم العون والمسا نّ أو  ؛بأعمال المقاومةتقوم  التي العناصر

  .)7(الوطن تحريرإلى 

من قبيل ًيعتبر جنبي ال األالعدو ضد  ةمسلحيقوم به أفراد القوات الاّلذي  النشاط نّ به أالمَسلم من         

اّلذي  العمل الحربيًيعتبر وال  الدولة تّبعت يةنظامة قوات مسلحالقوات ال نّ ة، ذلك أمسلحية الشعبالمقاومة ال

  .ة، بل هو ممارسة للحرب بالمعنى التقليديمسلحلصد عدو أجنبي من قبيل المقاومة ال تقوم به

  

                                                           

  .762ص ، 2004، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، العام دوليالوسيط في القانون ال، أحمد أبو الوفا )1(
  .43، ص 2002ة العربية، جويلية ، إصدار مركز دراسات الوحد)25(، العدد مجلة المستقبل العربي ،»دوليتحديات اإلرهاب ال«إدريس لكريني،  )2(
  .407، ص 2005، الطبعة األولى، دار السالم، بيروت، دوليةخالد الوجعاني، حق المقاومة في القرارات ال )3(
 ،»دراسة تطبيقية على الوضع في العراق(ة مسلحية الشعبمدى مشروعية أخذ الرهائن من قبل حركات المقاومة ال «أحمد فوزي عبد المنعم،  )4(

والعدالة الجنائية،  دولينزيه نعيم شالال، اإلرهاب ال: أيضا أنظر. 116، ص 2007، المجلد الثالث والستون، مصر، دوليالمجلة المصرية للقانون ال
  .41، ص 2006لبنان،  - الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

، ص 2010جامعة بسكرة، ديسمبر ،)6(العدد  ،مجلة المفكر ،»دوليفي القانون ال في تكييف المقاومة دوليةالجهود ال«محمد الصالح روان،  )5( 
139.  

 (6) Gérard chaliand, Terrorisme et Guérillas, Edition Flammarion, paris, 1985, p 64.  
، )أفاق وتحديات( اإلنساني دوليانون الكتاب الق دراسة منشورة ضمن ،»مقاومة االحتالل شرعيةاإلنساني و  دوليالقانون ال «محمد مجذوب،  )7(

  .314ص ، 2005، لبنان، الحقوقيةالمؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، الجزء األول، الطبعة األولى، منشورات الحلبي 
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  ؟شعبعن المقصود بال تَساُؤلٌ ثار ي ،)1(ةمسلحلمقاومة الي لشعببحث النشاط ال إطارلكن في 

يرتبطون بالدولة اّلذين  ألفرادا، مجموعة شعبالمقصود بال نّ أ إلى دوليال ذهب جانب من الفقه

ما ذهب جانب أخر من بين، )2(سياسية وقانونية ويلتزمون نحوها بالخضوع في مقابل تمتعهم بحمايتها برابطة

ا في عنصر عند النظر إليه بوصفه يتّم إنما  ؛السابقعلى النحو  شعبيد مفهوم التحد أنّ  القول إلىالفقه 

وجود للدولة  ثّمةة ال يكون فيها في حال قومة كثيرا ما تمسلحكات المقاومة الكانت حر ؛ وٕاذا تكوين الدولة

 شعبيقتصر مفهوم ال نّ لذا ال يمكن أ ؛إنشاء دولةبهدف  المقاومة نشأت؛ فقد )3(بالمعنى القانوني المعروف

  .)4(أبعد من الدولة إلىتمتد  التي شعبجماعة ال إلىيمتد  نّ بل يجب أعلى المدلول القانوني 

يثيره تفسير كلمة اّلذي  من الخالف رغمبال « :أنه علىبقوله،  صالح الدين عامرعليه  كدأهذا ما 

نا نرى األخذ بمفهوم أفراد فإنّ  تقرير المصير، حق العام، وخاصة عند دراسة دوليال في القانون شعب

يرتبطون بمجموعة من الروابط العامة المشتركة ويتطلعون إلى مصير ومستقبل اّلذين  الجماعة اإلقليمية

أّن  ،محمود مجذوبيرى  ،كذلك .»ةمسلحممارسة المقاومة ال حق يكون لهاّلذي  شعبيد التحد واحد، عند

اّلذين  مجموعة األفراد «: ةمسلحله ممارسة المقاومة ال حقياّلذي  شعببمفهوم ال دوليال المقصود في الفقه

العوامل ينتمون إلى وطن واحد وتجمعهم روابط مشتركة في اللغة والتاريخ أو التراث أو غير ذلك من 

  .)5(»القومية سواء كانوا مقيمين فيه أو غير مقيمين

 ،شرط أساسي الستمرار المقاومة ووصولها ألهدافها ،يشعبوالتعاطف ال دعمال نّ أثبتت التجارب أ

ة وطنياللبناني حول المقاومة ال شعبال لتفافإ لعلو  ة،مسلحالمقاومة ال شرعية دعميتأّييد هذا ال نّ كما أ

  .)6(على ذلك مثال أبرز، ثلة في حزب اهللاممالاللبنانية 

 بها ميزتت التي هم العناصرأمن العدو ضد  ةمسلحال قوةاستخدام الًيعتبر  :ةمسلحال قوةاستخدام ال .2

في  عسكرّيةباستخدام الوسائل ال ،مسلحاألسلوب الالمقاومة حركات  تّبعت نّ أالبد  إذْ  ،)7(ةمسلحلمقاومة الا

 دوليال القانون ته قواعدقّرر لّما  وفقاً أساليب الحرب تتقيد في ذلك بوسائل و  نّ لى أعالعدو ضد  قتالها

                                                           

  .44المرجع السابق، ص  العام، دوليالقانون ال في ةمسلحال يةشعبال المقاومة عامر، الدين صالح )1( 
  . 122شكري، المرجع السابق، ص  علي يوسف )2( 
   .239سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )3(

(4) Rihab Chaddad, op- cit, pp 14-15. 
، دوليالمعاصرة، بحث علمي مقدم لنيل درجة الدبلوم في القانون ال دوليةخولة محي الدين يوسف، حق مقاومة االحتالل في ضوء المتغيرات ال )5(

  .47، ص 2004 دمشق، كلية الحقوق، سوريا، جامعة
بعملية عناقيد الغضب ضد لبنان، حيث نقل  إسرائيلعقب قيام  ،15/10/1996هذا ما نقله ديفيد هرست مراسل صحيفة الغارديان البريطانية في  )6(

ركة المقاومة اللبنانية وحزب اهللا ضد االحتالل يقول كلنا مع ح ،اللبناني وألول مّرة عقب الحرب األهلية شعبإن ال" :صورة حية للتفاعل بقوله
  .48، المرجع السابق، ص خولة محي الدين يوسف: لمزيد من المعلومات راجع". اإلسرائيلي

  .132المقاومة، المرجع السابق، ص  شرعيةو  دوليسهيل حسين الفتالوي، اإلرهاب ال )7(
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في  )Guérilla Tactics(أسلوب حرب العصابات  ةمسلحال ما يستخدم أفراد المقاومة غالباً و  ،)1(اإلنساني

ة غير مسلحالنزاعات ال والتي تتناسب مع حالة ،تمتع بها هذا األسلوبي التي نتيجة المزاياالعدو ضد  مقتاله

ة ترتبط بذلك األسلوب في جميع األحوال، فكثيرا ما مسلحالمقاومة ال نّ ذلك ال يعني أ نّ على أ ؛)2(المتكافئة

وتعد  الجيوشبين  جّرىت التي ار المعاركفي معارك واسعة النطاق على غر العدو تشتبك قوات المقاومة مع 

  .)3(على ذلك مثال الجزائرية أبرز تحريرألخير وحرب الطورها افي سالفية و اليوغ تحريرحرب ال

أنه  :ات أهمهاما يميز حرب العصابات كوسيلة للقتال هو ما يحققه هذا األسلوب من ميز  نّ غير أ

أساسا في الغارات والكمائن والتخريب، مع تجّنب قدر اإلمكان  لتتمثوأساليب وتقنيات  يعتمد على التكتيك

من  إلحاق أكبر قدر، بهدف ات االحتاللسلطبتوجيه ضربات مؤثرة ومتالحقة ل ،)4(مع العدو االشتباك

، حركات المقاومة بعضأعمال  تجّلى من خالل هذا ماو  ،االمعنوية والمادية في صفوفهالخسائر البشرية و 

إسرائيل  المقاومة تجبر أ كما ،)5(االحتالل اإلسرائيليضد  هذا األسلوب تنتهجا التي كالمقاومة الّلبنانية

  .)6( 2005عام خاصة على االنسحاب ولو بقدر يسير من األراضي الفلسطينية المحتلة 

نتيجة  شعبمن جانب ال طبيعي ة كرد فعلمسلحالمقاومة التنشأ : االحتالل األجنبيى قو  استهداف. 3

للحصول على رض الوطن عن أ دفاعلل شعبفيهب أفراد ال، )7(لالعتداء واالحتاللطن تعرض الو 

األراضي بسواء للعدو  عسكرّيةتستهدف اآللة ال نّ ينبغي أتبقى المقاومة مشروعة، حّتى ؛ ومن ثّم، االستقالل

ة، مسلحفراد المقاومة الأهداف مشروعة أل عسكرّيةاألهداف ال فإنّ  وبالتالي، )8(ذاتهالعدو المحتلة أو أراضي 

ى قو في توازن ال االختالل، بغض النظر عن طبيعتها بحكم والوسائل األساليب مختلفويمكنهم مهاجمتها ب

، ومن هذه )9(ممارسة أساليب تختلف عن أساليب القتال المعتادة إلىيحتم على أفراد المقاومة اللجوء اّلذي 

  .لوب حرب العصاباتأس ٕاتباعو  الوسائل القيام بأعمال التخريب

                                                           
(1) Anna Segall, Punishing Violations of International Humanitarian Law at the National Level: a guide for 
common law states, drawing on the meeting of experts (geneva, 11-13 November 1998), international Committee 
of the Red Cross, Geneva, October 2001, p 29. Voir aussi: Charles Rojzman, op- cit, p 115.  
(2) Noëlle Higgins, The Application of International Humanitarian Law to Wars of National Liberation, Journal of 
humanitarian assistance, posted April 2004, p 02. Cite as: www.jha.ac/articles/a132.pdf 

  .45ص المرجع السابق،  العام، دوليالالقانون  في ةمسلحال يةشعبال المقاومة عامر، الدين صالح )3(
(4) CH.Rousseau, Le Droit des Conflits Armés, paris, pedone, p 78.  
(5) D. Bindschidler, Reconsidération du Droit des Conflits Armés, conférence sur le droit des conflits armés 
Genève, sep, 1959, p 68. 

حقوق الطبع والنشر  ،)ط.د(المعاصر،  دوليقواعد القانون ال ءوالمقاومة المشروعة في ضو دوليمتولي، الفرق بين اإلرهاب الرجب عبد المنعم  )6(
   .205ص ، 2010 ،)ن.ب.د(محفوظة للمؤلف، 

  .46ص المرجع السابق،  ،العام دوليالقانون ال في ةمسلحال يةشعبال عامر، المقاومة الدين صالح )7(
  .122ص المرجع السابق،  ،الشكريعلي يوسف  )8(
، 1990بنغازي،  ،، الطبعة األولى، إصدار جامعة القار يونس)الجنائي دوليوأهم جرائمه في القانون ال مفهومه(مصطفى مصباح دبارة، اإلرهاب  )9(

  .231ص 
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يقودها  تيال عن الثورةة مسلحالمقاومة الالقوات المحتلة هو ما يميز  استهداف عنصر نّ كما أ

تندلع  التي كما تختلف عن الحرب األهلية ،عن حرب االنفصال ويميزها ،نظامبالمن أجل اإلطاحة  شعبال

  .)1(الحكملسيطرة على لفئات من المواطنين بين  داخل الوطن

عن دفاعًا لحمل السالح ويدفعهم  شعبيعم أفراد الاّلذي  وطنيفي الشعور ال تمثلي: وطنيالدافع ال .4

من  يطرحاّلذي  ُسَؤاللكن ال، )2(العدوان الخارجي أو من أجل تخليص األرض من االحتاللضد  همأرض

هو األثر المترتب على ة، وما مسلحالتنظيم أحد عناصر المقاومة الًيعتبر ، هل هو هذه الدراسة خالل

  .ة؟مسلحانعدام التنظيم لدى حركات المقاومة ال

 تضمجبهة واسعة  غالباً ويتخذ  :سياسي األولين، ة عادة من جناحمسلحتتألف حركات المقاومة ال

والجناح الثاني جناح  ،ةمسلحتؤمن بأهداف حركات المقاومة ال التي االتجاهات والطوائف الدينية كاّفة

وقد ميزت  ،ةمسلحال قوةاستخدام ال ميقع على عاتقه ،ينمسلحال ةالمقاومأفراد في مجموعة  تمثلي :عسكري

 عامذلك مؤتمرات بروكسل ل قبل، وسبقتها 1949لعام الخاصة بمعاملة األسرى اتفاقية جنيف الثالثة 

التنظيم  رعنصاستنادا إلى توافر  ؛نوعين من حركات المقاومةبين  1907و 1899 يوالهاي لعام 1864

 متى توافرت في من هنا ،)3(الهبة الجماهيريةبين و  بينهاق الفر  يوضحوهو ما  ؛من عدمه ةحركالفي 

، إّال أّن افتقادها دوليةال شرعيةة العناصر والمقومات السابقة؛ فإّن أعمالها تكتسب المسلحالمقاومة ال

 .نفي الشرعية عنهاإعالنه ال ي لعنصر التنظيم أو عدم

  مشابهةالعنف ال أشكالعن ة مسلحتمييز المقاومة ال: الفرع الثاني

تختلط  أخرىأشكال عنف  ثّمة نّ أ ناة، وجدمسلحاومة التقوم عليها المق التي يد المقوماتتحد بعد

العنف  أشكالعن ة مسلحالمقاومة اللذا ومن ألجل تمييز ، تختلف عنها في الجوهر والغاية ولكن معها

   :التاليةالنقاط  تعرض إلىنس، مشابهةال

  الحرب األهليةة و مسلحالمقاومة البين  التمييز :أوال

 التي يةــتلك العمليات الفدائهي  الحرب األهلية نّ أ ،دوليال القانون بها فيالمَسلم من المبادئ 

من )4(وطنيالجتماعي اال أو قتصاديأو اال سياسيال نظامال ّتغييروتهدف إلى تجري في إطار دولة واحدة 

   .)5(السلطة إلىبغرض الوصول  خالل استعمال الثوار لوسائل الحرب كاللجوء لحرب العصابات
                                                           

)1(   
  .315ص المرجع السابق، محمد مجذوب،  :أيضانظر أ .42المرجع السابق، ص الال، نزيه نعيم ش )2(
   .69 ، ص1989القدس،  ،)ط.د(العام،  دوليإبراهيم محمد شعبان، االنتفاضة الفلسطينية في عامها األول، دراسة في ضوء أحكام القانون ال )3(

(4) Thierry Vareilles, op-cit, p 23. 
المجلد التاسع، العدد الرابع، كلية الحقوق، جامعة  مجلة الحقوق،، »العام دوليلدراسة في القانون ا -الحرب األهلية وقانون جنيف «رشاد السيد،  )5(

   .61ص  ،1985الكويت، 
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  : نجملها فيما يلي ،الحرب األهلية تتسم بخصائص نّ أوهكذا نرى 

وعليه  ،1977من بروتوكول جنيف الثاني لعام  األولىحسب المادة  مسلحنزاع داخلي  الحرب األهلية -أ

  .دينية أو سياسية ،اجتماعية ،يةشعب ،ةوطنيفئات بين  فهي تدور داخل الدولة

بين محار الأعترف للثوار بصفة  إذا، إّال اإلنساني دوليلا قواعد القانون إلىاألهلية تخضع الحرب ال  -ب

  .)1(ةمن طرف الحكومة القائم

كليهما فة، مسلحال قوةتقوم على استخدام الا أنه ة فيمسلحمع المقاومة ال األهليةالحرب تشترك 

ومع ذلك تختلف ، )2(شرعيأم غير ًا شرعيقائم سواء كان  نظاممن أجل القضاء على  قوةال ميستخد

تكون  ةمسلحالفالمقاومة  ؛نشاطالها ضديوجه  التي ن حيث الجهةة عن الحرب األهلية ممسلحالمقاومة ال

داخل الوطن تندلع الحرب األهلية  نّ في حين أ ؛دولة محل المقاومةال م باحتاللاعدو أجنبي قضد  دائماً 

  .)3(يد األمورلسيطرة على مقاللس من المواطنين تتناف فئاتبين  أو القائم نظامالبين و  شعبالبين  الواحد

عكس ما،  إقليمعلى  يسيطرة من أجل القضاء على عدو أجنبي مسلحالمقاومة الذلك ك تقوم

السالح استعمال وذلك بلجوء طرفان متضادان إلى  ،عدو غير أجنبيضد  دائماً الحرب األهلية تجري 

 دوليةال حد األطرافأة عندما يتدخل مسلحمة إلى مقاو  تحّوللكنها قد ت ،ينتميان إليها التي داخل الدولة

 التدّخلة بعد مسلحت إلى مقاومة تحّول التي الحرب األهلية الفيتنامية ، مثلفي الحرب هماحدأعّدة لمسا

  .)4(العسكري األمريكي

نزاعات داخلية تحكمها قواعد القانون الداخلي، في هي  الحروب األهلية نّ أ ،إلى ذلك باإلضافة

، وعليه فالثوار في دوليال تحكمه قواعد القانون دولي ة نزاعمسلحينشأ عن المقاومة الاّلذي  نزاعال نّ حين أ

، وفي حال القبض عليهم يعاملون معاملة أسرى )5(بينة يطلق عليهم وصف محار مسلحإطار المقاومة ال

  .)6(بينمحار مة القائمة بصفة ترفت لهم الحكو إذا اعإّال  ون متمردينًيعتبر الحرب األهلية بالثوار  أما؛ بالحر 

  المقاومة المدنيةة و مسلحالمقاومة البين  التمييز :ثانياً 

ة ومباشرة عمليات القتال أحد العناصر األساسية لقيام المقاومة مسلحال قوةإذا كان استخدام ال

حيث  ،عنفغير تمارس ب التي )Civil Resistance( عن المقاومة المدنية شك الب تختلفها فإنّ  ،ةمسلحال
                                                           

(1) Noelle Higgins, op-cit, p 02. 
  .46-45نصر الدين ريموش، المرجع السابق، ص  )2(
دار زهران  ،)ط.د( قائع النزاع ومدى مشروعية الحرب،دراسة في و : 2003مجلس األمن والحرب على العراق  باسم عبد الكريم سويدان الجنابي، )3(

  .258ص ، 2006 للنشر والتوزيع، عمان،
دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،  ،)ط.د(ة في الحرب الثورية، تعريب إبراهيم سالمة، مسلحتوخاتشفكي، أراء في تنظيم عمليات القوات ال )4(

   .17، ص 1970
(5) Noëlle Higgins, op-cit, p 02. 

  .47المرجع السابق، ص ، نصر الدين ريموش )6(



ة وأثاره مسلحإشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ال: البـــــــاب األول  

 
55 

الرأي العام تأّييد ، تنطلق من )1(عنفية لشل قدرة الخصم بأشكال العلى استخدام تقنيات ووسائل تهدف تقوم 

لكنه قد يتصاعد ليصل  ،احتجاج جماعي شكلفي  اإلضرابواالعتصام و  التظاهرب، ةقضياللتفافه حول إ و 

والرفض الجماعي لها من خالل تعطيل  في مقاطعة سلطة االحتالليتجسد اّلذي  العصيان المدني حد إلى

  .)2(اجتماعات علنية للقياداتمن خالل الرافض الجماعي الحياة اليومية والتعبير اإلعالمي 

 التي يةدفاعال ةسياسال «: ابأنه ،شارب األستاذحيث عرفها  ،المقاومة المدنية تاتعريفقد تعددت 

من أجل حماية حرية المجتمع  - أي السلوك الالعنفي - ة المدني المقاومةتقوم على التحضير الستخدام 

لالستيالء على السلطة داخليا وفي وجه العدوان الخارجي أو  شرعيةغير ال محاوالتفي وجه ال ،وسيادته

أسلوب نضالي يعتمد على انخراط جماهيري واسع يسعى ا أنه المقاومة المدنية كما عرفت ،)3(» االحتالل

  .)4(اإلى تحقيق هدف م

؛ ةمسلحال قوةهذا النوع من المقاومة ال يستخدم العنف والفي  نّ أ صالح الدين عامررى الدكتور يو 

ها ضدتجري  التي ة تعبر عن السخط واالحتجاج، وتبدأ من مقاطعة السلطةختلفمتجري بأساليب ٕانما و 

   .)5(االمتناع عن تناول الطعام المقاومة إلى

تحت اسم  أحمد عطية اهللانية في القاموس السياسي للدكتور ذكر بعض وسائل المقاومة المد ورد

في هذا التشبيه،  عطيةلسنا مع الدكتور أّننا  مع ،)6(في المقاطعة وعدم التعاون لتتمثالمقاومة السلبية و 

األوضاع السائدة والتسليم لمطالب االحتالل، ولكن على حساب  ّتغييرفالسلبية تعني التخلي عن االلتزام ب

طاقات أبناء المجتمع لممارسة الضغط حشد على عمل تة مسلحما المقاومة البينة الثابتة، وطنيال وقحقال

يجبرها على االنسحاب، وقد كانت التجربة الجزائرية رائدة في هذا مّما  ؛المتواصل على قوات االحتالل

 عدم التعاون مع السلطة، وهي كلها أعمال تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام العالمي، وتؤكد على المجال

  .)7(ها المقاومةضدتجري  التي

                                                           
(1) Roberts. A,  Civil Resistance as a Technique in international Relations, the year book of world affairs, 1970, pp 
25, 39. 

لة الرسائل العلمية، الطبعة األولى، مركز اإلعالم سلس ،»حركة حماس نموذجا"ثابت محمد العمود، مستقبل المقاومة اإلسالمية في فلسطين  )2(
   .45، ص 2009العربي، مصر، 

سعد الدين  تحرير ،كتاب المقاومة المدنية في النضال السياسي دراسة منشورة ضمن ،»المقاومة المدنية في الضفة الغربية«، سعاد الدجاني )3(
   .84ص  ،1988يناير  ،ردناأل -عمان ،الطبعة األولى ،منتدى الفكر العربي ،إبراهيم

 ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى، )المقاومة العراقية نموذجا(ة مسلحمن اإلرهاب والمقاومة ال دوليموقف القانون ال ،حسين العزاوي )4(
  .104 -103ص  ،2013 ،األردن - عمان

  .52ص المرجع السابق،  العام، دوليالقانون ال في ةمسلحال يةشعبال المقاومة عامر، الدين صالح )5(
  .1502، ص 1980القاهرة، القاموس السياسي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية،  أحمد عطية اهللا، )6(
، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،»مقاومة االحتالل في ظل قانون الغاب واإلرهاب «فريدة بلفراق،  )7(

  .24ص ، 2006الجزائر،  ،)15(باتنة، العدد 
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أنه  ، إالّ عدو أجنبي نحو نتوجهاا مأنه  في ،ةمسلحة الالمقاومة المدنية تشترك مع المقاوم نّ أمع 

  :النقاط التالية من حيث تختلفان ما

تعتمد على قاومة المدنية المما بين ة،مسلحال قوةال استخدامة عمليات قتال تعتمد على مسلحالالمقاومة  .1

  .ها المقاومةضدتجري  التي السلطةبمقاطعة  ومروراً  ،)1(بدءا من االحتجاج واالعتصام الّسلميةالوسائل 

للضغط  ةمسلحالمقاومة اليلجئون إلى م أنه ة كثيرا على الرأي العام، بلمسلحال يعول أفراد المقاومة ال .2

يسعون وبدرجة كبيرة من خالل القائمين عليها ؛ فإّن مقاومة المدنيةال أما؛ على السلطة لتحقيق مطالبهم

  .)2(يتبعونها إلى لفت انتباه الرأي العام من أجل الضغط على السلطة التي األساليب

هذا النوع ل شعبالهذا لجأ ؛ فقد الفلسطيني شعبال ةنجد مقاوم ،من أعظم صور المقاومة المدنية

بالتدرج في أساليب المقاومة المدنية اتسمت  التي سرائيلي طوال فترة نضالهاالحتالل اإلضد  من المقاومة

 مروراً  ،)الحجارة( عسكرّيةغير  وطنيأسلوب المظاهرات واالشتباك مع االحتالل بأدوات عنف دءا من ب

 1987ففي انتفاضة عام  ،2000و 1987 يعام يتانتفاض خالل هو ما برزو  ،العصيان المدنيأشكال ب

مقاطعة المنتجات و إلى اإلضرابات وٕاقفال المحالت التجارية والعصيان المدني الفلسطيني  عبشاللجأ 

هذا  قوة، وما كانت )3(انتفاضته ةاإلضرابات أحد الوسائل الرئيسية في فعالي كذلك كانتاإلسرائيلية، 

 مواجهة شنعاء فيهزيمة أخالقية  ألحقت بإسرائيل؛ فقد ةمسلحالمقاومة ال قوةاألسلوب لتقل تأثيرا عن 

  .)4(الضمير العالمي

 ة وحروب االنفصالمسلحالمقاومة البين  التمييز :ثالثاً 

طرفين من دولة واحدة، أحدهما يمثل السلطة الحاكمة بين  داخلي ّصراعهي  حرب االنفصال

لقائمة في الحكومة اضد  ةمسلحال قوةحيث تقوم أقلية من سكان الدولة باستخدام ال ،شعبوالثاني يمثل فئة ال

وتأسيس حكومة إلدارة شؤونه،  ،)5(األصليالدولة  إقليممن جزُء قامة كيان جديد مستقل على إل محاولة منها

ذا ما المصير، إ تقريرفي  حقبالتعّلق أسباب ت إلىهذه الحروب راجع  مثل يكون الباعث على اوكثيرا م

  .ةمختلفدولة األصل تنطوي على أجناس  كانت

                                                           

   .102المرجع السابق، ص  ،سعاد الدجاني )1(
  .107 -106المرجع السابق، ص  ،حسين العزاوي )2(
  .45ص المرجع السابق، ثابت محمد العمود،  )3(
للطباعة والنشر،  دار الوافي للنشر ،)ط.د(ي المكاوي، ، مراجعة وتقديم عل)مقاومة اإلرهاب أم إرهاب المقاومة؟(فرغلي هارون، لعبة خلط األوراق  )4(

  .65، ص 2006القاهرة، سلسلة الوافي الثقافية، العدد الثالث، 
شهـادة دكتوراه الدولة في  أطروحة لنيلاألمم المتحدة،  منظمةفي تقرير مصيرها في ميثاق وأعمال  شعوبعمر إسماعيل سعد اهللا، مبدأ حق ال )5(

  . 301، ص 1984، كلية الحقوق جامعة الجزائر، دوليةلعام والعالقات الا دوليالقانون ال
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ة من قبل أقلية من مسلحال قوةنفصال من مجموعة من العناصر، أولها استخدام التتكون حركات اال

جديد  دولي إلى إقامة كيان قوةراء استخدام الجسكان الدولة، وثانيهما هو الدافع لهذه الحركة، حيث تهدف 

تخوضه  التي مسلحبنطاق النزاع ال الثالث فيتحدد عنصرال أما؛ االنفصال عن كيان الدولة األصليةعد ب

  .)1(ود إقليم دولة واحدةحد نطاق حرب االنفصال ال يتعدى نّ حيث أ ،حركات االنفصال

ضد  عوامي  رابطة قادتها التي كتلك ،صفحات التاريخ عددا ال يحصى من تلك الحروبتحمل 

 فيها تدّخلتبإقامة دولة البنغال في أعقاب حرب دامية  انتهتوالتي  1971حكومة باكستان في أواخر عام 

نذكر  ،أيضاً ومن الحركات االنفصالية باكستان، ضد  االنفصاليين في حربهمعّدة الهند تدخال مباشرا لمسا

 تأميل تحريرغور ل منظمةو  ،بريطانيا عناالنفصال  إلى تهدف التي االيرلنديالجيش الجمهوري  منظمة

 نّ أإلى النكية يير السدفع الحكومة  من تمكن نمور التأميل؛ فقد يريالنكاعلى االنفصال عن س تعمل التي

  .على طلب التفاوض هاإجبار مباحثات سالم واستطاعوا  إقامةالعمل على بطلب من الحكومة النرويجية ت

ة مسلحال قوةلتقيان في استخدام الية مسلحالمن حروب االنفصال والمقاومة كّال  نّ أ ،اإلشارةتجب 

، اركاستخدام حرب العصابات في بعض المعبمل العسكري لتقيان في أسلوب العيكما  ؛املتحقيق أهدافه

التكييف  :أهمها ،معاييرعّدة  يدها من خاللتحد العديد من االختالفات يمكن بينهماتوجد  ،لكن مع ذلك

  .المشروعية عنصرومن خالل  ،يشعبوالنشاط ال ،مسلحالقانوني للنزاع ال

، دولي ة نزاع ذو طابعمسلحمقاومة المارسة العن م أينشاّلذي  النزاعف ،حيث التكييف القانونيمن 

 دولالاالعتراف من قبل  حقتتمتع ب دولية باعتبارها كيانات دوليةال الصفةتكسب حركات المقاومة ذلك أن 

من قبيل  دعمالذلك يعد حيث ال  ؛تلك الهيئاتمن قبل عّدة والمسا دعمال تلقي حق ولها ؛دوليةال اتمنظموال

جل االنفصال عن الدولة أحركات االنفصال تخوض نزاع من  نّ أفي حين  ،الداخليةفي الشؤون  التدّخل

 ،فإنّ  لذلك بغية إيجاد كيان خاص بمجموعة معينة تربطهم بعض العالقات الخاصة كالدين أو العرق، ؛األم

 القانون رعيةشوالحكومة ال االنفصالحركة بين  حكم العالقةيوبذلك  ،الداخليةمن قبيل النزاعات يعد  هانزاع

تدخل في الشؤون و  غير المشروع لالعملحركة االنفصال من قبيل  دعمال أوعّدة تقديم المسايعد و  ،الداخلي

  .)2(الداخلية

                                                           

   .80 -79المرجع السابق، ص خالد كريم خالد المشاقبة،  )1(
   .304ص المرجع السابق، األمم المتحدة،  منظمةفي تقرير مصيرها في ميثاق وأعمال  شعوبعمر إسماعيل سعد اهللا، مبدأ حق ال )2(
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، بحيث يكون هناك يشعبأقلية لها تمثيل تقوم حركات االنفصال على ف ،يشعبن حيث النشاط الم

حركات  نّ أحركات االنفصال، في حين د ض طبقاته مختلفب شعبمن قبل أفراد وطوائف المعارضة 

   .)1(يشعبال دعمة تستند على النشاط والمسلحالمقاومة ال

عمل االحتالل ضد  ة من قبل حركات المقاومةمسلحال قوةاستخدام ال؛ فإّن ن حيث المشروعيةم أما

ال تستند حركات االنفصال أن المناضلة في سبيل استقاللها، في حين  شعوبطبيعي لل حقألّنه  مشروع

لألمم  ته قرارات الجمعية العامةأكدما  ذاوه ،ا في االنفصالهحقبتعّلق فيما ي دولية إلى أي مشروعية

  .)2(المتحدة

  ةمسلحة والعصابات المسلحالمقاومة البين  التمييز: عاً برا

قرصنة أو اعتداءات أو أعمال  شكلتأخذ  التي ةمسلحة عن العصابات المسلحتختلف المقاومة ال

 ،كن العامةاموالمرافق والمنشآت الحكومية واألسواق واأل عسكرّيةاألهداف المدنية والبين  ال تفرق همجية

وٕانما تنشأ للحصول على  ؛في محاربة االحتالل وطنية ال تنبع من الدافع المسلحفأعمال العصابات ال

 الدولةضد  تلك العصابات جريمة بالمعنى القانوني سواء عملتتعُد  مكاسب ومغانم مادية مجردة، وهي

الوسائل بما  مختلفجريمة أعمال المقاومة بتعُد  ما البين، )3(دولة أجنبيةضد  تتواجد فوق إقليمها أو التي

 ةمسلحة إلى تبني أساليب العنف والعصابات المسلحالمقاومة الأفراد  لجوء نّ ، بل أمسلحفي ذلك الكفاح ال

ة في بعض مسلحتختلط أعمال العصابات بالمقاومة القد  ، لكن)4(تلك صفتهمهم المحتل ال ينفي عنضد 

لتوفير المواد الالزمة لشراء  أما؛ ة إلى أعمال السطومسلحعندما يلجأ أفراد المقاومة الخاصة الحاالت، 

الحصول على بورغبتهم  ئهابعض أعضا النحرافنتيجة  أماالمؤن واألسلحة والذخائر لمواصلة نشاطها، و 

  .مغانم خاصة

ة وأعمال العصابات، باالعتماد على معيار الدافع مسلحأعمال المقاومة البين  يمكن التمييز

ة ال مسلحأفراد المقاومة ال؛ فإّن السابقفي حالة المثال  وحّتى يتوافر في األولى دون الثانية،اّلذي  وطنيال

إذا  أما؛ لسلب والنهب لصالحهمإلى أعمال ا وطنيوا كلية عن الهدف التحّولإذا ، إّال تلك يفقدون صفتهم

هم ال يفقدون فإنّ  ،أهدافهااالستمرار في نشاط المقاومة لتحقيق ، بهدف األعمال تلك ، مثلكان ارتكاب

                                                           

   .80المرجع السابق، ص المشاقبة، خالد كريم خالد  )1(
   .304ص ، المرجع السابق ،األمم المتحدة منظمةفي تقرير مصيرها في ميثاق وأعمال  شعوبعمر إسماعيل سعد اهللا، مبدأ حق ال )2(
  .259المرجع السابق، ص  باسم كريم سويدان الجنابي، )3(
   .108ص المرجع السابق، محمد حسن يوسف محيسن،  )4(
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الظروف االستثنائية ظل  خاصة في لمبدأ الضرورة إعماالً  يؤثر ذلك على طابع المقاومة،؛ وال صفتهم

  .)1(هابنشاط

  الثاني المطلب

  ةمسلحال قاومةالم مدى مشروعية

سكان اإلقليم لجوء دون  لتحو  قاعدةوجدنا فيها لّما  المعاصر دوليال القانون قواعدلو اطلعنا على 

العمل قرارات األمم المتحدة اعتبرت  نّ بل أ ،)2(ةمسلحة كانت أم غير مسلحمقاومة الأعمال إلى المحتل 

تين من االحتالل واالستعمار صور  نّ أ؛ و ليةدو ال شرعيةانتهاك لل حقعن ممارسة هذا ال شعوبإعاقة ال على

من ، )3(تقرير المصير حقو  نفسعن ال دفاعمكافحة العدوان أسمى صور ال نّ أو  ؛العدوان المستمر صور

العام بصفة  دوليال ة في إطار القانونمسلحمشروعية المقاومة ال َمْسَأَلةتعرض فيما يلي ليتم الهنا س

 ةمحاول، في اإلنساني بصفة خاصة دوليال القانون إطارروعية في ركز على تلك المشنسكما  ،)4(عامة

القرارات والتوصيات  من خالل سواء دوليةال شرعيةعلى مستوى ال تهاعوامل ترسيخ فكرة مشروعي برازإل

 الفقه إلى باإلضافة ،واإلقليمية دوليةال االتفاقياتكذا المعاهدات و و في إطار ميثاق األمم المتحدة، الصادرة 

  .دوليال لعملاو 

 قرارات األمم المتحدة من خاللة مسلحال المقاومة مشروعية :ولالفرع األ 

 ها، واعترفت ألفرادمةمقاو الالواقعة تحت االحتالل ب شعوبال حق ت قرارات األمم المتحدة علىأكد

المقاومة  تمتع أفرادعلى ت من خاللها أكد ؛أجهزتهاعن  صدرت العديد من القرارات المتالحقةو  ،)5(بذلك

 امتداد وصف أسير الحرب إليهم، وهذا ما يبرز تطور ملحوظ في القانونثّم  ومن ينة بوضع المقاتلمسلحال

قرارات على تلك الت أكد؛ فقد )6(المقاومةلمقاتلين في حركات على اإلصباغ الحماية القانونية  دوليال

  :مبدأين

ى قو البين و  بينهاينشب اّلذي  مسلحع الفي النزا حركات التحرر طرفبأن  االعتراف: اَألول

الصادر  )3103(رقم الجمعية العامة قرار ، نذكر )7(ت على هذا المبدأأكد التي المحتلة، ومن أبرز القرارات
                                                           

  .70ص المرجع السابق،  العام، دوليالقانون ال في ةمسلحال يةشعبال المقاومة عامر، الدين حصال )1(
(2) Rihab Chaddad, op- cit, p 14. 

، الطبعة األولى، مركز اإلمارات للدراسات )51(طلعت أحمد مسلم، الثوابت والمتغيرات في الّصراع العربي اإلسرائيلي، سلسلة محاضرات اإلمارات  )3(
  .06، ص 2001البحوث اإلستراتيجية، اإلمارات العربية المتحدة، و 
  .64-63، ص 2005، الطبعة األولى، دار قرطبة، الجزائر، دوليمصطفى يوسف اللداوي، اإلرهاب الصهيوني في ظل القانون ال )4(

(5) Metin Tomook, International Civil War, Ankara, 1969, p 68. Voir aussi : CH. Albert, op-cit, p 39. 
  .185ر الدين ريموش، المرجع السابق، ص نص )6(
، دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث واالستشارات، دراسات قانونية ،»الفلسطيني في تقرير مصيره شعبحق ال «عبد العزيز العشاوي،  )7(

  .101ص  ،2009العدد الرابع، أوت، 



ة وأثاره مسلحإشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ال: البـــــــاب األول  

 
60 

االستعمار ضد  لمبادئ األساسية المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلينابق تعلالم 1973ديسمبر عام  12في 

تمتد إليها صفة أسرى  التي ، حيث وسع هذا القرار من نطاق الفئاتعنصريتمييز الوالسيطرة األجنبية وال

االستعمار ضد  شعوبال اتخوضه التي ةمسلحال المقاومةالحرب من خالل تأكيده على ضرورة اعتبار 

طبقا التفاقيات جنيف لعام  دوليةال ةمسلحمن قبيل النزاعات ال عنصريوالسيطرة األجنبية والتمييز ال

1949)1(.  

المعتقلين من أفراد المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية ينبغي معاملتهم معاملة أسرى  نّ أ: الثاني

  .1949 لعام ، واتفاقية جنيف الثالثة1907و 1899لمبادئ اتفاقيتي الهاي لعامي  وفقاً الحرب، 

نضال  شرعيةعلى من خاللها ت أكد التي ر عن الجمعية العامة العديد من القراراتصد وقد 

  :نذكر ،)2(من هذه القراراتو االستعمار واالحتالل ضد  ةمسلحال حركات المقاومة

الخاص بشأن منح االستقالل عالن اعتمد اإلاّلذي  1960 عام) 1514(قرار الجمعية العامة رقم 

لجميع  نّ أ الجمعية العامة نالفي فقرته التنفيذية الثانية إع نتضمحيث  ؛المستعمرة شعوبللبالد وال

تعّلق الم 1970عام  ديسمبر 8الصادر في ) 2672(القرار  لكوكذ ،)3(في تقرير المصير حقال شعوبال

في مّرة  وألول العامة ت الجمعيةأكد ،هذا القرار فمن خالل ؛تقرير المصير حقفلسطين ب شعباالعتراف لب

   .)4( »ةبأية وسيل االحتاللالرازحة تحت  شعوبكفاح ال شرعيةعلى تاريخها 

 ؛على قرارات مؤتمر طهران 1968ديسمبر  19في ) 2446(قرار الجمعية العامة رقم  كذلك أكد

، كذلك )5(تبديه حركات التحرر في نضالها من أجل الحرية واالستقاللاّلذي  عبر عن تأييده لإلصرار حيث

المقاتلين في  نّ أ أكد اّلذي ،1968ديسمبر  2الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ ) 2396(القرار رقم 

واتفاقيات جنيف األربعة لعام  دوليال للقانون وفقاً سبيل الحرية ينبغي معاملتهم معاملة أسرى الحرب 

1949)6(.  

وبمناسبة  19/12/1970الصادر بتاريخ ) 2707(قرارها رقم بموجب  ،الجمعية العامة تأكدكما 

ظل  ة الواقعة فيوطنيالحركات الممارسة  شرعيةلى عالخاص بتصفية االستعمار  نالالذكرى العاشرة لإلع

                                                           

، الطبعة األولى، دار -إعالم المقاومة العراقية أنموذجا-م ودوره في معالجة ظاهرة اإلرهاب والموقف من المقاومةعامر وهاب خلف العاني، اإلعال )1(
  .147، ص 2013األردن،  -ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان

   .206، ص 2004لنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، المكتبة المصرية للطباعة وادوليةال شرعيةفي فرض ال قوةاهر عبد المنعم أبو يونس، استخدام الم )2(
، الطبعة األولى، مركز اإلمارات )78(العدد ، سلسلة دراسات إستراتيجية، »طرح جديد لمبدأ قديم: حق تقرير المصير «سلمان قادم أدم فضل،  )3(

  .7، ص 2002للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
  .25 ص، 1994دار حسام للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  الطبعة األولى،، )إرهاب الدول وعمليات اإلرهاب(هر، اإلرهاب العالمي تركي ظا )4(

(5) CH. Albert, op-cit, p 40. 
  .279، ص 2002 -2001اإلنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،  دوليسعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون ال )6(
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القرار رقم  ،كذلك أكد ،)1(الوسائل المتاحة لها كاّفةتقرير المصير بفي ا المشروع هحقلأنظمة استعمارية 

 ركين في حركات المقاومة والمقاتلين في سبيل الحريةاالمش نّ أعلى  1970ديسمبر  9بتاريخ ) 2674(

هم ينبغي معاملتهم في حالة اعتقالهم كأسرى حرب طبقا التفاقيتي الهاي يجري القبض علياّلذين 

  . )2(وجنيف

دعا اّلذي  لقرار الصـادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،نشير بهذا الصـدد ل

ت أكداّلذي  القرار، وهو 1970نوفمبر  04بتاريخ ) 2628(القرار رقم الجمعية العامة إلى تبني  من خالله

في سبيل تقرير المصير والتحرر من  كفاحالبالمستعمرة غير القابل للتصرف  شعوبال حق بموجبه على

اإلنسان األساسي في القتال من أجل  حق تقرّ ن أو  الوسائل الممكنة بكلة واألجنبية السيطرة االستعماري

 .)3(ه الواقع تحت السيطرة االستعمارية واألجنبيةشعبتقرير مصير 

 شعوبنضال ال شرعيةبشأن تأكيد ، 1971ديسمبر  06بتاريخ الصادر  )2787(القرار رقم  ،كذلك

فلسطين،  شعبفي سبيل تقرير المصير والتحرر من االستعمار والتسلط واالستعباد األجنبي، بما في ذلك 

منة والتحّرر من الهي هامّصير لتقرير  شعوبكفاح ال شرعيةلى عالجمعية العامة ت بموجبه أكد حيث

وخاصة  ه الميثاققّرر يلّما  بجميع الوسائل الممكنة طبقا االستعمارية وغيرها من أشكال الّسيطرة األجنبية

الجمعية إلى أّن  1972ديسمبر  14الصادر في ) 2980(القرار رقم  أشار ماك .فلسطينو جنوب إفريقيا ب

المستعمرة من  شعوبوعية كفاح البمشر  اعترافهاالعامة ومجلس األمن وغيرها من األجهزة األخرى تؤكد 

كل  ات األمم المتحدة بتقديممنظمكنتيجة الزمة قيام مجموعة  وذلك يستتّبع ،استقاللهاالحصول على أجل 

  .)4(ةوطنيال تحريرالمساعدات المادية والمعنوية الضرورية لحركات ال

 حقبأن  ر في اإلقراروالذي كان له أثر كبي ،الجمعية العامة رت عنصد التي لعل أهم القرارات

 رقم قرارالكان ، )5(الخاضعة لالحتالل شعوبعام لل دولي إلى واجبتحول  قد مسلحالمقاومة والكفاح ال

                                                           

، الطبعة األولى، )في جنوب إفريقيا عنصريال نظامدراسة مقارنة مع النازية والفاشستية وال(السياسي اإلرهابي اإلسرائيلي  نظامعبد الناصر حريز، ال )1(
  .38ص  ،1997مكتبة مدبولي، 

قانوني مقدم لنيل لقب أستاذ في المحاماة نقابة  بحث علمي ،»الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في األراضي المحتلة«، إبراهيم القيق )2(
   .77، ص 1990المحامين فرع دمشق، مطبعة الثبات، دمشق، 

، )15(، المجلد مجلة جامعة الملك سعود ،»القانوني وتمييزه عن المقاومة المشروعة شرعيمن المنظور ال دولياإلرهاب ال«ماجد ياسين الحموي،  )3(
   .237ص  م،2003/هـ1423اض المملكة العربية السعوّدية، ، الري)2(العلوم اإلدارية 

المعاصر، الطبعة األولى، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع،  دوليالسيد مصطفى أحمد أبو الخير، المقاومة العربية واإلسالمية في القانون ال )4(
   .333، ص2011 القاهرة،

   .48 -47، ص 2003دار النفائس، األردن،  الطبعة األولى،، -موطن العنف الحقيقي في البحث عن - ،صناعة اإلرهاب ،عبد الغني عماد )5(
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 نّ على أالتعريف  ، حيث حرص واضعو)1(تعريف العدوان نتضمالم 1974ديسمبر  14بتاريخ  )3314(

   .)2(طنيو صالح حركات التحرر الل تحفظاً  همن ولىالمادة األ وانيضم

على  1972يسمبر عام د 18 فيعن الجمعة العامة الصادر ) 3034(القرار رقم  أكد ،كذلك

 شرعية دعمو في المقاومة  ةعنصرينظمة الاألالواقعة تحت االستعمار و  شعوبالثابت لجميع ال حقال

 شعوبال الضلن شرعيةللى الطبيعة القانونية واإالجمعية العامة في البند الثالث منه  حيث أشارت ،)3(نضالها

القرار رقم  أكد ماك، )4(ألغراض ومبادئ ميثاق األمم المّتحدة وفقاً نضال حركات التحّرر  خصوصاً 

ة بما مسلحالنزاعات ال نّ أ « :فقرته الثالثة من خالل 1973عام  ديسمبر 12في عنها ، الصادر )3103(

 1949 لعامتفاقيات جنيف الطبقا  دولية اعاتاالستعمار والسيطرة األجنبية، نز ضد  شعوبفي ذلك كفاح ال

االستعمار والسيطرة ضد  مسلحال كفاحالبركين اطبق على المشني هانضمبين لمحار لالمركز القانوني  نّ أو  ؛)5(

  .)6( »األجنبية

 ت جميعها علىأكد 1973أّن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة قبل عام إلى  ،إلشارةتجب ا

 ولم تكن ،تقرير المصير هو استخدام مشروع حق ة لنيلوطنيمن قبل حركات التحّرر ال قوةأّن استخدام ال

أصدرت الجمعية لّما  ،1973 ، ولكن الوضع تغير بعد عامفقط للتعبير عن ذلك مسلحالكفاح العبارة د حدت

 شعوبال حقل العالمي اإلدراكأهمية بتعّلق الم 1973نوفمبر  30 الصادر في) 3070( قرار رقمالالعامة 

كفاح  شرعيةعلى  أكداّلذي  المستعمرة استقاللها، شعوبسراع في منح البالد والإلافي تقرير المصير و 

للتحّرر من الّسيطرة األجنبية واالستعمارية والهيمنة الخارجية بجميع الوسائل المتاحة بما فيها  شعوبال

ديسمبر  14الصادر في ) 3246(قرار رقم ال من خاللت الجمعية العامة كّرر  ، كذلك)7(مسلحالكفاح ال

للتحّرر من الّسيطرة األجنبية واالستعمارية بجميع الوسائل  شعوبكفاح ال شرعيةتأكيدها على  1974

 شعوبلل تقدملكي  ،وجددت في هذا القرار نداءها لجميع الدول ،مسلحالمتاحة بما في ذلك الكفاح ال

  .)8(ذلكفي سبيل عّدة المادية والمعنوية وغيرها من أشكال المسا الخاضعة للسيطرة االستعمارية المساعدات

                                                           

  .26، ص 2008 ، الطبعة األولى، الجزائر،، دار الريحانة للكتابالعام دوليمحمد سعادي، القانون ال )1(
  .33-32ص  ،2009 ،)ن.ب.د(ر عكا، مؤسسة األسوا ،)ط.د(، )بحث قانوني(والنضال الوطني التحرري  دوليديب عكاوي، اإلرهاب ال )2(
 -31/5ه الموافق ل18/2/1420-16مكافحة اإلرهاب، أعمال ندوة مكافحة اإلرهاب المنعقدة في الرياض من  محمد محي الدين عوض، )3(
   .27م، ص 1999/ه1420م، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2/6/1999
   .134، ص 2002مطبعة النجاح الجديدة، المغرب،  ،)ط.د(، دوليةوعدم المشروعية في العالقات العبد الواحد الناصر، اإلرهاب  )4(
  .763 ص ، المرجع السابق،أحمد أبو الوفا )5(
توزيع المؤسسة العربية السورية ل ،العدد الثالثون ،الفكر السياسيمجلة  ،»االستمرار شرعيةحق المقاومة أصالة النشأة و «، جاسم محمد زكريا )6(

  .69 -68ص  ،2007صيف  ،العاشرة عامال ،المطبوعات
  .237 -236ماجد ياسين الحموي، المرجع السابق، ص  )7(
  .134ص المرجع السابق،  ،دوليةعبد الواحد الناصر، اإلرهاب وعدم المشروعية في العالقات ال )8(
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الخاص  16/12/1977الصادر في) 32(الدورة ) 147/32(رقم كان لقرار الجمعية العامة 

الخاضعة لنظم استعمارية  شعوبفي تقرير المصير واالستقالل لجميع ال حقبالتدابير الرامية إلى منح ال

لكونه  ؛كفاحه، أهمية خاصة حول الموضوع شرعيةالسيطرة األجنبية وتقرير ولغيرها من أشكال  ةعنصريو 

الكفاح  شرعيةتقرير المصير و  حقبين  خطوة هامة بربطه اَخطَ أنه  بأغلبية ساحقة، كما اتخذمن جانب 

 ماالواقعة تحت السيطرة األجنبية في تقرير المصير، ك شعوبالفلسطيني وسائر ال شعبما لل أكد، و مسلحال

  .)1(الفلسطيني شعبالسيما ال كفاحالفي  اهحق شعوبعلى ال تُنكر التي دولالندد بأنه 

ة في إطار المقاومة مسلحال قوةإلى وجوب إخراج استخدام ال ،أشارت القرارات المتعلقة باإلرهاب

، يندوليال والسلماألمن  يهددّ و  شعوباإلنسان والوق حقباعتباره انتهاكا ل دوليال ة من نطاق اإلرهابمسلحال

م قرار الجمعية العامة رق: نذكرمن هذه القرارات  ،)2(ة مشروعةمسلحأعمال المقاومة ال نّ وباعتبار أ

في  أكداّلذي  ؛دوليال لمنع اإلرهاببحث التدابير الرامية بص االخ 9/12/1985الصادر في ) 40/60(

الخاضعة لنظم  شعوبستقالل لجميع الغير القابل للتصرف في تقرير المصير واال حقديباجته على ال

الميثاق وقواعد  لمبادئ وفقاً  وطنيكفاح حركات التحرر ال شرعيةعلى  حوضو ب وأقرّ  ؛ةعنصرياستعمارية و 

  .)3(دوليال القانون

ة مسلحأعمال المقاومة ال شرعيةعلى تأكيد بال ،هابعض قراراتمن خالل  ذلكالجمعية العامة كقامت 

بتاريخ  )49/148( القرار رقم نص ا، حيثالعسكري أو التهديد به التدّخلل و الحتالمن خالل إدانة أعمال ا

العسكري  التدّخلتعلن معارضتها الحازمة ألعمال ....الجمعية العامة «: نّ لى أع 1994ديسمبر  23

في تقرير  شعوبالوق حقإلى كبت  هذه األعمال تؤديألّن األجنبي والعدوان واالحتالل األجنبي 

من خالل إبراز الوضع القانوني  أعمال المقاومة شرعيةفي حين ذهبت بعض القرارات لتأكيد ، )4(»هامصير 

حول  1988ديسمبر  8الصادر بتاريخ ) 107/43(القرار  نص المميز ألفراد حركات المقاومة، حيث

استقاللها في سبيل  شعوبالجمعية العامة تؤكد من جديد مشروعية كفاح ال «: أن استخدام المرتزقة على

حال من األحوال اعتبار كفاحها بأّي ، وأنه ال يجوز واالحتالل التدّخلاالستعمارية و  ها من السيطرةتحرير و 

الفلسطيني في مواجهة  شعبمقاومة التكون  ،عليه بناءً  ؛)5( »المشروع مماثال ومساويا لنشاط المرتزقة

 مفهوم اإلرهاب نضم صنفت نّ يمكن أوال  عةة مقاومة مشرو السابقاالحتالل اإلسرائيلي طبقا للقرارات 
                                                           

  . 155، ص 2004كر العربي، بيروت، ، الطبعة األولى، دار الفدوليةالمنّظمات ال، سهيل حسين الفتالوي )1(
، الهيئة الفلسطينية )11(تعويض المتضررين ماديا جراء األعمال العدائية خالل انتفاضة األقصى، سلسلة مشروع تطوير القوانين عبد الرحيم طه،  )2(

   .05، ص 2001المستقّلة لحقوق المواطن، رام اهللا، أوت 
  . 167ص  المرجع السابق،العالمي الّراهن،  نظاموال دوليب الأمل يازجي ومحمد عزيز شكري، اإلرها )3(
  . 90خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )4(

(5) Jean Christopher Martin, op-cit, p 70. 
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وقرارات األمم  دوليةال شرعيةهو انتهاك لليها محاولة إصباغ صفة اإلرهاب علفإّن  عليهو  ؛دوليال

 نّ مستمر على أ شكلتؤكدان وب ،الواليات المتحدة األمريكية وٕاسرائيل نّ هذا، نجد أكل  ، لكن مع)1(المتحدة

م في مقاومة االحتالل هحقعلى ة تؤكد السابقالقرارات كل  نّ مع أ ،نييالمناضلين الفلسطينيين إرهاب

في الفلسطيني أو يصفه باإلرهاب،  وطنيال كفاحاليدين  دولي قرار اآلنحد يصدر لّلْم أنه  اإلسرائيلي، بل

ها إلى تدين إسرائيل وتشجب احتاللها لألراضي الفلسطينية وتدعو  التي رت العديد من القراراتصدّ  المقابل

  . )2(دوليال االمتثال لميثاق األمم المتحدة والقانون

  دوليةال االتفاقياتإطار ة في مسلحال المقاومة مشروعية: ثانيالفرع ال

 عمالاأل شرعيةب تعترفاو  ةمسلحالمقاومة الفي  حقعلى ال تأكد التي العديد من االتفاقيات أّبرمت

  :ما يلي نذكر ،دوليةال اقياتاالتفهذه ومن ر واالستقالل، الهادفة للتحر 

 )12(المادة  نص هذه االتفاقية من خالل تأكد :1979 عاملمناهضة أخذ الرهائن ل دوليةال االتفاقية - 1

من أشكال  شكلفي مواجهة أي  وطنيال تحريرتمارسه حركات الاّلذي  مسلحالكفاح ال شرعيةعلى  منها

 « :أنه جاء فيها؛ فقد من أجل تقرير المصير واالستقالل ةعنصريالهيمنة األجنبية أو االستعمارية أو ال

لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكوالت اإلضافية لتلك  1949بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 

االتفاقيات سارية علي عمل معين من أعمال أخذ الرهائن، وبقدر ما تكون الدول األطراف في هذه االتفاقية 

االتفاقية على فعل من أفعال هذه ال تسري  ،ات المذكورة، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائنلالتفاقي وفقاً ملزمة 

وبروتوكوالتها بما في  1949ة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام مسلحيرتكب أثناء المنازعات ال أخذ الرهائن

األول لعام  اإلضافيول من البروتوك )1( من المادة) 4(ة التي يرد ذكرها في الفقرة مسلحذلك المنازعات ال

ة، عنصريالسيطرة االستعمارية واالحتالل األجنبي ونظم الحكم الضد  شعوب، والتي تناضل فيها ال1977

المتعلقة  دوليا في تقرير المصير كما يجسده ميثاق األمم المتحدة وٕاعالن مبادئ القانون الهحقممارسة ل

  .)3(» لميثاق األمم المتحدة وفقاً الدول بين  والتعاون فيما وّديةبالعالقات ال

 شرعيةعلى  اإلسالمي تعاونال منظمةاتفاقية ت أكد :1990عام  اإلسالميتعاون ال منظمةاتفاقية  - 2

الوسائل بما في  مختلفب ةعنصرياالحتالل األجنبي والنظم االستعمارية والضد  في الكفاح شعوبال حق

 وفقاً ا في تقرير مصيرها واستقاللها هحقل على أراضيها والحصو  تحريرمن أجل  مسلحذلك الكفاح ال

                                                           

   .136عبد القادر زهير النقوزي، المرجع السابق، ص  )1(
(2) Rihab Chaddad, op- cit, p 14. 

، 17/12/1979في ) 34/146(بموجب قرارها رقم  المناهضة ألخذ الّرهائن اّلتي أقّرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة دوليةال االتفاقية: أنظر )3(
  )A/RES/34/146( :، أنظر الوثيقة رقم1983جوان  03 ذ فياودخلت االتفاقية حيز النف
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حاالت الكفاح  ،)1( )أ(الثانية فقرة  مادتها من خاللواستثنت  ،وميثاق األمم المتحدة دوليال لمبادئ القانون

  .)2(االحتالل األجنبي من الجرائم اإلرهابيةضد  شعوبال مسلحال

 نجد، 1907و 1899 يعاملالهاي ي مر مؤت بالرجوع إلى: 1907و 1899الهاي لعامي  تياتفاقي - 3

المقاومة  حقطريق االعتراف ب فيأسستا لمرحلة جديدة  اتفاقيتانانبثقت عن هذين المؤتمرين قد أنه 

 ةمسلحللمقاومة ال دوليةال على ترسيخ المشروعية اعملت؛ فقد )3(االحتاللظل  فيالواقعة  شعوبة للمسلحال

، 1907من الالئحة الملحقة باتفاقية الهاي لعام  )42(إلى المادة بالرجوع ف، )4(العدوان واالحتاللضد 

  .)5(مقاومة االحتالل عمل مشروع تعتبراالحتالل عمل غير مشروع، وبهذا،  نّ نجدها تؤكد على أ

   1949لعام  أسرى الحربحول  اتفاقية جنيف الثالثة - 4

 ،)6(لمقاتلين على أفراد المقاومةصفة ا 1949أضفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

أعطى لحركات المقاومة  النصهذا  نّ أه إلياإلشارة  وما تجب ،)7(صفة أسرى الحرب على أفرادهاوبالتالي 

العدو ي أّيد معاملتهم كأسرى حرب إذا سقطوا فيفي  حقال ،)8(تتوافر فيها الشروط األربعة التي ةمسلحال

  .)10(منظمةحركة  شكل واّتخذي نّ بشرط أ ،)9( المحتل أو من خارجه داخل اإلقليم ونعملوا يسواء كان

هم يتمتعون فإنّ  ،ةمسلح، فإذا ما توافرت الشروط األربعة لدى أفراد المقاومة التقدمبناءا على ما 

 التي عن الحماية فضالً ، حرب ىكأسر  ميحصل عليها المقاتل القانوني وفي مقدمتها معاملته التيوق حقبال

                                                           

 شعوبال تعد جريمة إرهابية حاالت كفاح ال: "، على أنهدوليي لمكافحة اإلرهاب الالمؤتمر اإلسالم منظمةمعاهدة من ) أ(فقرة المادة الثانية نصت  )1(
القانون  لمبادئضد االحتالل والعدوان األجنبيان واالستعمار والسيطرة األجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقًا  مسلحال الكفاح بما فيها

  ."دوليال
   .255لسابق، ص المرجع امحمد بن عبد اهللا العميري،  )2(

(3) Rihab Chaddad, op- cit, p 19. 
  . 639، ص 1999، مؤتمر مدريد، الجزء الثالث، الطبعة األولى، دار نوبليس، بيروت، جان جورج دانيال )4(

(5) Robert Kolb, Sylvain Vité, op- cit, p 06. Voir aussi: Michel Deyra, op-cit, p 15. 

 
إحدى الفئات التالية، ويقعون في  ىأسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه االتفاقية هم األشخاص الذين ينتمون إل:" على أنه، الرابعةالمادة ت نص )6(

أحد  ى، الذين ينتمون إلمنظمةأفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة ال2 . :....قبضة العدو
أن تتوّفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات  ىعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا اإلقليم محتال، علأطراف النزاع وي

ة يمكن تمييزها من محددأن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه، أن تكون لها شارة مميزة  :المذكورة منظمةالمتطوعة، بما فيها حركات المقاومة ال
أحمد تهامي، التكلفة اإلنسانية  :لمزيد من التوضيح راجع.. ". .ل األسلحة جهرا، أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتهابعد، أن تحم

  .19ص  ،1999، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرةالطبعة األولى، دراسات حقوق اإلنسان، سلسلة للّصراعات العربية، 
(7) Odile Debbasch, L’Occupation Militaire, Tome xvi, bibliothèque de droit international, Paris, 1962, p 319. Voir 
aussi: Adam Roberts, Counter-terrorism, Armed Force and the Laws of War, op-cit p 04. 

  . 753، ص 1991دمشق،  ،)56( مجلد، ال)10.11.12(، األعداد مجلة المحامون ،»قوانين االحتالل الحربي «عصام العسيلي،  )8(
، ترجمة الدكتور حكمت سير، )3(العام، سلسلة دراسات فلسطينية  دوليكودريافتسيف، العدوان اإلسرائيلي والقانون ال. ب. بليشنكو،ف. ب.ي )9(
  .88، ص 1972بغداد، ، شعبمطبعة ال ،)ط.د(
  . 101المرجع السابق، ص  عبد العزيز العشاوي، )10(
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ة ال مسلحتجتمع هذه الشروط في المقاومة الّلْم  إذا أما ،)1(اتفاقيتي جنيف األولى والثانية وصنص ترسمها

 التي جميع الضماناتمن  وايحرم نّ ألفرادها التمتع بمعاملة أسرى الحرب، ولكن هذا ليس معناه أ حقي

الخاصة  1949لثالثة لعام تنطبق عليه أحكام اتفاقية جنيف اّلْم  عليها اتفاقيات جنيف، حيث إذا تنص

الخاصة بحماية  1949يستفيد عند ذاك من حماية اتفاقية جنيف الرابعة لعام فإّنه  ؛بحماية األسرى

  .)2(المدنيين

التأكيد على مشروعية في  ا ملحوظاً تقدمسجلت قد ، 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام بهذا تكون 

ة في األراضي المحتلة، مسلحالحرب على أفراد المقاومة الإسباغ حماية أسرى ة من خالل مسلحالمقاومة ال

 كاّفةمن  استفادتهمووجوب  ،)3( ة كأسرى حربمسلحت وجوب معاملة أفراد حركات المقاومة القّرر  حيث

ة وٕاقرار مسلحألفراد المقاومة ال شرعيا اعترفت بوضع المقاتل الأنه ، وبماألسيرة لقّرر أحكام الحماية الم

 دوليالما دامت في إطار أحكام القانون أعمالها ، فهذا يعني االعتراف بمشروعية مله حماية األسير

  .)4(اإلنساني

   1977لعام  دوليةال ةمسلحعات الابحماية ضحايا النز تعّلق المالبروتوكول اإلضافي األول  -5

ت في الفترة عقد التي اإلنساني، دوليال دورات المؤتمر الدبلوماسي لتطوير قواعد القانونتوجت  

ت المادة األولى أكد، حيث )5( 1977يونيو  08 فياألول بإقرار برتوكول جنيف  ،1977و 1974بين  ما

ة مسلح، وقد ترتب عن هذه اإلضافة اعتبار النزاعات الدولية حروبا تحريرعلى اعتبار حروب ال همن

لنزاعات وقانون ا )6(توكول األولو ر يطبق عليها الب دولية ةمسلحالناجمة عن نشاط الحركات التحرر نزاعات 

  .)7(1949وجنيف الثالثة لعام  1907اتفاقيتي الهاي لعام  ذلك ة بمجموعه بما فيمسلحال

                                                           

اإلنساني،  دوليمذكرة ماجستير في القانون ال ،)دراسة تطبيقية لحالة العراق(الحماية القانونية للمدنيين في األقاليم المحتلة  ،أمنة أمحمدي بوزينة )1(
  .74ص  ،منشورة ،2010الشلف، سبتمبر - كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي

  . 123ص ، 1971دمشق، ، )ن د. د(، )سكان المدنيين في المناطق المحتلة وحمايتهاحقوق ال( إحسان هندي، قوانين االحتالل الحربي )2(
(3) Odile Debbasch, op-cit, p 319. 

  .04/11/2001العدد الصادر بتاريخ  ،جريدة األهرام ،»ةمسلحمشروعية اإلرهاب ومشروعية المقاومة العدم «محي الدين عشماوي،  )4(
 تحريرال منظمة ،)ط.د(اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، االحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، مركز األبحاث، تيسير النابلسي، االحتالل  )5(

  .395ص  ،1981 الفلسطينية، بيروت،
 دوليةللصليب الّلجنة ال يةدولاإلنساني، الطبعة الثانية، منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان والّلجنة ال دوليعامر الزمالي، مدخل إلى القانون ال )6(

   .34، ص 1997للصليب األحمر، تونس، 
 ،فلسطين، جامعة القدس ،)ط.د(، )العام دوليدراسة في القانون ال(وانتفاضة األقصى  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،موسى القدسي الدويك )7(

  .12ص  ،2005
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في منه من خالل المادة األولى  ةوطنيال تحريرمشروعية حروب العلى البروتوكول  كذلك أكد

التسلط االستعماري ضد  توجه التي ا تلكنهبأ ة،وطنيال تحريرد المقصود بحروب الحد كما، )1(فقرتها الرابعة

هذا البرتوكول  كما منح ،لمصيرتقرير ا حق من أجل ممارسة ةعنصريواالحتالل األجنبي واألنظمة ال

  .)2(تحريرحروب ال بما في ذلك تطبيق قواعده على الحقوق،بعض  تحريرقاتل في حروب الللم

أنه  ، فمن البديهي)3(دولية اً حروب تحريرروب الاعتبرت ح توكولو المادة األولى من البر  نّ بما أ

إلى إيجاد قواعد مشتركة، من هذا المنطلق ساوت ّسعي من الالبد  بحث موضوع المقاتلين كانتّم  عندما

كل  ت اعتبارقّرر ثّم  ،)4(ة للدولمسلحوالقوات ال تحريرات المنظمقوات بين  توكولو من البر  )44(المادة 

ت أكدوبهذا تكون هذه المادة  ،أسير حرب إذا وقع في قبضة الخصم )43(مادة وصفتهم ال مّمن مقاتل

بمركز أسرى القوات  همتمتعمعاملة أسرى الحرب و  تحريرالمحاربون في حروب ال ةعاملمب و جو على 

  .)5(ةمسلحال

   دوليال والعملة في إطار الفقه مسلحال المقاومة مشروعية :الفرع الثالث

الوسائل بما  كاّفةمواطني الدولة المحتلة في مقاومة المحتل ب حقاالعتراف ب إلى دوليال ذهب الفقه

من عدم  عليهالحتالل، وما يترّتب لالمؤّقتة طبيعة الفي ذلك إلى  ا، مستند)6(ةمسلحفي ذلك المقاومة ال

 نّ أ، كما )7(ااألراضي المحتّلة على الوالء والطاعة لهبمشروعية مطالبة قيام دولة االحتالل بإجبار األهالي 

  .)8(دوليةال استنادا إلى ميثاق األمم المتحدة والمواثيق اً دولي قانونياً تقرير المصير أصبح حقا  حق

 ، قد اكتسبت شخصية قانونيةوطنيحركات التحرر ال نّ أ « :محمد عزيز شكرييرى الدكتور إذ 

 التي دوليةال والمؤتمرات اتمنظم، كما حصلت على االعتراف الجماعي والمباشر لها من قبل الدولية

  .)9( »العام للمقاتلين دوليال يقرها القانون التيوق حقمكنتها من التمتع بال

                                                           

اإلنساني،  دوليالثالث للقانون ال دوليالملتقى ال ،»ردية لقادة إسرائيل في الحرب على غزةالف دوليةالمسؤولية الجنائية ال«أحمد بشارة موسى،  )1(
  .14، الجزائر، ص 2009أكتوبر  28 –27بالشلف يومي  –المنعقد بكلية العلوم القانونية واإلدارية جامعة حسيبة بن بوعلي 

(2) Adam Roberts, Counter-Terrorism, Armed Force and the Laws of War, op-cit, p 06. 

 .252، ص 2005 ،منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر ،)ط.د(اإلنساني،  دوليمحمد فهد الشاللدة، القانون ال: أيضا أنظر
  .308، ص 2009اإلسكندرية، ، منشأة المعارف ،)ط.د(اإلنساني،  دوليالقانون ال عن انتهاك قواعد دوليةنجاد أحمد أحمد إبراهيم، المسؤولية ال )3(
  .106محمد فهد الشاللدة، المرجع السابق، ص  )4(
  .15، ص 1991، مختارات من أعداد عام للصليب األحمر دوليةالمجلة ال ،»أهمية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعالم المعاصر«ديتريش شيندلر،  )5(
  .89، ص 1968كز األبحاث الفلسطينية، بيروت، مر  ،)ط.د(إلياس حنا، الوضع القانوني للمقاومة العربية في األرض المحتلة،  )6(
  .334المرجع السابق، ص  المعاصر، دوليالسيد مصطفى أحمد أبو الخير، المقاومة العربية واإلسالمية في القانون ال )7(
  . 140ص  المرجع السابق،محمد الصالح روان،  )8(
المرجع  العالمي الّراهن، نظاموال دولياإلرهاب ال ي ومحمد عزيز شكري،أمل يازج :أنظر أيضاً . 133المرجع السابق، ص  ،حسين العزاوي )9(

  .157السابق، ص 
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بالثورة في اإلقليم المحتل يتفق مع الوالء  شعبقيام المدنيين من أفراد ال نّ أ« :كالفوكما يرى الفقيه 

بين  والرابطة المعنوية القائمةمن العالقة واقعة االحتالل الحربي ال تغير  نّ المستمر نحو دولتهم، بوصف أ

  .)1(» محتلللوق حقترتب على واقعة االحتالل بعض ال نّ جاز أ نّ وإ  ؛شرعيةتل وحكومته القليم محاإل شعب

 دوليال مشروعية أعمال المقاومة تتضح من خالل معارضة المجتمع نّ أ « :عز الدين فودهيرى 

 خروج سلطات االحتالل عنلاإلنسان وق حقاألمن ومؤتمرات ممثال في قرارات الجمعية العامة ومجلس 

م هحقالمواطنين والسيما وق حقود سلطتها الفعلية باألراضي المحتلة وقيامها بضم تلك األراضي وٕاهدار حد

لجوء سكان المناطق المحتلة لحمل السالح  نّ أ، ويشير كذلك إلى »وتقرير مصيرهم سيادتهمعن  دفاعفي ال

تحظر على السكان مقاومة ّلْم  جنيف فاتفاقيات، دوليال من األعمال المشروعة في القانونو العد في وجه 

، 1949من اتفاقيتي جنيف األولى والثانية لعام  )13(المادة  نّ أ « :عز الدين فودهكما يرى  ،)2(االحتالل

من اتفاقية  )2/أ/4( ةت على هذه المشروعية المادأكدة، كما مسلحتعترفان صراحة بمشروعية المقاومة ال

السكان مقاومة المحتل سواء أكانت المقاومة  حق، وبذلك من 1949جنيف الثالثة ألسرى الحرب لعام 

  .»منع سلطات االحتالل من معاقبة أفراد المقاومة دولي؛ وٕان القانون المنظمةأم غير  منظمة

عالن رياته بموجب اإله وحوقحقفي ممارسة  حقإنسان الكل  نّ فيرى أ « :فوستيك ناليم أما

أية قيود ترد على  فإنّ  ، ولذلكدوليال من المبادئ األساسية في القانونيعد اّلذي  اإلنسانوق حقالعالمي ل

  .)3( »شرعيةلحماية قوات االحتالل، تكون غير قانونية وغير وق حقهذه ال

ألّن المحتلة أمر مشروع، السلطة ضد  مقاومة السكانبأن  على التأكيد دوليال استقر العملكذلك،  

مشروعة، على تعُد  هذه الحروب مثل فإنّ  ا تحارب من أجل كرامتها وحريتها واستقاللها،معند شعوبال

ذلك من إخضاع السكان  تّبع، وما يقوةتقوم من أجل االستيالء على أراضي الغير بال التي عكس الحروب

  .)4(بالقهر والقضاء على كيانهم

المحتل، ضد  شعوبتمارسها ال التي ةمسلحعلى مشروعية المقاومة ال ،دوليال القضاء أكد كما

؛ فقد سلطات االحتاللضد  محاكمات نورنمبورغ وطوكيو مشروعية عمليات حركات المقاومة أقّرتحيث 

 عدوانا علىيعد  ةمسلحالمقاومة المعاقبة أفراد حركات  نّ على أ أكد ،الميثاق نّ أ ،محكمة نورنمبورغ شارتأ

أدانتهم  هذا التأكيد خالل محاكمة العديد من الضباط األلمان، حيثورد  ، وقددوليال أحكام القانون

                                                           

  .211 المرجع السابق، ص العام، دوليالقانون ال في ةمسلحال يةشعبال عامر، المقاومة الدين صالح )1(
 منظمة ،دراسات فلسطينية ،»المعاصر دوليء القانون الالمركز القانوني لالحتالل اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضو «عز الدين فوده،  )2(
  .249، ص 1970، مركز األبحاث، بيروت، )62(الفلسطينية، العدد  تحريرال
  . 134المرجع السابق، ص  ،حسين العزاوي )3(
   .31، ص 1970الجزائر، ، )ن.د.د(، )ط.د( ة وحق تقرير المصير،مسلحشفيق الرشيدات، المقاومة الفلسطينية ال )4(
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، كما )1(لمشروعية مقاومتهم أفراد المقاومة في أوروبا معاملة أسرى حرب استناداً المحكمة لعدم معاملتهم 

 نّ أو  اً دولي مشروعة معترف بها عسكرّية عماالً أتعُد  أعمال المقاومة نّ ت هذه المحكمة في قراراتها على أأكد

  .)2(دوليال ، جريمة يعاقب عليها القانونواإلنسانية لحركات المقاومة دوليةالوق حقانتهاك ال

عـام  ةاتفاقيـات جنيـف األربعـ وحتّـى ،1904منـذ عـام  دوليالـ ات الصـليب األحمـرقـّرر بالرجوع إلـى م       

 عنصــريحكــم الالخاضــعة للأو  ةحتلــمال شــعوبال حــق مــن نّ أ ،مســتمر شــكلت وبأكــدها نــا نجــدفإنّ  ،1949

  :وفق الشروط التالية ،حتالل األجنبي والهيمنة األجنبيةاالضد  المشروع م العنفاستخداوالهيمنة األجنبية 

  .)3(تنفيذها بالداخل إذا استحال، إّال المحتلة وال تقع خارجها يضاتقع أعمال العنف داخل األر  نّ أ -

   .أو رموز السلطة أو أشخاص اإلدارة المدنية لالحتالل عسكرّيةأو شبه ال عسكرّيةالقوات الضد  توجه نّ أ -

  .)4(واألطراف الثالثة األبرياءالمدنيين و ضد  توجهّال أ - 

عقد اّلذي  مؤتمرال خالل دوليال ، أصدر الصليب األحمر1980في السابع عشر من أبريل عام 

المناضلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي أسرى حرب  باعتبار في جنيف بسويسرا، قراراً 

يمارسها الفلسطينيون في  التي أعمال العنف؛ فإّن لهذه الشروط وفقاً و ، )5(تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف

 .المحتل اإلسرائيليضد  تقعا أنه إذْ  ؛أعمال مشروعة، مهما ترتب عليها من نتائجهي  األرض المحتلة

تخوضها قوات المقاومة  التيالحروب  نّ لى أع قفالواقع الفلسطيني، ن علىما سبق  بمطابقة

وخاصة  تخضع كلية ألحكام اتفاقيات جنيف مشروعةحروب هي  اإلسرائيليحتالل االضد  الفلسطينية

 عن الفقه فضالً ، 1977وقرارات األمم المتحدة وكذا أحكام بروتوكول جنيف اإلضافي األول لعام  الثالثة

 التي ة في فلسطينوطنيينطبق على المقاومة ال هذاو  ؛ةمسلحعلى مشروعية المقاومة ال أكداّلذي  دوليال

القوات تلك وتتمتع  ،فلسطين تحريرة في محاولة منها لوطنيال الّسيادةاء االحتالل واستعادة أنه تهدف إلى

أنواع الحماية والمزايا والسيما  ّفةكاالقانونيين وما يترتب على ذلك من حصولهم على بين بصفة المحار 

تلجأ إلى  نّ أ لهايجوز  التمتع بصفة أسير حرب، فيما إذا وقعوا في قبضة قوات االحتالل اإلسرائيلي وعليه

                                                           
 (1)Noam Chomsky, International Terrorism: Image and Reality, In Alexander George (ed), Western State 
Terrorism, Rutledge, December, 1991, p 09. See: http://www.chomsky.info/articles/199112-02.htm 

ة الجزائرية، فقضت ببراءة أحد الماثلين أمامها من جميع التهم مسلحاد المقاومة الكما إتبعت محكمة النقض الفرنسية نفس التوجه بخصوص أفر  )2(
خليفة عبد السالم شاوش، المرجع السابق، ص : وكذلك .31ص ، المرجع السابق، شفيق الرشيدات: أنظر. ةمقاومعضو في الالمتعلقة بنشاطه ك

107.  
التجمع (ة بناء الدولة ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر خيار المقاوم ،»اإلنساني دوليلقانون الالتكييف القانوني للمقاومة في إطار ا«خليل حسين،  )3(

  .04ص ، بيروت، 2007ديسمبر  16-15، المنعقد بتاريخ )عم خيار المقاومةالوطني لد
  .الل أو الساعين لتسوية وٕانهاء االحتاللأو الدولة القائمة باالحت قوةالمقصود باألطراف الثالثة ممثلو الدول األجنبية والمنّظمات لدى ال )4(
  .193 -192المرجع السابق، ص أمير فرج يوسف،  )5(
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المنشآت ضد  استخدام السالح والتكتيك وحرب الشوارع والعصابات، بل حّتى القيام باألعمال التخريبية

  . والقواعد اإلسرائيلية

السلطات اإلسرائيلية رفضت ومازالت أّن إّال  الواضح، دوليال من موقف المجتمع رغمال علىلكن 

 ويحرمونترفض التسليم ألفراد المقاومة الفلسطينية بوضع المقاتلين القانونيين وتعاملهم معاملة المجرمين 

المحاكم  إلىبهم ع فتدسلطات االحتالل  نّ أبل  ة،السابق نصوصة لهم بموجب القّرر الموق حقأبسط المن 

  .ربحالمتعلقة بقوانين ال دوليةال االتفاقياتو  دوليال القانونبذلك منتهكة  ،عسكرّيةال
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  الثاني الفصل

   ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الخلطتطور 

  2001سبتمبر 11بعد أحداث 
لدينا  أكدت نّ ة، وبعد أمسلحمة الوالمقاو  دوليال من اإلرهابكل  مفهومبعد االستعراض المفصل ل

أّن ، إّال ةالثاني من حيث عدم مشروعية األول ومشروعية بينهماالتباين الواضح  شكللمجاال بما ال يدع 

أثر على مّما  ؛ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  درجت على الخلطوأجهزة اِإلعالم  بعض الدول

كما كان لهذا الخلط أثاره السلبية على معالجة ، فلسطينية منهاالعديد من الحركات التحررية وخاصة ال

 دولالبعض ت أصر حيث ، 2001خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر دوليال مشكلة اإلرهاب

  .ةعنصريالتميزت ب التي رؤيةتلك الاإلرهاب غير المشروع والمقاومة المشروعة بين  اةساو المعلى 

من اللبس  ة، إلى إيجاد نوعمسلحالمقاومة الو  دولياإلرهاب البين  سياً هذا الخلط المتعمد سيا أّدى

، وذلك منذ البوادر من أجل التحرر شعوبفي أذهان الرأي العام العالمي، وبالتالي أثر على مسيرة ثورات ال

 ليتصاعد خاص من خالل تجربة المقاومة الفلسطينية شكل، وهو ما يبرز باألولى إلنتهاء الحرب الباردة

، مسلحتراجع ي مسيرة الكفاح ال وتصاعد معه الضغط إلحداث 2001سبتمبر  11هذا الخلط بعد أحداث 

ة ومحاولة مسلحها على حركات المقاومة الُيؤّيدومن  ةاألمريكيالواليات المتحدة وذلك بازدياد ضغط 

  .)1(دوليةال تصوير مقاومتها المشروعة على أنها إرهاب غير مشروع ويؤثر على استقرار العالقات

 اإلرهاببين  الخلط دواعيلبيان  أوالسوف نتعرض  ،للوقوف على أبعاد هذا الخلط وحدوده ،وعليه

اإلرهاب الدولي الخلط بين  انعكاسات في ةالنقطة الثانيببحث ن نّ على أ، ةمسلحال والمقاومة دوليال

  .فلسطينيةال قضيةعلى الالمسلحة  والمقاومة

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

   .138، ص 1990ليبيا، -نبيل عبد الحليم متولي، أخطار األيديولوجية الصهيونية واأليديولوجية األخرى، الطبعة األولى، كلية الدعوة، طرابلس )1(
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  األول المبحث

 ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الخلط عيدوا

ومة المقاو  دوليال اإلرهاببين  بوضوحفرقت  ئه،ومباد دوليال القانونقواعد  نّ أمن  رغملاعلى 

وصف  وٕاطالق القالب نفسا في مووضعه بينهما الخلط تمأنه  ، إالّ ة من أجل تقرير المصيرمسلحال

 سبتمبرع بدايات هذا التوجه إلى ما قبل هجمات الحادي عشر من وترج ،ةمسلحعلى المقاومة ال اإلرهاب

األحداث لتصنيف  تلكاستغالل تّم  حيثعززت وعمقت من هذا التوجه، قد كانت هذه األخيرة  نّ ؛ وإ 2001

، وهذا ما يدفع بما في ذلك حركات المقاومة الفلسطينية ات اإلرهابيةمنظمال نضمبعض حركات المقاومة 

 القالب مع اإلرهاب نفستوضع في  ةمسلحال جعلت المقاومة التي واألسباب بعاد هذا الخلطعن أ تساؤللل

  .ة؟مسلحاإلرهاب والمقاومة البين  تؤكد الخلط التي مظاهرالهي  وما؟ دوليال

 أسبابلبيان  أوالعرض تنمن خالل النقاط التالية، حيث س عليها تتم اإلجابةت سالؤ تساهذه الكل 

إطار نقف على سوف  كماة من خالل المطلب األول، مسلحوالمقاومة ال دوليال هاباإلر بين  الخلط

  .في المطلب الثاني ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  التداخل

  األول المطلب

  ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الخلطأسباب 

 التي تجريم األعمال تمأنه  إالّ  ،ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  من االختالف رغمعلى ال

نفي صفة فيه تّم  الذي الوقت نفسفي اإلرهاب،  صفو عليها  ة وأضفيمسلحها أفراد المقاومة اليرتكب

تدخل  عماالً أ ،المناضلة شعوبحركات المقاومة والضد  يرتكبها البعض األخر التي اإلرهاب عن األعمال

 دوليالخلط بين اإلرهاب ال يكون نّ ال يمكن أ هنألّنا  ذا يتضحبه، ةمسلحال في نطاق المقاومةكأصل عام 

لى ع الوقوفمن خالل هذا ما يبرز ، و بينهمامع انعدام التشابه خاصة ، )1(حسن نيةبة مسلحوالمقاومة ال

  .)2(الخلط سببموقف سلبي اتجاه أي محاولة إلبراز  الوقوفالظاهرتين و بين  عناصر الخلط

ووصفها  ةمسلحال المفاهيم وتشويه صورة المقاومةبين  الخلطتّم  ماذال: يتساءل أحدهم قدلعل 

  ؟ 2001سبتمبر  11ًا بعد أحداث تحديد ،باإلرهاب

                                                           

الطبعة األولى، سيناء للنشر، القاهرة،  ،، ترجمة لبنى صبري، تقديم مصطفى الحسيني-سطورة والواقعاأل –دولياإلرهاب الناعوم تشومسكي،  )1(
   .73ص ، 1990

   .114خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )2(
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 ظاهرتي اإلرهاببين  إلى الخلط أّدت التي على األسباب الوقوف، ارتأينا تَساُؤللإلجابة عن هذا ال

 أسباب قانونيةبعضها يعود إلى  نّ ، وجدنا أ)1(خلطوعند بحثنا عن أسباب ال ،ةمسلحوالمقاومة ال دوليال

بتوظيف عملية تعّلق تسياسية  البعض األخر يرجع إلى أسبابو ، دوليال بقواعد ومبادئ القانونتعّلق ت

تبرز بعد أحداث ّلْم  عملية الخلط نّ أاإلشارة  جبتأنه  على، ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الخلط

 شكلب بينهمالكن برز التوجه نحو الخلط ، وتحديدًا منذ السبعينيات جودة قبل ذلكسبتمبر، بل كانت مو  11

بالهجمات ها استغاللها لتشويه نضال حركات المقاومة بتشبيه أعمالتّم  حيث ،بعد تلك األحداث أوسع

  :النحو التالي ذلك على كل، وعليه سنعرض لاألمريكيةالواليات المتحدة ضد  اإلرهابية

  يةسياسالاألسباب : ولالفرع األ 

بهدف  ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  سياسية بتوظيف عملية الخلطال سباباألتعّلق ت

  :يالوذلك على النحو الت ،دوليال انتهاك مبادئ وقواعد القانون

  نتيجة استغالل الضعف السياسي للدولتوظيف عملية الخلط : أوال

غير المشروعة،  مد وتنظم الظواهر سواء كانت مشروعة أحدت التيهي  القواعد القانونية نّ األصل أ

هذا  عنعناصر الظاهرة من خروج أي  نّ بحيث أ ،الظواهر تلكد القواعد القانونية المجال الحركي لحدت كما

 اإلرهاببين  عملية الخلط فإنّ  من نطاق تصنيف معين إلى نطاق تصنيف أخر، لذا هاالمجال، يخرج

على القانون عند معالجة الظواهر المتشابهة، فيصار  ةسياسالة، تبرز عند تغليب مسلحال والمقاومة دوليال

لدول تختلف اتجاهاتها ا نّ خاصة إذا علمنا أ، لها منظمةمن خالل تحييد أحكام القانون ال بينهاإلى الخلط 

، استخدام شرعيال دفاعال ة، الثورة،مسلحتختلف في الحكم على القضايا العالمية، كالمقاومة ال كما وأهدافها،

  .االغتيال، االعتقال، قوةال

وٕايجاد ة مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  لخلطإلى ا أّدت، هذه االختالفات في وجهات النظر      

 نّ ذلك أ ؛)2(ومتى يكون مقاومة مشروعة متى يكون عمل ما إرهابينوع من الغموض عند البحث عن 

الجرائم اإلرهابية من نطاق اإلرهاب وٕادخالها في نطاق المقاومة أو  الستثناء لح المجاتفتسييس الظواهر 

 مقاومةمن أعمال ال فيما إذا كان لفي عملية تكييف العم دوليال القانوندور ، وذلك بسبب تحييد العكس

تارة، ة مسلحاألعمال المماثلة باعتبارها من قبيل أعمال المقاومة الُتكيف حيث  ،رهاباإلأم  ةمسلحال

  .)3( واعتبارها من قبيل الجرائم اإلرهابية تارة أخرى
                                                           

   .107، ص 2001إمام حسنين، اإلرهاب بين التجريم والمشروعية، الطبعة األولى، دار مصر المحروسة، القاهرة،  )1(
 ص، )ن.ت.د(المكتب المصري الحديث، مصر،  ،)ط.د(عدنان هاشم سلطان، صناعة اإلرهاب وسيلة لغاية أم ورقة سياسية وأداة للعقوبات،  )2(

57.  
   .117ص خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق،  )3(
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نظم سياسية واجتماعية بين  بسبب الخلط وخاصة النامية منها دولالالتعثر السياسي لبعض كذلك، 

مّما  ؛)1(د في تعقيد النتائج العامةاز  يةسياساللها على العملية ظالمنها بكل  واقتصادية وثقافية عديدة تلقي

تترسخ في أذهانها قيم المواطنة، وقيم التعايش المشترك المبني على التسامح، كما ّلْم  ماعاتج عنهنتج 

فتح إلى  دولالالسياسي لبعض  نظامضعف ال ىأد، و ة متماسكةوطنيإلى فشل تكوين جماعات  أّدى

مقابل  دوللا في تلكتشريع الدر امصتحكم بم التي أصبح اأنه حّتى هالحكومات المجال لالستغالل الخارجي

 جماعات غير واعية ال تميز بروزاألجنبي ساعد على  لالتدخوهذا الضعف و  ،هالمعنوي المادي و ال دعمال

مقاومة ًيعتبر اّلذي  االحتاللضد  ل الموجهمعالذلك بين  تفرقوال  دوليال ة واإلرهابمسلحالمقاومة البين 

  .)2(عمل إرهابي شكبال اّلذي  من طرف ثالثموجه إلى المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية ذلك المشروعة، و 

 ت إلى المقاومة المشروعةَأَساءَ  التي ياسيةالسوجود بعض العناصر والكتل  باإلضافة إلى ذلك،

على اإلرهاب بقيادة الواليات  دوليةال بالحرب ُيسمىالعالم في ما  انهماك نّ أ ما، كتهاإلى تشويه صور  أّدتو 

 التي ةمسلحالمقاومة الحركات  وصفإلى استغالل هذا الظرف و  دولالض ببع أّدى ؛المتحدة األمريكية

الرأي العام نظر  لتحويلهذا الخلط كوسيلة ّتعمل ساهناك من  نّ كما أ ،)3(تعارض مصالحها باإلرهاب

إرهابيين م أنه ينظر ألصحاب هذه القضايا علىحّتى  ها من القضاياالعالمي عن القضية الفلسطينية وغير 

عمال أ، فإسرائيل نجدها تصف )4(هانفسا تدافع عن بأنه تمارس اإلرهاب واالحتالل التي دوللاوٕالى 

  .)5(المقاومة الفلسطينية باإلرهاب

  تأثير المصالح على الموقف السياسي للدول : ثانيا

ين ب إحداث الخلطعلى أثر كبير  ،األمريكية واليات المتحدةأطلقتها ال التي األولى محاوالتكان لل

التوجه  1981عام  وزير الخارجية األمريكي "ألكسندر هيج"، حيث قاد ةمسلحال مقاومةوال دوليال اإلرهاب

 ةسياسالت توجهاما يتعارض مع كل  ، من ذلك الوقت أصبحدوليال اإلرهابضد  الحرب األمريكي في شن

ة نجحت في تسخير ظلمها، وتحت هذه الله إلى هدف دائم لتحو األمريكية عرضة لوصفه باإلرهابي مع 

واألنظمة  دولالّضرب بللقيام  تسهيالً  ،لتبني المفهوم األمريكي لإلرهاب دوليةال اتمنظموال دولالالعديد من 

  .)6(بحجة محاربة اإلرهاب والقضاء على اإلرهابيين المعارضة والقضاء عليها

                                                           

  .57، ص المرجع السابقعدنان هاشم سلطان،  )1(
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الشريعة دوليفي المقاومة بين الفقه اإلسالمي والقانون ال شعوبوحق ال يدولالعنف ال صباح درامنة، )2(

  .52ص  ،2010باتنة،  ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة الحاج لخضر، والقانون
   .223ص ، 2010 ن،لبناروت، بي، لعلميةب الكتالطبعة األولى، دار ا ،دولياإلرهاب ال ،خالد إبراهيم عبد اللطيف )3(
  .202 – 201المرجع السابق، ص أمير فرج يوسف،  )4(
   .381المرجع السابق، ص  على حق تقرير المصير، دوليفريدة بلفراق، مدى تأثير اإلرهاب ال )5(
 .71، ص 2007اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،)ط.د(المقاومة والعمليات االستشهادية،  شرعيةغازي حسين، االحتالل اإلسرائيلي و  )6(
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ون تحت االحتالل، وترفضها الكبرى تؤّيد فكرة المشروعية عندما تك دولال نّ نجد أ ،زيادة على ذلك

ال إْذ  ؛الواليات المتحدة األمريكية دولالدولة احتالل، ونجد في مقدمة هذه  في وضعهي  كونعندما ت

في بعض الحاالت؛ كما هو الشأن بالنسبة للمقاومة  مسلحالمقاومة والكفاح ال شرعيةبة الدول ذهتعترف ه

 التي أو الحكومات دولالضد  رف بمشروعية المقاومةما تعتبيناالحتالل اإلسرائيلي، ضد  الفلسطينية

بين  االحتالل السوفياتي ألفغانستان فيماضد  بمشروعية المقاومة األفغانية كاعترافهاة لها تعتبرها عدو 

  .)1(1989و 1979

 نّ ة، نجد أمسلحكذلك من أمثلة تأثير المصالح على الموقف السياسي للدول من المقاومة ال

بجنوب إفريقيا، وبالحرب األهلية للواليات  "حرب البوير" في ةمسلحالتعترف بالمقاومة ّلْم  بريطانيا

الواليات المتحدة من  كلاالحتالل األلماني و ضد  ةمسلحاالعتراف بالمقاومة التّم أنه  ، إالّ )2(المتحدة

 عامة مسلحفرنسية ال، كما اعترفت بريطانيا بحركة المقاومة ال)3(سابقاً واالتحاد السوفياتي  األمريكية

1944)4(.  

 مجاهد عندما كان يناضلأنه  ،بن الدنر ، لماذا كان يصو تَساُؤلٌ الطرح يمكن ال امن هذ انطالقاً 

 باإلرهابياألمريكية الواليات المتحدة  وصفتهو  ،الحكومة الموالية للتواجد السوفياتي في أفغانستان آنذاكضد 

إرهابيين في تركيا مثال أكراد تركيا  األمريكي في أفغانستان، ولماذا يعدُ عندما قاتل الحكومة الداعمة للتواجد 

 اإلسرائيليين في فلسطين مستوطنينالأعمال تعُد  ومقاتلين من أجل الحرية في العراق؟؛ في المقابل ال

  .)5(المدنيين الفلسطينيينضد  مبّررللعنف غير ال ملجوئهمن  رغم، بالإرهاباً 

 منللدول، فهناك  يةسياسالللمصالح  وفقاً ة مسلحالمقاومة العالمية ألعمال بهذا تختلف النظرة ال

 يةسياسالبعدم مشروعيتها ويصفها باإلرهاب لتعارضها مع مصالحه  تمسك، وأخر يمشروعةا أنه رىي

الواليات ه تمثلالرأي الثاني ف أما ،تعرضت لالحتالل واالستعمار التي دولاله تمثل، فالرأي األول )6(يةتوّسعوال

تعتبر حركات  التي الغربية وٕاسرائيل وغيرها من دول االحتالل واالستعمار دولالو األمريكية المتحدة 

 « :أنه ،مراد محمودة المناوئة لمصالحها حركات إرهابية، وفي هذا اإلطار يرى الدكتور وطنيالمقاومة ال

تعرضت  شعوبالمعظم ألّن باإلرهاب  شعوبالكل  منتهأّننا  فهذا يعني ،إرهاباً  مقاومة المحتل اعتبرناإذا 

                                                           

   .38المرجع السابق، ص  ،دوليةعدم مشروعية اإلرهاب في العالقات الأمال يوسفي،  )1(
   .85، ص 2006موسى القدسي الدويك، حركة حماس بين المقاومة واإلرهاب، الطبعة الثانية، الهالل األحمر القطري،  )2(
   .99، ص 2005سالمية ومشروع استنهاض األمة، الطبعة األولى، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، فرج أحمد شقير، المقاومة اإل )3(

(4) Gustav Landauer, op-cit, p 178. 
  .382ص  ، المرجع السابق،على حق تقرير المصير دوليمدى تأثير اإلرهاب ال فريدة بلفراق، )5(
  .213ص  السابق، المرجععلي بن عبد اهللا عسيري،  )6(
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عن أرضها  هادفاع عتبرعندما ن هامظلنا سنفإنّ  ها، وعليهيضاعن أر دفاعًا قاومت المحتل و لالستعمار 

  . )1(»إرهاباً  وعرضها

وصف األعمال واتصافها بالطابع المشروع أو عدمه، يعود مباشرة  نّ أ ،ضح من خالل ما سبقيت         

الكبرى، وقد تجّلى هذا  دولالذات المصالح والدوافع االستغاللية المفروضة من قبل  يةسياسالظرة إلى الن

في سياسة الواليات المّتحدة األمريكية وٕاسرائيل، والتي كانت لها  2001سبتمبر  11بوضوح عقب أحداث 

  .)2(الفلسطيني شعبالبما في ذلك  ،لحصول على استقاللها وحريتهال شعوبال تشويه نضالآثار سلبية في 

  تسييس القرارات الصادرة عن أجهزتهاو  دوليةال اتممنظإضعاف دور ال :لثاثا

تستند في ا أنه من حيث دوليةال الحرب على اإلرهاب سابقة خطيرة على صعيد العالقات شكلت

ش دورها وحلول إلى استبعاد األمم المتحدة وتهمي تأدا أنه ، إالّ )3(دوليةال شرعيةقرارات ال إلىالظاهر 

 اتمنظمأن ال دوليةال ت األحداثأكد؛ فقد )4(محلها في الحرب على اإلرهاباألمريكية الواليات المتحدة 

 يةسياسالأدوات لخدمة األهداف والمصالح إّال هي  األمم المتحدة وفروعها ما منظمةوفي مقدمتها  دوليةال

، فخضوع )5(تنفيذ أهدافها العدوانيةتقوم بحّتى  شرعيواإلستراتيجية للدول الكبرى إلعطائها الغطاء ال

 ،الكبرى للخطر دولالخاصة عندما تتعرض مصالح  دوليةال أفقدها مكانتها وهيبتها قوةلقانون ال منظمةال

 إلى أّدىمّما  ؛فلسطين وأفغانستان مثل عندما تكون الضحية دولة ضعيفة تماماً تغييب القانون يتّم  في حين

عمل على تجميد الدور و في تصديها لمعالجة بعض الظواهر  اتمنظمتمارسه الي اّلذ إضعاف الدور

  .)6(هاالموكول ل

دور المهيمنة عليها بإضعاف  دولالّتعمل إْذ  ؛األمم المتحدة منظمةجليا من خالل هذا  يظهر

رات مجلس قراب بالمقارنةتحييد قرارات الجمعية العامة تّم  بعض أجهزتها وٕابراز دور أجهزة أخرى، بحيث

القوية ووسيلة لتحقيق أهدافها  دولال لسياسات تنفيذاً  تّتخذأصبحت قراراته اّلذي  األمن، هذا األخير

ة تارة ومن قبيل الجرائم اإلرهابية مسلحعمل على تكييف العمل من قبيل المقاومة الاّلذي  ؛ األمر)7(وغاياتها

 واسعاً فتحت الباب ا أنه خطيرة، حيثالتسييس ا تداعيات هذكانت و  ،لمصالح تلك الدول وفقاً تارة أخرى 

                                                           

  .110 -109ص المرجع السابق، محمد حسن يوسف محيسن،  )1(
  .98الجهماني، المرجع السابق، ص  ثامر إبراهيم )2(

(3) Barthélémy Courmont, La Guerre, Armand colin, paris, 2007, p10. 
  .173ص ع السابق، المرج ،دوليةعبد الواحد الناصر، اإلرهاب وعدم المشروعية في العالقات ال )4(

(5) Ali A. Mazrui &Albert Schweitzer, Towards Understanding the Causes of Terrorism: The Culture, the Mission, 
the Motive and the Target, State University of New York at Binghamton, New York, USA, February/March 2004, 
p 03. 

  .120 -119ص الد المشاقبة، المرجع السابق، خالد كريم خ )6(
(7) Ali A. Mazrui &Albert Schweitzer, op-cit, p 04. 
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كأنه موظف في األمين العام  أصبحمنفذة وتابعة للسياسة األمريكية و  خاللهلواقع جديد باتت األمم المتحدة 

  .)1(تهاخارجيرة وزا

بعض ضد  الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة دوليةال القراراتبين  يالحظ الفرق الشاسع

ما تكون واضحة في معانيها قوية في عباراتها صارمة في إجراءات  غالباً ، فضعيفةال دولالعربية و ال دولال

الكبرى أو حلفائها يطغى على قراراتها  دولالإحدى ضد  تنفيذها أو عدم تنفيذها، وعلى العكس عندما تكون

األمم المتحدة عاجزة عن  باتت كما، )3(، وتكون ألفاظها قابلة للتالعب)2(أسلوب االسترضاء واالستجداء

في التوصل إلى أخفقت األمم المتحدة  كما، المعتدية أو المخالفة ةتنفيذ قراراتها وٕانزال العقوبات بالدول

انتهاكاتها في على التمادي  دولالشجع بعض ا مم ؛دوليةال كلالعادلة للكثير من المشا الّسلميةالتسويات 

  .)4(وقها حقة النتزاع مسلحال قوةإلى استخدام الوقها حقالمنتهكة  شعوب، كما دفع المنظمةواالستخفاف بال

الصادر  )1701(رقم ما جاء في القرار  نذكر منهاقرارات، ال يد منعدالانعكس هذا من خالل 

فبعدما اعتبرت هذه األخيرة حركة تحررية ، بالحرب اللبنانية اإلسرائيليةتعّلق الم 12/08/2006بتاريخ 

من الحكومة اللبنانية لمواجهة العدوان واالحتالل اإلسرائيلي بما تمتاز به و  يةشعبير المدعومة من الجماه

توكولها اإلضافي األول لعام و وبر  1949لعام  ة في اتفاقيات جنيفقّرر لشروط القانونية الملها مار احتمن 

وبذلك يكون  ،)5(بهاالفقرة التنفيذية الخامسة عشر لتناقض مبدأ مشروعية المقاومة المعترف ، جاءت 1977

من أجل االستقالل وتقرير المصير ومنعها  المقاومة ا فيهحقمجلس األمن قد جرد المقاومة اللبنانية من 

األمم  منظمةسعت  التي ها قوانين الحرب ومبادئ إزالة االستعمارأقّرت التيوق حقالمن من االستفادة 

تستطع منع ّلْم  ا؛ ألنهوأفولها منظمةأخر على فشل ال المتحدة إلى تكريسها منذ نشأتها، وهذا يعطي دليال

                                                           

منشورات األفق الديمقراطي، الرباط،  ،)ط.د(أبو أحمد فؤاد، عبد اإلله المهمة، سعيد عبد السالم، القضية الفلسطينية ومالمح المرحلة الراهنة،  )1(
  .9 -8، ص 2005

بسبب المساندة  عامًا عشرات القرارات لصالح القضايا العربية ضد إسرائيل دون تنفيذ إحداها،) 60(جمعية العامة ومجلس األمن خالل أصدرت ال )2(
   .دوليةال شرعيةتنفيذ قرارات الفي والّدعم األمريكي وحلفائها الذي مكن إسرائيل من المماطلة 

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  ،مجلة دراسات وأبحاث ،»ووسائل مكافحة اإلرهاب دوليةال ازدواجية تنفيذ القرارات«شمسان،  عبد الوهاب )3(
   .14 - 13، ص 2010الجلفة، الجزائر، العدد الثاني، 

  .120ص خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق،  )4(
  : (.....)منع عبر أراضيها أو موانئها أو طائراتهاتات الضرورية ليجب أن تتخذ الخطو  ،الدولكل  مجلس األمن يقّرر أيضًا أن: "ت على أننصإذ  )5(
من جانب مواطنيها أو انطالقًا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات اّلتي ترفع  ل ما يلزم من تدابير لمنع القياميقّرر كذلك أن تتخذ جميع الدو  -أ

 :علمها، بما يلي
األنواع، بما في ذلك األسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات كل  لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد منبيع أو تزويد أي كيان أو فرد في  -أ

 ها أراضيه أو من غيرها؛ئسواء أكان منش العسكرّية والمعدات شبه العسكرّية، وقطع الغيار
وفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة ـــتصل بتـــة تقنيـــب أو مساعّدة تـــنان بأّي تدريـــرد في لبـــد أي كيان أو فـــزويـــت -ب

تأذن به حكومة ؛ مّما تدريب والمساعدةــــتاد والــــعـــلحة وما يتصل بها من الـــــــبق على األســـطــــأعاله، فيما عدا أن تدابير المنع هذه ال تن) أ(الفرعية 
  .")11( تحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة رقماألمم الم اتبنان أو قو ـــل
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أو الحد من االحتالل  - خاصة الواليات المتحدة األمريكية – دولالبعض تقوم بها  التي االعتداءات

   .)1(واالستعمار

من اإلبهام  ليزيد، 2001سبتمبر 28 عن مجلس األمن بتاريخالصادر ) 1373(القرار رقم  جاء

من  رغموعلى ال ،)2(ةمسلحالمقاومة المن أعمال يعد ما بين و  دولي إرهابما هو بين  سوالغموض وااللتبا

في  ىتخط )1373(القرار رقم أّن ، إّال طرد المستعمر األجنبيبهدف  قوةال الستخدام دوليال المجتمعتأّييد 

مبادئ الالعامة و وقرارات الجمعية  دوليةال واالتفاقياتعليه ميثاق األمم المتحدة  نص ما فقراتهبعض 

 يكشف عن مجموعة من المفارقات) 1373(فالتحليل الدقيق لبنود القرار ، )3(دوليال ساسية في القانوناأل

من قبل مجلس األمن، استجابة لمطالب وأهداف الواليات المتحدة  دوليةال شرعيةتثبت تسخير ال التي

أنه  مواصفاته، كما تحديد حّتى أو دوليال اإلرهابمفهوم  تحديد ندد باإلرهاب، دونأنه  حيث، )4(األمريكية

 ميزت بوضوح التي ةالسابقربط القرار مع القرارات يتّم  ولممقاومة االحتالل، بين اإلرهاب و بين  يميزّلْم 

لتقرير مصيرها، وبذلك يكون  مسلحاألساليب بما فيها الكفاح ال كاّفةباللجوء إلى  شعوبال حقاإلرهاب و بين 

من يحلو لها تحت ذريعة محاربة كل ضد  قوةتستخدم بموجبه ال سنداً للواليات المتحدة قدم  من قدمجلس األ

  .)5(دوليال اإلرهاب

تحت الوصاية األمريكية واإلسرائيلية تمهيدًا  ةواإلسالمي ةالعربي دولالبموجبه وضعت أنه  كما

 )1373(رقم بموجب القرار  دولال مختلف ت المفروضة علىاماوبهذا تكون االلتز  ،)6(سيادتهاى للسيطرة عل

لخدمة مصالح وأهداف الواليات المتحدة  دوليةال إلى تسخير المشروعية أّدتبدعوى مكافحة اإلرهاب، 

  )7(األمريكية

، في إلزامه جميع دول العالم بما تقوم به الواليات المتحدة )1373( رقم خطورة القرارتكمن 

المقاومة بين  ، فهذا الخلط ال يميزةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببّلق تعما ياألمريكية من خلط واضح في

القرار سيخلق  فإنّ  ،ثمّ  ومن ؛األعمال اإلرهابيةبين ة في مواجهة المحتل من أجل تقرير المصير و مسلحال

ا في تقرير هحقفي ممارسة  الفلسطيني شعبخاصة ال حتلةالم شعوبالتحرر والى قو  حق ماأمصعوبات 
                                                           

   .373 - 372على حق تقرير المصير، المرجع السابق، ص  دوليفريدة بلفراق، مدى تأثير اإلرهاب ال )1(
(2) Julie Alex, Terrorisme et Droit Pénal (étude critique des incriminations terroristes), thèse pour le doctorat en 
droit de l’université panthéon – Sorbonne-paris1) le 9 décembre 2008, préface de Geneviève Giudicelli-Delage, 
Dalloz, 2010, p 01. 

  . 51، المرجع السابق، ص -في البحث عن موطن العنف الحقيقي - ،صناعة اإلرهاب ،عبد الغني عماد )3(
   .157، ص 2006 ،الرباط، منشورات الزمن ،)ط.د( ،2001سبتمبر  11وٕاشكاليات ما بعد هجمات  دوليالقانوني ال ظامنال ،عبد الواحد الناصر )4(
  .97، ص 2003 ،لبنان -بيروت ،دار النفائس ،الطبعة األولى ،ال لإلرهاب نعم للجهاد ،أسعد السحمراني )5(
، )105(، العدد )12( عام، الاإلستراتيجية، مركز الدراسات ون األوسطؤ ش ،»ازراع على الثروات في أسيا الوسطى والقوقالص«محمد دياب،  )6(

  . 150ص ، 2002 شتاء بيروت،
(7) François Heisbourg, op-cit, p 57. 
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 التي األمريكيةالواليات المتحدة في توجيه سياسة  هاماالنفوذ اإلسرائيلي سيبقى يلعب دورا  نّ أإْذ  ؛لمصيرا

العربية باتخاذ إجراءات اتجاه أشخاص تريد إسرائيل  دولالإسرائيل بمطالبة  رادةها إلدتاستخضع كع

  .)1(إرهابيةى قو ك الفلسطينية تصنفى قو ، وهذا ما سيجعل غالبية الإرهابييناعتبارهم 

إلى  سيادتهاتسلم  نّ القرار المذكور فرض على دول العالم دون استثناء أ؛ فإّن إضافة إلى ذلك

، وبذلك تكون )2(من تشاءضد  الحربإعالن في  حقالواليات المتحدة األمريكية، كما أعطى هذه األخيرة ال

ي عن جميع توصيات وقرارات األمم المتحدة للتغاض ،)3(الواليات المتحدة األمريكية استغلت هذا القرار

تغاضت عن كما من أجل تقرير المصير،  المقاومةفي  شعوبال حق ة على هذا القرار والداعية إلىالسابق

حركات االستقالل حقوق تجاوز هذا القرار ل كذلك ،)4(الفلسطيني لالحتالل اإلسرائيلي شعبمقاومة ال شرعية

  .)5(دوليمقاومة في خانة اإلرهاب الالات وحركات منظماج ، أّدى إلى إدر وطنيوالتحرر ال

الواليات المتحدة األمريكية إلى استغالل األمم المتحدة وتسخيرها لتبرير وتمرير  كذلكعمدت 

، وبالفعل نجحت هذه 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث  ،)6(دوليةال شرعيةسياساتها تحت غطاء ال

حسب  واإلرهابيين ، بررت فيها حربها على اإلرهابدوليةقرارات الال يد منعدالاألخيرة في استصدار 

المتعّلق  2001 أكتوبر 12الصادر بتاريخ  )1368(التوصيف األمريكي، كان من أهّمها القرار رقم 

خول للواليات المتحدة األمريكية  الذي بها األعمال اإلرهابية،تسب التيين دوليت األمن والسلم التهديداب

على  من خاللهت أكدسبتمبر بدعوى مكافحة اإلرهاب، حيث  11ى الّرد العسكري على هجمات اللجوء إل

لّتعاون من أجل الوصول إلى قصد ا دولللمع تضمينها دعوة  ؛)7(عن النفس كحق أصيل للدول دفاعحق ال

  .)8(الخاصة بمكافحة اإلرهاب دوليةسبتمبر وتنفيذ االتفاقيات ال 11ي ومرتكبي هجمات منظم

                                                           

   .348 -347ص المرجع السابق، مصطفى يوسف اللداوي،  )1(
(2) Jean Christopher Martin, op-cit, pp 407-408. 

   .25 - 24المرجع السابق، ص ، تغريد سمير كشك )3(
  .53المرجع السابق، ص ، - في البحث عن موطن العنف الحقيقي - ،صناعة اإلرهاب ،عبد الغني عماد )4(
منشور على الموقع ، )ت.د(، 4/10/2006 بتاريخ ،)1693( ، العددالحوار المتمدن ،»بين المقاومة واإلرهاب مسلحالعنف ال «غلمان فاطمة،  )5(

  :لتاليااللكتروني ا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=77303 

  .384نفس المرجع، ص  )6(
   .33المرجع السابق، ص  ،»لتقّرر المصير دوليالمقاومة واإلرهاب في اإلطار ال«ماد، ععبد الغني  )7(

(8) Jean Angrand, «Enfermement Identitaire et Conflit intra Sociétal: conséquences sur le plan de la sécurité 
internationale », Terrorisme et sécurité internationale, dirigée par Josiane Tercinet collection études stratégiques 
international, sous la direction de Stanislav J. Kirschbaum association franco- canadienne d’Études Stratégiques, 
bruylant Bruxelles, Belgique, 2004, p 213. 
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عليها نص  التيخاصة تلك  ،)1(دوليهذا القرار يتناقض صراحة مع قواعد القانون ال نّ لمالحظ أا

أو التهديد  قوةمبدأ احترام الّسيادة، مبدأ عدم التدّخل، مبدأ تحريم استخدام ال نفسه، مثلميثاق األمم المتحدة 

 ىالقرار ال تتوافر فيه أدن نّ نجد أكذلك ، دوليةومبدأ التسوية الّسلمية للنزاعات ال دوليةبها في العالقات ال

غير خاضع األمريكية الواليات المتحدة من قبل  قوةجعل استخدام الأنه  من حيث دوليةشروط المشروعية ال

في الواليات المتحدة استجاب القرار لرغبة  دوليةن التسوية الّسلمية للنزاعات الم، وبدًال )2(ألي شروط وقيود

   .)3()حكومة طالبان في أفغانستان(رة سلمية لتسوية النزاع مع حكومة الدولة المعنية استبعاد أي مباد

والمقاومة  دوليال اإلرهاببين  أثر على الحدود الفاصلة ،يكون ضعف دور األمم المتحدة من هنا

 في راً ساف نحياز األمريكي لجانب إسرائيلحيث بات اال ،أثر على القضية الفلسطينية وهذا بدورهة مسلحال

قامت طوال السنوات الماضية بتبرير جرائم األمريكية الواليات المتحدة  نّ إلى درجة أ دوليةال يه للقوانينحدت

 أي سقاطإلعبر الفيتو الجاهز  االحتالل اإلسرائيلي وتغطيتها ومنعت إدانتها بموجب قرارات مجلس األمن

  .)4(دوليةال نتهاكاتها للقوانينقرار يستهدف إسرائيل أو على األقل يسعى إلى الحد من ا

كانت تأمل  التيالكثير من المبادئ  عن تطبيقاألمم المتحدة ت هيئة تراجع ،على هذا األساس

 التيى قو وترتيب موازين ال شعوبلجميع ال دوليةالتكريسها وبلورتها، بما يحقق العدالة  دوليةالالمجموعة 

األعمال  نضمتصنف  شرعيال دفاعة والمسلحت المقاومة الأصبحت تسيطر عليها القطبية األحادية، فبات

باإلمكان إيجاد صياغة يعد ًا بتزكية مجلس األمن، فاختلطت المصطلحات والمعايير ولم دوليالمجرمة 

 اآلنموضوعية ومنطقية لكثير من الظواهر والتي من أهمها موضوع اإلرهاب اّلذي ّلْم يتّم التوصل لحد 

الغربية تقف دون ذلك تفاديا للمساُس  دولله، ألّن بعض المّوحد  دولينوني إلى وضع تعريف قا

على المحتل والمعتدي، وتجعل من الضحية  شرعيةاألمم المتحدة تضفي الأجهزة بل أصبحت  بمصالحها؛

ة مسلحالأعمال المقاومة  صف، وتهنفسعن  دفاعال حق منعه من ممارسةباإلرهاب وبالتالي متهما 

الوقائي، حسبما اصطلح على تمريره في إطار  دفاعأو ال شرعيال دفاععمال االعتداء بالباإلرهاب وأ

   .)5(األممية منظمةال

 دعوات من جانب زعماء وسياسيين وٕاعالميين لعقد مؤتمر كّررمنذ سنوات تت ،أنه من رغمعلى الو 

أذان أي  ىتلقّلْم  ك الدعواتتلأّن إّال  ؛ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  موضوعه التفرقة دولي

                                                           

  .03 المرجع السابق، ص ،»دوليةال شرعيةجديدة موازية لل شرعيةنحو تأصيل  «أمــــال يــوسفي،  )1(
   .170ص المرجع السابق،  ،دوليةعبد الواحد الناصر، اإلرهاب وعدم المشروعية في العالقات ال )2(
  .93ص  ،2002يناير ، )147( العدد ،دوليةة السياسمجلة ال ،»ب غير المتماثلة بين الواليات المتحدة والقاعدةالحر  «محمد عبد السالم،  )3(
   .09، المرجع السابق، ص أبو أحمد فؤاد، عبد اإلله المهمة، سعيد عبد السالم )4(
   .373 - 372ص على حق تقرير المصير، المرجع السابق،  دوليمدى تأثير اإلرهاب ال فريدة بلفراق، )5(
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 ؛وقوفا دون تنفيذهاهم أشدّ تزال في طليعة الرافضين للفكرة و ؛ وال األمريكيةالواليات المتحدة صاغية، وكانت 

  .بل حالت دون تجسيدها على أرض الواقع

  دوليال االزدواجية واالنتقائية في التعاطي مع اإلرهاب :اً رابع

عن أجهزة األمم المتحدة ة، هو تقاعس مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  أسباب الخلطأهم من 

علـى جميـع دول العـالم طبقـًا لمبـدأ المسـاواة، وبعيـدًا عـن االزدواجيـة واالنتقـاء  دوليـةال شرعيةقرارات الطبيق ت

 اتجـــاهالقيـــام بواجبهـــا القـــانوني واإلنســـاني  عـــناألمـــم المتحـــدة  منظمـــةتخـــاذل  التجـــارب أثبتـــت ؛فـــي التعامـــل

كمــا أثبتــت  ،يةفلســطينالقضــية ال خصوصــاً الصــغيرة والمغلوبــة علــى أمرهــا  دولالــوق حقــالمســائل المتعلقــة ب

تقريـــر المصـــير والمعاملـــة  حـــقالخاصـــة ب دوليـــةال شـــرعيةإرغـــام إســـرائيل علـــى تنفيـــذ قـــرارات ال عجزهـــا عـــن

، وانسـحاب إسـرائيل وطنيال ابتر العلى  ةمستقلالفلسطيني وعودة الالجئين وٕاقامة دولتهم ال شعباإلنسانية لل

ــــة  ــــاً مــــن األراضــــي الفلســــطينية المحتل ــــةال شــــرعيةلقــــرارات ال وفق ــــات جنيــــف لعــــام  دولي  1949وأحكــــام اتفاقي

 .)1( 1977لعام األول وبرتوكولها اإلضافي 

تجاه القضايا المصيرية للـدول  ات،ممنظوال الكبرى دولالإن المعاملة االنتقائية والمجحفة في سلوك 

حد في الطبيعة واألصل واألهداف، أفقدت األمم تت التي في ذات القضايا والمسائل ة والمعتدى عليهاضعيفال

 أه، فلجــوقــحقحصــول علــى لل دوليالــ عدالـة المجتمــعبالثقــة  فلســطينيالشــعب الفقــد  ، إذ)2(المتحـدة مصــداقيتها

 شـعوبيجيـز للالّـذي  األمـم المتحـدةوميثـاق  دوليالـ للقـانون وفقاً  ةالمشروع المقاومةإلى فلسطيني المواطن ال

 بمـا فيهـا اللجـوء إلـى وسـائل العنـف ،الوسائل واإلمكانيـات المتاحـة بكلتقاوم  نّ الرازحة تحت نير االحتالل أ

  . )3(المفترضة دوليةال فرضها غياب العدالة التي

ـــذ القـــرارات ـــم تقتصـــر االزدواجيـــة علـــى تنفي فـــي إطـــالق  شـــملت المعـــايير المزدوجـــةإنمـــا  ؛دوليـــةال ل

ة المتعلقة بالظاهرة أو القضـية الواحـدة، فـإذا كـان األمـر مختلفالمصطلحات والمسميات واألحكام المتباينة وال

ــق ي ــتعّل ن وتجــرم أعمــالهم و فســرعان مــا ســيجرم المناضــل ؛إســالمية وأعربيــة  دولــةل بالنســبة شــرعيال دفاعبال

 يـةمريكالواليات المتحـدة األإعالن على  الوقوفح عند بوضو  أكديت وهذا ما ،)4(وفق معايير انتقائية الكفاحية

ات منظمـــإليهــا أســماء  تضــمقائمــة اإلرهــاب فــي العـــالم سبــأن  ،لســان نــاطق وزارة الخارجيــة األمريكيـــةعلــى 

                                                           

   .11 ، صالمرجع السابق شمسان، عبد الوهاب )1(
(2) Weyenbergh, Maurice: « le Terrorisme et les Droits Fondamentaux de la Personne: le Problème », Revue 
d’analyse juridique de l’actualité internationale, Editions de l'université de Bruxelles, volume (34), Bruxelles, 
Bruylant, 2002, p 12. 

 ، ص1993منشأة المعارف، اإلسكندرية،  ،)ط.د(، شرعيةأحمد يسري، حقوق اإلنسان وأسباب العنف في المجتمع اإلسالمي في ضوء أحكام ال )3(
212- 213.  

   .18ص المرجع السابق،  شمسان، عبد الوهاب )4(
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مّمـــا  ؛)2(ية الفلســـطينيةشـــعبات الجهـــاد اإلســـالمي وحمـــاس والجبهـــة المنظمـــو  ،كحـــزب اهللا اللبنـــاني ،)1(جديـــدة

 دولالــقائمــة  نضــمتــدخل  نّ كــان مــن المفتــرض أ التــي إلســرائيل اً امــتحًا لــألوراق وانحيــازًا خلطــًا واضــًيعتبــر 

تـم ، لكن على العكـس، )3(واضحعلني و  شكلا تمارس اإلرهاب في أبشع صورة وب؛ ألنهات اإلرهابيةمنظموال

اإلرهـــاب علـــى ، وٕاســـباغ وصـــف )4(علـــى األعمـــال اإلرهابيـــة األمريكيـــة والصـــهيونية شـــرعيةتبريـــر وٕاضـــفاء ال

 .)5(الهيمنة األمريكية والصهيونية تناهُض  التي حركات التحرر

  ات اإلرهابيةمنظمبال وطنيوصف حركات التحرر ال :اً خامس

الوسائل المتاحة  بكلأضفى ميثاق األمم المتحدة صفة المشروعية على أعمال حركات التحرر 

في  هاتضع نّ الغربية أ دولالحاولت بعض لكن مع ذلك ، إرهاباً  أعمالهاًيعتبر ولم  ةمسلحومنها المقاومة ال

ميثاق األمم ن أ خاصةالقانونية، من الناحيتين العلمية و  يرطوهو أمر خ ات اإلرهابيةمنظمواحد مع ال قالب

بين تواجه االحتالل و  نّ ا أهحقمن  التيحركات التحرر بين  تفرق دوليةال منظمةالمتحدة وممارسات ال

بعض الحركات في الشرق األوسط كمثال تدلل به على  أخذتوبطبيعة الحال ، ةات اإلرهابيمنظمال

ال يمكن وصف هذه الحركات أنه  ، معاإلسالمي الفلسطينية، حماس، الجهاد تحريرال منظمةمزاعمها ك

  .)6(مواجهة االحتالل اإلسرائيليبا تمارس مقاومة مشروعة ألنه يةباإلرهاب

ة، مسلحالمفاهيم المتعلقة باإلرهاب والمقاومة ال ةكافتحويل على كية عمدت الواليات المتحدة األمري

 كماحركات إرهابية، ا أنه أنحاء العالم علىكل  تناهض سياستها في التي دولالفتعاملت مع الحركات و 

تبنت تعريف إسرائيل ا أنه بل األخطر من ذلك،، )7(ت حركات التحرردعم التي دولالانطبق هذا على 

ما يقوم به المحتل  نّ أواعتبرت  إرهاب وليس مقاومة مشروعة للمحتل بأنه في فلسطين المقاومةاقع و ل

 دفاع بأنه التدمير اإلسرائيلي للمدن الفلسطينية تصفو حرب العالمية على اإلرهاب و المن جزُء اإلسرائيلي 

                                                           
(1) Lia, Brynjar; & Skjølberg, Katja H. WF, acts and Fiction in Theories of Terrorism -An Expanded and Updated, 
2007, pp 35 - 34 . 
(2) Kevork Elmassian, Hezbollah: Terrorism or Resistance?, new eastern politics, 21 Feb 2012 , p 08. 
See: http://neweasternpolitics.wordpress.com/2012/02/21/hezbollah-terrorism-or-resistance-by-kevork-elmassian 

 .12ص المرجع السابق،  شمسان، عبد الوهاب )3(
(4) Noam Chomsky, 11/9 autopsie des terrorismes, op-cit, p 104. 

منشور على الموقع االلكتروني ، 02، ص 2008يوليو  20 بتاريخ ،»العالقة بين المقاومة والبرنامج الوطني التحرري جدلية«، ةعبد الغني سالم )5(
 :التالي

http://abedelghani.blogspot.com/2008/07/blog-post_103.html 
 ،)ن.ب.د(الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،)ط.د(ألول،وانعكاساته على الشرق األوسط خالل أربعين قرنا، الجزء ا دوليحسين شريف، اإلرهاب ال )6(

   .856 -855ص ، 1997
(7) Alice R. Buchalter& Glenn E. Curtis, Inventory and Assement of Databases Relevant for Social Science 
Research on Terrorism, A Report Prepared by the Federal Research Division Library of Congress under an 
Interagency Agreement with the National Institute of Justice Violence and Victimization Division, Washington, 
November 2003, p 08. Voir aussi: Boukra Lies, op-cit, p 09. 
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حركة هذه األخيرة تنظر إلى كانت  مابعدف ؛دول االتحاد األوروبي على تبني موقفها تثحو ، )1(نفسعن ال

حركات كحركات مقاومة أصبحت تعتبرها حماس والجهاد اإلسالمي وحزب اهللا  اإلسالميةالمقاومة 

 ،لالحتالل اإلسرائيلي الفلسطينيةمقاومة ال شرعيةعن األمريكية الواليات المتحدة وبذلك تغاضت  ؛)2(إرهابية

  .)3(المقاومةفي  شعوبال حقب االعترافالداعية إلى  اثيقكما تغاضت عن جميع قرارات األمم المتحدة والمو 

ترفض  التي دولال حقفي إطالق وصف اإلرهاب على الواليات المتحدة األمريكية  ذلككدرجت 

العراقي واإليراني  نظاممالي والالكوبي والكوري الش نظامما حصل مع المثل وحلفائها هاوامر الخضوع أل

هذه القائمة بالحذف أو  غييرتوقفت في وجه النفوذ األمريكي مع توقع  التي ياسيةالسوغيرها من األنظمة 

ما بين  تها المبنية على الخلط الواضحاتوجهاألمريكية و  ياسةالسباإلضافة بحسب التوافق أو التعارض مع 

  .)4(ةعو شر مقاومة مما هو بين هو إرهابي منبوذ و 

من الناحيتين الخلط  في إسرائيليكية تؤيد ، نجد أّن الواليات المتحدة األمر ذلكإضافة إلى 

صف المقاومة الفلسطينية و  في هاتؤيد كما ؛)5(ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  ةوالعملي ةالمفاهيمي

الواقع  في حين، )6( نفسالعن  دفاعال حقب الفلسطيني شعبوتبرير الهولوكوست اإلسرائيلي على ال باإلرهاب

  . )7(إسرائيل ما تمارسههو اإلرهاب  نّ أبين ي

  األسباب القانونية: ثانيالفرع ال

 دوليال اإلرهاببين  إلى الخلط أّدتأسباب قانونية  هناك ،يةسياسالباإلضافة إلى األسباب 

  : ، والتي يمكن بيانها كاألتيةمسلحوالمقاومة ال

  دوليال معارضة أي محاولة لتعريف اإلرهاب :أوال

 محـددمفهـوم واضـح و علـى  االتفـاقة، عـدم مسـلحوالمقاومـة ال دوليالـ اإلرهـاببـين  ساعد علـى الخلـط

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، ماي )291(، العدد )26(، المجلد العربي المستقبل ،»أجهزة اإلعالم الغربية وموضوع اإلرهاب«نبيل دجاني،  )1(
   .33، ص 2003

(2) U.S.A :State Department names of 36 groups as foreign terrorist 
At : http://www.terrorisme.net/p/article_44.shtml 

كلية ، دولية، رسالة ماجستير في الدارسات ال2001الحادي عشر من أيلول  ، إشكاليات المقاومة الفلسطينية بعد أحداثتغريد سمير كشك )3(
   .25، ص 2006 جوان 1 الدراسات العليا في جامعة بيرزيت، فلسطين،

(4) Alice R. Buchalter& Glenn E. Curtis, op-cit, p 08. Voir aussi: Boukra Liess, op- cit, p 09. 
العام، الطبعة األولى، مطبعة الداودي، دمشق،  دوليوزيف أمريكا وٕاسرائيل في ظل قانون العقوبات والقانون ال يدولمحمود زكي شمس، اإلرهاب ال )5(

 عام، ال)5269(، العدد صحيفة األيام، »ة األمريكية اتجاه حماس تقف عائقا أمام السالمسياسال«هنري سيغمان، : أيضاأنظر  .45، ص 2003
  .85، ص 14/9/2010الخامسة عشر، 

  .13، ص 2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،)ط.د(، 2001اإلســـــالم وأحــداث الحـادي عشــر مــن أيلــول  زبير سلطان قدوري، )6(
  :منشور على الموقع االلكتروني التالي، )ت.د(، )ن.ت.د( ية،شعبمحمد المجذوب، المقاومة ال )7(

www.moquawama.org 
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تحــت  دولـي تطالـب بعقـد مـؤتمر التـي طرحـت الكثيــر مـن الـدعواتأنـه  مـن رغمعلـى الـو  ؛)1(دوليالـ لإلرهـاب

الظـواهر المشـابهة كـل  لظـاهرة اإلرهـاب والعمـل علـى إخـراج محـددوضع تعريف بهدف  رعاية األمم المتحدة

 التـــي دولالــمـــن قبــل بتــدخل أخفقــت  محــاوالتهـــذه الأّن إّال  ؛)2(ةمســلحالمقاومــة ال بمــا فـــي ذلــكه مــن نطاقــ

نحــو توظيــف ظــاهرة اإلرهــاب توظيفــا  هاســعيدون  تقــفا أنهــ ســوى شــيء، ال لدوليالــ علــى المجتمــع ســيطرت

 ؛اهرة اإلرهـابلتعريـف ظـالتوصـل وقـف حـائال دون اّلذي  ؛ األمرمشروعةالبغية خدمة أهدافها غير  سياسياً 

دافعــا قويـا لالتفـاق علــى  تمثـللّـْم  2001ســبتمبر  11أحـداث  وحتّـى ؛لصـعوبة توحيـد اآلراء وٕاجماعهــانظـرًا 

  .)3(لإلرهاب محددتعريف 

 ةمسلحإدراج أعمال المقاومة ال سألةحول تعريف اإلرهاب، م دولالأسباب اختالف بين  من ذلكك

خاصة الغربية منها بضرورة عدم استثناء أعمال  دولال بعض نادتففي حين  ؛في التعريف من عدمه

 ؛من أي تعريف لإلرهاب تلك األعمالمن أي تعريف لإلرهاب دعت دول أخرى الستبعاد  ةمسلحالمقاومة ال

  :)4(موقفين قد برزا إزاء تعريف ظاهرة اإلرهاب، هماهناك  ،ثم منو 

نوعين من العنف، غير بين  وأهدافه مميزاً تتم دراسة دوافع العنف  نّ ينادي بوجوب أ: الموقف األول

وحركات المقاومة  شعوبال مارسهتاّلذي  من ضروبه والعنف المشروع مشروع والذي يمثل اإلرهاب ضرباً ال

  .)5(في إطار سعيها لتقرير مصيرها

ويأتي على رأس هذا  ،أشكاله بما فيه المشروع كاّفةلعنف باينادي بوجوب رفض : الثانيموقف ال

ة مسلحتشددان في اعتراضهما على استثناء المقاومة الالّلتان  ،وٕاسرائيلالواليات المتحدة األمريكية  الفريق

بمقتضى  مشروعاً كان حقا وٕان  ةمسلحال في المقاومة شعوبال حق نّ تين أر قر م ،من تعريف اإلرهاب

ترسمها  التي الحدود نضمارسته ينبغي ممإنما  ؛وسيلة كانتبأّي ال يمكن ممارسته أنه  إالّ  دوليال القانون

على  الوقوفو  قانونياً ا تحديد التوصل إلى تعريف لإلرهاب وتحديده اكذلك عرقلت، )6(مسلحاع النز قواعد ال

ا مهدافهألالستخدام مصطلح اإلرهاب خدمة  ،ةمسلحالعن أعمال المقاومة  واضح شكليزه بيموت أسبابه

                                                           

   .233 -232المرجع السابق، ص وي، ماجد ياسين الحم )1(
، العدد )19(، المجلد المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،»األطر واآلليات: في مكافحة اإلرهاب دوليالتعاون ال« محمد األمين البشري،  )2(
  . 171ص ، 2004 الرياض، ، جامعة نايف العربية للعلوم العربية،)38(

 (3) Jean François Daguzan, op-cit, p 47. 
دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر  ،)ط.د(محمود عبد العزيز محمد، اإلرهاب النفق المظّلم في تاريخ البشرية وعالقته باألديان السماوية،  )4(

   .29، ص 2013اإلمارات،  -والبرمجيات، مصر
(5) Jean Christopher Martin, op-cit, pp 69 - 70.  
(6) Soubli.S, The UN Response to international Terrorism in the Aftermath of the Terrorist Attacks in America and 
the Problem of the Definition of Terrorism in international Law, international law forum, volume (4), 2002, pp 
159 et seq. 
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في الشؤون  لالتدخمطلق وأحادي الجانب ب حق اكتساب: همابغية تحقيق أمرين أساسيين  ،)1(يةسياسال

  .)3(الدولياإلرهاب بين و  ةمسلحالمقاومة البين  استمرار الخلط، بهدف )2(لدوللالداخلية 

فمنذ ذلك  ؛)4(شهدتها مدينتي نيويورك وواشنطن التي 2001 سبتمبر 11 ، أحداثزاد الوضع تعقيداً 

حركات التحرر خاصة ذات التوجه اإلسالمي  معظمألمريكية تصنف التاريخ أصبحت الواليات المتحدة ا

يجب أنه  رىت التي ،العربية واإلسالمية دولالترفضه غالبية اّلذي  ، وهو الطرح)5(ات اإلرهابيةمنظمال نضم

 بما فياالحتالل بها قوات تستهدف و  تحريرتقوم بها حركات ال التي ةمسلحأعمال المقاومة البين  التمييز

بين يجب استثنائها من أي تعريف لإلرهاب و  التي أعمال المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيليذلك 

  .إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين تمارسهاّلذي  دوليال اإلرهاب

ا أنه بل ؛إرهابكتصنيف أعمال إسرائيل دون أي محاولة لالواليات المتحدة األمريكية ذلك ك تقف 

 دولاليف لإلرهاب يشمل صورة إرهاب الدولة، وهي بموقفها هذا تختلف مع موقف بعض أي تصن تُنكر

 لىع فضالً  ،الفلسطينيين إرهاب دولةضد  تقوم بها إسرائيل التي أعمال العنف نّ ترى أ التي العربية

تدخل في  كما، )6(يةالعدوان هاتبرير أعماللاستمرار استخدام الواليات المتحدة لذريعة الحرب على اإلرهاب 

  .)7(وتخرج ما ال تعتبره كذلك ولو كان من وجهة نظر اآلخرين العكس إرهاباً  تقاريرها اإلحصائية ما تعده

فهناك ، مؤسساتها من قبلإلرهاب في تشريعاتها أو اتعريف على  الوقوفبوضوح عند  هذا برزي 

لخارجية وتعريف خاص بأجهزة وزارة اتتبناه  تعريف لإلرهاب في تشريعاتها الداخلية وتعريف أخر

لإلرهاب  اً مختلف تعريفاً  نضميتتقرير تصدره هذه األجهزة كل  نّ أ ،ضف إلى ذلكأ ؛االستخبارات األمريكية

تقرير وزارة الخارجية من خالل االطالع على  أكديت ما ذاأعد مسبقا، وهاّلذي  بما يتناسب ونتائج التقرير

تحركه دوافع سياسية اّلذي  يعني العنف المتعمد «: بأنه ،اب، حيث عرف اإلره2000 عاماألمريكية ل

  .»أطراف غير محاربة بواسطة جماعات شبه قومية أو عمالء سريينضد  ويجري ارتكابه

                                                           
(1) Jean Christopher Martin, op-cit, pp 69-70. 

  .138المرجع السابق، ص  ،صورنعبد الفتاح سعد م )2(
   .233المرجع السابق، ص ماجد ياسين الحموي،  )3(

(4) Alex Macleod, « Insécurités et Sécurité Après les événements du 11 septembre: France et Grande Bretagne», 
Terrorisme et sécurité internationale, dirigée par Josiane Tercinet collection études stratégiques internationales, 
sous la direction de Stanislav J. Kirschbaum association franco- canadienne d’études Stratégiques, bruylant 
Bruxelles, Belgique, 2004, p 215. Voir aussi: Stanislav, J- Kirschbaum, Terrorisme et Sécurité internationale, 
Bruylant, Bruxelles, 2004, p 24. 

  .17ص، المرجع السابق، جلبير أشقر )5(
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، ، 2001أيلول  11ة الخارجية األمريكية بعد أحداث سياسشاهر إسماعيل الشاهر، أولويات ال )6(
  .66، ص 2009دمشق،  ،)ط.د(
كتاب اإلرهاب والقرصنة البحرية، تقديم محمد فتحي عيد،  دراسة منشورة ضمن«االتجاهات العالمية لإلرهاب،  «، محمد محي الدين عوض )7(

   .36ص  م،2006/ه1427، الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةالطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب



ة وأثاره مسلحإشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ال: البـــــــاب األول  

 
86 

غير  ةركيكونون وقت المعاّلذين  العسكريينالمدنيين و ، محاربةأطراف غير المقصود بتعبير  لعل 

أو العسكريين في حالة عدم وجود أعمال عدائية  عسكرّيةمنشآت الالخدمة وكذلك النطاق ين أو خارج مسلح

هذا بالتحديد ما تريده الواليات المتحدة األمريكية ومن سار في  نّ إلى أاإلشارة  فوتنا هنات؛ وال )1(تلك المواقعب

ي ترفض المساع كما ،لإلرهاب محددتعريف واضح و  وضعل دوليةال فهي أكثر من يعرقل المساعيركابها، 

إبقاء هذا بهدف  االحتاللضد  ةالمشروع المقاومةبين اإلرهاب و بين  أوجه االختالف تحديد الرامية إلى

  .)2(بحيث يمكن لها ولحلفائها إلصاق تهمة اإلرهاب بمن تريد ومتى تريد ؛المفهوم غامضا

اب، ال إلرهالتعريف  محاوالتأي  إيقافأو دون وضع تحول  التي أهم األسباب الرئيسيةهي  هذه

 دون توظيف ظاهرةيحول و  دولاللبعض مصالح الخاصة التعريف اإلرهاب يتعارض مع  نّ سوى أ شيءل

عند االتفاق على تعريف لإلرهاب ستفقد ألّنه  ؛)3(يةسياسالهدافها ألتوظيفا سياسيا خدمة  دوليال اإلرهاب

في مواجهة ما تسميهم ز ضغط أو ابتزا أداةورقة مهمة يمكن التالعب بها واستغاللها ك دولالتلك 

  .)4(باألعداء

ال يزال موضع جدل  لإلرهابمّوحد وضع تعريف  نّ ، أنعوم تشومسكيفقيه يرى ال ،اإلطارفي هذا 

ضد  نمارسهاّلذي  ويطرح مشكلة كبيرة، والسبب في ذلك يعود إلى صعوبة وضع تعريف يستبعد اإلرهاب

التعريف األفضل ّن أ؛ من وجهة نظر األمريكيينأنه  ذلك؛ ناضديمارسه الغير اّلذي  ويجرم اإلرهاب ،الغير

فهو عمل  ،مهضدنا، لكن إذا قمنا نحن بممارسته ضدم الغير بممارسته و قياّلذي  لإلرهاب هو اإلرهاب

  .)5(لطيف وتدخل إنساني مدفوع بنوايا جديرة بالثناء

تعريف  إلى توصلجال محاولة الفي م بينهمايولوجيتان متناقضتان ال يمكن التوفيق أّيد ثّمة ،إذن

ة، مسلحا في المقاومة الهحق شعوبعلى ال تُنكرأشكاله و  بكليولوجية تدين العنف أّيد أي لإلرهابمّوحد 

  .)6(األول وتدين الثاني دعمعنف المقاومة وعنف اإلرهاب، فتبين  وٕايديولوجية تميز

دون  لتحو  التي الخالف الرئيسيةإحدى نقاط  دولال تمارسهاّلذي  اإلرهاب شكليعلى صعيد أخر، 

نوعين من اإلرهاب من حيث القائمين به  ثّمة نّ أ ،من الثابتأنه  لإلرهاب، معحد مو التوصل لتعريف 

 اتوقائع الالحقة على قرار العلى  الوقوفوهذا ما يبرز بوضوح عند ، )7(إرهاب األفراد وٕارهاب الدولة
                                                           

   .50، ص 2002الطبعة األولى، دار الشروق، القاهرة،  ،)وثائق الخارجية األمريكية حول اإلرهاب(محمد المراغي، حرب الجلباب والصاروخ  )1(
  .66ص  المرجع السابق،شاهر إسماعيل الشاهر، : أنظر أيضا .216ص ، المرجع السابقماجد ياسين الحموي،  )2(
  .171لبشري، المرجع السابق، ص محمد األمين ا )3(
  .56ص ، المرجع السابق، عدنان هاشم سلطان )4(

(5) Gilbert Achear et Noam Chomsky, La Poudrière du Moyen Orient, entretiens réalisés par Stephen chalon, 
fayard, 2007, p 16. 
(6) Noam Chomsky, 11/9 Autopsie des Terrorismes, op-cit, p 28. 

   .140 -139، ص 2013، لبنان، منشورات زين الحقوقيةالطبعة األولى، والحرب على اإلرهاب،  )1373(القرار  ،توفيق الحاج )7(
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 ،سباب الكامنة وراء اإلرهاب قبل اتخاذ أي إجراء عملي لمكافحتهبأهمية دراسة األالمتعلقة الجمعية العامة 

الكامنة  بأهمية دراسة األسباب الخاصة بتعريف اإلرهاب الّلجنةفي من اقتناع معظم الوفود  رغمفعلى ال

البحث في  نّ أصر على المعارضة بحجة أ األمريكيةالواليات المتحدة مندوب أّن إّال  ،وراء اإلرهاب

، منظمةللهيئات أخرى تابعة من اختصاص يس من اختصاص الجمعية العامة بقدر ما هو األسباب ل

عدم وضع تعريف لإلرهاب  نّ أ وليس صحيحاً  ،ً ضروريا تعريف اإلرهاب ليس أمراً  «: بأن  ،صرححيث 

ة تدابير الراميالوضع لال يمكن الموافقة على وقف العمل  « :أنه أضاف كما .»وفضفاضا واسعاً سيجعله 

ينتظر القانون الداخلي للمعاقبة على  نّ لمنع اإلرهاب حّتى تتم دراسة أسبابه، كما ال يستطيع الموافقة على أ

أحد  نّ أ «: ، وتبعه في ذلك المندوب اإلسرائيلي، قائال»، حّتى يتّم تعيين أسباب القتل وٕازالتهاالقتل مثالً 

كان االهتمام  1972 عاممنذ  دوليإلرهاب الاضد  أساليب تحويل األنظار لعرقلة اتخاذ خطوات فعالة

  .»المزعوم باألسباب الكامنة وراء اإلرهاب

وراء اعتراض هاذين ي الحقيقالسبب  نّ إالمنطقية  ّناحيةهذه الحجج، فمن البقبول الال يمكن 

اب ظاهرة اإلرهاب هو استبعاد إلصاق تهمة العدوان واإلرهراسة األسباب الكامنة وراء على دبين المندو 

 سباباأل أهم من كذلك ،)1(حيث يمكن اعتبارهما خير نموذج عن إرهاب الدولة ؛بالدولتين اللتين يمثالنهما

 شعبالضد  منظمولة تمارس إرهاب د التي إسرائيلهي  تعريف اإلرهابهما تقف وراء رفض التي

لمثل هذا التوصل  نّ أإلرهاب، ذلك اتعريف ل دولي عقد مؤتمرل محاوالتأي رفض تّم  ذاالفلسطيني، ول

 اوممارساته إسرائيل تجاهاألمريكية الواليات المتحدة ة سياس ّتغييروجوب يعني بالضرورة  التعريف

وتقبل  دوليال قد ترضخ إلرادة المجتمعاألمريكية الواليات المتحدة  نّ ال نعتقد أ في هذا اإلطار، و )2(يةرهاباإل

  .بالتعريف الموضوعي لإلرهاب

تناضل من  التي حركات المقاومةيسهل اتهام  ،دوليال عدم وجود تعريف لإلرهاب نّ أباإلضافة إلى 

التنظيمات اإلرهابية تبعا لالختالف السياسي  نضمأجل حريتها واستقاللها باإلرهاب والعمل على إدراجها 

نقلها ب مقو تعليها لتنقلب ثّم  مشروعة، ا حركات مقاومةبأنه صفهاو يتّم  ، فأحيانا)3(ت تلك الحركاتاتوجهمع 

 رسم الحدود الفاصلة المقاومة يقف دونإلى دائرة التنظيمات اإلرهابية، فهذا التعامل االنتقائي مع حركات 

استجابت الجمعية العامة لألمم المتحدة لّما  ،، والدليل على ذلك)4(دوليال واإلرهاب ةمسلحمقاومة الالبين 
                                                           

(1) Noam Chomsky, International Terrorism: Image and Reality, op- cit, p 01. 
، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبالطبعة األولى، دار النتحي عيد، اإلرهاب والمخدرات، فمحمد  )2(

  .112-111 ص م،2005//ه1426الرياض، 
 11بعد أحداث  هافحركات الجهاد األفغاني مثال، كانت في نظر الواليات طوال الثمانينات المتحدة حركات تحرر وطني ولكنها أضحت في نظر  )3(

   .هابيةحركات إر  2001سبتمبر 
   .50ص ، 1998، بيروت، أوت )74( ، العددمجلة شؤون الشرق األوسط ،»دوليمكافحة اإلرهاب في القانون ال «شفيق المصري،  )4(
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في  شعوبنضال البين و بينه  لتعريف اإلرهاب والتمييز دولي رلطلب الجمهورية السورية بضرورة عقد مؤتم

الواليات المتحدة رّد  كان ،صوتاً  135الجمعية العامة هذا الطلب بأغلبية  أقّرت نّ بعد أو  ،سبيل التحرر

مفهوم لبالتوصل  تهمافي هذا إشارة واضحة إلى عدم رغبف ،هذا الطلبضد  التصويتبوٕاسرائيل األمريكية 

   .)1(دولة إرهابيةكسيصنف إسرائيل اّلذي  اب؛ ألنهما ستكونان أكثر المتضررين بهذا التعريفلإلره واضح

بعض  ةة، تبدأ بمعارضمسلحاإلرهاب والمقاومة البين  عملية الخلط ن، إذكره تقدمما  إلىاستنادا 

ة، مسلحمة الالمقاو  حقو بينه  مجال للخلطاليفسح حّتى  ،)2(دوليال تعريف اإلرهابي محاولة لأل دولال

معينة، أو حركة  ةر عن دولصدّ  إذا ما ةمسلحال من قبيل أعمال المقاومةأنه  يصنف العمل الواحد علىف

أصبح  ،ثمّ  ومن؛ )3(ر عن أخرىصدّ  جريمة إرهابية إذا ماأنه  العمل يصنف على نفس نّ في حين أ

فعلى سبيل المثال تعتبر صالحها، خدمة لم دولالاستعمال مصطلح اإلرهاب بمثابة سالح سياسي تستخدمه 

العربية حركة مقاومة  دولالها الفلسطينيين و يعتبر ، ولكن )4(إرهابية منظمةحركة حماس بالنسبة إلسرائيل 

األخر فيما يرى البعض  ،)5(منفذي العمليات االستشهادية في فلسطين إرهابيين نّ ، ويرى البعض أمشروعة

  .)6(حرريةالعمليات أبطال حرب تتلك منفذي  نّ أ

اّلذي  ة أو إرهاب الدولةمسلحطرف إلى أعمال المقاومة الكل  ينظر بها التي ةمختلفإذن النظرة ال

بين و بينه  إلرهاب، وبالتالي أساس الخلطاعدم االتفاق على تعريف  السبب فيهي )7(تمارسه بعض الدول

وهو  دوليال إلرهاباوصل إلى تعريف الت يتمّ ّلْم  ما دام ، وهذا الخالف سيبقى مستمراً )8(ةمسلحالمقاومة ال

 ، وسيستمر مسلسل االختالف وستستمر)9(طرف على موقفهكل  م إصراراأمأمر مستبعد في الوقت الحالي 

 لن بأنه الدالئل، توحي كلف، )10(لمفهومها الخاص واستراتيجياتها وأفكارها ومصالحها وفقاً دولة بتعريفه كل 

العتبارات  وفقاً وضع تعريف لإلرهاب  ضرورةدعوتنا قائمة ب ظلّ تسلذلك ، هاباالتفاق على تعريف لإلر يتّم 

                                                           

   .32المرجع السابق، ص مصطفى يوسف اللداوي،  )1(
(2) Jean Christopher Martin, op-cit, p 70. 

  . 52المرجع السابق، ص عدنان هاشم سلطان،  )3(
(4) Shmuel Bar, Israeli Experience in Deterring Terrorist Organizations, institute for policy and strategy, January 
2007, p 06.  
(5) Jean François Guihaudis, Relations internationales Contemporaines, 2eme édition, Litec, paris, 2005, p 601. 

  .100ص المرجع السابق، ر، فرج أحمد شقي )6(
 ،دوليرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون ال ،الجديدة دوليةمبدأ حق تقرير المصير في ظل المتغيرات ال ،عبد الحق البرهمي )7(

   .56 -55ص ، 2001/2002 ،المغرب ،الأكد -جامعة محمد الخامس
(8) Jean Christopher Martin, op-cit, p 70. 

العام، الطبعة األولى، مطبعة الداودي، دمشق،  دوليوزيف أمريكا وٕاسرائيل في ظل قانون العقوبات والقانون ال دوليمحمود زكي شمس، اإلرهاب ال )9(
  .20، ص 2003

   .51 المرجع السابق، صعدنان هاشم سلطان،  )10(
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 اإلرهاببين  خلطا للحد ضعت ةواضح وصنص اعتمادو  للدول يةسياسالموضوعية بعيدا عن المصالح 

  .ةمسلحوالمقاومة ال دوليال

  األسبابعلى  الوقوفالبحث في النتائج دون : ثانياً 

: ، فالموقف األولةمسلحال قوةاالستخدام المباشر لل ال الناجمة عناألعم تكييف فيهناك موقفان 

عن  شرعيةصفة القصارى جهدها إلسقاط  دولالتبذل بعض إْذ  ؛بغض النظر عن الدوافع عنفلافض ير 

 تمثلتمارسها جماعات ال  التيالعمليات اإلرهابية سواء  تحت وصف هافتضع ؛ةمسلحعمليات المقاومة ال

 وأ يةسياسالتمارسها دول متطرفة في مواقفها  التي العمليات وأ شعبمن ال اً صغير  اً قطاعها أو نفسإّال 

  .)1(اً دولي ُتمارس من قبل حركات التحرر المعترف بها التي العمليات

موقف  هو، و )الوسيلة الغاية تشرعنُ  شرعية(ينادي بالبحث عن الدوافع قبل اإلدانة : الموقف الثاني

ال تتم  دوليال معالجة اإلرهاب نّ ويتلخص موقفها في أ ؛العربية دولال ذلك ثالث بما فيدول العالم ال بعض

تكمن  دوليال محاربة اإلرهاب نّ بل إ ؛هذا لن يحل المشكلةألّن مرتكبيه، أعمال بمجرد إدانته أو تجريم 

توظيف ف ،)2(حياناالوسيلة أتُبرر بواعثها وأهداف القائمين بها، فالغاية قد و البحث في جذور الظاهرة ب

 ة دون مراعاة األسباب واألهدافمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  النتيجة باعتبارها المعيار الفاصل

 والتحرر هذه األخيرة تهدف إلى نيل االستقالل نّ مع أ بينهماعمل على الخلط  قوةوراء استخدام ال تقف التي

  .مشروعوهو هدف 

قام باالعتداء على ة هو عدو أجنبي مسلحوجه إليه عمليات المقاومة المن ت نّ إلى ذلك أ باإلضافة 

من قبيل األعمال  ابأنه إلى تصنيفها دولالمقاومة تبادر بعض ال قيامعند فإّنه  ؛ومع ذلك ،إقليم دولة أخرى

تقاومه ذي الّ  دون محاولة النظر إلى اإلرهاب ةمسلحالتترتب على المقاومة  التي اإلرهابية، موظفة النتائج

وهذا ما يفتح المجال نحو  ،)3(هامن قبل أفراد قوةة أو أسباب ودوافع ممارسة المسلححركات المقاومة ال

صف أعمال المقاومة على و إضفاء في مفهوم فضفاض لألعمال اإلرهابية، فيكون للدول السلطة التقديرية 

  .)4( الجريمة اإلرهابية والعكس صحيح

تحليل الظواهر والبحث فيها  دائماً يحاول  بأنه يه العادة من قبل الفقهعل جّرتمّما  ؛على الرغمو 

بعض الفقهاء يعملون في اتجاه معاكس  ،نا نجد في المقابلفإنّ  وتحديد معالمها وعناصرها في أحيان كثيرة،

خاصة الغربيين منهم على تعقيد المسائل، وذلك بالنظر إلى ظاهرة ما بعض الفقهاء  دحيث عم تماماً 
                                                           

(1) Jean Christopher Martin, op-cit, p 70. 
، ص 2005عمان، يونيو  ، جامعة البتراء،مجلة البصائر ،»دوليةال شرعيةلتباس مفهوم الإ الراهن و  دوليال نظامال «لعبد أبراش، إبراهيم خليل ا )2(

10.  
(3) Jean Christopher Martin, op-cit, p 70. 
(4)Ali A. Mazrui &Albert Schweitzer, op-cit, p 04. 
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تعتمد على  التي تلك الفلسفة حول اإلرهاب نتنياهوفلسفة  من خاللبمنظور سلبي، وهذا ما يبرز بوضوح 

أساسها منطلقا من أحكام غير موضوعية  فعلاليزها على الفاعل دون النظرية االنتقائية من حيث ترك

 نفسلفعل الواحد وب، ففي حين يغدو ايقصد كونه عدو أو حيثالعالقات الشخصية مع الفاعل من  طبيعة

قام به صديق إذا  الشرعي يوصف بالدفاع أي العربالعدو إذا مارسه  إرهاباً  لهذه الفلسفة وفقاً الخصائص 

  .حليف أي إسرائيلو 

أن  «: مفادها التي المقولة باتاً  يرفض رفضاً  نّ إلى أ نتنياهوبهذه الفلسفة البراغماتية، أّدت  

الوقوف على اإلرهاب دون  محاربةحيث تستحيل  ؛سياسي واالجتماعياإلرهاب ليس سوى نتيجة للقمع ال

اإلرهاب وليد الفشل والبؤس أّن  تقول التي بل رفض المسلمة ؛)1(»أواله خلقت التي تصفية الظروف

ظاهرة  شكلال يأنه  نعرف نّ أ أوال، علينا دوليال فهمنا لإلرهابل «: نتنياهويقول إْذ  ؛االجتماعي واإلحباط

 »لدولا عتوسومخططات  ياسيةالسفي الطموحات  متجذرُ أنه  بل؛ طعة متشتتة سببها البؤس االجتماعيمتق

)2(.  

  ،)3(األسباب والدوافع الموضوعية لإلرهابكل  قد ضرب بموقفه عرض الحائط ،نتنياهوذلك يكون ب

 نتنياهوبنيامين  دافع عنها  التي الحقيقة، تتالشى أو تتهاوى صحة النظريات والفرضيات والمزاعم اوٕازاء هذ

 دوليال في كتاباته عن اإلرهاب نتنياهو نّ حيث أ ،)4(السبب الجذري لإلرهاب هم اإلرهابيون نّ من أ

احتل اّلذي  االحتالل اإلسرائيليبمقاومة يقومون اّلذين  فلسطينيينال نّ خاص، يزعم أ شكلواإلرهاب العربي ب

اإلسرائيليين وتدمير دولة  األبرياءبل خلقوا إرهابيين لقتل  ؛نيأراضيهم وصادر بيوتهم وممتلكاتهم إرهابي

  .)5(إسرائيل

، لكونها تقود من خالل تحليل ما وتفصيالً  غير معقولة ومرفوضة جملةً  نتنياهو، تكون فلسفة بهذا

ة أعمال والقانونية وذلك بإدان يةسياساليسميه باإلرهاب العربي إلى نتائج غير مقبولة من النواحي الواقعية و 

ويرجع السبب في  ؛اإلسرائيلي شعبمن ال األبرياءضد  اموجه إرهاباً  هاالمقاومة الفلسطينية واعتبار أعمال

من مقدمات خاطئة تنظر إلى المقاومة الفلسطينية ق إلى أنه انطل توصل إليها التي عدم قبول هذه النتائج

ة في تمثلوالم الممارسة ردود أفعاله بها دفعت التي ى الدوافع واألسبابعل الوقوف، دون )6(إرهابا أنه على

                                                           

   .92، ص 1996عمر سيد أيمن حامد، الطبعة األولى، دار النهار، القاهرة، مصر،  بنيامين نتنياهو، محاربة اإلرهاب، ترجمة )1(
   .09، المرجع السابق، ص إبراهيم خليل العبد أبراش )2(
  .61بنيامين نتنياهو، المرجع السابق، ص  )3(
   .105أدونيس العكرة، المرجع السابق، ص  )4(
   .426، ص 1984مصر، -دار النهضة العربية، القاهرة  ،)ط.د(هيثم الكيالني، المذهب العسكري اإلسرائيلي،  )5(
   .19 -18، ص 2009دار قانة للنشر والتوزيع، باتنة، الجزائر،  ،)ط.د(، - الواقع والمستقبل -حسين قادري، النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي )6(
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 شعبالضد  تمارسه سلطات االحتاللاّلذي  االحتالل اإلسرائيلي والسياسات القمعية والحصارممارسات 

  .)1(الفلسطيني

، "سليم الحص"الدكتور السابقبما كتبه رئيس الوزراء اللبناني  نتنياهوعلى مزاعم الّرد يمكن  لذلك

 نّ فهل يريد قادة العالم المتحضر أ - وهذا قطعا غير صحيح - إرهابي شعبأّننا  لو صح «: حيث قال

، فكيف يفسرون حقيقة ال مراء نا إرهابيون بالوراثة أو بالمولد أو بالفطرة؟، ولو كان ذلك فعالً بأن  ،يقنعونا

اللبناني متهما  شعبن الكا؛ وال 1965يكن متهما باإلرهاب قبل عام ّلْم  الفلسطيني شعبال نّ فيها، وهي أ

 يشتكون منها، وعند ذلك يستطيعون وصف الدواء الناجع التي ك، وعندها سيكتشفون أسباب الظاهرةاعند ذ

  .)2( »هئشبل القضاء عليه في من ؛الحيلولة دون انتشار الطاعون نضمياّلذي 

القية وقانونية كانت لمقاييس أخ وفقاً  ةمسلحال تدان عمليات المقاومة نّ ذا فمن غير المعقول أل

في السياق واإلطار  ةمسلحال المقاومةعن أسباب ظاهرة اإلرهاب، ولذلك فمن األجدر وضع  كلياً غائبة 

في  لحتالاالتقاوم  التي والحركات شعوبالكامل ألسبابه وظروفه، وهذا يعني بالدرجة األولى وضع ال

أفراد حركات المقاومة اللذين ينتهجون  فإنّ  ، لذلكالسياق الكامل ألسباب نشوء المقاومة والحركات التحررية

أعمال مشروعة باعتراف هي  بل ؛أرضهم ليسوا إرهابيين وأعمالهم ليست إرهابية تحريرأسلوب العنف ل

  .)3(دوليةال شرعيةال

ا ما وأهدافهمة دون البحث في أسبابهمسلحالبحث في نتائج اإلرهاب والمقاومة ال نّ أ ،القول خالصة

جعل من مّما  خاصةتحقيق أهداف ومصالح ، بهدف توظيف هذا الخلطتّم  وقد، بينهماالخلط عمل على 

أصبح المجرم المعتدي حّتى  خلط األوراق،تّم  ، وبهذالسلطة التقديرية في تصنيف األعماالدولة صاحبة ال

  .ةهابيإر  اوأرضه ادافع عن وطنهت التي الضحية ت، في حين أصبحدوليةال بطال يكرم في المحافل

  دوليال عدم االتفاق على معيار لتعريف اإلرهاب :ثالثاً 

إلى التعدد في التعريفات  أّدى، دوليال لتعريف اإلرهابحد مو إن عدم االتفاق على معيار 

 أسباب التعدد في المعاييرهي  ما: المطروح هنا هو الؤ سُ ، ولكن الدوليال واالختالف حول معنى اإلرهاب

   .؟لإلرهاب واضح ودقيق تعريف مكن التوصل إلىيبموجبها  يتمّ  التي

 إطاره تخضع فياّلذي  الراهن دوليال نظامفي الواقع هناك أسباب عامة، تعود إلى طبيعة ال

فتح اّلذي  ؛ األمردوليةال شرعيةوالمصلحة أكثر من خضوعها للقانون وال قوةإلى منطق ال دوليةال العالقات

                                                           

   .05ص عبد الرحيم طه، المرجع السابق،  )1(
   .98، المرجع السابق، ص )ناقدة دوليةدراسة ( وليدمحمد عزيز شكري، اإلرهاب ال )2(
   .163أدونيس العكرة، المرجع السابق، ص  )3(
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في طبيعة الفعل اإلرهابي ذاته من  لتتمثهناك أسباب خاصة،  نّ كما أ ،)1(نالمجال لسياسة الكيل بمكيالي

على تعريف عدم االتفاق  إلىهذا كل  أّدىبحيث  ،شكاله، وكذا تعدد أسبابه ودوافعهحيث تعدد صوره وأ

أو القوانين  وضععند  دوليال القانوني نظاموالمصلحة من العوامل األكثر تأثيرا في الـ قوةفال، لإلرهاب محدد

باالزدواجية في التطبيق واالزدواجية في  ُيسمىفي خلق ما  هاما دوراً  النهذان العام يلعبإْذ  ؛عند تطبيقها

اع الفلسطيني اإلسرائيلي نز التكييف، ولنا في الموقف الغربي عموما واألمريكي على وجه الخصوص من ال

 أماو إنساني  أعمال تدخل أماأنه  علىوترهيب يصنف ما تقوم به إسرائيل من تقتيل  كلف ،مثال على ذلك

من  التحرربهدف  مقاومةيقوم به الطرف الفلسطيني من أعمال ما  كلوقائي، و  دفاعأو  نفسعن ال دفاع

األمر على العدوان األمريكي على  نفسالعمل اإلرهابي، وينطبق  نضميصنف  اإلسرائيلياالحتالل 

ى قو من ال لالتدخواستجابة لطلب  ،فعل تحرري 2003عراق عام ال اعتبر احتالل؛ فقد أفغانستان والعراق

  .ة المعارضة للنظم الديكتاتوريةوطنيال

م أمالخلق معضلة  أّدتوالتي بدورها  ،هذه االزدواجية في التكييف ازدواجية في المعاملة نجم عن

عدد المعياري من جهة ، وهكذا أصبحت الظاهرة اإلرهابية ضحية للت)2(دوليةال تقنين األفعال اإلرهابية

، فهو لبعض الدول إلى تحقيق غاية مزدوجة أّدىما وضحية لسياسة الكيل بمكيالين من جهة ثانية، وهذا 

 التوصل إلىخارج نطاق اإلدانة والعقاب، ومن جهة ثانية يساهم في عدم ها بقاء تصرفات نيضممن جهة 

والمتصف باالنتقائية وعدم تضعه اّلذي  تعريفالتكريس بذلك على عمل تسإنما  ؛لإلرهابمّوحد تعريف 

  .)3(الوضوح

  المشروعية عند تصنيف األعمال عنصرتجاهل  :عاً برا

ة من خالل نفي أو تجاوز مصادر مشروعية مسلحاإلرهاب والمقاومة البين  تبرز عملية الخلط

معية العامة خاصة ، ويظهر ذلك من خالل قرارات مجلس األمن والجعند تصنيف العمل ةمسلحالمقاومة ال

، فمعظم تلك القرارات عند معالجتها لظاهرة اإلرهاب، )4( 2001سبتمبر  11بعد أحداث  إقرارهاتّم  التي تلك

، )5(ود لهذه الممارسةحد ة والعنف دون محاولة وضعمسلحال قوةممارسة للأنه  على هتحديد فيقصرت 

                                                           
 (1) Stellan Vinthagen and Mona Lilja, Research Thread “Resisting Neo Liberalism and the Panel on Resistance 
Studies, The State of Resistance Studies Draft presented at European Sociologist Association Conference, 
Glasgow, Scotland, 3-6 Sept 2007, p 03.  

   .35، ص 2011، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، دوليميهوب يزيد، مشكلة المعيارية في تعريف اإلرهاب ال )2(
(3) Alice R. Buchalter& Glenn E. Curtis, op-cit, p 02. 

) 1373(ين اّلتي تسّببها األعمال اإلرهابية، والقرار رقم دوليالمتعّلق بتهديدًات األمن والسلم ال 2001 أكتوبر 12الصادر في  )1368(القرار رقم  )4(
الصادر  )1904(رار رقم ، والقن نتيجة لألعمال اإلرهابيةادوليالتهديدًات اّلتي يتعرض لها السالم واألمن الالمتعلق ب 2001سبتمبر  28الصادر في 

   .ن نتيجة لألعمال اإلرهابيةادوليالتهديدًات اّلتي يتعرض لها السالم واألمن الالمتعلق ب 2009ديسمبر 17في 
(5) Frédéric Neyrat, Le Terrorisme: la tentation de l'abîme, édition Larousse, Eyedea press, France, 2009, p 08. 
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فتح مّما  ؛تقرير المصير حق في إطار قوةروعة للهناك ممارسة مش نّ ا على أنضمصراحة أو  النصودون 

  .)1(األساليب اإلرهابيةمع المجال لتصنيف أساليب المقاومة إلى جنب 

القرارات  نّ ، لالحظنا أهاوبعد 2001 سبتمبر 11 القرارات الصادرة قبل أحداثبين  ماوٕاذا ما قارنا 

 2001، فلم يخلو قرار قبل عام ةسلحمحة على مشروعية المقاومة الصرا تنص 2001عام الصادرة قبل 

 نّ من نطاق اإلرهاب، في حين أ أعمالها ة وٕاخراجمسلحإلى مشروعية حركات المقاومة الاإلشارة  من

تاركة المجال  ةمسلحعلى مشروعية المقاومة ال النصجاءت خالية من  2001عام  القرارات الصادرة بعد

  .)2(ةمسلحأعمال المقاومة ال وما يدخل فياألعمال إرهابية  منًيعتبر ما ، لتحديد للدول

  دوليال محاربة اإلرهاب حجةتقرير المصير ب حق ع ممارسةقم :خامسا

، قد ترسخ في الحياة وتواتر تطبيقه دوليةال شرعيةالقرارات تقرير المصير، بفضل  حق إذا كان مبدأ

 ؛االستعمار ليشمل حاالت أخرى استطاع تجاوز تطبيقه في غير حاالت تصفية ،ثمّ  ومن؛ دوليةال يةسياسال

بدعوى محاربة  تههناك من حاول عرقلة تطور هذا المبدأ من خالل التصدي لمنع ممارسأّن إّال 

تقوم بها حركات المقاومة من  التي ةمسلحهذا التوجه على اعتبار األعمال ال أنصار، وقد اعتمد )3(اإلرهاب

أحد  عمال كانالخالف حول مشروعية تلك األ نّ بل أ، )4(تجب محاربتها التي قبيل األعمال اإلرهابية

، 2001 سبتمبر 11، خاصة بعد أحداث )5(لتعريف لإلرهابوصل تعن ال دوليال المجتمع أسباب عجز

اإلرهاب، شعارا سياسيا تعريف بقي  وبهذاالمفاهيم،  طتأزم الوضع واختال من زادت التي وهي األحداث

 التي األعمال اإلرهابيةبي تصنيف األعمال غير المتوافقة مع مصالحها رغبة منها ف دولالتستخدمه بعض 

  .تجب محاربتها

ال  شعوبفي تقرير المصير على أن كفاح هذه ال شعوبال حقفضون االعتراف بار العتمد وقد ا

دباباتها والمدنية، ولكن يالحظ أن مدافع إسرائيل و  عسكرّيةاألهداف البين والمدنيين و مقاتلين البين  يميز

والمدنية، بل  عسكرّيةاألهداف البين  زقط التميّ  خاللهيتم ّلْم  وٕاطالق الرصاص العشوائي على الفلسطينيين

                                                           

مجلة  ،» )1373، و1368، 748، 731(موقف مجلس األمن من اإلرهاب في ضوء القرارات  «ميد، وياسر يوسف الخاليلة، وليد فؤاد المحا )1(
   .05، ص 2010، العدد األول، سوريا، )26(، المجلد جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

  .117 -116ص خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق،  )2(
  . 83ص  المرجع السابق، ،لسحمرانيأسعد ا )3(
منشورات  ،الطبعة األولى ،"دوليال نظامي ومستقبل البقضية لوكر "مؤلف جماعي  ،دولينقد المفهوم األمريكي الجديد عن اإلرهاب ال ،أحمد ثابت )4(

   .124، ص 1992 ،مركز دراسات العالم اإلسالمي
  . 381ص المرجع السابق،  ،عبد الفتاح سعد منصور )5(
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 عمل  شرعيال دفاعالفي  يفلسطينال شعبلا حق تتعمد استهداف هذه الفئة األخيرة في حين يرى هؤالء أن

 .)1(إرهابي

المقاومة بين  عملية الخلطمن التحررية، ويعمق  يحد من طموح الحركات نّ هذا التوجه من شأنه أ

ا في تقرير هحقتستعملها للحصول على  التي للطعن في الوسائلنظرًا  ،دوليال ة واإلرهابمسلحال

ضد  الرؤية اإلسرائيلية األمريكية في اعتبار الحرب اإلسرائيلية دعمي نّ نه أأهذا من ش نّ ، كما أ)2(مصيرها

رهاب، مع تجسيد هذه الرؤية في قيام دولة فلسطينية مؤقتة رافضة لإلرهاب من اإلضد  الفلسطينيين حربا

  .)3(سلطة فلسطينية جديدة وفق معايير إسرائيلية بوضعأجل القضاء على المقاومة 

  المطلب الثاني

  ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  التداخل

 اإلرهاببين  متعمد شكلوبالخلط لى عالغربية  دولالوبعض األمريكية الواليات المتحدة  درجت

 شعوبنضال ال شرعيةمتخذة من هذا الخلط أداة سياسية وٕاعالمية لتشويه  ةمسلحالمقاومة ال حقو  دوليال

 واتخاذ، حقيق أهدافها المشروعة في الحريةة في سبيل تمسلحتلجأ إلى المقاومة ال التي وحركاتها التحررية

 التي ةمسلحالمقاومة البين  االختالف الكبير من رغموعلى ال ،عليهاوالعدوان  شعوبذلك ذريعة لضرب ال

غير عادة أهدافهم تكون اّلذين  اإلرهابيونو  منظمةينخرط أفرادها في صفوف مقاتلين ينتمون إلى حركات 

له تنااّلذي  المدنيين وغير المدنيين، فالمهم عندهم تحقيق أهدافهم الدنيئة أيا كانبين  ة وال يميزونمحدد

 إرهاب وما هو إرهاب بأنه مشروع حق فيفسر ما هو ي كثير من األحيان تختفي الفوارقفأنه  ، إالّ عملياتهم

  .دفاع شرعي بأنه

ة، إلى إيجاد نوع من اللبس في أذهان مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  هذا الخلط المتعمد أّدى 

خاص  شكلمن أجل التحرر، وهو ما برز ب شعوبرة ثورات الالرأي العام العالمي، بالتالي أثر على مسي

الحرب الباردة، ليتصاعد هذا الخلط بعد  النتهاءمنذ البوادر األولى  من خالل تجربة المقاومة الفلسطينية

، وذلك بازدياد الفلسطيني مسلحالكفاح ال على، وتصاعد معه بالتالي الضغط 2001سبتمبر  11أحداث 

ة ومحاولة تصوير مقاومتها مسلحها على حركات المقاومة الُيؤّيددة األمريكية ومن ضغط الواليات المتح

 شعبالضد  ممارسات إسرائيل اإلرهابية، كما عملت في المقابل، على تصوير إرهابا أنه المشروعة على

                                                           

ص  ،م2005/ه1426، )10( ، العـــــــددمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،»نظرات حول اإلرهـــــاب والجهـــــاد«عبد الرافع حمد األمين،  )1(
72.  

   .57المرجع السابق، ص  ،عبد الحق البرهمي )2(
   .93المرجع السابق، ص حسين قادري،  )3(
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هل  :مفادها ت استفهاماالمع برزمن هنا ت اإلرهاب الفلسطيني،ضد  شرعي دفاع حالة بأنه الفلسطيني

  .؟دوليال اإلرهابعنف بين و  ةمسلحال المقاومةتمارسه اّلذي  العنفبين  وددح هناك

ثّم  ،الفرع األول من خاللة مسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  مظاهر الخلطعلى سوف نقف  ،وعليه 

 مخاطر لبحثنمر  نّ على أ ني،ثافي الفرع ال ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  حدود العالقةل نتعرض

  .من خالل الفرع الثاني ةمسلحال المقاومة على دوليال اإلرهاب

  ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  مظاهر الخلط: ولالفرع األ 

والمقاومة  دوليال اإلرهاببين  هناك صورتان للخلط نّ يظهر أ ،دوليال إن التحليل الدقيق للواقع

بين  مقصودالغير وثانيهما الخلط  ،ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهابين ب هما الخلط المتعمدأوالة، مسلحال

  .من التفصيل فيما يلي شيءة، وعليه سنشير إليهما بمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاب

 ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  المقصودالخلط : أوال

 إرهابية تنظيمات ةمسلحال مقاومةعدد من حركات ال دولالتتجسد هذه الصورة في اعتبار بعض 

مستغلة بذلك  ،ة كمعيار يميزها عن اإلرهابمسلحمن خالل محاولة إسقاط الدوافع المحركة للمقاومة ال

عنف بغض  كل، فهاة كوسيلة لتنفيذ عملياتمسلحاإلرهاب والمقاومة البين  العنف المشترك عنصروجود 

هذه الصورة من الخلط تقع على ثالث  نّ والواقع أ ،)1(إرهاباً  من وجهة نظرهاًيعتبر النظر عن دوافعه 

  :مستويات، هي

  ة على المستوى الداخليمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  الخلط. 1

الخلط  ،الغربية وأجهزة اإلعالم فيها دولالوٕاسرائيل وبعض األمريكية الواليات المتحدة تتعمد  

 دولالها لإلرهاب تحديد إطارة، كما تضع في مسلحومة الوالمقا دوليال اإلرهاببين  مقصود شكلوب

المقاومة تنظيمات صف اإلرهاب على و ، فتطلق )2(هاالعربية واإلسالمية واألحزاب والتنظيمات الموجودة في

من هذا  ،)3(حماس والجهاد اإلسالمي اإلسالميةالمقاومة االحتالل اإلسرائيلي السيما حركة ضد  الفلسطينية

  .)4(غير مشروعةأعمال ا بأنه إلى المقاومة الفلسطينية، دولالظر تلك تن ،المنطلق

لرأي العام اتضليل لاألمريكية من محاولة واليات المتحدة ما تقوم به ال ،كمثال في هذا الشأن وردن

 شعبلاكفاح وصف ، باإلضافة إلى )5(الحتالل باألطراف اإلرهابيةلمقاومة  كلا لصفهالعالمي، بو 

                                                           

  .45، ص 2005لتطور التكنولوجي على اإلرهاب، الطبعة األولى، عالم الكتب الحديث، جدار للكتاب العالمي، األردن، أثر ازكريا أبو دامس،  )1(
  .65ص  المرجع السابق،شاهر إسماعيل الشاهر،  )2(
  . 28المرجع السابق، ص علي عقلة عرسان،  )3(
  .16ص  ،2004 ة،دار الحرية، القاهر  ،)ط.د( ،الشرق األوسط الكبير عاطف الغمري، )4(
   .152المرجع السابق، ص ، محمد أحمد رفعت وصالح بكر الطيار )5(
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 اإلدارة األمريكية ندرة عودة من خالل مالحظة أكديت هذا ماو  ،إسرائيل باإلرهابضد  والّلبناني الفلسطيني

ضعت وُ  كما، 2001سبتمبر من عام  11خاصة بعد أحداث  باإلرهابتعّلق إلى القانون األمريكي الم

جورج   السابقكي األمري سرئيوّقع الإْذ  ؛المتشّددة والغامضة بالنسبة للجاليات األجنبية نصوصبعض ال

الواليات  في عسكرياً ألجانب المتّهمين باإلرهاب ا ةمحاكمحق يخوله  قراراً  ،2001في شهر نوفمبر  بوش

يحدد بناءا على اّلذي  هو سرئيتكون علنية، بل ال نّ يشترط في هذه المحاكمات أ؛ وال أو خارجهاالمتحدة 

ر األحكام الصادرة عنها فورية التنفيذ وغير قابلة المّتهم والقضاة وقواعد المحاكمة، وتعتبهوّية تقديره 

  .)1(لالستئناف

 ،ها تقرير وزارة الخارجية األمريكيةنتضم التي اشتملت القائمة الرئيسية للتنظيمات اإلرهابيةكما 

منها جماعة معسكر طيبه وجيش  عدد من حركات المقاومة اإلسالمية في منطقة جنوب شرق آسيا

في ه عند التدقيق لعلو  ،مورو تحريرماعة أبو سياف، وجبهة مجاهدين الماليزيين، وج، وجماعة ال)2(محمد

عن أخرى  نفيهو والتنظيمات  دولالمدى االنتقائية في إلصاق صفة اإلرهاب ببعض  نالحظ ،هذه القائمة

فاوضات أسلوب الماألمريكية الواليات المتحدة فكيف يمكن تفسير اعتماد ٕاّال وبما يتوافق مع مصالحها، و 

، في حين تمارس أسلوب الضغط أو التهديد بفرض عقوبات في ّنوويفي التعامل مع ملف كوريا الشمالية ال

  .األخرى دوليةال التعامل مع الملفات

 يةمالعربية واإلسال دولالالعديد من األمريكية الواليات المتحدة كذلك، كيف يمكن تفسير وصف 

بهذا الصدد من اسم أو  تهاخارجيتصدرها وزارة  التي القائمة السوداء تخلووال  ا دول راعية لإلرهاببأنه

منها مسمى  كليومي، فل شكلتمارس اإلرهاب ب التي دولال أما؛ إرهابية هاأكثر لدولة عربية تعتبر في نظر 

 لىالمسلمين وعضد  والهرسك عامارتكبت في البو  التي المجازر نّ خاص لدى الواليات المتحدة، فهي ترى أ

الغارات والمجازر اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية من قبيل  أما؛ ي القوات الصربية شأن داخليدأي

مجرد إدانة إسرائيل حّتى  رفضتاألمريكية الواليات المتحدة  نّ أ، ليس هذا فحسب، بل نفسعن ال دفاعال

  .)3(صور إرهاب الدولةأبشع  حقجسد بوتتغاضى عن ممارساتها في األراضي الفلسطينية، والتي ت

 2001ماي  1 في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية بتاريخورد  ، ماُرَؤىهذه الُيـؤكد 

 منأنه و  ؛من المتهمين باإلرهاب هم من العرب والمسلمين% 90 نّ جاء فيه أحيث  ؛)4(باإلرهابتعّلق الم

                                                           
(1) Eric Huges, La Notion du Terrorisme en Droit international enquête d’une définition juridique, journal du droit 
international, N°03, 03/07/2002, p 79. 
(2) Boukra Liess, op- cit, p 09. Voir aussi: Alice R. Buchalter& Glenn E. Curtis, op-cit, p 03. 

لنيل درجة دكتوراه في القانون، معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول  أطروحة، دوليجمال زايد هالل أبو عين، اإلرهاب وأحكام القانون ال )3(
   .7 -6، ص 2004العربية، القاهرة، 

(4) Mourad Chabbi et Toufik Bourgou, , op-cit, p 49. 
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فلسطينية مصنفة كحركات إرهابية، بل  منظمةثالث عشرة  ، توجدإرهابية في العالم منظمةعشرين بين 

ن اللبنانيون يما المخطوفبيناعتبار األسرى اإلسرائيليين لدى حزب اهللا رهائن،  حد ويذهب التقرير إلى

 دولالالتقرير المذكور قائمة  نتضم، كما )1(أسرى لدى إسرائيل وعبد الكريم عبيد، كمصطفى الديراني

 سوريا ولبنان والسودان وليبيا وواحدة إسالميةهي  منها أربع دول عربية ،هدعمالمتهمة باإلرهاب ومساندته و 

ولإلشارة  ؛)2(تقعان خارج الدائرة العربية واإلسالمية فهما كوبا وكوريا الشماليةالّلتان  الدولتان أما؛ إيرانهي 

األمريكية واليات المتحدة السياسية تخص  العتباراتوضعهما في القائمة تّم  نين األخيرتيالدولت فإنّ  ،فقط

  .)3(ذاتها

 الموقفمن  كونداليزا رايس تصريحة، نقف على السابق ةمريكياأل أخر من اإلدارةموقف في 

لقاء لها مع قناة الجزيرة بتاريخ خالل  جاء على لسانهامفهوم اإلرهاب، حيث حول سوري ال

وٕارهاب جماعة أخرى، لقد استبعدنا  اعدةقإرهاب البين  ال يمكن لسوريا التفريق «: بأنه ،16/10/2001

 ،جرينا محادثات مع سوريا توحيأأنماط من اإلرهاب، ولقد بين  بالتفريقتعّلق في الوقت الحاضر قضايا ت

أن  «: وأضافت ما معناه ،»دولة في العالم كلوهذا ما نقوله ل تخلي عن مهنة رعاية اإلرهاب «: بما يلي

  .»خر أقل قذارةم إرهاب قذر وأاأمسوريا تضعنا 

موقف  نّ أعلى ُيـؤكد ، و ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  ، يعمد إلى الخلط المقصودإنه كالم

 شعبأشكال مقاومة الكل  نأو  ؛يتغير حيال ممارسات إسرائيل اإلرهابيةولن ّلْم  الواليات المتحدة األمريكية

كونداليزا  جاءت على لسان  التي خالل العبارةوهو ما يظهر من ، يةإرهابفي نظرها أعمال الفلسطيني 

: لنسأل ،عنده قليال توّقفن نّ أتّدعي وهذا أمر يس ،»تخلي عن مهنة رعاية اإلرهاب؟ «: قالت حينما ،رايس

تأوي فلسطينيين طردوا  التي سورياهي  ، هلتتقن مهنة رعاية اإلرهاب وتمارسه فعالً  التي الدولةهي  من

الفلسطينيين في  دعمت نّ أوهل ال يجوز لسوريا  ،!؟في فلسطين وطن لليهودُ  محلهل من وطنهم األصلي ليح

السياسي  دعمباإلضافة إلى ال ،عشرات المليارات إلسرائيل تقدم نّ ما يجوز للواليات المتحدة أبين، مقاومتهم

  .؟لها واإلعالمي والعسكري والدبلوماسي

فيه ورد  ،بدقةعنه  معبراً رأي جاء من خالل عم على تلك المزا رّدت إلى أن سوريا ،تجب اإلشارة

 األبرياءقتل بين في مكافحة اإلرهاب األجنبي و  شعوبلل شرعي حق ما هوبين  عندما نخلط «: ما يلي

                                                           
(1) Adam Roberts, Counter-Terrorism: Armed Force and the Laws of War, op-cit, pp 1-2. 
(2) Alice R. Buchalter& Glenn E. Curtis, op-cit, p 10. 

  .83-82، ص 2003لكتاب العرب، دمشق، منشورات اتحاد ا، )ط.د(عبد الرحمن عمار، قضية اإلرهاب بين الحق والباطل،  )3(
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ها، نكون تحرير لمن يدافعون عن أرضهم بين اإلرهابيين و بين  ر على عدم وجود فرقصتُ المدنيين، وعندما 

  . )1( »همنفساإلرهابيين أين بضحايا اإلرهاب و بين  ال نفرق

على المستوى الداخلي  ةمسلحوالمقاومة ال دوليالاإلرهاب بين  من األمثلة على الخلط المقصود

 في هذا القانونتوّسع فقد ، 2001فيفري  19 فيوافق عليه مجلس العموم البريطاني اّلذي  قانون اإلرهاب

في  صالحيات الشرطة تجاه المشتبه بهممن ع وسكما ية، يديولوجتعريف اإلرهاب ليشمل الدوافع الدينية واإل

   .ارتكاب جرائم إرهابية

في قائمة اإلرهاب، منها  منظمةأدرجت بموجب هذا القانون اثنتان وعشرون أنه  جدير بالذكر،

ة في مسلحعربية على رأسها حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي وأربع مجموعات  منظمةثالث عشرة 

العنف بين ة و مسلحالمقاومة البين  في هذا القانون هو الخلط الكاملورد  أخطر ما لعل، و رإقليم كشمي

الفلسطينيين أو اللبنانيين وحّتى الكشميريين بأن  وثيقة هذا القانون أي اعتراف نتضماإلرهابي؛ إْذ ال ت

  .)2(إرهابيين هذا القانون مجردواضعي بل هم في نظر ، هم المشروعةوقحقيخوضون حربًا من أجل 

وقد  ،فرضت كندا حظرًا كامل على حزب اهللاُ  ،2002ديسمبر  11وبتاريخ  ،اإلطار نفس نضم

، على 2001ات اإلرهابية عام منظمسبق ذلك قيام كندا بوضع الجناح العسكري للحزب على الئحة ال

  .)3(سياسية شرعيةركة ح بأنه كان قد وصف حزب اهللا ،بيل غراهاموزير الخارجية الكندي  نّ من أ رغمال

ت به الحكومة األسترالية، تقدمن أقر البرلمان األسترالي مشروع قانو  ،2003جوان  16بتاريخ 

الفرض  نّ على أ ،إرهابيةبأنشطة  فرضت بموجبه حظرًا على التنظيم األمني الخارجي لحزب اهللا لصلته

  .ات اإلرهابيةمنظمفي قائمة ال ، بمجرد وضع الحزب رسمياً 2003جوان  5من  ابتداءً كان بأثر رجعي 

 دولالمن أخطر ما تمارسه  دوليال ة مع اإلرهابمسلحبهذا تعتبر مقاربة ومطابقة المقاومة ال

تقضي ، ، والتي تعتبر ردة فعل استبداديةبينهماالكبرى في سياستها الخارجية في إطار الخلط المتعمد 

  .)4(الكبرى إلى ناحيتها دولالباستقطاب 

  

  

                                                           

  .50 - 49المرجع السابق، ص علي عقلة عرسان،  )1(
  .84 – 83عبد الرحمن عمار، المرجع السابق، ص  )2(

(3) André Donneur, Stéphane Roussel et Valentin Chirica, « Les Conséquences des événements du 11 septembre 
sur L’autonomie de la politique étrangère Canadienne: Les Mesures de Sécurité et la nouvelle Législation 
Antiterroriste», Terrorisme et sécurité internationale, dirigée par Josiane Tercinet collection études stratégiques 
international, sous la direction de Stanislav J. Kirschbaum association franco- canadianne d’Etudes Stratégiques, 
bruylant- Bruxelles, Belgique, 2004, p 171. 
(4) Kevork Elmassian, Hezbollah: Terrorism or Resistance?, 21 février 2012, p 15. 
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  ة على المستوى اإلقليميمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  طالخل. 2

بل  ،على المستوى الداخلي لبعض الدول ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  لم يقتصر الخلط

خالل اجتماع لوزراء خارجية أوروبا اّلذي أنه  ،تعداه إلى المستوى اإلقليمي ومن أوضح األمثلة على ذلك

إدراج الجناح السياسي لحركة حماس تّم ، 2003سبتمبر  16بتاريخ إيطاليا بف بحيرة غارل عقد على ضفا

القرار األوروبي بإدراج حركة حماس  نّ فيه أ شكوالذي ال  ،)1(ات اإلرهابيةمنظمعلى الالئحة األوروبية لل

حركة وباقي تلك الها تقوم ب التي العمليات نّ ات اإلرهابية قرار سياسي بامتياز، ذلك أمنظمال في الئحة

ي سرائيلاإليمارسها المحتل  التي أعمال البطش والتنكيلعلى  طبيعيرّد  تعتبر يةفلسطينال حركات المقاومة

  .)2( طينفلسب

توجه نحو  التي العملياتبين  القرار األوروبي التمييز على األقلالقائمين على كان على إذن  

كما كان  ،ال ينطبق عليهم وصف المقاتليناّلذين  دف المدنيينتسته التي للمحتل وتلك عسكرّيةأهداف 

ن في اإلقليم المحتل يقيمل المحتالاللتابعين المدنيين التستهدف  التي عملياتالبين  وايميز  نّ أ أيضاً يهم عل

 ينطبق عليها وصف اإلرهاب التيهي  عمليات تستهدف مدنيين خارج نطاق هذا اإلقليم، فهذه األخيرةبين و 

ن في اإلقليم المحتل تبقى محكومة بقواعد يقيمالممدنيين الضد  توجه التي ، فالعمليات االستشهاديةدوليلا

مدنيين ضد  وجهت إذا، بخالف ما 1977األول لعام  وبروتوكولها اإلضافي 1949لعام  اتفاقيات جنيف

  .العمليات لكتعلى  دوليال هذا الفرض ينطبق وصف اإلرهاب مثل ففي ،خارج اإلقليم المحتل

الواليات المتحدة من كل  تضم التي الرباعية الّلجنةالمشاركة في  دولالوصل األمر بوزراء خارجية 

مقر األمم بواالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة إلى إصدار بيان مشترك بعد اجتماعهم األمريكية 

على ينبغي أنه  « :هذا البيان، وجاء في 2005وت أالمتحدة عقب انسحاب إسرائيل من غزة في 

ات اإلرهابية و وطالب البيان السلطة الفلسطينية بتفكيك الق نظامالقانون والحفاظ على الاحترام لفلسطينيين ا

  .»والبنية التحتية لإلرهاب

  دوليال ة على المستوىمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  الخلط. 3

فترض ي يالتاألمم المتحدة  منظمةقرارات ة إلى مسلحقاومة الوالم دوليال اإلرهاببين  امتد الخلط

هذا المستوى  نّ أ شك؛ وال أرساها ميثاق األمم المتحدة التي تتسق مع المبادئن أو  ؛تتسم بالحيدة والعدالة نّ أ

ا تتمتع عمّ  فضالً  ،منظمةتضطلع بها ال التي بالنظر لخطورة وجسامة المهام ؛من الخلط أخطر من سابقيه

تحظى لّما  أو على األقل سّريةقانونية قابلة للتنفيذ بصورتيه الرضائية والق قوةالقرارات الصادرة عنها من ه ب

                                                           

  .56ص ، 2003مكتبة صادر ناشرون، بيروت،  ،)ط.د(، دوليدوللي حمد، اإلرهاب ال )1(
  . 15ص المرجع السابق، هنري سيغمان،  )2(
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األعضاء إلى احترامها حرصًا منها على تجنب ضغط الرأي العام  دولالأدبية تضطر معها  قوةبه من 

 نّ على أتكشف  ،من منتصف التسعينات ابتداءً  منظمةلكن القراءة الدقيقة للقرارات الصادرة عن ال ،العالمي

  .دوليال اإلرهاببين ة و مسلحالمقاومة البين  تخلط هاالعديد من

ديسمبر  9الصادر في ) 60/49( رقم من القرار ابتداءً قرارات الجمعية العامة،  نّ من جهة يالحظ أ

الصادر ) 62/49(رقم قرار مرورًا بالو ، دوليال بالتدابير الرامية إلى القضاء على اإلرهابتعّلق الم 1994

التدابير بتعّلق الم 2001جانفي  30الصادر في ) 158/55( القرار رقموكذا  ،)1(1994ديسمبر  14في 

 دوليال اإلرهاببين  يزيدون تم جميع أشكال العنفبين  وتاس ،دوليال الرامية إلى القضاء على اإلرهاب

بين  وت بدورهااس التي ألمن العديد من القراراتأصدر مجلس ا؛ فقد ومن جهة أخرى ،ةمسلحوالمقاومة ال

 .)2(دوليال اإلرهاببين االحتالل األجنبي و ضد  ةمسلحالمقاومة ال حقبين  جميع أشكال العنف دون تمييز

الجمعية العامة (الرئيسيين  منظمةمن جانب جهازي ال دوليةال ور هذا العدد من القراراتصدّ  إن

يكشف بوضوح ال لبس فيه  ،دوليال واإلرهاب ةمسلحال المقاومةبين  عهاوالتي تخلط جمي ،)ومجلس األمن

 ،استقرت عليه في العديد من قراراتهان أو  سبقاّلذي  يتعارض مع التوجه القانوني منظمةللتوجه بروز عن 

في تقرير مصيرها،  شعوبال حق ميثاق األمم المتحدة بشأن نصوصهذا التوجه ال يتسق و  نّ أ لىع فضالً 

األمريكية الواليات المتحدة د افر انتمخض عنه اّلذي  يعود ذلك إلى تفكك وانهيار االتحاد السوفياتيما ُربّ و 

 نّ أ لىع فضالً تكنولوجية واقتصادية ال تنافس، هذا  قوةو  عسكرّية قوةبزعامة العالم من خالل امتالكها 

 هاأداة ضغط بيد شكلقد ياّلذي  ؛ األمرةة لموازنة األمم المتحديأحد الروافد الرئيس شكلتحدة تالواليات المُ 

  .تتفق ومصالحها الحيوية التي تستطيع من خاللها فرض القرارات

  ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  مقصودالالخلط غير  :ثانياً 

ت تماماً هتصدرت اال التي ة إحدى أهم القضايامسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  التمييزظل        

تم  التي نقطة االرتكاز القانونيةهي  دوليةال شرعيةكانت ال؛ فقد العربية، منذ انطالق المقاومة الفلسطينية

أحد  بينهما، في المقابل، كان الخلط ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  د إليها في التمييزاستناال

ها محاوالتوقفها القانوني عبر تعويض ضعف وهشاشة ملا رسيخهسعت إسرائيل إلى ت التي األهداف

 11وقعت هجمات  نّ واستمر الموقف العربي قويًا إلى أ ،وصم المقاومة الفلسطينية باإلرهابلالمستمرة 

                                                           

  .58-57ص دوللي حمد، المرجع السابق،  )1(
بتاريخ ) 1455(والقرار رقم  28/9/2001بتاريخ ) 1373(والقرار رقم  19/10/1999بتاريخ ) 1269(القرار رقم : التي من أبرزها )2(

 .30/1/2004بتاريخ ) 1526(والقرار رقم  ،20/11/2003بتاريخ ) 1516( والقرار رقـم 20/1/2003بتاريخ ) 1456(والقرار رقم  17/1/2003
   :، منشورة على الموقع االلكتروني التاليالسابقةقرارات اللالطالع على  

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/gares.htm  
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ات العربية وعلى رأسها منظماألغلبية الساحقة من الحكومات واألحزاب وال نّ من أ رغم، وبال2001 سبتمبر

تلك الهجمات بين  ربطالتّم أنه  ، إالّ سافراً  إرهاباً  عتبارهاالسلطة الفلسطينية، أدانت تلك الهجمات با

  .الفلسطينية مقاومةوال

  :هما ن أساسيين،عنصريمن خالل تقسيمها إلى  الربط نقاطيمكن إيجاز أهم و 

من خالل ترديد  والقضية الفلسطينية سبتمبرهجمات الحادي عشر من بين  الربط المباشر :أولهما

اّلذي  ؛ األمروصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينيةتاليتّم ّلْم  إذا ،ن ينتهياإلرهاب ل نّ مقولة أ

إعادة تأويله ثّم  فلسطيني،صنع اإلرهاب  نّ ب وتفسيره بصورة تبرز أاَخطَ تالعب بهذا اللكي تأتاح إلسرائيل 

  .ال مقاومة مشروعة إرهاباً  تمثل المقاومة الفلسطينية نّ باتجاه أ

فعل على  ةردك، كانت 2001 سبتمبرهجمات الحادي عشر من  نّ ترديد البعض لمقولة أ :وثانيهما 

الفلسطيني، ويعني هذا ببساطة  شعبال حقمن فظائع بهذه األخيرة االنحياز األمريكي إلسرائيل وما ترتكبه 

على إعادة النظر ية األمريكالواليات المتحدة رغام إلمرتكبي الهجمات أرادوا االنتقام للفلسطينيين  نّ شديدة أ

على من يريد التالعب بمثل  صعبمن الليس أنه  فيه شكوالذي ال  ة الفلسطينية،قضيالفي سياستها تجاه 

  . الفلسطينية للمقاومةوالغربي عمومًا  خصوصاً الرأي العام األمريكي  ترسيخ استنكاراستخدامها ل ةهذه المقول

نحو اتخاذ  ،تعزيز التوجه األمريكيهو  ة هنا،مسلحالوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  مكمن الخلط

ر أعمال اإلبادة يبر تتّم  فيما إرهاباً  مقاومةتلك الاعتبار  حد من المقاومة الفلسطينية إلى متحيزةمواقف 

 اوزراء إسرائيل قطب َرِئْيس، وجعل نفسعن الًا شرعيدفاعًا باعتبارها الفلسطيني  شعبالضد  اإلسرائيلية

ات منظمقائمة ال نّ بل أ، )1(رأس اإلرهاب بأنه السلطة الفلسطينية َرِئْيسمقابل وصف  عالميال لسالمل

من كل  ضمت أربع حركات مقاومة فلسطينية، شملتاألمريكية الواليات المتحدة أصدرتها  التي اإلرهابية

  .)2(ية وكتائب األقصى التابعة لحركة فتحشعبحماس والجهاد اإلسالمي والجبهة ال

  ة مسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  ود العالقةحد :نيثالفرع الا

 فيهما حيث تشابه من ثيقاو  ارتباطاً مرتبطان  دوليال واإلرهاب ةمسلحال المقاومةمفهومي  إذا كان

من  عسكرّيةتستخدم فيه المقاومة الوسائل الاّلذي  ففي الوقت، اماألثر المترتب عنهو  اآللياتو  الوسائلبعض 

 ،المبادئيفترقان من حيث المفاهيم و  ماأنه ، إالّ اإلرهاب يستخدم وسائل مشابهة نّ أ نجد محتلجل ضرب الأ

 اإلنسانوق حقى قائم عل ةمسلحال مفهوم المقاومة، فٕايديولوجيو من عمق فكري  المفهومينكّال  بما يحمل

ئل االرس أيضاً ، و ونية الداعمة لهاإلنسانية والقانوعلى المشروعية  في تقرير مصيره هحقخاصة و  وحرياته

                                                           

  .172–170، ص 2003ألولى، دار مصر المحروسة، القاهرة، وحيد عبد المجيد، اإلرهاب وأمريكا واإلسالم من يطفئ النار، الطبعة ا)1(
  .76ص  ،2003مؤسسة الطوبجي للتجارة والنشر، القاهرة،  ،)ط.د(لمكافحة اإلرهاب،  دوليعبد اهللا األشعل، القانون ال )2(
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ف لعالقة يتظهر الجانب العن التي في المقابل تبرز ثقافة اإلرهاب، ا المفهومهذ شرعيةالسماوية المكرسة ل

التأثير السياسي على مصادر بهدف  أو أجل الحصول على مكاسب غير مشروعةمن  همبينالبشر فيما 

ة وعنف مسلحعنف المقاومة البين  لربطل محاوالتبعض البرزت  ،مع ذلك، النفوذ والقرار في العالم

ونشاطاتها تحت حجة  هاالحظر أعمتّم  بحيث ؛)1(ةمسلحال المقاومة ةتشويه صور لمحاولة في  اإلرهاب

التشابه  استغاللب ،ةمسلحال ا في المقاومةهحقمن ممارسة  شعوبال ناحرمتّم  رفض اإلرهاب، ونتيجة لذلك

  .)2(العملينكّال  المستخدمة فيالتقنيات في الوسائل و 

والتي تنأى عن ة مسلحالالمقاومة  إلى تحقيقها سعىت التي األهداف والقضايا العادلة نّ أ مع

يوجد أنه  تؤكدو  ،دوليال أو القانون دوليةال شرعيةعلى ال االعتمادالعنف دون نتهج سياسة ياّلذي  اإلرهاب

أّن إّال  ؛)3(التشابكو  االلتباسعد على فهم الظاهرتين بعيدا عن هذين المفهومين تسابين  لصفتكبيرة مسافة 

 مقاومةيعد وما  إرهاباً يعد ما بين  والعمليمفاهيمي حالة من الخلط ال تفرض التيهي  ،لغة المصالح

تعمد مصالحها الخاصة من خالل  حمايةعمدت إلى  التي االستعمارية دولالمن قبل  خصوصاً ، ةمسلح

المكفول طبقا لقواعد ة مسلحالمقاومة ال حق إلباسمن أجل )4(دوليةال شرعيةتحايل على الالو  مابينهالخلط 

األمريكية الواليات المتحدة الغربية بقيادة  دولالتسعى بعض إْذ  ؛مشروعاللباس العمل غير  دوليال القانون

عالمية اإلحمالت من خالل ال وذلك ،دوليال ة واإلرهابمسلحالمقاومة البين  وٕاسرائيل إلى الخلط المتعمد

من ناضل وكافح كل  فكان ؛تلك المصالحضد  تقف التي تاألصوا محاولة إسكاتو ، )5(لتشويه الحقائق

الحكام والعمالء الخونة الذين عّدة ذلك بمسا كلو ، )6(العربية واإلسالمية إرهابي دولالاالحتالل خاصة في 

 تقديم من يريدكل  وحول ةمسلحال حول أفراد المقاومة ادعاءاتهموسائل اإلعالم في نشر كل  استغلوا

  .)7(فرادهاألعّدة مساال

الحاجة  أمامو ، ةمسلحالالمقاومة تشويه صورة من مؤامرات تستهدف  يحاك، وما م هذا الواقعاأم

لضرورة و  ةمسلحال مفهوم المقاومة بانعكاساتها تطال التي من تنامي ظاهرة اإلرهاب الحد الملحة إلى

                                                           

-ت الجامعة اإلسالمية، بيرو ، والدبلوماسية يةدولمقاومة االحتالل، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في العالقات ال ،علي عبد الحسين بيضون )1(
   .63، ص 2004لبنان، 

كتاب أعمال ندوة اإلرهاب والقرصنة البحرية، تقديم محمد فتحي عيد،  دراسة منشورة ضمن ،»واإلنترنتاإلرهاب «علي بن عبد اهللا عسيري،  )2(
  .213ص  م،2006/ه1427، الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةالطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب

، الطبعة األولى، منشورات أكاديمية نايف -مقاربة إعالمية-محمد مسعود قيراط، اإلرهاب، دراسة في البرامج الوطنية واستراتيجيات مكافحته )3(
  . 117م، ص 2011/ه1432العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

(4) Marc Sageman, Le Vrais Vissage des Terroristes (psychologie et sociologie des acteurs du djihad), traduit de 
l’américain par Maurice berrac, édition Denoël impacts, paris, 2005, p 16. 

   .65المرجع السابق، ص  ،علي عبد الحسين بيضون )5(
(6) Marc Sageman, op-cit, p 16. 

   .7ص  ، المرجع السابق،المعاصر دوليالسيد مصطفى أحمد أبو الخير، المقاومة العربية واإلسالمية في القانون ال )7(
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معايير  إلىالتوصل تم يحّتى  على عملية الخلط وأبعاده وحدوده الوقوفيجب ؛ المفهومينبين  تامّ الل فصال

تستخدم في األعمال اإلرهابية  التي ن تلكع مشروعةال المقاومة أعمالو وسائل وأساليب فرق ت ،واضحة

  .غير المشروعة

 دوليال اإلرهاببين  عالقةال ودحد ولنكون موضوعيين يجب البحث عن، تقدممّما  انطالقاً 

إلى  رهابمع اإل المقاومةأعمال تتشابه  هلف، المفهومينبين  عالقةكانت هناك وٕان  ؛ةمسلحوالمقاومة ال

  .؟من الصحة مقصود ليس له أساس بينهماالخلط  نّ أم أ بينهمايبعث على الخلط اّلذي  الحد

نوع من  هناك نّ أ ،دوليال رهابة واإلمسلحالمقاومة المن كل  مفهومعند بحث  سابقاً  اتعرضن

شكلي  وارتباطهناك عالقة  ، وبالتاليمنهماكل  تمارس بها أنشطة التي التشابه في بعض الوسائل واآلليات

الممارسة من قبل  أعمال العنف نّ أ ظهروللوهلة األولى ي ،العنفو  قوةيستخدم ال همامنكّال ألّن ، بينهماما 

بين  فحالة التشابه، بينهماالتدقيق والفصل يتّم ّلْم  إذا ،إرهاباً  تكون نّ ة يمكن أمسلحلمقاومة الا أفراد

اّلذين  وعن تخطيط وجهد موجهين من قبل بينهمافي فخ الخلط  صينتختسقط الم نّ المفهومين يمكن أ

أهداف المقاومة تحت  إسقاطأساسيا من أجل هدفًا ، بحيث تصبح عملية الخلط ةمسلحال يرفضون المقاومة

وبين  ةمسلحال حركات المقاومة لكي نبرز وبدقة الحدود بين العنف اّلذي تمارسه، و )1(اإلرهابوصف 

نقوم ، ثّم لتحليل طبيعة العنف المصاحب لإلرهاب، فإّننا سوف نتعرض دولياإلرهاب الالعنف الناتج عن 

  :على النحو التالية، مسلحتحليل طبيعة العنف المصاحب للمقاومة الب

  لعنف اإلرهابيطبيعة ا: أوال

باعتبار  ةمسلحمقاومة الوعنف ال دوليال عنف اإلرهاببين  اللبس القائمأساس  يتضح ،مما سبق

، بناًء القانونية شرعيةعنفًا في إطار الة مسلحالمقاومة العنف  ظلّ ما يبين، ونانالقاألول يجري خارج  نّ أ

 رهاب عن غيره من الظواهر العنفعناصر تميز العنف المصاحب لإلخمسة نبرز  نّ نستطيع أ ،على هذا

  :ها فيما يليورد، نةمسلححركات المقاومة ال، بما في ذلك عنف األخرى

 باستعمالها يهددّ يستعملها أو  الة عنفــح نتضماإلرهاب في جوهره ي :جوهري وثابت العنف اإلرهابي - 1

 وألفعل اإلرهاب سواء ترجم بضحايا ًا يمحورًا رئيسالعنف  ُيصبحفي كلتا الحالتين أنه ، بحيث اإلرهابيون

يكون حالة عنف يعبر عنها مناخ محتقن يثير في النفوس انتظارًا وترقبًا لتحققه في  نّ أ أماأعمال مادية، و ب

 .)2(الماً يكون مس نّ يمكن أوال  وهنا ال يكون طارئاً  ،وقت ما
                                                           

   .65المرجع السابق، ص  ،علي عبد الحسين بيضون )1(
، منشور على 6ص  ،)ن.ت.د( ،»-نيةالحالة الوطنية الفلسطي -إرهاب الدولة اإلسرائيلية شرعيةوعدم  بين أحقية عنف المقاومة «خليل حسونة،  )2(

 :الموقع التالي
 http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/17/page6.html 
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تهدف لتحقيق ما كان منتظرًا  ،وسائله وتنظم بصورة منهجيةتعُد  :منظم عنف طبيعة العنف اإلرهابي  -2

اإلرهاب ليس ردة فعل موازية بصفته نسق في النزاع السياسي ألّن ، و منها من نتائجأو متوقعًا من جرائها 

 .)1(له وظيفته ودوره في إستراتيجية ذلك الفعل السياسي

أساسيًا من  زءاً جًيعتبر  فالترهيب والتخويف: على عناصر الترهيب والتخويف يحتويالعنف اإلرهابي  - 3

حالة من العدو بواسطة الترهيب يفرض على ألّنه  ؛مجرد عملية قتل عادية ُيصبحظاهرة اإلرهاب، بدونه 

 عنصروميزة ال، هعمليصبو إليها اإلرهابي من وراء  التي عدم االستقرار ويدفعه لتحقيق األهداف

هو الهدف المنتقى  يرئيس عنصرعلى  حيث يقوم ؛للعمل اإلرهابي السيكولوجي هنا الخصوصية النوعية

 . )الرعب(وهنا يتحقق الهدف المرجو  ،)الرعب(كواسطة لبلوغ الهدف النهائي 

العمل  ذو مغزى وداللة أوسع منأي  ؛الفعل اإلرهابي ذو طابع رمزي: ذو طابع رمزيالعنف اإلرهابي  - 4

 تَساُؤلٌ في قلوبهم، ويثير ال حيث يوقع الرعبالضحايا المحتملين، ب كاّفةيحمل رسالة إلى ألّنه  ؛ذاته حد في

 الرعب واإلرهاب يكونان من؛ فإّن يب الضحيةصن، فإذا كان العنف من )2(هية الضحية التاليةعن ما

 .)3(تنتمي إليه الضحيةاّلذي  المجتمعكل  يبنص

كإجراء تكتيكي باإلضافة إلى إمكانية استعمال اإلرهاب  :تكتيكطبيعة العنف اإلرهابي يعتمد على ال - 5

يحتوي على عناصر إستراتيجية في النضال السياسي، وهنا فإّنه  ؛مخطط سياسي وعسكري شامل نضم

ي يمكنه من المحافظة على النتائج الحسية دفاععلى تحمل العواقب، و العدو سبيًال هجوميًا يجبر  تّبعي

للقواعد األساسية للسلوك  نتهاك عمدياإلرهاب ا نتضمي وبصفة عامة ،)4(احققه التي المتعددة األبعاد

ونوعية فعل العنف ذاته  رهابيفي الفعل اإل شرعيةالالَ  عنصراإلنساني، عند هذه النقطة في الواقع يبرز 

 .دخيلة وظرفية واستثنائية ّصراعوتوقيت ومكان الفعل والسالح المستخدم، وبذلك تكون طريقته في ال

  ةمسلحال مقاومةلاعنف طبيعة : ثانياً 

أّن إّال  ؛دوليال مع بعض سمات اإلرهابة مسلحال مقاومةمن تقاطع سمات عنف حركات ال رغمبال

 نّ ينبغي أباإلرهاب، لكن وصفه يمكن وال  دوليةال شرعيةال في إطارعمًال يبقى  ةمسلحال المقاومةعنف 

  .شرعيةبعض الضوابط والشروط ال نضميمارس 

 اإلرهاب، بالقدرة على االقتباس والتطوير أعمال نعة مسلححركات المقاومة التمييز أعمال كن ميو 

 نلقواعد القانو  وفقاً  مشروعاً عمًال معها  ُيصبح التي ها إلى الدرجةُتكيف التقنيات اإلرهابية و  تتميز بها التي

                                                           
(1) Galeb Carr, op- cit, p 16. 

  .151ص المرجع السابق، ذياب موسى البداينة،  )2(
  .7ص المرجع السابق،  ،-الحالة الوطنية الفلسطينية -ليةإرهاب الدولة اإلسرائي شرعيةوعدم  خليل حسونة، بين أحقية عنف المقاومة )3(
  . 57ص المرجع السابق، أحمد فالح عموش،  )4(
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 هر مزاياتحر من أجل ال مسلحلعنف المصاحب للكفاح الل ظلّ يومع ذلك  ،)1(يةسياسالوقواعد اللعبة  دوليال

  :أبرزها والتي من ،تفرقه عن اإلرهاب التي

وسيلة كيستخدم العنف  التي يؤمن باألهداف شعبعنف جماهيري تمارسه جماعات أو أفراد من أنه  - 

  .لتحقيقها

  .معاً  كليهماأو  هستغلت التي ةعنصريمستعمرة أو ى قو ضد  عنف موجهأنه  - 

وهي أهداف مشروعة يصبو من خاللها  ،واالستقالل في تقرير المصير هحق شعبالممارسة ليهدف  - 

  .للحصول على حريته واستقالله

  .يندوليال السلمو  األمنويخدم  دوليةال القانونية شرعيةمدعوم بال - 

  .سلطات االحتاللعدوان ضد  نفسعن ال دفاععدوان على أحد، فهو  بأنه ال يمكن وصفه - 

حركات التحرر يمكن  نّ ، حيث أيةماسية أو سياسية أو نضالقد تكون دبلو  ،واجباتبين  واجب منأنه  - 

ود استخدامها وفق حد الوسائل المشروعة بما في ذلك العنف، لكن من المهم معرفة كاّفةتستخدم  نّ لها أ

 شرعيةإطار العمل عنيف داخل فإّنه  ؛وبالتالي، )2(دوليةال شرعيةفي إطار اليدخل ة قّرر الم الشروط العامة

ة مسلحال مقاومةحركات اليمكن ل شرعيةهذه المنطلق  منإلرهاب، بالنسبة لحال الها، كما هو وليس خارج

بين  ومن يوالتكتيكات واألساليب منها ما هو سلمي وما هو عنف المقاومةعلى الكثير من أشكال تعتمد  نّ أ

بل هو  ،في النهاية اباً إره يقترب كثيرًا من اإلرهاب، لكنه ليساّلذي  هذه التكتيكات تكتيك حرب العصابات

  .أسلوب مشروع للمقاومة

 نفسما في ، لكنهدوليال اإلرهاببة مسلحمقاومة العنف حركات اللدينا تشابه  أكديت ،مما سبق

  :نذكر ،عناصرمن أبرز هذه ال، في عناصر أخرى انرقيفت الوقت

باعتبار  ،ركة الجماهيري وٕالى مشاشعبال دعمللنضال جماهيري يستند  ةمسلححركات المقاومة الحرب  - 

وعادة ال  ،اإلرهاب عمل فردي نّ ، في حين أهذه األخيرةوق حقة تدافع عن مسلححركات المقاومة ال نّ أ

  .ليات اإلرهابيةملعلفي الغالب ضحية هذه األخيرة تكون ، بل الجماهير للعملتّدعي يس

 نّ كما أ ،الباهظة يةسياسالو تصادية االقاألمنية و التكاليف  مثل يتميز بعناصر جوهريةالعمل اإلرهابي  - 

ونطاق  يتميز بالتكاليف البسيطة والتخطيطة مسلحالمقاومة العنف  نّ في حين أ، أثراً  أشدّ تكاليفه المعنوية 

  .عدولل عسكرّيةاللة اآلعملياته محصور بتحطيم 

                                                           

ترجمة إبراهيم العابد وماهر الكيالي، الطبعة الثالثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،»الماركسية وحرب العصابات«مجموعة من المؤلفين،  )1(
  .187، ص 1986

  .84، ص 2001،)ن.ب.د( المركز القومي للدراسات والتوثيق، طبعة األولى،ال ،»نموذجاً  36ية الفلسطينية، ثورة شعبالثورة ال«نة، خليل حسو  )2(
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ي ال يستهدف العمل اإلرهاب نّ يتصف بالجزئية واالختيارية، ويعني ذلك أ ،اإلرهاب من حيث الهدف - 

قد ال  ،كهدفين محددوالثقافية والدعائية، بل يختار فردًا أو جماعة  يةسياسالو  عسكرّيةالالعدو تحطيم آلة 

فردي هام في تشغيل آلة  عنصرمن أجل توليد ضغط مادي أو تحطيم تكون لهم عالقة بمطالب اإلرهابيين 

  .)1(العدو

هدف األعمال اإلرهابية تما بينواالستقالل وطرد المحتل،  عمليات المقاومة هو نيل الحريةمن هدف ال - 

 ناضل، فاإلرهابي يقتل بدافع االرتزاق والمصلحة الخاصة، عكس المبِرَياءاألَ بين  إشاعة الذعر والرعبإلى 

  .ة مقدسةوطنييحارب ويناضل فداء لقضية اّلذي 

ية كأسلوب حربي في شعبسلوب الحرب الأ غالباً  تّبعة، يمسلحتمارسه حركات المقاومة الاّلذي  القتال - 

ما أعمال بينفي معظم األحيان،  عسكرّيةومنشأته الالعدو وبطريقة تصاعدية تطال قوات العدو مواجهة 

  .)2(الهدف العسكري والمدنيبين  اإلرهاب ال تميز

 خالل فترةوتكون أعمال مؤقتة وطارئة هي  ،مقاومةتلجأ إليها حركات ال التي أعمال العنف الثوري نّ إ - 

االحتالل لتنال حريتها ى قو ما تكون من أجل الضغط على  غالباً أسبابها، و  انتفاءوتنتهي مع  مسلحالنزاع ال

مارستها في  التي أعمالها الثوريةخالل ات الفلسطينية من منظموهذا ما ابتغته بعض ال واستقاللها

  . )3(تصبح عضوا في األمم المتحدة نّ على أ هاعدتالسبعينات، كخطف الطائرات واألشخاص والتي سا

 المجتمع قبولب ةمسلححركات المقاومة الوالعنف المشروع من قبل  قوةاللجوء إلى اليحظى ؛ بهذا

 حقو  نفسعن ال دفاعال إلىالمقاومة تستند ا في هحقتمارس  التي شعوبالألّن  إرهاباً ًيعتبر وال  دوليال

 مقصودو عمدي  خلطهو  ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  خلط ما يحدث اليوم منو  ،تقرير المصير

 عسكرّيةالشبه أو  عسكرّيةاألهداف الضد  قوةاستعمال ال فإنّ  ، وبذلكأهداف بعض الدولصالح و م لتحقيق

م لعا ما دام سلوك المقاتلين من الطرفين تحكمه اتفاقيات جنيف ؛اإلرهاب َمْسَأَلةللدولة الخصم ال عالقة له ب

  .1977المكمل لها لعام  لوالبروتوكو  1949

حّتى  فقط مسلحال فلم تعرف المقاومة الفلسطينية العنف ،الفلسطيني شعبكفاح البتعّلق فيما ي أما

 عديدة االعرفت أشك بل أعمالها باإلرهاب ووصف القائمين بأعمال المقاومة باإلرهابيين،كل وصف يمكن 

، الّسلميةيندرج في نطاق المقاومة المدنية ما ا نهوم ةمسلحالمقاومة ال اقمنها ما يندرج في نط من المقاومة

من خاللها تطوير الكثير تّم  التي خير نموذج يتماشى والخصوصية الفلسطينية 1987عام بانتفاضة  ولنا

  .ينيةالفلسط قضيةال اعرفته التي ةالسياسي المقاومةأشكال  مختلفعن  فضالً من أساليب المقاومة المدنية 
                                                           

  .15، 10، المرجع السابق، ص -الحالة الوطنية الفلسطينية -إرهاب الدولة اإلسرائيلية شرعيةوعدم  خليل حسونة، بين أحقية عنف المقاومة )1(
(2) Nathalie Cettina, op-cit, p 22. 

   .227ص  ،2008دار النفائس للنشر والتوزيع، بيروت،  ،)ط.د( اإلرهاب في الشريعة والقانون،محمد وليد أحمد جرادي،  )3(
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  ةمسلحال المقاومة على دوليال اإلرهاب مخاطر :لثثاالفرع ال

 يهددّ والمجتمعات و  دولال داخليتغلغل مشروع الغير اإلرهاب مظهرا من مظاهر العنف ًيعتبر 

ومعالجة ودراسة وافية  له واضح أو تعريف جامع ومانع تحديد حاضر البشرية ويقلق مستقبلها، وبدون

الكثير  معه يحملسسيبقى هذا التهديد مستمرا و  دوليال نشأت بفعلها ظاهرة اإلرهاب التي لألسباب والدوافع

، خاصة )1(ستمر لمعالجته والقضاء عليهم شكلبو  ةجديبالعمل يتّم ّلْم  ر والمصائب للعالم، إذااخطمن األ

تقليدية إلى طرق الساليب األ، وتطورت من اللجوء إلى الثة األخيرةخالل العقود الث هتنامت مخاطر  نّ بعد أ

   .مستفيدة من التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة اً دقة وتطور أكثر 

يمكنها من تنفيذ عملياتها ولو على  نّ ما من شأنه أكل  أصبحت الجماعات اإلرهابية، تستغل

نية في من خاللها تحويل طائرات مدتّم  التي وشهدنا مؤخرا مظهرا جديدا لهذه العمليات ،األبرياءحساب 

لكن الخطر األكبر برز مع و  ،)2(الجو من أداة لنقل ركاب عزل إلى صواريخ موجهة نحو أهداف حساسة

يجعل وسائل وآليات مّما  ؛)3(هغياب المعايير والقوانين والتعريفات الالزمة لظل  الحرب على اإلرهاب في

 ماالكبرى، وهذا ى قو ات التطبيق سياسلتستغل  نّ الحرب على اإلرهاب يشوبها الغموض والخوف من أ

  .)4(ككل تهدد البشرية ّصراعفي دوامة من ال دوليةال يسقط العالقاتمّما  ؛يستوجب ردود فعل مضادة

يفضي إلى نتائج سلبية  نّ أ ،ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  من شأن الخلط؛ فإّن من هنا

تجة عن تشابك المصالح واالتجاهات األزمات الناظل  في ةصاخ دوليةال العالقات على مستوى

عملية معالجة  على ثرمخاطر وانعكاسات تؤ  ،ة، ويترتب على هذا الخلطمختلفال يةسياسالاإليديولوجية و 

بين  في حل النزاعات قوةاألزمات والحروب الناجمة عن أعمال العدوان واالحتالل واالستخدام المفرط لل

  :لنواحي التالية، وهذه المخاطر تبرز من خالل ا)5(الدول

  المخاطر الفكرية .1

ة، ترك مسلحال والمقاومة دوليال اإلرهابمن  كلمفهوم واضح وصريح ل تحديد إن من شأن عدم

 يحقق لهالّما  إستنسابيلقيام بتحديد وتصنيف لعالمية أو إقليمية،  منظمةسياسية أو  قوةدولة أو  كلاألمر ل

ات ألعمالها، وهو ما تبناه مفكروها في عملية مبّرر فها وتخلق المن مصلحة إستراتيجية وعملية تخدم أهدا

                                                           

  .68، 65المرجع السابق، ص  ،علي عبد الحسين بيضون )1(
مركز  ،)ط.د(،» )بين المخاطر الجماعية وواقع المقاربات االنفرادية يدولمكافحة اإلرهاب ال(أيلول  11العرب والعالم بعد «إدريس لكريني،  )2(

   .274، ص 2002دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
(3) Galeb Carr, op- cit, p 25. 
(3) Christian Chocquet, op- cit, p 17. 
(4) Marie -Héléne Gozzi, op- cit, p 53. 

   .70 -69بق، ص المرجع السا ،علي عبد الحسين بيضون )5(
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ذلك أبرز األمثلة على  لعلو  ،المفهومينبين  الفصل ةولاحمالتنظير الفكري لعملية التعريف والتصنيف و 

ة، مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  عند بحث أسباب الخلط السابقتعرضنا لها في  التي نتنياهوأراء 

 تلك في االتحاد األوروبي وتختلف عن مّدةتختلف عن اللوائح المعت التي اللوائح األمريكية لإلرهاب وكذا

والمقاومة  دوليال اإلرهاببين  التمييز األمم المتحدة، وهذا ما يجعل موضوعمن قبل أجهزة  مّدةالمعت

  .)1(سانيةوشعارات العدالة واإلن حقعن منطق ال مفرغة بعيداً  ةيدور في حلق ةمسلحال

التفرد  ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  التمييز ةمسَألتواجه  التي من المخاطرأنه  كما

 ،ةمسلحالمقاومة الوضع مصطلحات تشوه صورة أعمال و األمريكي واإلسرائيلي في تعريف اإلرهاب 

 المقاومة وصم عمليات ،ثمّ  ومن ؛وتحاول إلصاق تهمة اإلرهاب بالعرب والمسلمين على وجه التحديد

ة باإلرهاب، فهناك الكثير من المفردات والمصطلحات النابعة من ديننا وعقيدتنا وتاريخنا تحاول مسلحال

  .)2( تشويهها وتحريفها لتخدم مصالحهااألمريكية الواليات المتحدة 

  يةسياسالالمخاطر  .2

 ة وأعمال اإلرهابمسلحومة الة مسبقا لدراسة حاالت المقامحددإن عدم وجود معايير ومفاهيم 

، تحمل معايير ومواصفات هذه الحاالت مستقّلةعدم وجود مرجعية سياسية واحدة، محايدة و ل، و دوليال

هدد وهذا ما من يملك موازين القوى، بيد حيادي، جعل مخاطر الهيمنة والتفرد  شكلعلى تكييفها بّتعمل و 

يتحكم اّلذي  اإلستنسابية، المنطق الوحيد أصبحتلم، بحيث أنحاء العا كاّفةمفهوم المقاومة ومشاريعها في 

  .المعتدي والمعتدى عليه تحديد ، وبالتالي عدمدوليال ة واإلرهابمسلحالمقاومة البين  في عملية الفصل

  واألمنية عسكرّيةالمخاطر ال .3

يعمم من  نّ أ ة وأعمال اإلرهاب،مسلحإن من شأن التهاون والتفرد بعملية تصنيف أعمال المقاومة ال

 دفاعال مثل باسم مصطلحات عسكرّيةق العنان لآللة الطليالدول، و بين  الفوضى والتسيب األمني والعسكري

 نّ كما أ ،دوليةال في حل النزاعات قوةطق الاإلنساني، بحيث يسود من التدّخلالوقائي والحرب على اإلرهاب و 

ا في هحقمن ممارسة  شعوبيمنع ال نّ ة من شأنه أمسلحال المقاومةو  دوليال اإلرهاببين  استمرار الخلط

ها العدوان وتلجأ إلى التحريض نفسلتُبرر القوية  دولالألّن ها، يضامن أر العدو إلخراج  قوةللاللجوء 

التي تتجلى و  ،اإلرهاب غير المشروعة تصنيفتحت  أعمالها تدرجو التحرر ى قو لوالتصنيف المباشر 

  :مالمحها فيما يلي

                                                           

  .633المرجع السابق، ص  ،الجزء الثالث ،جان جورج دانيال، مؤتمر مدريد )1(
  . 45 - 44ص  المرجع السابق،مصطفى يوسف اللداوي،  )2( 
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في الشؤون الداخلية للدول  التدّخلمن إستراتيجية  انطالقاً للحلف األطلسي  عسكرّيةظيفة التدويل الو  �

 .مسمياتعّدة  تحت

 .دوليةال يةسياسالمن الشؤون  واعتبارها شأناً  ةوطنيات الّصراعتدويل ال �

بعد  نفسعن ال دفاعمبدأ ال اختزال: هاولثالث حلقات مترابطة أ نتضمياّلذي  ،دوليال مكافحة اإلرهاب �

ضد  عسكرّيةت الالتدّخال شرعيةبتعّلق ت: ةثانيال، و انتقاميرّد  لقانونية وتحويله إلىته اامحددإفراغه من 

تها إلى اتوجهو  دوليةال شرعيةإخضاع قرارات البتعّلق ت :الثالثةة بدعوى تدمير المالذ اآلمن، و وطنيال دولال

نعيش اليوم مرحلة دقيقة وحساسة، تتنامى فيها سياسة ا أصبحنإْذ  ؛تقارير األجهزة األمنية والمخابراتية

مخاطر ؛ فإّن وعليه ،)1(الكبرى دولالتخدم مصالح  التي االتجاهاتكل  فيمفرط و  شكلب قوةاستخدام ال

سيطرة بازدياد تغلغل العولمة الثقافية واألمنية و  زادت، دوليال ة واإلرهابمسلحالمقاومة البين  الخلط

األمريكية تستطيع الوصول إلى أي مكان في العالم،  عسكرّية، بحيث باتت اآللة الاألحادية القطبية

  .ته وأرائهاتوجهوتسيطر على  أيضاً تغزو العالم  التي باإلضافة إلى وسائل إعالمها

خطر عدم  :هماأوالرين، ال يقل أحدهما في خطورته عن األخر، يموقفين خط أمامنا فإنّ  لهذا

الكبرى ال ى قو القبول بتعريف تفرضه ال :، وثانيهمادوليال رهابلإلف صنع ومالتوصل إلى تعريف جام

األعمال بين  الخلط فخنجد تعريفا جامعا لإلرهاب وقعنا في ّلْم  نحن؛ فإّن والعدل حقينسجم ومعايير ال

أخضعنا  نكون قد ،نحن سلمنا بالتعريف األمريكي واإلسرائيلي لإلرهابوٕان  ؛ةمسلحالمقاومة الاإلرهابية و 

  .)2(المقاومة المشروعة لمفهوم العمل اإلرهابي

 ،تترتب عليه التي ومن النتائج ،دوليال ة واإلرهابمسلحبين المقاومة ال الخلط رطاخن مم انطالقاً 

، )3(ا حركات إرهابيةبأنه ة ووصف حركات التحررمسلحل المقاومة العمعلى بإلصاق صفة اإلرهاب 

 دوليال ابيين ومجرمين، وعدم اعتبارهم مقاتلين تنطبق عليهم مبادئ القانونإرهمجرد  فرادهاواعتبار أ

من التعرض البد  ، كان)4(1977توكول اإلضافي لعام و بر الو  1949اإلنساني خاصة اتفاقيات جنيف لعام 

اإلرهاب بين  التفرقة أهمية على الوقوفبغية  ة،مسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  التداخل لمخاطر

من يقوم بين و  مشروعةمن يمارس أعمال بين  قوات االحتالل اإلسرائيلي، فشتانضد  ةوالمقاومة الفلسطيني

                                                           

  .79 -78ص  المرجع السابق، ،علي عبد الحسين بيضون )1(
   .44ص  المرجع السابق،مصطفى يوسف اللداوي،  )2(
   .160ص  لمرجع السابق،اموفق صادق العطار،  )3(
، المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات، العدد الثالث مجلة الفكر السياسي ،»المقاومة الفلسطينية ليست إرهاباً  «محمد عيد الخربوطلي،  )4(

   .188-187، ص 2009الحادية عشرة، ربيع  عاموالثالثون، ال



ة وأثاره مسلحإشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ال: البـــــــاب األول  

 
110 

من إيجاد واقع يحمي مفهوم المقاومة البد  كما أنه، االنتقامإّال  ليس الغرض من ورائها إرهابية، بأعمال

  :ةالتالي النقاط لمفهوم، من خاللحماية هذا اكيفية ز ابر عليه يمكن إ، و والتشويه ة من التمييعمسلحال

وتحديد وتثبيت تعريفات ومعايير  دوليال محايدة، يناط بها تفسير أحكام القانون دولية إيجاد جهة. 1

  .بينهماتاّم والفصل ال دوليالة واإلرهاب مسلح، لمفهومي المقاومة المّوحدة

  .بدون استثناء وبشعوال دولالكل  بين دوليال المساواة في تطبيق أحكام القانون. 2

بناء على أسس قانونية وليس على أسس سياسية  ،دوليال وزجر منتهكي القانون ُمَساَءَلةتفعيل . 3

من جهة أخرى  بينهاالمساواة في عالقاتها من جهة، وفيما قدم  على دولالوٕايديولوجية تكون فيها جميع 

  .عسكرّيةوسياسة األحالف الى قو بعيدا عن توازن ال

الدول، بإزالة أسبابه في إطار سياسة واضحة بين  هانتشار  اإلرهاب ومنعتطور ظاهرة  ة الحد منمحاول. 4

ة بناء على أسس مسلحالمقاومة البين و بينه  الدول، وفي الوقت ذاته الفصلبين  لمكافحته بدون تمييز

  .)1(ةمصلحالقانونية ال اعتبارات 

ارتباطهما من حيث  دوليال ة مع اإلرهابمسلحال تداخل المقاومة رغمأنه  في األخير، إلىنخلص  

لالختالف في صميم المفهوم نظرًا  من حيث الشكل،سوى  تماثل بينهمايس لأنه  ، إالّ قوةوال العنفب

يتحمل مفهوم  نّ ؟، من هنا ال يجوز أوم تبعة الظالمظلّ يتحمل الم نّ وز أكيف يجإْذ  ؛والبواعث واألهداف

 نّ في حين أ ؛حتلالمعنف صّد  علىعمل تة مسلحفالمقاومة ال ؛دوليال اإلرهاب ة تداعياتمسلحالمقاومة ال

 كاّفةتمارس  مثالً  فإسرائيل ،األبرياءاإلرهاب يقوم على تحقيق مصالح خاصة على حساب جثث الضحايا و 

 نّ اإلرهاب الفلسطيني، مع أضد  شرعيال دفاعصور اإلرهاب في مواجهة الفلسطينيين تحت ذريعة ال

ال و  من أجل التحرر قوةاللجوء إلى ال حق ألفرادها دوليال ومة الفلسطينية مقاومة مشروعة أباح القانونالمقا

  .عالقة ألعمالها باإلرهاب

  

  

  

  

  

  
                                                           

   .84المرجع السابق، ص  ،سعيد حماش )1(
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  الثاني مبحثال

  فلسطينيةال قضيةعلى ال المسلحة اإلرهاب الدولي والمقاومةبين  الخلط انعكاسات 

إلى  2001سبتمبر  11المتحدة األمريكية في  تعرضت له الوالياتاّلذي  الهجوم المروع أّدى

الخارجية األمريكية تجاه  ةسياسالكله وبالخصوص على ها على العالم مة كبيرة تركت أثر صدّ  إحداث

واعتبارها  ،)1(سبتمبر 11ل قائل، لماذا التركيز على أحداث ءوقد يتسا ،الفلسطيني اإلسرائيلي ّصراعال

  هذه األحداث ليس لها عالقة مباشرة بالقضية الفلسطينية؟ نّ أ، مع )2(محور هام في هذه الدراسة

على ما رتبته  الوقوفتّم  ماإذا  ،سيزولهذا  استغرابه نّ ه، بالقول ألٌ اؤ تسعلى الّرد لذا سنحاول 

 والمجتمع دوليةال نتناسى تأثيرها على العالقات نّ أدون  الفلسطينيةعلى وضع المقاومة  سبتمبر 11 أحداث

على أفغانستان وغزو  من الحرب ابتداءً  دوليةال حداث على مسار العالقاتتلك األفلقد أثرت  ،ككل دوليال

حداث أثار تلك األحيث انعكست ، )3(الفلسطيني شعبتصعيد إسرائيل عدوانها على ال إلى وصوالً العراق، 

كل  ادرتوص الفلسطينية تحريرجلبت السخط لحركات ال؛ فقد بصفة سلبية على القضية الفلسطينية

سبتمبر على المقاومة  11ت أحداث نتساءل عن انعكاسا هذال ،حققتها هذه األخيرة التي المكاسب

  :على النحو التالي دوليال بين المقاومة واإلرهاب، لكن قبل ذلك يجب اإلشارة إلى أثار الخلط ؟الفلسطينية

  األول المطلب

  ةمسلحال  والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الخلط ريثتأ

وليس  ،ينظر إليهاّلذي  الفريقاتجاه الصعوبة في تعريف اإلرهاب تعود إلى  نّ غني عن البيان أ

تعرف اإلرهاب بموضوعية  نّ يمكن أ التي الرؤية القانونية المحايدةبين  هناك هوة سحيقة نّ جديدا القول أ

ألّن و  ،ت تتماشى مع سياساتهاتتبنى أطرافه تعريفااّلذي  العالمي السياسي نظامالهيمنة في الى قو شاملة و 

                                                           

أحد برجي «أمريكان إيرالينز، "، اخترقت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة 2001الساعة التاسعة من صباح الثالثاء، الحادي عشر من سبتمبرفي  )1(
لمركز، دقيقة اخترقت طائرة أخرى المبنى الثاني ل 18مركز التجارة العالمي، وأحدثت به ثغرة هائلة في واجهته، وأشعلت النار في طوابقه العليا، وبعد 

في العاصمة واشنطن، بينما «البنتاجون، "األمريكية  دفاعهاجمت طائرة ثالثة مبنى وزارة ال ثموأسفر الهجوم عن سقوط برجي مركز التجارة العالمي، 
ريكي بالذهول والرعب األم شعبانفجرت طائرة رابعة في بنسلفانيا، وأّدى الحادث إلى إصابة الواليات المتحدة األمريكية بالشلل المؤقت، وأصيب ال

غير  والخوف، وسرعان ما أعلنت حالة الطوارئ، وبدأت عملية إدارة األزمة بتأمين حياة الرئيس األمريكي، وزعماء الكونجرس، ونقلهم إلى أماكن
قصوى، وأغلق المجال الجوي معلومة، وبدأت الواليات المتحدة األمريكية في إخالء المباني الفيدرالية، ووضعت القوات األمريكية في حالة تأهب 

ي األمريكي وٕاغالق الحدود مع المكسيك وكندا، كما أغلقت جميع الجسور اّلتي تربط جزيرة مانهاتن بباقي نيويورك ونيوجرسي، وتوقف العمل ف
المتحدة في نيويورك، وقد ترتب  بورصة نيويورك، وطالبت الواليات المتحدة بعثاتها الدبلوماسية باتخاذ إجراءات قصوى لألمن، كما أخلت مقر األمم

شخصًا، باإلضافة إلى الخسائر اّلتي أصابت ) 6964(على الحادث تدمير كامل لبرجي مركز التجارة العالمي وجزء من البنتاجون، ومقتل وفقد نحو 
  .االقتصاد األمريكي

Voir: Frédéric Neyrat, op-cit, p 08. 
   .91، ص 2006ريكية، ترجمة حسين حيدر، الطبعة األولى، دار عويدات، لبنان، ة الخارجية األمسياسمكسيم لوفايفر، ال )2(

(3) Jean Angrand, op-cit, p 213. 
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للعالقات  إَِساَءةٌ على االستقرار العالمي و  خطراً اإلنسان و وق حقوانتهاك ل دوليال اإلرهاب مخالف للقانون

صعب جعل من الو  ،ة أثر على هذه األخيرةمسلحالمقاومة البين و بينه  الخلط؛ فإّن شعوبالبين  وّديةال

وممارسة اإلرهاب من أجل السيطرة وفرض  المقاومةي ممارسة المشروع ف حقالبين  نقطة الفصل تحديد

  .لمصالح الذاتيةاالهيمنة لتحقيق 

أعمـال المقاومـة جـرائم إرهابيـة تعـُد  التـي ةمسـلحالمقاومـة ال حـقاإلرهـاب و بين  استنادا لعملية الخلط

عمـــال اإلرهابيـــة األتعـــُد  ة، وفـــي ذات الوقـــتمســـلحالمقاومـــة ال حـــق بإضـــفاء صـــفة األعمـــال اإلرهابيـــة علـــى

، مــن هــذا شــرعيال دفاعالــ حــق تــدخل فــي نطــاق عمــاالً أالمناضــلة  شــعوبحركــات المقاومــة والضــد  المرتكبــة

 ة، وذلـك مـن خـاللمسـلحال اإلرهـاب والمقاومـةبـين  المترتبـة علـى الخلـط نقـف علـى اآلثـارالمنطلـق، سـوف 

 بينهمـاالخلـط  تـأثيرمن جهة، و  دوليال هابر ة واإلمسلحالمقاومة البين  النتائج المترتبة على الخلطالتعرض 

  .من جهة ثانية مقاومة الفلسطينيةعلى ال

  دوليال هابر واإل  ةمسلحال المقاومةبين  الخلط نالمترتبة عنتائج ال: ولالفرع األ 

 ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  المترتبة عن الخلط يةسياسالالقانونية و نتائج الذلك نقصد ب

 التي نتائجالتلك  محل الدراسة الظاهرتينبين  عن الخلط تترتب التي نتائجال همأل سوف نتعرض وعليه ؛)1(

  :نجملها فيما يليوالتي س، )2(يةسياسالتركزت معظمها في الناحيتين القانونية و 

  دوليال التعاونو  دوليةال شرعيةالانتهاك أحكام  :أوال

انتهاك أحكام على تصاعد ظاهرة  تعملو كافحة اإلرهاب، في مجال م دوليال قيدت عملية الخلط التعاون 

  :وهو ما سنبرزه فيما يلي ،دوليةال شرعيةال

  دوليةال شرعيةالانتهاك أحكام  .1

القانونية من جهة وقبول  شرعيةللات منظمكانت أم  دوالً  دوليال أشخاص القانونك سلو خضع ي

من  من عدمه يةسياسال شرعيةالتوافق مع ال إلى وصوالً  دولالعن سلوك  دوليال ورضا أشخاص القانون

 أما؛ دوليةال شرعيةعلى ال االلتفاف دولالتحاول  يةسياسالمع هذه الرقابة بشقيها القانونية و و  ،جهة أخرى

 شرعيةانتهاك ال يهيترتب علمّما  ؛)3(في تطبيقه االنتقائيةأو  دوليال عن طريق التهرب من قواعد القانون

 حق المساواة، حق ،شرعيال دفاعال حق البقاء، حق :والتي يمكن بيانها كاآلتي دولالوق حقانتهاك و  دوليةال

                                                           

  .115خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )1(
ورات مركز كردستان للدراسات منش ،)ط.د(، دوليجريمة اإلرهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي وال يوسف كوران، )2(

  . 75، ص 2007اإلستراتيجية، السليمانية، 
   .01ص المرجع السابق،  ،»دوليةال شرعيةجديدة موازية لل شرعيةنحو تأصيل  «أمـال يــوسفي،  )3(
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  .)1(االحترام المتبادل

 شرعيال دفاعالبقاء وال حق ة أهم مظاهرمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  الخلط يهددّ سهذا ل

 تاماجهة والتهرب من االلتز  من دولالوق حقانتهاك ، بهدف سيوظف سياسيا بينهماالخلط  نّ باعتبار أ

العمليات  د منزيوي ؛تمجاالً في شتى ال دولالإضعاف  ؤدي إلىيسوهو ما  عليهاالمفروضة  دوليةال

أتي يلهم عم نّ لى أرسالة ع إيصالبهدف  األخرى دولالبقاء  حقاإلرهابية الموجهة إلى الدولة المنتهكة ل

 عمالً يعد مقابلة اإلرهاب باإلرهاب ال  إنّ  «: القائلة ةقاعدمستندين إلى الهم، وقحق كانتهرد فعل على اك

  . )2( »إرهابياً 

 شرعيةانعكاسات خطيرة على الة، مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  تكون لعملية الخلط ،بذلك

في مقاومة اإلرهاب أو كما  حقها النفسالكبرى هذا الخلط وأعطت ل دولال بعض ، حيث استغلتدوليةال

اتخاذ إجراءات  اإلنساني أو التدّخل على اإلرهاب بواسطة الغزو والعدوان العسكري أو دوليةال الحرب تسميه

وعاد العالم إلى شريعة الغاب،  تماماً أصبحت مهددة  دوليةال شرعيةال نّ دول أخرى، بمعنى أضد  قهرية

 تهاعدم استجابو  ،المحتلة إسرائيل باألراضي الفلسطينية مارسهعلى ما ت الوقوفوهذا ما يبرز من خالل 

ا أنه ، بلشرعيةتكرس تلك ال التي ات والتعهداتيألي قرار صادر عن مجلس األمن وٕاطاحتها باالتفاق

  .)3(إرهابية ةالمقاومة الفلسطينية حرك نّ أالمواطن الفلسطيني بذريعة وق حقتنتهك 

  دوليال مكافحة اإلرهابمجال في  دوليال التعاون إعاقة .2

 في عالقاتها  دولالبين  مكافحة الجريمة أحد صور التعاونمجال في  دوليال تعاوناليعد

أصبحت تطبع  التي المفاهيمأهم في سبيل مكافحة اإلرهاب من  دوليال ، كما أصبح التعاون)4(الخارجية

 ئجنتاال وتظهر، )5(للدول من مصلحة مشتركة في القضاء على الجريمة اإلرهابيةلّما  الدول،بين  العالقات

لمكافحة اإلرهاب، في  دوليال ة في إطار التعاونمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  الخلط يرتبها التي

 نّ أو  ة خاصةمسلحالمقاومة الو  دوليال اإلرهاببين  الخلطظل  في دوليال التعاون نوع من قياممدى إمكانية 

في يجعل التعاون  دولالقبل د اإلرهاب المدعوم من تصاع نّ ، كما أإرهاباً  ةمسلحالمقاومة الًيعتبر البعض 
                                                           

 ، ص2009، األردن، ثقافة للنشر والتوزيعدار الالطبعة األولى،  ،العام، الجزء الثاني دوليالقانون ال ،سهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوامّدة )1(
19.  

  .126خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )2(
دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر  ،)ط.د(محمود عبد العزيز محمد، اإلرهاب النفق المظّلم في تاريخ البشرية وعالقته باألديان السماوية،  )3(

  .220 -219، ص 2013اإلمارات،  -والبرمجيات، مصر
كتاب اإلرهاب  دراسة منشورة ضمن ،»دوليةاإلرهاب والقرصنة البحرية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات ال«علي حسن الشرفي،  )4(

، ديمية نايف للعلوم األمنية، أكاالطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبوالقرصنة البحرية، تقديم محمد فتحي عيد، 
  .36ص  م،2006 -ه1427الرياض، 

   .18ص  ،2000 ،القاهرة، إيتراك للنشر ،)ط.د( ،في مجال مكافحة الجريمة دوليالتعاون ال ،عالء الدين شحاتة )5(
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ظل  عدم االتفاق على ما هو مشروع وما هو غير مشروع خاصة فيظل  شبه مستحيل في تهل مكافحيسب

اإلرهاب بين  التوظيف السياسي لعملية الخلطاستغالل وقيامها ب دوليال على المجتمع دولالسيطرة بعض 

  .ةمسلحوالمقاومة ال

على  تعملو في مجال مكافحة اإلرهاب،  دوليال ملية الخلط التعاون التشريعيقيدت ع كذلك

حركات وتنامي إلى ازدياد  أّدىمّما  ؛خاصة إرهاب الدولة دولالتصاعد ظاهرة اإلرهاب المدعوم من قبل 

عمال األ تحديد دوليال نظامجهة هذا النوع من اإلرهاب وترك للدول المهيمنة على الاة لمو مسلحالمقاومة ال

دول إرهابية ودول داعمة لإلرهاب مع تأرجح هذا التصنيف بين  دولالات و منظماإلرهابية وتصنيف ال

ذين اللّ  يندوليال واألمن والسلم دوليال بحسب مصالحها الخاصة ضاربة بعرض الحائط قواعد القانون

 ظاهرة اإلرهاب، كمامتعلقة بواإلقليمية ال دوليةال االتفاقياتكل  عمل على تجميدمّما  ؛هما اإلرهابيهددّ 

  .)1(مكافحة اإلرهابمجال ات العالمية واإلقليمية في منظمعمل على تحييد دور ال

من هو اإلرهابي جعل من  تحديد عدم نّ ، حيث أدوليال كما قيدت عملية الخلط التعاون القضائي

يكون هناك معيار ثابت  نّ أ تكن، فكيف تجبر الدولة على تسليم اإلرهابي دونّلْم  كأن دوليةال المواثيق

 دوليال لتعاونا أمامة مسلحاإلرهاب والمقاومة البين  كما تقف عملية الخلط ،)2(لتحديد من هو اإلرهابي؟

سواء أكان  دولالبين  الضبطية واألمن من قبلأي تعاون يتّم  نّ ال يمكن أإْذ  ؛اإلجرائي لمكافحة اإلرهاب

مرتكبي الجرائم اإلرهابية وتبادل المعلومات عن منفذيها أو كان في إطار أعمال التحري واالستقصاء عن 

، )3(جرائمهم حماية المجتمع قبل تنفيذبهدف  رهابيينفي درء مخاطر اإل لتتمث التي في الصورة الوقائية

  .)4(تمتنع عن تقديم أي معلومات عن من يستخدم العنفقد  دولال نّ أ ،ضف إلى ذلكأ

على تقييد  عملة مسلحالوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  الخلط نّ أ ، نخلص إلىتقدممن خالل ما 

 بعملية الخلط دولالما تمسكت كلت التعاون، لذلك فمجاالً مكافحة اإلرهاب، بل وفي شتى ل دوليال التعاون

عام، فالواقع  شكلب دوليةال في سبيل مكافحة اإلرهاب والجريمة دوليال تقلص التعاونما كل الظاهرتين،بين 

  .ةمحددمكافحة اإلرهاب أصبحت عملية ذات أهداف سياسية غير واضحة بدقة وال  نّ أثبت أ

  دوليال مبادئ القانونو انتهاك قواعد : ثانياً 

ة، انتهاك الكثير من مبادئ مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  رتبها الخلط التي من النتائج

  :، وهذا ما سنوضحه على النحو التالياإلرهابيةت والحركا اإلرهاببدعوى محاربة  دوليال القانون
                                                           

  .134خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )1(
   .14، ص أحمد بشارة موسى، المرجع السابق )2(
   .207المرجع السابق، ص ، محمد مؤنس محب الدين )3(
  .135 -134خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )4(
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  في تقرير مصيرها شعوبال حق خرق .1

عـن حـاالت اللجـوء  تمامـاً  مختلـفبه طبقـا للقواعـد القانونيـة المسـتقرة، أن اإلرهـاب عمـل المَسلم من 

ـــى ال ـــةت التـــي ةمســـلحال قـــوةإل ـــان أن األمـــم و ، )1(هـــدف للتحـــرر مـــن الســـيطرة األجنبي ، المتحـــدةغنـــي عـــن البي

، اإلرهــاب ةدانـبإ قــراراتعـّدة  قامـت مــن خـالل فـي تقريــر مصـيرها شــعوبال حـق مبـدأل هــاإقرار باإلضـافة إلـى 

، أعلنــت 2001ســبتمبر  11، لكــن بعــد أحــداث )2(تقريــر المصــير حــقبــين و بينــه  ميــزت صــراحة اأنهــ كمــا

ة مـن خـالل مسلحهوم المقاومة الالحرب على اإلرهاب وحاولت التضييق على مفاألمريكية الواليات المتحدة 

ات منظمـالحركـات وال نضـمحركـات تحرريـة عـّدة  فيصـنليـتم ت األمم المتحدة منظمةالواضح على  الضغط

  .)3(اإلرهابية

تقريـر  حـقاالستمرار في خرق مبـدأ  ةمسلحوالمقاومة ال دوليالاإلرهاب بين  هذا، ترتب على الخلطب

، ذلـك )4( فـي تقريـر مصـيرها حـقترمي إلى ممارسة ال التي عوبشمن خالل خلق عوائق في وجه ال المصير

فــي تقريــر مصــيرها  شــعوبال حــقانتهــاك  ؤدي إلــىة حركــات إرهابيــة يــمســلحأّن اعتبــار حركــات المقاومــة ال

فـي  شـعوب؛ مّمـا يضـيق المجـال أمـام الدوليالـالمكفولة بموجب أحكام القـانون وقها حقويحرمها من ممارسة 

  .المشروعةوقها حقسبيل الحصول على 

فــي الكفـــاح  اهــحقفــي تقريــر مصـــيرها و  شـــعوبال حــق ظـــاهرة الخلــط علــى هـــدم عناصــرّتعمــل كمــا 

الخاضــع  شــعبوهــو ال حــقلهــم ممارســة هــذا ال حــقفــي مــن ي تمثــلاألول ي عنصــر، فالالنيــل اســتقالله مســلحال

في مواجهة به والتذرع  شعوبلمن بعض ا حقعلى انتزاع هذا ال دولالّتعمل للسيطرة واالحتالل األجنبيين، ف

عـن يـتّم  ه، وفـي الثانيـةضـداإلرهـاب الممـارس  دعـمانتزاعه عن طريق يتّم  في األولىفودول أخرى،  شعوب

 نّ ضــف إلــى ذلــك أأ ،المناضــلة فــي ســبيل االســتقالل شــعوبفــي الشــؤون الداخليــة للــدول وال التــدّخلطريــق 

يضـــفي علـــى  حـــقانتهـــاك هـــذا ال نّ لمصـــير، حيـــث أتقريـــر ا حـــق عمليـــة الخلـــط عملـــت علـــى تقييـــد وانتهـــاك

  .)5(يإرهاب عمل المستعمرضد  وجهة تمسلح قوةكل  نّ المشروعية، باعتبار أ عنصرالسيطرة االستعمارية 

ة، محاولــة بــذلك انتـــزاع مســلحوالمقاومـــة ال دوليالــ اإلرهــاببــين  عمليــة الخلـــط دولالــ ذلككــتوظــف 

اإلنســاني  دوليالــ ة بموجــب أحكــام القــانونمســلحد حركــات المقاومــة اليتمتــع بهــا أفــرا التــي الحمايــة القانونيــة

ة، مسـلحلهذه الحماية، بحيث تضفي صفة اإلرهابي على أفراد حركـات المقاومـة ال منظمةال دوليةال والمواثيق
                                                           

(1) Rihab Chaddad, op- cit, p 18. 
، )24(د الفلسطيني في المقاومة، التقرير االستراتيجي يصدره مركز دراسات الشرق األوسط، العد شعبأحمد الرشيدي، مفهوم اإلرهاب وحق ال )2(

   .41-40، ص 2003األردن، 
  .51ص المرجع السابق،  علي لونيسي، )3(
  .197محمد األمين البشري، المرجع السابق، ص  )4(
  .140 -139خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )5(
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 تقريــر المصــير مــن خــالل إهــدار الحمايــة القانونيــة حــقعلــى إهــدار القيمــة القانونيــة واإللزاميــة لّتعمــل  وبهــذا

تعرفـه اتفاقيـات لّـْم  مصـطلحااألمريكيـة الواليـات المتحـدة  اصـطنعت، وفـي هـذا السـياق هـؤالءيتمتع بها  التي

المقـــاتلون غيـــر مصـــطلح لحمايـــة أفـــراد المقاومـــة وهـــو  منظمـــةاإلنســـاني ال دوليالـــ قواعـــد القـــانونوال  جنيـــف

  .)1(سرى الحربة ألقّرر الحماية الم م باالستفادة منهحقين للتخلص من شرعيون، نقيضا للمقاتلين الشرعيال

علــى إهــدار القيمــة القانونيــة ّتعمـل والمقاومــة  دوليالــ اإلرهــاببـين  عمليــة الخلــط نّ خالصـة القــول، أ

ـــا  ؛تقريـــر المصـــير حـــق ة فـــي إطـــارمســـلحال قـــوةفـــي اســـتخدام ال شـــعوبال حـــقواإللزاميـــة ل جعلـــه مجـــرد يمّم

 حــق إنكــار نّ مــن أ رغم، بــالشــعوبالوق حقــمواجهــة  فــي حــقمــن هــذا ال دولالــل هــذه صــنتتحتّــى  توصــيات،

عمــًال يعــد ة وطنيـوال يةسياســالوقهـا حقالسـيطرة االســتعمارية فـي ســبيل نيــل ضــد  مســلحكفـاح الالفــي  شـعوبال

  .)2(عام دولي المقاومة في سبيل التحرر واجب حق أصبح نّ ، بعد أغير شرعي

  ليدو ال في القانون قوةانتهاك مبدأ حظر استخدام ال .2

لتسوية  دولالالتقليدي وسيلة قانونية ومشروعة تلجأ إليها  دوليال القانونظل  إذا كانت الحرب في

المعاصر، وخاصة بعد  دوليال المجتمعظل  في مقبوالً يعد ّلْم  اللجوء إليها؛ فإّن من نزاعات بينهاما ينشأ 

ها صن، وذلك بمشروعةالغير  قوةخدام الا الستحد تضع نّ كأول هيئة استطاعت أ ،هيئة األمم المتحدة أةنش

  .)3(دوليةال في العالقات قوةصراحة على تحريم استخدام ال

 كأحد أبرز العوامل ،على خطورة اإلرهاب دوليةال أعضاء الجماعةبين  ال خالف يذكر ،أنه ومع

أخرى تهم  كلمشا التفرغ لحلبين و بينه  والحيلولة دوليال مباشر في هدم كيان المجتمع شكلتساهم ب التي

الجماعة اإلنسانية وتساهم في ازدهارها ورقيها من جانب، وعلى ضرورة تكامل الجهد المبذول في القضاء 

هذا الجهد وخاصة على  ُيصبحالخالف يبرز عندما أّن إّال  ؛من جانب أخر لحد من ظاهرة اإلرهابلأو 

في  قوةاب، بتجاوزها مبدأ حظر استخدام الالمستوى الفردي ذريعة لتحقيق أهداف أخرى غير مكافحة اإلره

، )4(العام دوليالفي القانون  قوةبحجة مكافحة اإلرهاب، يتّم انتهاك مبدأ حظر استخدام الف .دوليةال العالقات

ًيعتبر من  حقا في تقرير مصيرها مع أّن هذا الهحقعن  دفاعحركات المقاومة في ال حقانتهاك بالتالي و 

 بالتالي إّن عملية الخلط ،)5(دوليةالفي العالقات  قوةترد على مبدأ حظر استخدام ال التيأهم االستثناءات 

                                                           

والعشرون، العدد الرابع، جامعة  ةالثامن عامال جلة الحقوق،م ،»قوةاإلنساني ومنطق ال دوليمعتقلوا غوانتانامو بين القانون ال« رشيد حمد العنزي،  )1(
   .31، ص 2004الكويت، 

   .31، 27المرجع السابق، ص  ،»لتقرير المصير دوليالمقاومة واإلرهاب في اإلطار ال«عبد الغني عماد،  )2(
(3) Rebecca M.M. Wallace, International Law, sweet & Maxwell, fourth edition, London, 2002, p 254. 

   .179، ص 2004األردن،  -الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمانالمعاصر،  دوليفي القانون ال قوةمحمد خليل موسى، استخدام ال: أيضا أنظر
   .88، ص 2008 الجزائر،، دار الغرب للنشر والتوزيع ،)ط.د( ،الجزء الثاني ،العام دوليمبادئ القانون المحمد بوسلطان،  )4(
   .53ص المرجع السابق، نشأت عثمان الهاللي،  )5(
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في إطار تقرير المصير،  قوةإلى تحريم وتجريم استخدام ال أّدتة مسلحالوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين 

  .دوليالوعلى العكس من ذلك تّم تبرير اإلرهاب بدعوى حماية أمن واستقرار المجتمع 

  التدّخلخرق مبدأ عدم . 3

 حيـث دوليالـ من المبادئ األساسـية فـي القـانون التدّخلمبدأ عدم يعد ، دولالـضـمانا السـتقالل يعـد 

أو االقتصــادية  يةسياســالشخصــية الدولــة ومكوناتهــا  نضــمتــدخل كــل  فــي تحــريم وتجــريم تمثــلوي ســيادتهاو 

  .التدّخلعمل من أعمال بأّي للدول األخرى للقيام عّدة والثقافية أو تقديم أي مسا

مــن المبــادئ يعــد اّلــذي  التــدّخلعمــل غيــر مشــروع ويتعــارض ومبــدأ عــدم أنــه  التــدّخلواألصــل فــي 

الدولة المتدخل في شؤونها، ويستثنى من ذلك وق حقفيه من اعتداء على لّما  ،)1(دوليال الراسخة في القانون

مصــلحة الدولــة  نّ ، وتعليــل ذلــك يعــود إلــى أالتــدّخلب هــافية علــى ســبيل الحصــر والــذي يســمح محــددحــاالت 

تعـــُد  عمـــاالً أارتكبـــت  دولالـــهـــذه  نّ المتـــدخل فـــي شـــؤونها أو أ دولالـــالمتدخلـــة أجـــدر بالحمايـــة مـــن مصـــلحة 

عــدها القــانون  مصــلحةلحمايـة  التــدّخلفــي  حــقاألخـرى ال دولالــأعطــى اّلــذي  دوليالـ انتهاكـا لقواعــد القــانون

  .جديرة بالحماية

 التـدّخلتتمسـك بهـا الـدول، النتهـاك مبـدأ عـدم  التـي مـن الـذرائعتعـُد  ظـاهرة الخلـط نّ أ ،هى القولمنت

ــْلم  والــذي يهــدف إلــى ضــمان وصــيانة انتهــاك تــّم  محاربــة اإلرهــاب، ُيســمى، فبذريعــة مــا واألمــن العــالميينالس

ها تقـدم التـي مسـاعداتهذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى التغاضـي عـن ال دولالبعض ضد  التدّخلمبدأ عدم 

  .)2(التدّخلاألخرى والتي من شأنها انتهاك مبدأ عدم  دولالبعض 

  دوليال محاربة اإلرهاب حجةاإلنساني ب دوليال انتهاك قواعد القانون .4

والمقاومــة  دوليالــ اإلرهــاببــين  والجــدل قـائم حــول العالقــة ،منـذ هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر

بـين  اإلنسـاني، ومـا مـدى تـأثير الخلـط دوليالـ القانونبين و  هذه األخيرةبين  لقائمةة، وحول العالقة امسلحال

بـين  ترتبت عن عمليـة الخلـط التي من اآلثارألّن اإلنساني،  دوليال هذه المفاهيم على تطبيق قواعد القانون

 ة مـنمسـلحقاومـة الة واإلرهاب انتهاك القواعد الخاصـة باألسـرى مـن خـالل حرمـان أفـراد الممسلحالمقاومة ال

ــال حــق إرهــابيين وليســوا مقــاتلين، وظهــر ذلــك جليــا مــن خــالل اســتمرار م أنهــ كأســرى حــرب، بــدعوى ةمعامل

إسـرائيل  نّ أذلـك كـل  ، أضـف إلـىأفراد المقاومة الفلسـطينية علىقواعد أسرى حرب  تطبيقإسرائيل في عدم 

 رابعـة، وكذا بأحكام اتفاقية جنيف ال1907و 1899تكون قد ضربت بعرض الحائط اتفاقيات الهاي لعامي 

                                                           

   .88المرجع السابق، ص  ،العام دولي، مبادئ القانون المحمد بوسلطان )1(
  .53نشأت عثمان الهاللي، المرجع السابق، ص  )2(
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نتيجــة  ،)1(1977لعــام  ةمســلحبحمايــة ضــحايا النزاعــات التعّلــق الماألول  كولهــا اإلضــافيو وبرت 1949لعــام 

ملحــوظ  شــكلتطــورت ب التــي تلــك االنتهاكــات، المــدنيين الفلســطينيينضــد  ارتكبتهــا التــي االنتهاكــات الخطيــرة

  .2001سبتمبر عام بعد أحداث 

ة ذلـك حـد ازدادتتفرضـها تلـك االتفاقيـات، وقـد  التـي تامـاحاول بصفة مسـتمرة التهـرب مـن االلتز وت

إنمـــا ؛ ليســـوا أســـرى حـــرب الفلســـطينيينالمعتقلـــين  نّ ، بحجـــة أ2001ســـبتمبر لعـــام  11الخـــرق بعـــد أحـــداث 

بــه مــن قتــل عمــد  إســرائيل ضــحية لإلرهــاب الفلســطيني وٕارهــاب المقاومــة الفلســطينية ومــا تقــومن أو  إرهــابيين،

ــإّال  يالفلســطيني، مــا هــ شــعبوتصــفيات جســدية وحصــار لل وال  نفسالمشــروع عــن الــ دفاعوســائل وقائيــة لل

  .)2(يلوم أحد إسرائيل على ما تفعله لمواجهة اإلرهاب الفلسطيني نّ يجب أ

  للدول يةسياسالمصالح ال حمايةتوظيف مصطلح اإلرهاب ل :ثالثاً 

هذا  نّ ة، أمسلحالمقاومة البين و بينه  والتمييز دوليال اإلرهاب مفهوم تحديد من أبرز معوقات

يستخدم المصطلح، فيتم توظيفه كحكم أخالقي، وفي حالة ما اّلذي  التحديد يعتمد على وجهة نظر الشخص

وفي سبيل تحقيق هذه  ،يتبنوا رؤيته نّ يقنع اآلخرين أفإّنه  ؛إذا نجح طرف في وصم خصمه بصفة اإلرهاب

 للزيادة من الغموض والخلط يةعالماإلوسائل العملت على استخدام قد الغربية  دولال بعض نّ د أالغاية نج

األعمال  نفس الرتكابهماألشخاص  نفسة فهي تصف في مقال واحد مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين 

 لعصاباتوتارة أخرى رجال حرب ا )Terroristes( ة، فتارة تستخدم لفظ اإلرهابيينمختلفبصفات 

)Guérillas(  بين أحيانا المتعصو)Extrémistes( وأخرى رجال المقاومة ،)Resistance men( أو المقاتلين 

)Fighters(  أو المناضلين)Freedom Fighters( دائيينـأو الف )Commandos(، تخدم ـرى تســوأحيانا أخ

  .)Gunmen( )3( ينمسلحطلح الــمص

حيث عمت  ،هاية الحرب العالمية الثانية وٕانشاء األمم المتحدةة هذا التوظيف عقب نحد ازدادت

هبت لمقاومة النظم  التي تحريرية وأعمال عنف، قامت بها حركات الشعبدول أسيا وٕافريقيا ثورات 

 وطنياالستعمارية أعمال حركات التحرر الى قو االستعمارية واالحتالل، وفي تعميم جائر وصمت ال

تتعارض مع  التي ح لوصف الخصوم أو وصف األعمالطلر توظيف المصباإلرهاب، وهنا برز دو 

تناولت  التي العبارة األشهر في الكتابات الفقهية دوليةال الساحة علىالمصطلح، وبرزت كيف مصلحة من ي

  .)4( »البعض هو مناضل في نظر البعض األخر في نظراإلرهابي  «: وهي أن ،تعريف اإلرهاب
                                                           

  .479 صالمرجع السابق، علي لونيسي،  )1(
   .343، ص 2009اإلسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة ،)ط.د(اإلنساني،  دوليالقانون النبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في  )2(
   .83ص المرجع السابق،  ،عبد الفتاح سعد منصور )3(
   .6 - 5، ص 2006دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)ط.د(، المشكلة في تعريف اإلرهاب، اشدعالء الدين ر  )4(
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عمال األفي تصنيف على الجانب القانوني السياسي  تغليب الطابع: عاً برا  

المتعلقة  دوليةال القانونية والقرارات نصوصالو  دوليال إذا نظرنا اليوم إلى تطبيق أحكام القانون

ميثاق األمم ن أو  ؛بينهما التمييزتكريس لّنا  ألتضحة، مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  بعملية التمييز

، )1(ةمسلحعلى مشروعية المقاومة ال أكدو  هذا التمييز مثل فنا الذكر، قد أشار بوضوح إلىالمتحدة كما أسل

الحليفة لها، مستمرة في عملية دمج المصطلحين  دولالو األمريكية الواليات المتحدة مازالت  ،من ذلك رغمبال

، )2(دوليال واإلرهابتحت عنوان واحد هو اإلرهاب، وتغليب الطابع السياسي في تصنيف أعمال المقاومة 

ي ذلك محاكمتهم، والسبب ف يجبو  دوليال إرهابيون خارجون على القانون مبأنه المقاومة حركاتبل تتهم 

تعتبر إسرائيل حليف استراتيجي في منطقة الشرق األوسط ال  ،في المقابل ،يةسياساليعود إلى المصالح 

فأي  ،في المنطقة، وبالتالي هامصالحتحمي نها يوجد لها مصلحة سياسية وٕاستراتيجية في إضعافها، وأل

  .)3(لهذا المشروع ستكون له بالمرصاد ةعمل مقاوم

ة مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  الممارسة الفعلية لعملية الخلطواقع يش اليوم انعأصبحنا 

 دفاعهو  ،ل على ذلك، وأفضل مثا)4(العقائدي وحّتى االنتماء السياسيو  يةسياسالعلى أساس االعتبارات 

العربية  دولالاالعتداءات اإلسرائيلية على العديد من من  رغمعن إسرائيل، بالاألمريكية الواليات المتحدة 

، دوليةال شرعيةا للّصارخر انتهاكا مازالت مستمرة، والتي تعتب التي والسيما فلسطين ولبنان، تلك االعتداءات

 11أحداث في وجدت  قدو ، )5(على تبريرهاّتعمل من تجريمها  بدالً مريكية نجد الواليات المتحدة األأّننا  إالّ 

  .رضيها ومهددي أمنها وأمن حلفائهاعلى معا قضاءفرصة المناسبة للال 2001 سبتمبر

، يطغى دوليال الطابع السياسي في تصنيف أعمال المقاومة على الصعيد؛ فإّن تقدممّما  انطالقاً 

سياسية، فليس هناك  العتباراتتعريف اإلرهاب وتمييزه مازال خاضعا  نّ حقيقة أعلى التصنيف القانوني، وال

 دولالبعض  أمام، وهذا ما يجعل المجال مفتوحا تهعلى إدان دوليال من اإلجماع رغم، بالهتعريف واحد ل

  .مّوحدة في توزيع تهمة اإلرهاب ونشر اللوائح المصنفة له على أسس سياسية ال على أسس قانونية 

  على النظم اإلرهابية شرعيةالو إضفاء الحماية : اامسخ

جــرائم  اعتبــار مــن خــالل علــى الــنظم اإلرهابيــة يةسياســالعمليــة الخلــط علــى إضــفاء الحمايــة ّتعمــل 

لــى القضــاء علــى ؤدي إّتــعمليــة الخلــط  نّ كمــا أ، أعمــال المقاومــة المشــروعةقبيــل مــن الــنظم  تلــكاإلرهابيــة 

                                                           

  .99ص ق، المرجع السابفرج أحمد شقير،  )1(
   .53ص المرجع السابق، نشأت عثمان الهاللي،  )2(
  .142، ص 2002، القاهرة، أيلول مجلة النهج ،»دوليةة السياساإلرهاب وعسكرة ال «لطفي حاتم،  )3(

(4) Bernard Ravenel, Pour une critique politique du terrorisme, confluences Méditerranée, N°43, Automne 2002, p 
94. 

  .643المرجع السابق، ص مؤتمر مدريد، الجزء الثالث،  جان جورج دانيال، )5(
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وإلتمـــام عمليـــة  ،)1(ها مـــن أعمـــال المقاومـــةضـــداإلرهـــاب الممـــارس  نّ تبـــار أة، باعمســـلححركـــات المقاومـــة ال

 المقاومــة نّ ج لفكــرة أيتــرو ال ذات المصــلحة مــن وراء الخلــط، دولالــفــي بعــض  اإلعــالم ة، تولــت أجهــز الخلــط

ها تبنــي مفهــوم نفســتســوغ ل نّ اإلنســان وحرياتــه مــن أجــل أوق حقــهــو تــدمير للحضــارة وقضــاء علــى  مســلحال

المناضــلة مــن خــالل  شــعوبالضــد  هــاوحمايــة إرهاب دعــمعمــل علــى اّلــذي  ؛ األمــرلدولــة وممارســتهإرهــاب ا

  .)2(ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  التوظيف السياسي لعملية الخلط

عمل على حماية األنظمة  ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الخلط نّ خالصة القول، أ

النطاق الحركي اّلذي قيد  ؛ األمرة من جهة أخرىمسلحالمقاومة الأفراد اء على اإلرهابية من جهة والقض

 ضدو  ةمسلحال حركات المقاومةضد  تكييف اإلرهاب الممارس نّ أ، ذلك المصير تقرير حق لممارسة

ة لمواجهة مسلحال قوةتقرير المصير في استخدام ال حق يقيد مشروعاً عمًال المناضلة باعتباره  شعوبال

  .)3(ها من جهة، ويضفي الحماية على النظم اإلرهابية من جهة أخرىضدرهاب الممارس اإل

ها تّتخذ التي أحد الذرائع ،ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  عملية الخلط نّ منتهى القول أ

 تاماسواء والتهرب من االلتز  حد على شعوبوال دولالوق حقانتهاك  ضفاء الشرعية علىإل دولالبعض 

 ُيسمى، حيث أصبح كابوس ما دوليةال باعتبارها أحد أعضاء الجماعة دولالتفرض على  التي دوليةال

  .ا في البقاءهحقو  سيادتهاوعلى استقاللها و  دولالعلى رقاب  مسلطاً  سيفاً  "محاربة اإلرهاب"

مريكية من األ قوةتحت ضغط وهيمنة التحول  الراهن قد دوليال الموقف نّ سبق، ألّنا مّما  اتضح

لجأت إلى استخدام تعبير اإلرهاب  التي شعوبإدانة اإلرهاب إلى إدانة المقاومة المشروعة ونضال ال

 ،ستقاللاالو  يةحر المن أجل  شعوبواألعمال اإلرهابية كوسيلة وغطاء وذريعة للقضاء على نضال ال

ألطماعه  المعتدي والتصدي في مقاومة شعوبتلجأ إليها ال التي ومحاولة تصفية األدوات واألساليب

األمريكية الواليات المتحدة من كّال  سبتمبر، حيث حاولت 11 وتيرة ذلك بعد أحداث ازدادت، و ومخططاته

 ة بقصد سلب المشروعية المعترف بهامسلحاإلرهاب والمقاومة البين  وٕاسرائيل استغالل تلك األحداث للربط

  . لهذه األخيرة اً دولي

      ةالفلسطيني ةمسلحالمقاومة اللخلط على أثر ا: الفرع الثاني

ة، وذلك بالعمل على مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  حاولت إسرائيل عبر تاريخها الخلط

الواليات المتحدة األمريكية أثره في بين و  بينهاتشويه صورة المقاومة الفلسطينية، وكان للتحالف العضوي 

                                                           

  .73ص المرجع السابق،  ،- األسطورة والواقع- دوليشومسكي، اإلرهاب التنعوم  )1(
   .06، ص 2003 أفريل ،)290(، العدد )25( عام، المجلة المستقبل العربي ،»إلى أين؟...الحرب األمريكية على العراق «خير الدين حسيب،  )2(
  .151 -150خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )3(
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عنف غير ا أنه ائيل على تشويه المقاومة الفلسطينية وتفسيرها علىحيث عملت إسر  ؛محاوالتنجاح تلك ال

ألقت  التي من األمور الخلط عدداً ذلك أثار وقد بعنف مشروع،  مدعوم دفاعع وقولبة اإلرهاب إلى مشرو 

الفلسطيني، باإلضافة إلى ما رتبه الجدل حول الوسائل  شعبالو بآثارها السلبية على القضية الفلسطينية 

تالقت ثالثة عناصر أساسية ومؤثرة ألقت  نّ وقد تصادف أ، )1(لمقاومة الفلسطينيةمن قبل اخدمة المست

ووجود تحالف اليمين  2001 سبتمبر 11أحداث  أصداء وتداعيات :بثقلها على القضية الفلسطينية، وهي

ظين الجدد في المتطرف اإلسرائيلي الليكودي في سدة الحكم بزعامة شارون، باإلضافة إلى تيار المحاف

  .)2(اإلدارة األمريكية

وضعت المقاومة الفلسطينية على محك التعريف  التي هنا عن اآلثار السلبيةمن يأتي الحديث 

الذي جاء تفسيره من خالل السلوك العسكري لجيش االحتالل اإلسرائيلي، ذلك ما ينقلنا  دولياإلسرائيلي وال

ثقلها لإلضرار بصورة المقاومة الفلسطينية وبأهلية  بكلت دفع التي إلى تشخيص الهجمات اإلسرائيلية

الفلسطيني، من باب ضرب معاقل المقاومة تحت ستار محاربة اإلرهاب وبشراكة  شعبلل يةسياسالالقيادة 

، وهذا ما أتاح لجيش االحتالل تهاإدار ى لسان العديد من المسؤولين في ت علأكدت ،ومباركة أمريكية

، حيث قامت إسرائيل وبخطوات مدروسة )3(المستويات كاّفةبحرية واسعة وعنيفة على  اإلسرائيلي بالتحرك

مّما  ؛مقاومته الفلسطيني وفصائل شعبالضد  حمالت مبرمجة وشرسة بتصعيد العنف العسكري نضمو 

 مقاومةفلسطيني، جاء ذلك في محاولة للقضاء على الكبيرًا بالشعب الأوقع بآالف الشهداء وأحدث ضررا 

  .)4(لفلسطينيةا

 شعبلل يةسياساللى ضرب المقاومة الفلسطينية وشككت في أهلية القيادة عإسرائيل  كذلكعملت 

رت تصريحات تؤكد عليها على صدّ  كة ومباركة أمريكيةاالفلسطيني تحت حجة محاربة اإلرهاب، وذلك بشر 

حتالل اإلسرائيلي وحكومته التحرك من هنا أتيح لجيش االولين في اإلدارة األمريكية، ؤ لمسلسان العديد من ا

رئيس هيئة أركان  -موشيه يعلونعلى لسان  جاء نّ أ ،سبق؛ فقد المستويات كاّفةبحرية واسعة وعنفية على 

األمريكي على الّرد بأن  ، ما فحواه،2002سبتمبر  12في مؤتمر هرتزليا المنعقد في  -الجيش اإلسرائيلي

 يةنالفلسطي حركات المقاومةسرائيل تتحرك بحرية في مكافحة هجمات الحادي عشر من سبتمبر جعل إ

النتهاج إسرائيل أكثر تفهما األمريكية الواليات المتحدة هذه الهجمات جعلت  نّ خالل االنتفاضة، حيث أ

                                                           

كلية العلوم ، دولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العالقات الدولياألمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب ال منظمةجهود ، سفيان ريموش )1(
   .170ص ، 2004 - 2003ية واإلعالم، جامعة الجزائر، سياسال
   .77، المرجع السابق، ص تغريد سمير كشك )2(
  .22، ص 12/09/2002بتاريخ  ، فلسطين،القدس الفلسطينيةصحيفة  )3(
  . 32أبو أحمد فؤاد، عبد اإلله المهمة وسعيد عبد السالم، المرجع السابق، ص  )4(
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 أرييل شاروناستفادة إسرائيل من تلك الهجمات تصريح على ُيـؤكد ما و  ،)االغتيال(سياسة القتل المستهدف 

 عرفـات ياسر الفلسطيني الراحل َرِئْيسال اتهام على إذ عملت إسرائيل ،فلسطين بن الدنهو ات  عرفـبأن 

ت أكدبيان للحكومة اإلسرائيلية،  كما أنمتورط شخصيا باإلرهاب، أنه  علىو  بالوقوف وراء موجات العنف

ء هذا البيان إثر االجتماع ، جاعرفـات ياسرفيه بأن إسرائيل لن تتعاون مع أي مسؤول فلسطيني ّيعمل بأمر 

؛ ألّنه يشكل عقبة أمام هقّررت فيه التخلص مناّلذي  11/09/2003األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية بتاريخ 

لإلرهاب وتبعد سيطرة  ىتصدتالمصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين مع الطلب من الحكومة الفلسطينية أن 

  .حاربة اإلرهاب ما ّلْم تقم السلطة الفلسطينية بذلكستمر في مستعن األجهزة الفلسطينية و  عرفـات

 َرِئْيسالانعكست على المقاومة الفلسطينية وصورتها، حينما أعلن  التي وصلت ذروة اآلثار السلبية

ال  لعرفـاتطلبه من الفلسطينيين تقديم قيادة بديلة  ،2002عام  جوانفي  جورج بوش السابقاألمريكي 

، عندما قال في موشي يلعونجاءت مرارا على لسان  التي التصريحات ذلك ىيشينها اإلرهاب، مضاف إل

تضرب اإلرهابيين قبل أن يتحركوا، مانحا جيشه  نّ يتعين عليك أأنه  الفكرةبأن  :مؤتمر هرتزليا األنف الذكر

القضاء عليه في يجب  إرهاباً  عدها اإلسرائيليون التي المقاومة الفلسطينيةضد  أبعادا أكثر سعة في التحرك

الموجهة نتقادات االمن قلص اّلذي  وذلك تعاطيا مع الموقف األمريكي ،تتحرك عناصره نّ مهده، وقبل أ

من خالل  ذلكُيـؤكد ل شارونجاء ، ما هو فلسطينيكل  تمس وتدمر التي عمليات الجيش اإلسرائيليل

ت الحادي عشر من سبتمبر هجما من خاللهالذي شبه  12/09/2002تصريحه لجريدة القدس بتاريخ 

  .)1(بتلك الهجمات الفلسطينية على إسرائيل والقوات اإلسرائيلية

 ياسراألوروبية في وجه  المساندة بوابأإغالق باألمريكية الواليات المتحدة قيام ترافق ذلك مع 

وباللغة بنبذ اإلرهاب علنا  عرفـاتدفعت باالتحاد األوروبي إلصدار بيان يطالب فيه  نّ ، بعد أعرفـات

 ؛ أيتان إرهابيتانمنظمعلى حظر أنشطة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي باعتبارهما ّيعمل  نّ أو  ؛العربية

 جورج بوشأصدر  نّ وذلك بعد أ ،)2(لإلرهاب والحركات اإلرهابيةاألمريكية  يةاالتحاد األوروبي تبنى الرؤ  نّ أ

حركتي حماس والجهاد  من خالله متهإمجلس الشيوخ والنواب  أمامتصريحا  29/1/2002بتاريخ 

األمريكي من  َرِئْيسهدف ال، وبطبيعة الحال حركتان إرهابيتان داعيا إلى القضاء عليهما أنهماب اإلسالمي

عن مواجهة االحتالل اإلسرائيلي  اوتكبيل يديه تشويه صورة المقاومة الفلسطينية هو وراء هذا التصريح

                                                           

  .01ص ، 15/09/2003فلسطين، صّدرت بتاريخ القدس الفلسطينية،  صحيفة )1(
ص ، 2002، يناير )38( عام، ال)147(، العدد دوليةة السياسمجلة ال ،»القضية الفلسطينية وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر«جاد عماد،  )2(

106.  
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يعبر في أوضح صورة عن االنحياز أنه  كمااالستسالمية المفروضة،  قبول بالحلولالو  لالستسالم اودفعه

  .)1(للكيان اإلسرائيليتاّم ال

الواليات المتحدة األمريكية وٕاسرائيل  نّ ولعبت وسائل اإلعالم في هذا الصدد دورا كبيرا، حيث نجد أ

اومة الفلسطينية وقامت صوره ببراعة من أجل تشويه صورة حركات المق كاّفةلعبتا على أوتار اإلعالم ب

قبول  ،، وقد نتج عن ذلك)2(الفلسطيني اإلرهابضحية  وأنه ،َبِرْيءٌ بإظهار المحتل اإلسرائيلي كالحمل ال

فيه وقع اّلذي  هو االرتباك ،، واألهم من ذلكدوليةال كبير للدعاية اإلسرائيلية في بعض األوساط اإلعالمية

محذر من عواقبها ومعدد لسلبياتها، هذا ما بين  االنتفاضة وما مطالب بوقفبين  ما قادتهمالفلسطينيون و 

 برز التناقض الواضح؛ فقد ة واضحة المعالم للمقاومةوطنيأفقد الفلسطينيين قدرتهم على وضع إستراتيجية 

  .َمْسَأَلةوالسياسي الفلسطيني حول هذه ال وطنيعدد من قادة الرأي البين 

التفجيرات الفلسطينية  نّ أاعتبر : لمجلس الثوري لحركة فتحعضو ا ذياب لوحأن ، إلى مثال نشير

 دوليال اإلرهاببين  يها للخلطّصراععلى القضية الفلسطينية، حيث فتحت األبواب على م سلباً أثرت 

 صرح لحماس يةسياسالعضو القيادة  عبد العزيز الرنتيسيالدكتور  أما؛ االحتاللضد  ةمسلحوالمقاومة ال

بتصنيف حركات األمريكية الواليات المتحدة سبتمبر وما تبعه من قيام  11لت أحداث إسرائيل استغأّن 

ذلك كان له تأثير ضعيف على المقاومة الفلسطينية، وجاء  نّ أ معتبراً  يةاإلرهابالمنظمات  نضمالمقاومة 

في خانة ه نفسحاول وضع  شارونأن  ،قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهنديلدكتور لفي تعليق 

تصاعد أنه  رغمهذا الموقف ليس جديدا،  نّ لإلرهاب ووصم المقاومة الفلسطينية بذلك، موضحا أبين المحار 

  .سبتمبر 11بعد أحداث 

على محاولة نزع  2008اإلعالم اإلسرائيلي إثر العدوان على غزة في ديسمبر كذلك حرص 

 عمليات إرهابيةأنه  على أساس هض عملياتمن خالل عر  الفلسطيني في المقاومة شعبال حق عن شرعيةال

 ، وذلك عبر الزعم)3(هذه المقاومة مثل الفلسطيني يخوض شعبتجعل ال التي مع تجاهل متعمد لألسباب

 دولية حماس كانوا يتخذون من المدنيين دروعا بشرية يحتمون بها مع أن لجنة أفراد حركة نّ أ يسرائيلاإل

 تّتخذّلْم  ، أن حركة حماس)4(ت من خالل تقاريرهاأكدعن مسار العدوان، و  مكثفاً  تحقيقاً  جّرتزارت غزة وأ

  .من المدنيين دروعا بشرية

                                                           

  .73 المرجع السابق، صمصطفى يوسف اللداوي،  )1(
   .33- 32، ص 2007القانونية، مصر،  دار الكتب ،)ط.د(، دوليمسعد عبد الرحمن زيدان القاسم، اإلرهاب على ضوء القانون ال )2(
   .167 - 166المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق محمد الدليمي )3(
نس ففي الوقت الذي يتكلم فيه التقرير عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ويشير إلى أفعال قد ترقى إلى جريمة إبادة الج )4(

  .من تهمة استخدام المدنيين دروعا بشرية، ومن تهمة إطالق صواريخ من أماكن فيها مدنيون قام بتبرئتهاأنه  بلحماس،  تتم إدانة البشري، فإّنه ّلم
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هذه أي عمل تقوم به باعتبار  صورة حركات المقاومة الفلسطينيةه يشو بت إسرائيلقامت هكذا، 

مقاومة  نّ ن أم رغملمواجهة االحتالل اإلسرائيلي هو عمل إرهابي من وجهة نظرها، على ال األخيرة

 االحتالل اإلسرائيليضد  ومشروعية المقاومة الفلسطينية ،دوليال ألحكام القانون وفقاً مشروع  حق االحتالل

 إلىاإلشارة  ومن المهم ،)1(يرزح تحت االحتاللمازال  شعبل دوليال القانونعترف به ي نّ أقل ما يمكن أهي 

من أجل نيل  المقاومةفي  هحقسطيني في تقرير مصيره و الفل شعبال حق ت علىأكدالعديد من القرارات  نّ أ

  .)2(هذا الحق

فشل  التي - أخرى، وفي أعقاب الحملة األمريكية على اإلرهاب تحققت أمنية إسرائيل ّناحيةمن 

، وهو ما سمح لها كما للواليات - ةمسلحوالمقاومة الاإلرهاب بين  بالخلط -  هافي تحقيق شارونزعيمها 

ودفعها إلى دوائر الجدل الداخلي حول على تمييع نشاط حركات المقاومة الفلسطينية  المتحدة، بالعمل

ركنتها في زاوية  التي عرضة لالستنكار والمهاجمةها جعلمّما  جدوى استمرار العمل العسكري الفلسطيني

 دار فتاوىأسهمت في تكريسه العديد من األنظمة العربية من خالل استصاّلذي  وهو التمييع ،)3(اإلرهاب

من ذلك القرار السعودي نذكر اإلسرائيلي واألمريكي، ين تجرم العمليات االستشهادية أو قرارات تزكي الطرح

المنعقدة  ات القمة الثالثيةقّرر ما حملته م القاضي بوقف المساعدات عن أسر الشهداء الفلسطينيين وهو

من ة مسلحالأشكاله دون استثناء المقاومة  ةكافّ ، حيث تمت إدانة العنف ب11/5/2002بشرم الشيخ بتاريخ 

 بها، بل دوليال االهتمام وتراجعتهميش  نتج عنهمّما  ؛)4(على القضية الفلسطينية سلباً ذلك، وانعكس ذلك 

  .)5(السابقاإلقليمية منها كما كان في  وحّتى دوليةال تتربع على أولويات أجندة اجتماعات الهيئاتتعُد  ّلمْ 

تصعيد خطير من  ،الفلسطيني اإلسرائيلي ّصراعفي االهتمام بال دوليال تراجعال رتب عنت كما

أعمال التدمير و في توسيع سياسة االغتياالت  جسدت ،األراضي الفلسطينية المحتلةبالجانب اإلسرائيلي 

 إلىالوسائل الزجرية  مختلفمن أطفال ونساء وشباب وشيوخ عبر  ،)6(المدنيين الفلسطينيينمواجهة ب لتقوال

                                                                                                                                                                                        

تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، بشأن العدوان  :لمزيد من المعلومات راجع 
  :من خالل الرجوع إلى الموقع التالي مكن تحميل التقرير واالطالع عليهيو  ،اإلسرائيلي على قطاع غزة

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=1599 
   .140ص ، المرجع السابق ،عبد الرحمن أبو النصر )1(
   .159، ص السابق المرجععواطف سراج الدين،  )2(
  .21، ص 18/9/2004، القدس الفلسطينية صحيفة ،»بل من صقور البنتاغون م ال يخاف على العراق من اإلرهابالعال «راغدة درغام،  )3(
   .77، المرجع السابق، ص تغريد سمير كشك )4(
 .17، ص 15/10/2004، القدس الفلسطينية صحيفة ،»يةشعبالنقد الذاتي طريق إعادة الزخم لالنتفاضة ال «، بسام أبو شريف )5(
   .108-107ص  المرجع السابق،مايا خاطر،  )6(
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قد دخلت ف، )1(المقاومة الفلسطينية أفراداإلبادة وتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية واعتقال واغتيال  حد

جنين، رام (لى المدن الفلسطينية ع 2001 سبتمبر 11 ماتالدبابات اإلسرائيلية بعد أيام قليلة عقب هج

  .ال يحصى من الفلسطينيين اً ، وقتلت عدد)اهللا، وأريحا

 ؛برؤيته حول حل القضية الفلسطينيةخرج  كولن باولوزير الخارجية األمريكي  نّ من أ رغمعلى ال

عن اغتيال قائد الجناح العسكري  ىتتوانّلْم  إسرائيل نّ يوقف مسلسل االغتياالت، بل أّلْم  شارونأّن إّال 

وقبل  بعة أيامسوى أر  كولن باول، ولم يمر على قرار محمود أبو هنولحركة المقاومة اإلسالمية حماس 

كثفت كذلك ، 2001نوفمبر  26في  قّررالم أنطوني زينيوصول بعثة السالم برئاسة الجنرال المتقاعد 

جر الفلسطينيين للقيام برد فعل على تلك بهدف  ةوطنيفي مناطق السلطة ال عسكرّيةإسرائيل عملياتها ال

  .)2(الفلسطيني شعبالضد  اتهاتخاذ ذلك ذريعة لالستمرار في تنفيذ مسلسل اعتداءإ العمليات، و 

، وقبل أربعة أيام من وصول الوفد األمريكي 2001نوفمبر  22في  يةسرائيلاإلقوات الكما ارتكبت 

خمسة أطفال وهم في طريقهم إلى مدرستهم، وقد رفعت الحكومة  حقب "خان يونس" مجزرة جديدة في مدينة

عّدة ب 2001نوفمبر  25قم السالم األمريكي في اإلسرائيلية من وتيرة تصعيدها العسكري عشية وصول طا

على عدد من المواقع األمنية  عسكرّيةعمليات بلغت ذروتها بإلقاء أكثر من عشرين صاروخا من مروحيات 

  .ذلك بحجة مواجهة اإلرهاب كلفي محافظات غزة، وخان يونس، ودير البلح، و 

شنها  التي الحرب ي من خاللاإلسرائيلالعنف بتصاعد ، حصة األسد 2002شهر مارس كان ل

تواصلت معركة  هذا الشهرالفلسطيني، ففي مطلع  شعبعلى الإريئيل شارون  الوزراء اإلسرائيلي  َرِئْيس

إلى مقتل سبعة مواطنين فلسطينيين وٕاصابة ستين  أّدىمّما  ؛المخيمات، وبخاصة مخيمي بالطة وجنين

عمليات تفجيرية نفذها أحد عناصر كتائب شهداء من الفلسطينيين برّد  المقابل كان هناكفي جريحا 

ت الحكومة اإلسرائيلية، قرار تصعيد عدوانها على اتخذموالي اليوم الب، و 2002مارس  2األقصى في 

  .)3(واغتيالأعمال قصف  نتضممكثفة ومتواصلة، ت عسكرّيةعمليات عّدة الفلسطيني، عبر القيام ب شعبال

أعد لها الجيش  التي ، كانت أبشع العمليات2002مارس  29 لعل عملية السور الواقي بتاريخ

 نّ ، وكان من الواضح أ)4(اإلسرائيلي، حيث اجتاحت قواتها المدن الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية

                                                           

من  شخصاً  146انتفاضة األقصى ية خالل عامين من لحقوق اإلنسان، اغتالت السلطات اإلسرائيل دوليطبقا إلحصائيات مؤسسة التضامن ال )1(
  .القيادات والكوادر الفلسطينية السياسيين

   .17، ص )ن.ت.د(التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا،  ،)ط.د(كي، الحادي عشر من أيلول، تعريب مجموعة من المختصين، نعوم تشومس )2(
   .84 - 82، المرجع السابق، ص تغريد سمير كشك )3(
   .16، ص 2008رس ما 12، األربعاء فلسطين ،»أبعاد وأثار.....مقاومة القسام في الضفة إذ تسترد عافيتها«لمى خاطر،  )4(
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إْذ تشير  ،)1(تفصيلية عسكرّيةسبقتها مباشرة، بل كانت نتيجة خطة  التي تكن وليدة األحداثّلْم  هذه العملية

، نفذت بموجب خطة عسكرّية مفصلة 2002ن عملية السور الواقي خالل شهر مارس أارير اإلسرائيلية التق

وضعتها دائرة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي عقب المواجهة الدامية بين قوات االحتالل وبين الشرطة 

يا، والتي وقعت جنديا إسرائيل 19قتل فيها مائة شرطي فلسطيني و التي 1996الفلسطينية في سبتمبر 

ته الصحف أكدوهو ما بسبب قرار حكومة نتنياهو فتح نفق تحت أسوار القدس القديمة وبعد تلك الحادثة، 

البريطانية، قبل تنفيذ عملية السور " فورين ريبورت"األمريكية، ومجلة " واشنطن بوست"العبرية، وصحيفة 

سرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر، أن عملية اجتياح الوزير اإل أكدالواقي الصهيونية بعّدة أسابيع، فيما 

، أعد لها سلفا ولم 2003االستشهادية شهر ماي " ريشون لتسيون"تقّررت عقب عملية  التيقطاع غزة 

السلطة  كلهدف إلى احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة وتدمير هياب ترتبط بأية عملية االستشهادية،

  .)2(يةالفلسطينية وأجهزتها األمن

 ياسر عرفـاتالراحل  سيئر الفقد  عملية السور الواقي االحتالل للضفة الغربية، وبذلك تادأعفقد 

عجزت السلطة  التي المقاومة الفلسطينيةى قو عملية إلى القضاء على الالسياسي، كما هدفت  دعمال

لهم على معارضة االنتفاضة السيطرة عليها، باإلضافة إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين لحمالفلسطينية ب

  .)3(ستشهاديةوالعمليات اال

أجمع وزراء خارجية االتحاد األوروبي على إدانة  2003سبتمبر  6يوم  إسرائيليوبتحرك أنه  كما

، وزير الخارجية الفرنسي من االجتماع دومينيك دو فيلبان، وخرج )4(حركة حماس بوصفها جماعة إرهابية

 بيير ستيج موللر أكدو  ،الوزراء توصلوا إلى توافق جماعي بهذا الشأنبأن  صرحا ليالوزاري لالتحاد بإيطالي

إدراج  أجهزة المخابرات في االتحاد يعتزمون صياغة توصيات حول كيفية أفراد نّ نمارك أاوزير خارجية الد

 ريتشارد باوتشرر اعتبفقد ، ن البيان األوروبي وحده المتحيز، ولم يكات اإلرهابيةمنظملاة قائمحماس على 

الفلسطينيين بصفة عامة وحركتي حماس والجهاد بصفة ضد  تقوم بها إسرائيل التي عمليات االغتيال نّ أ

  .)5(نفسعن ال دفاعإسرائيل في ال حقأن بالده تعترف ب مؤكداً  نفسعن ال دفاعخاصة من قبيل ال

                                                           

  .123 - 122 ص، 2004 المغرب، بين االستشهاد واإلرهاب، منشورات الزمن، فاس، ،حنان السقاط: أنظر في ذلك )1(
And Lansiné Kaba, Allahou Akbar Islam, Terrorisme et Tolérance (un perspective africaine), préface de 
Souleymane Bachir Diague, présence africaine, paris, p 120. 

   .95، ص 2002 جويلية، )149(، العدد دوليةة السياسمجلة ال ،»اإلستراتيجية الفلسطينية في مواجهة االجتياح اإلسرائيلي«أحمد إبراهيم محمود،  )2(
   .87، المرجع السابق، ص تغريد سمير كشك )3(
، 2013ناصر عفيفي، الطبعة األولى، المركز القومي للترجمة، مصر، : ، ترجمة وتقديم)وتنقيح وتفنيد تقديرإعادة ( إسرائيل وفلسطين، آفي شليم )4(

   .426ص 
   .220 -219ص ، 2004 ،القاهرة ،الطبعة األولى ،دار األحمدي للنشر ،إسرائيل دولة االغتياالت ،طارق فوزي )5(
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 التي تلك السلبية ،ة الفلسطينيةة سلبية على المقاومأثر بطريققد الخلط  نّ أ ،قولالبهذا نستطيع 

المقاومة بين  نجاح االحتالل اإلسرائيلي في الربط ّناحيةسواء من  سبتمبر 11بسبب أحداث تها حد زادت

عمليات ء تلك األحداث ال تنفصل عما تتعرض له إسرائيل جرابأن  العامالرأي الفلسطينية واإلرهاب وٕاقناع 

 شعبالضد  لسلطة االحتالل في االستمرار بممارسة جرائمها أعطى غطاء سياسيمّما  ؛المقاومة

نشغال الالفلسطيني، وكذا نجحت في الحد من االهتمام بالقضية الفلسطينية وٕابعادها عن دائرة الضوء، 

ا إسرائيل في مواجهة تقوم به التي العراق، دون االلتفات إلى المجازرثّم  العالم بما يجري في أفغانستان

 في، إّال تتحقق نّ يكن لها أّلْم  ، وبهذا تكون إسرائيل قد حققت من وراء هذه األحداث مكاسبنالفلسطينيي

  .ظروف اذكهظل 

ة مسلحاإلرهاب والمقاومة البين  اإلسرائيلية للخلط محاوالتال نّ أ ل إلىصنخالل ما سبق، من 

لى دوائر النقاش والجدل ، أضرت بصورة المقاومة الفلسطينية ودفعتها إبينهماومحو الخطوط الفاصلة 

واضح خالل فترة  شكلبرزت ب التي عملياتها وبالخصوص العمليات االستشهادية شرعيةالداخلي حول 

ها في تركن التي جعل المقاومة الفلسطينية عرضة لالستنكار والمهاجمة وهو مااالنتفاضة واستمرت بعدها، 

من هي  ألفعال الصادرة عن المقاومة الفلسطينية، هلتكييف التصرفات وا ،ٕاذا ما حاولناو ، زاوية اإلرهاب

أعمال إرهابية، كما تصنفها إسرائيل والواليات هي  ة من أجل تقرير المصير أممسلحقبيل المقاومة ال

ضد  تجري داخل األراضي الفلسطينية التي أعمال العنف نّ أ تأكيد علىال نامكنفإنه ي ،المتحدة األمريكية؟

، إرهاباً  والمصالح المادية والحيوية لدولة إسرائيل من قبيل أعمال الكفاح المشروع وليست عسكرّيةاألهداف ال

إطار إرهاب  نضمُتكيف  التيهي  الفلسطيني شعبال حق تقوم بها دولة إسرائيل في التي األعمال نّ أبل 

  . )1(الدولة

  ثانيال المطلب

  يةفلسطينعلى المقاومة ال 2001سبتمبر  11تداعيات أحداث 

 ايجابياً  موقفاً  اتخذة، كان قد مسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  وضع الحدود الفاصلة نّ أ رغم

األمم  منظمةثقل سياسي وقانوني داخل من كان لدول العالم الثالث لّما  2001 سبتمبر 11قبل أحداث 

 اإلرهاببين  التفرقة َمْسَأَلةتعنى ب الخاصة المعنية باإلرهاب الّلجنة، حيث جعلت الجمعية العامة و )2(المتحدة

ورها تلك صد هذه األخيرة عبر العديد من القرارات والتي سبق شرعيةوالمقاومة وتؤكد على  دوليال

األمريكية الواليات المتحدة ألّن  ،سبتمبر 11األمر انقلب رأسا على عقب بعد أحداث  نّ األحداث، غير أ

                                                           

  .10، ص 2010مصر، يناير ، )ن.د.د( ،)ط.د(، )فلسطين والعراق(وذج والمقاومة في مواجهة اإلرهاب واالحتالل نم تحريرجمال على زهران، ال )1(
(2) Christian Chocquet, op- cit, p 15. Voir aussi: Jean Angrand, op-cit, p 215. 
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 التي هذه األخيرة انعكس على قراراتا مم ؛على هيئة األمم المتحدةوبالتأكيد معها إسرائيل أصبحت تسيطر 

ت األمريكية واإلسرائيلية وبطريقة غير مباشرة تبنت موقفها من المقاومة توجهالل اً أكثر تأييدصارت 

  .الفلسطينية

 ظهرت العديد من المواقف وطرحت الكثير من األفكار والتحليالت 2001سبتمبر  11بعد أحداث 

ت كاذبة هامااسـتغالل األحداث لتوجيه اتى قو ابتعد الكثير منها عن الصواب، حيث حاولت بعض ال التي

 دوليال األصولية اإلسالمية من جهة واإلرهاببين  إلى اإلسالم من خالل الربط َساَءةاإلِ ، بهدف ةومضلل

من  اإلرهاببين  ىجر اّلذي  ذلك التداخل األحداث، تلك من أخطر تداعياتأّن إّال  ؛)1(من جهة أخرى

تضيع وقتا في تكريس ذلك التداخل، ّلْم  ، وٕاسرائيل من جانبها)2(من جانب أخر ةمسلحجانب والمقاومة ال

، فالحكومة اإلسرائيلية عبرت بعد ساعات قليلة من الظاهرتينبين  تامخلط الالبل والوصول به إلى مرحلة 

  .)3(الفلسطينية االستشهاديةتداد للعمليات ث هو امحد وقوع حادث نيويورك وواشنطن، عن أن ما

المقاومــة اإلرهــاب و بــين  الــربط ةمحاولــل لتلــك األحــداث دولالــالســتغالل بعــض  وعليــه ســوف نعــرض

نمـــر لبحـــث ثـــّم  ،حركـــات إرهابيـــة اأنهـــ علـــى ودفـــع دول العـــالم إلـــى التعامـــل مـــع حركـــات المقاومـــة ةمســـلحال

ـــذي  وطبيعـــة التـــأثير ،2001بعـــد عـــام  فلســـطينيةواجهـــت المقاومـــة ال التـــي التحـــديات تركتـــه علـــى العمـــل اّل

  : على النحو التالي ،النضالي في فلسطين

  الفلسطينيةالمقاومة و  دوليال اإلرهاببين  الربط محاوالت :األول فرعال

إلى تشويه صورة الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية وٕاسرائيل  دولالبعض  عمدت

ودفع دول العالم إلى التعامل مع حركات  ،باإلرهاب مومقاومته أفرادها نضال ربطة و حمسلالمقاومة ال

الهادف إلى تشويه أعمال يهما سع من خاللهذا برز  ،)4(حركات إرهابيةا أنه علىة مسلحالالمقاومة 

لمقاومة تصورها حول ا لتبنيالعربية  دولالتمرة على أوروبا و حركات المقاومة الفلسطينية وضغوطها المس

ة بعد شدالمحاوالت ب تلكازدادت وتيرة ، وقد )5(ا إرهاب وأعمال تخريبية تستوجب المحاربةبأنه ةمسلحال

وٕاسرائيل هذه األحداث إلزالة التفرقة األمريكية حيث استغلت الواليات المتحدة  ،2001سبتمبر  11أحداث 

رهاب حركات المقاومة ، ولم يقف األمر عند إلصاق تهمة اإلبدولي اإلرهاب الوبين  ةالمسلح المقاومةبين 
                                                           

  .223ماجد ياسين الحموي، المرجع السابق، ص  )1(
  .108، ص 1993الثالثة، العدد الثاني،  عامإلسالم والعالم، ال، مركز دراسات امجلة قراءات سياسية ،» افتتاحية العدد « برنارد لويس، )2(
  .95، المرجع السابق، ص )مقاومة اإلرهاب أم إرهاب المقاومة؟(فرغلي هارون، لعبة خلط األوراق  )3(
كتاب اإلرهاب والعولمة،  ضمندراسة منشورة  ،»مواجهة اإلعالم العربي لإلرهاب في عصر العولمة...اإلرهاب والعولمة  «أحمد الشاعر باسردة،  )4(

، الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةالطبعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبتقديم عبد العزيز بن صقر الغامدي، 
  .322ص  م،2002/ه1423

(5) John Sigler, Palestine: Legitimate Armed Resistance vs. Terrorism, Human Rights, The Electronic Intifada, 17 
May 2004, p 01. 
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، وهو ما )1( تربط بين إرهاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبين اإلسالم نّ هذا الحد، بل حاولت أ

  :فيما يليسنبرزه 

  ةمسلحال المقاومةو  اإلرهاببين  لخلطل األمريكية المتحدة الواليات محاوالت: أوال

ما  دوليال اإلرهاب عريفلت وليد إقامة مؤتمر ،حدة األمريكيةالواليات المت ومازالت ترفض فضتر 

 أعلنتإْذ  ؛2001سبتمبر  11أحداث  خاصة بعد)2(ةمسلحالمقاومة البين و بينه  دامت تستفيد الخلط

ة من خالل مسلحاإلرهاب وحاولت التضييق على مفهوم المقاومة الضد  حربالاألمريكية  الواليات المتحدة

 نضمرية حركات تحر ة عد فيصنليتم ت، )3(خاص شكلألمم المتحدة ومجلس األمن با منظمةالضغط على 

، للوقوف على الدوافع األمريكية وراء المحاوالتتلك ل تعرضمن الالبد  كان ،من هنا، )4(ات اإلرهابيةممنظال

  :، وذلك على النحو التاليمشروع حقكة مسلحوالمقاومة الاإلرهاب بين  الخلط

 2001سبتمبر  11قبل أحداث  الخلط محاوالت .1

في  كبيردور كان لها  ،األمريكيةمت عليها الواليات المتحدة قا التي الخلفية التاريخية نّ أيبدو 

مرت بها هذه الدولة،  التي مريكيين على امتداد التطورات التاريخيةها الزعماء األانتهج التي ةسياسالتقرير 

اإلبادة  عن طريق مراءحالهندية ال الحضارةساس على أنقاض هذه الدولة قامت في األ نّ فمعرفتنا أ

األمريكية من خالل تشويه صورة  محاوالتالتصبو إليها  التي األهداف عن تساءلنمن هنا ، الجماعية

  .؟المقاومة الفلسطينية

ا تهدف من ورائه المحاوالت تلك نّ ال يحتاج البحث عن اإلجابة إلى الكثير من التحليل، باعتبار أ

لو ذهب ضحيتها حّتى  ،)5(الممارسات األمريكية شرعيةالمفاهيم المتعلقة ببين  للخلط لتمهيد والترويجا إلى

كما حصل في  األمريكيةتتعرض أو تعرضت للهجمات والحروب  التي دولالماليين البشر من مواطني 

، حيث تمحور التوجه سابقاً األمريكي هيج وزير الخارجية  لكسندرأ ةاديقب تبدأ التي محاوالتتلك ال ،تناميفال

 ةسياسالت توجهاما يتعارض مع كل  ذلك الوقت أصبح ذمنف، دوليال اإلرهابضد  شن الحربلاألمريكي 

األمريكية درجت الواليات المتحدة  ، فقد)6(لهاه إلى هدف دائم تحّولاألمريكية عرضة لوصفه باإلرهابي مع 

                                                           

 .126 - 125عبد الرحمن أبو النصر، المرجع السابق، ص : أيضا أنظر .426ص  المرجع السابق،، آفي شليم  )1(
 ،2006 ،المغرب ،دار النشر المغربية ،لىالطبعة األو  ،جدل اإلرهاب والمقاومة بين أّيديولوجية العقيدة وٕايديولوجية الهيمنة ،عبد اهللا المنصوري )2(

  .31ص ، 2006الجزائر، ، دار هومة ،)ط.د( ،الجنائي دوليأبحاث في القانون ال، عبد العزيز العشاوي: أيضا أنظر. 9ص 
  .31ص المرجع السابق،  ،»المقاومة واإلرهاب في اإلطار القانوني لحق تقرير المصير«عبد الغني عماد،  )3(

(4) Lauren Langman and Douglas Morris, op-cit, p 11. 
   .322ص  المرجع السابق،أحمد الشاعر باسردة،  )5(
، ص 2003هنري كيسنجر، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟، ترجمة عمر األيوبي، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  )6(

277.  
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 نظامما حصل مع المثل إلرادتهاترفض الخضوع  التي دولالعلى  اإلرهابوصف  إطالقوحلفائها على 

وقفت في وجه  التي يةسياسالوغيرها من األنظمة  واإليرانيالعراقي  نظامالكوبي والكوري الشمالي وكذلك ال

الحذف، وذلك بحسب التوافق أو التعارض مع أو  باإلضافة أما ، مع توقع تغير هذه القائمةاألمريكيالنفوذ 

 هذا مثل ةمسلحوالمقاومة ال دوليال رهاباإلبين  تها المبنية على الخلط الواضحاتوجهو  األمريكية ةسياسال

عام وزارة الخارجية كل  هاتضع التي اإلرهابيةات منظمال قائمة من خالل االطالع علىضح تجاه يتاال

  .األمريكية

ترفض  التي وطنيال التحررات وحرك مستقّلةال دولالكل  ،األمريكيةمن وجهة النظر  اإلرهابيونف

تمتثل ة مسلحى قو كل  نّ أإْذ  ؛)1(ات المعارضة لألنظمة الغربيةمنظموال األمريكيةلسياسة لياع صناال

في سبيل الحرية حسب العرف  ةمناضل تعتبر إرهابيةأو  يةنظامكانت سواء للواليات المتحدة األمريكية 

 بينها اإلستراتيجيةلالتفاقية  وفقاً  إسرائيل، كما تفعل هالحتالبلدان أخرى وابغزو  تقاملو حّتى  األمريكي،

  .لإلرهاب ضحاياعبارة عن  هؤالءت اعتبر  التي األمريكيةالواليات المتحدة بين و 

المفاهيم  ةكافالعمل الدائم على تحويل باألمريكية المتحدة  على هذا المنوال عمدت الواليات

كل  تناهض سياستها في التي دولال، فتعاملت مع الحركات و ةمسلحال والمقاومة دوليال باإلرهابالمتعلقة 

لتحرر من لعنفها موجها  لو كانحّتى  لإلرهابات إرهابية أو دول داعمة منظما أنه العالم على أنحاء

اعتبرتها الواليات المتحدة حيث  ،ت حركات التحرردعم التي دولالانطبق هذا الحال على ، وقد واالحتالل

 اإلقليمية سيادتهاتهاك نإب لو كان ذلكحّتى  أنواع العقابكل  حقدوال داعمة لإلرهاب وتستيكية األمر 

  .)2(من الضحايا اآلالفأو مئات  اآلالفولو كانت تكلفة ذلك  يةسياسال اوٕاسقاط أنظمته

ة وبخاصة مسلحفي سبيل ذلك، وبغية تحقيق أهدافها في تشويه صورة حركات المقاومة ال

 العربية واإلسالمية دولالمع  مؤتمراتالعقد بعض األمريكية حاولت الواليات المتحدة ، )3(منها الفلسطينية

عقد في منتجع شرم الشيخ اّلذي  ، وكان مؤتمر شرم الشيخحركات المقاومةة عدمسا أو واءــبإيالمتهمة 

الفلسطينية وخاصة لتضييق على المقاومة ا كان الهدف منها التي المؤتمرات أهم، من 1996بمصر عام 

استطاعت ؛ فقد تجفيف منابعها وتشويه صورتها إلىحماس، حيث دعا المؤتمر  اإلسالميةحركة المقاومة 

لمواجهة حركات التحرر  خضراألضوء ال إسرائيلتعطي  نّ أمن خالل هذا المؤتمر الواليات المتحدة 

العربية  دولالمن تسخير بعض  حماس والجهاد اإلسالمي وحزب اهللا في فلسطين ولبنان، كما تمكنتك

عملية اعتقال  أوسعشنت  التي السلطة الفلسطينية بما في ذلكامج هذا المؤتمر نللتعاون معها في تطبيق بر 
                                                           

   .323ص  ،المرجع السابقأحمد الشاعر باسردة،  )1(
  .321، ص 2002، الطبعة األولى، الدار المصرية اللبنانية، يناير )بذوره، وبثوره، زمانه ومكانه وشخوصه(هشام الحديدي، اإلرهاب  )2(

(3) Lauren Langman and Douglas Morris, op-cit, p 11. 
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عناصر انونية واإلجرائية لمالحقة ضعت األسس الق، ووُ ومواجهة مع حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

  .)1(الفلسطينية ةوطنيالمقاومة ال

 2001سبتمبر 11بعد أحداث  الخلط محاوالت .2

 األطرافتوسيع دائرة ل 2001الحادي عشر من سبتمبر  أحداث األمريكية الواليات المتحدة تاستغل

كما ، )3(ال المقاومة المشروعةعمصف اإلرهاب على أو  إطالق تم حيث ،)2(اإلرهاببالمشمولين بوصف 

خط في برنامجها تتبنى  التي خاصة تلك فهائاو ط بكل اإلسالميةجماعات لل شرعيال اإلطارحاولت تحريف 

الجماعات بقوائم  عدتهذه التصنيفات وأ نضم يةفلسطينالمقاومة أفراد الإقحام ، وتم مسلحالكفاح ال

، كما أصبحت تقوم )4( شعوبهذه القوائم على الوفق التصنيف األمريكي، وفرضت الكثير من  اإلرهابية

بعضها  صفعالم فتصف بعضها بمحور الخير واألخرى بمحور الشر وتلدول ال سنوية بعمليات تصنيف

بعض الحركات والتنظيمات بموجبها داعمة لإلرهاب وأخرى مموله له، وتصدر تقارير دورية تتهم ال دولبال

؛ وال تذكّر التقارير من )5(باإلرهاب بما في ذلك حركات المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي ؛باإلرهاب

اإلسرائيلية ال اإلرهابية هناك الكثير من الحركات  نّ اإلرهابية، رغم أ "حركة كاخ"حركات اإلسرائيلية سوى ال

تقل تطرفا عن حركة كاخ، وتغض التقارير الطرف عن أحزاب ووزراء في الحكومة اإلسرائيلية يقودون 

  . بفكرهم أخطر الحركات والتنظيمات اليهوّدية تطرفا

، بل ةمسلحال المقاومةو اإلرهاب بين خلط لل األمريكيةشهية المدى تفتح  ،حداثاأل تظهر أفقد 

لتبرير حروبها حول العالم ، )6( أكبر من ذي قبل شكلوتركيز هذه الوجهة لدى اإلدارة األمريكية واتضاحها ب

ها المتواصل لبعض األنظمة كما هو الحال بالنسبة إلسرائيل، وفي المقابل نجدها تصف دعمولتبرير 

  .حركات إرهابيةا أنه ركات المقاومة الفلسطينية علىح

على استغالل األمم المتحدة وتسخيرها لتبرير وتمرير األمريكية الواليات المتحدة  ذلككعملت 

بررت  يندولي قرارين باستصدار في ذلك، وبالفعل نجحت دوليةال شرعيةال من سياستها تحت غطاء

                                                           

   .75ص  المرجع السابق،مصطفى يوسف اللداوي،  )1(
وتداعياتها، ترجمة مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، أكاديمية الفنون وحدة  2001سبتمبر  11ل أحداث فاروق حسني، وثائق حو  )2(

  . 7، ص 2002اإلصدارات، مصر، 
  .87 -86، المرجع السابق، ص )مقاومة اإلرهاب أم إرهاب المقاومة؟(فرغلي هارون، لعبة خلط األوراق  )3(
، )24(يصدره مركز دراسات الشرق األوسط، العدد  ،التقرير االستراتيجي ،»الفلسطيني في المقاومة شعبوحق المفهوم اإلرهاب «جواد الحمد،  )4(

   .8 - 7، ص 2003األردن، أبريل 
   .09ص  المرجع السابق،شاهر إسماعيل الشاهر،  )5(
عبد المنعم سعيد كاطو، : أيضا أنظر .16ص  ،7/10/2004، صحيفة القدس الفلسطينية ،»؟أين المقاومة وأين اإلرهاب«عاطف الغمري،  )6(
، ص 2004، سبتمبر )218(، العدد المصرية دفاعمجلة ال ،» )التهديدًات والتحديات المحيطة بالمنطقة(سبتمبر في ذكراها الثالثة  11أحداث «

86 - 87.  
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 12الصادر بتاريخ  )1368(فالقرار األول رقم  صيف األمريكي،حسب التو  حربها على اإلرهاببموجبهما 

تاله ثّم  ،فردي أو جماعي شكلل للدول سواء بأصي حقك نفسعن ال دفاعال حق على أكد ،2001سبتمبر 

اتسم باالنتقال إلى العمل وفق أحكام الفصل السابع اّلذي  2001سبتمبر  28بتاريخ  )1373(القرار رقم 

األعضاء بمنع تمويل األعمال  دولال في مواجهة دوليةال تاامد ثالث حزم من االلتز حد حيثمن الميثاق، 

ات اإلرهابية، وتبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات منظملل دعمإلرهابية واالمتناع عن تقديم أي ا

  .)1(الشبكات اإلرهابية

المية وٕاجبارها على التعاطي مع العربية واإلس دولالقيامها بالتأثير على  رلمن ذلكاألكثر خطورة 

أقدمت اإلدارة األمريكية على تجميد حسابات بعض ؛ فقد حركات إرهابيةا أنه حركات المقاومة باعتبار

 دولالبعض  لذلك قامت تنفيذاً ، هانفسم باإلجراءات ابضرورة القي دولالبت الوط ،قيادات حركة حماس

   .)2(قراروفرضت قيود على حسابات الشخصيات المذكورة بال العربية كاألردن باالستجابة للقرار األمريكي

تقف في وجه  التي ة المشروعةمسلحالمقاومة البين  األمريكية للخلط محاوالتال نّ ل إلى أصنبهذا 

 محاوالتهي إنما  ؛شعوبالالمشروعة للدول و وق حقستهدف إلغاء الياّلذي  اإلرهاببين و  االحتالل وجرائمه

بين  ٕازالة الخطوط الفاصلةو  ةمسلحوالمقاومة ال دوليال اإلرهاببين  ما متعمدالخلط ى المقصودة تهدف إل

  .تمارسه حركات المقاومةاّلذي  والعنف المشروع إلرهابلالمشروع  غيرالعنف 

  الفلسطينية والمقاومة دوليال اإلرهاببين  لخلطل إسرائيل محاوالت: ثانياً 

على وتحويل التعاطي معها ومع مفاهيمها ة مسلحالمة المقاو صورة عملت إسرائيل على تشويه 

 ،)3(لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية دفاع شرعيوقلب اإلرهاب إلى مشروع الغير أساس العنف 

كبر أ شكلب محاوالتتلك ال ازدادتو  2001سبتمبر  11قبل أحداث واستعملت ذلك كحجة للقضاء عليها 

 األحداثاألمريكي بعد  شعبعانى منها ال التي ئيل الصدمةاستغلت إسرا ، حيثاألحداثبعد  وأوسع

ولوقف عمليات  ،رهاب بالمقاومة الفلسطينيةاإل تهمةولصق  ةمسلحال المقاومةو  اإلرهاببين  خلطمحاولة الل

 نفسها وكأنها في نفسبل أظهرت  ،)4(الفلسطيني شعبالضد  وممارساتهاالتنديد بسياستها االستعمارية 

رس واإلدارة األمريكية وٕاقناعهم غمن الكونكل  ونجحت في التأثير على، واليات المتحدةالمع معركة ال

                                                           
(1) Frank Bovenkerk and Bashir Abou Chakra, Terrorim and Organized Crime, forum on crime and society, 
volume (4), N° 1 and 2, December 2004, p 4. 

   .105، 74ص  المرجع السابق،مصطفى يوسف اللداوي،  )2(
(3) John Sigler, op- cit, p 02. 

  .356المرجع السابق، ص ، »موقف الشريعة اإلسالمية من اإلرهاب «أمنة أمحمدي بوزينة،  )4(
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، وهذا ما سنبرزه على )1(والجماعات اإلرهابية ،فلسطينالمقاومة في بين  تساوي التي بالصورة المشوهة

  :النحو التالي

 2001سبتمبر  11قبل أحداث  الخلط محاوالت .1

قواتها  على إلباس أعمال عملتفقد  ،)2(ةمسلحالمقاومة الإلرهاب و ابين  الخلط تعمدت إسرائيل

 تعما تسميه أرضها ومواطنيها من خالل الحمال شرعيال دفاعبلباس الومواطنيها في مواجهة الفلسطينيين 

الفلسطيني  شعبال نضالتشويه  علىفي المقابل عملت كما ، دوليةال وسائل اإلعالمو الضخمة  اإلعالمية

هدفت الحمالت  حيث، واإلرهاب اإلجرامبالوحشية و  الكفاحذا بوصف ه لمحتلتقالله وطرد امن أجل اس

احتاللها  صويرقامت بت كماللمقاومة الفلسطينية،  شرعيةاإلسرائيلية المتواصلة لهز الصورة ال محاوالتوال

 التي المذابح والمجازرمن  رغمالمحبة للسالم، على ال شعوبلل دعممساهمة في بناء الحرية و  بأنه هإارهابو 

  .)3(اإلسرائيليما قامت به عصابات وقوات االحتالل ولن تكفينا مجلدات لذكر  يطول شرح ظروفها

 إلى الهادفةعلى حركات المقاومة  اإلرهابتطلق صفة  تزال؛ وال إسرائيلكانت حال  أيعلى 

  :التالية األغراضتحقيق  إلىوهي تهدف من وراء ذلك  ،تحريرال

  .ومسانديهم اإلرهابمعرفة صانعي  إلىالتوصل  يتم الحّتى  ؛دوليال المجتمع تضليل - 

  .حركات المقاومة والثورات التحرريةضد  اإلرهاباستخدام  - 

مؤيديهم  هؤالء ليفقد ،الرأي العام العالمي أمامتشويه سمعة حركات المقاومة والتحرر  - 

ْلم  على المحافظةتقام من تلك الحركات بحجة لتقبل االن تحضيره؛ ومن ثّم والمتعاطفين مع قضيتهم الس

  .)4(يندوليال واألمن

متد إة مسلحالمقاومة الو  اإلرهاببين  دالمتعم اإلسرائيليالخلط  نّ أ إلى، نخلص تقدمما كل  من

ويأتي هذا الخلط كمحاولة ، اآلنحّتى  اومازال مستمر  إسرائيلدولة إعالن ت قبل بدأ عبر مراحل طويلة

الفلسطيني من أجل  شعبوتشويه نضال ال دوليال لعرب والفلسطينيين مسؤولية ظاهرة اإلرهابلتحميل ا

  .لالعتداء عليهم مبّررإعطاء البالتالي و  ،إرهابيون وقتلةم أنه على تقرير مصيره وتصوير الفلسطينيين

  

 

                                                           

 .13، ص 2002سبتمبر  25-19، بتاريخ )604(، العدد األهرام ويكلي، »المأساةانكشاف  «حسن نافعة،  )1(
  . 73، ص 2004ترجمة جوني منصور، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، فلسطين،  ،»طهارة السالح أخالق وأسطورة وواقع«دان ياهف،  )2(
 ،، الطبعة األولى، العربية للنشر والتوزيع، مصر)1967-1963(العربي اإلسرائيلي عواطف سراج الدين، الواليات المتحدة األمريكية والّصراع  )3(

   .154، ص 2009
  . 103ص  ، المرجع السابق،)أصوله الفكرية وكيفية مواجهته( دوليخميس، اإلرهاب ال هبة اهللا أحمد )4(
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 2001سبتمبر  11بعد أحداث  الخلط محاوالت .2

الحديث عن بتعّلق تمن الدراسة جزُء هذا الة في مطلع بقالساتكون النقطة  نّ يب أليس من الغر 

ة قبل وبعد هجمات مسلحوالمقاومة ال اإلرهاببين  للخلط اإلسرائيلية محاوالتالبين  واصل العضويتال

ت هذه اشتدو  ،بعينه رهاباإلهي  اإلسرائيليةالممارسات بأن  نستطيع القولإْذ  ،الحادي عشر من سبتمبر

 ئجاحيث ف ،وتحديدا من الواليات المتحدة األمريكية)1(كبير على مستوى العالم دعمالممارسات ووجدت 

 مؤتمرتصريحه خالل الالمحللين الموضوعيين بكل  األمريكينائب مساعد وزير الخارجية  ديفيد ساتر فيلد

سطينية االنتفاضة الفل أن" :2/11/2001في  األوسطنظمه مركز تحليل السياسات المتعلقة بالشرق اّلذي 

صورة  نّ أبقوله  ،الكاذبة اإلسرائيليةعمم القناعات ثّم  ،المقصود اإلرهابعملية مستمرة من  أصبحت

   ،)2("مارق وعدو إرهابيصورة هي  عرفـات

والذي  ،إسرائيلمن قبل ة واإلرهاب مسلحالمقاومة البين  الخلط المتعمد أثارالتمعن في خطورة  نّ إ 

 عملتها الهجمات في نيويورك وواشنطن بوقعت  التيمنذ اللحظة ف ،سبتمبر 11بعد هجمات  دازدا

ضد  إسرائيل على ربط المقاومة الفلسطينية وعملياتها باإلرهاب دون وضع أي قيود على ذلك، بين ما تنفذه

المدنيين اإلسرائيليين داخل المدن اإلسرائيلية، ضد  وبين ما يتّم تنفيذه 1967ود عام حدالمستوطنين داخل 

الفلسطيني المحاصر من ضحية إلى إرهابي، وتحّولت إسرائيل من دولة تمارس  شعبالتحول  يثبح

بأسره، وترتكب بحقه الجرائم وتصادر أراضيه إلى ضحية لإلرهاب  ضد شعب والمستمر منظماإلرهاب ال

  .)3(الفلسطيني

المقاومة حالة بسبتمبر من عمليات إرهابية  11ن هجمات عتشبيه ما نجم  شارونحاول حيث 

بتشديد ضرباتها على المقاومة  يل شارونئأريها َرِئْيسقامت الحكومة اإلسرائيلية و ؛ ومن ثّم )4(الفلسطينية

أعقبت  التي دخلت الدبابات اإلسرائيلية في األيام وتنفيذا لذلك، )5(الفلسطينية تحت شعار محاربة اإلرهاب

منذ أنه  كما ،)6(واغتالت العشرات من الفلسطينيين) ريحاجنين، رام اهللا، وأ(الهجوم إلى المدن الفلسطينية 

                                                           

  .41- 40ص ، 2002، في شتوتغارت، أكتوبر )ifa(الغرب والعالم اإلسالمي، معهد العالقات الخارجية باسم زبيدي وآخرون،  )1(
   .374مسعد عبد الرحمن زيدان القاسم، المرجع السابق، ص  )2(
  .17، ص 15/10/2004، القدس الفلسطينية صحيفة ،»يةشعبالنقد الذاتي طريق إعادة الزخم لالنتفاضة ال«، بسام أبو شريف )3(
كتاب ثقافة المقاومة اإلطار النظري والفكري، الجزء األول،  دراسة منشورة ضمن ،»ة واإلرهابمداخل التمييز بين المقاوم «عز الدين مناصرة،  )4(
  . 132ص ، 2006 ،منشورات فيالدلفيا، مطبعة الخط العربي، جرش ،)ط.د(
  .41ص المرجع السابق، باسم زبيدي وآخرون،  )5(
  . 13، ص 2002 ،)ن.ب.د(ي، دار الكتاب العرب ،)ط.د(، 2001سبتمبر  11نعوم تشومسكي، حالة  )6(
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الفلسطيني في  شعبالمواجهة بأضحت إسرائيل تتمتع بحرية مطلقة في ارتكاب المجازر  سبتمبر 11تاريخ 

  .)1(إطار ما أسمته بمناهضة اإلرهاب الفلسطيني

 عبر ةالفلسطيني ومةالمقاضد  دوليال العامي رأالتحريض  من خاللبرزت الجهود اإلسرائيلية 

 اإلرهاب والمقاومةبين  وقفوا في وجه الخلط اإلسرائيلياّلذين كل  هاجمتحيث نشطة،  إعالميةات أدو 

-Terje Rød( نسالر  دو ر   تيريضد  منظمةالمة الشرسة و من أبرز األمثلة على ذلك تلك الهج، ةمسلحال

Larsen(، أدلى بها حول المجزرة  التي اتهمبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط في أعقاب تصريح

قام باستخدام وسائل بغيضة  ،الجيش اإلسرائيلي نّ أ «: ، والتي قال فيها2002مخيم جنين عام باإلسرائيلية 

هذا التصريح دفع بمجلس  ،»تفصيلي وموثق شكلتصوير الصحفيين ب آالتأخالقيا في وصف سجلته 

مشوهة  ابأنه وصفوا تصريحاته نّ تصاالت معه بعد أقطع االفي نيته إعالن  إلى اإلسرائيليالوزراء 

  .ومتحيزة

 على المنهجية اإلسرائيليةال يمكن تجاهلها  التي من األدلة الواضحةالتصريح هذا يعد  ،في رأينا

في وجه ذلك  تهام من يقفإ ، ومهاجمة و ةمسلحال والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الخلطفي أمعنت  التي

   .اليهود في الوجود حق يتهم مباشرة بمعاداة السامية وٕانكارّلْم  نّ لحقائق، إا تشويهبالتحيز و 

ميل العرب والمسلمين المسؤولية عن تلك حإطالق دعايتها في محاولة لتبكما قامت إسرائيل 

ظهر ذلك جليا بعمليات المقاومة الفلسطينية،  الواليات المتحدة األمريكيةضد  بل وربطت الهجوم األحداث،

اعتبار السلطة  إلىذلك عبر الدعوة  كّرر، تبن الدنبصورة  عرفـاتصورة  إسرائيلربط ن خالل محاولة م

 عسكرّيةال أجنحتهامع المطالبة باعتبار الفصائل الفلسطينية و  وداعمة لإلرهابلسطينية سلطة إرهابية الف

إرهاب بين  للمقارنة رج فلسطينحملة دعائية خا نتنياهوبنيامين  قاد  ،اإلطار نفسفي  ،)2(إرهابيةات منظم

 11أكبر بأحداث  شكلاإلرهاب الفلسطيني أصبح مرتبطا ب نّ أ مؤكداً واإلرهاب الفلسطيني  بن الدن وطالبان

   .)3(2001 سبتمبر

لم و للمقاومة الفلسطينية،  شرعيةالحمالت والمحاوالت اإلسرائيلية المتواصلة إلى هز الصورة الكذلك هدفت 

تربط  التياألمور تعدت ذلك لتصل إلى بناء الجسور اإلسرائيلية  نّ أ ،ذا الحد، فكما نرىتقف األمور عند ه

إسرائيل، مع  عرفـات بابن الدنوزعمائه، كوصف  دوليبين المقاومة الفلسطينية وزعمائها وبين اإلرهاب ال

                                                           

ص  ،2012 ،مراكش ،الطبعة األولى ،المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات ،األمم المتحدة في مواجهة تحّوالت الربيع العربي نظام ،يوسف البحيري )1(
185.   

، الطبعة األولى، المؤسسة )لماذا يكرهوننا؟: كيالكتاب الذي يجيب على التَساُؤٌل األمري(مصطفى الدباغ، إمبراطورية تطفو على سطح اإلرهاب  )2(
  .16، ص 2004العربية للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزيع، األردن، 

  .158، ص م2010/ه1431 األردن، ،دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ،الدعاية واإلرهاب ،عبد الرزاق محمد الدليمي )3(



ة وأثاره مسلحإشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ال: البـــــــاب األول  

 
136 

من الحرب جزُء هي ما إن امتازت بالعنف اإلرهابي؛  التيالتسويق اإلسرائيلي بأن عملياته العسكرّية 

  .)1(األمريكية اإلسرائيلية المشتركة على اإلرهاب

اللوبي اليهودي في انتهاز الفرصة واستغالل باإلسرائيلية وجماعات الضغط الحكومة نجحت ل

عربي ومسلم، كل ضد  وتحريض اجتماعي واسع النطاق عنصريشحن ب لقيامسبتمبر، ل 11أحداث 

حداث نفذها األبأن  ونفوذها الهائل إلقناع العالم يةسياسالإلعالمية والمالية و مستغلة في ذلك إمكانياتها ا

ث في حد مابين  تربط بمهارة نّ ، واستطاعت أ)2(البرابرة العرب والمسلمون أعداء الحضارة والديمقراطية

ا بأنه اإلدعاء، ؛ ومن ثمّ استشهاديةوما يحدث في فلسطين وٕاسرائيل من عمليات األمريكية الواليات المتحدة 

خالل من  حظهوهذا ما نل ،)3(سالميةاإلعناصر ال من قبل الموقف وتعاني من اإلرهاب ذاته نفستواجه 

عرفات  أما؛ كال منا لديه بن الدن الخاص به «: مخاطبا األمريكيين: شارون قالحيث : بات التاليةاطَ خال

 شارون، وكان شارونالكفة حسب  نفسفي ن  أسامة بن الدو ياسر عرفـاتبمعنى  ،»فهو مهمتنا الخاصة

  .)4(من قبل الواليات المتحدةتأّييد يأمل من وراء ذلك إلى كسب المزيد من التعاطف وال

  2001بعد عام  الفلسطينية واجهت المقاومة التي التحديات: الفرع الثاني

 ما سيبقى اإلرهاببينوقانوني،  مشروعالمقاومة ومفهومها  حق نّ نشير إلى أ نّ من أالبد  بداية

خارج إرادة القانون واإلنسانية بما يحمل من مساوئ ونتائج وتهديد لحاضر األمم ومستقبلها، لكن ما  دوليال

لعبت هذه التحديات دورا أساسيا وبارزا وقد يات، حدت مصطلح المقاومة يواجه اليوم نّ إليه أاإلشارة  تجب

ة تلك حد ازدادتوالمصالح اإلستراتيجية، وقد  قوةسة الالعالمي الجديد القائم على سيا نظامالظل  في

 ةسياسال من قبلجاءت نتيجة تراكمات سابقة  التي ،2001 سبتمبر 11التحديات مع تداعيات أحداث 

ولد حقدا لدى بعض الجماعات اإلرهابية لالنتقام منها كرد فعل على ا مم ؛الخارجية األمريكية تجاه العالم

المتهم األول ألّنه  ؛وعلى الشرق األوسط بصفة خاصة كللها تداعيات على العالم كسياستها، كما كانت 

   .كان مسلم بتلك األحداث

لصالحها، وفي  2001سبتمبر  11في توظيف أحداث  كانت إسرائيل أكثر األطراف نجاحاً 

لقمع ه في مواجهة انفسعن  دفاعالفلسطيني في مقاومة االحتالل وال شعبالمشروع لل حقتصوير ال

                                                           

، )ت.د(، 2002يناير  18 بتاريخ ،صحيفة البيان اإلماراتية ،»يف يصبح االحتالل مشروعًا ومقاومة االحتالل إرهابًا؟ك «، مهدي عبد الحميد )1(
 :منشور على الموقع االلكتروني التالي

http://www.albayan.co.ae/backissue/index.htm 
(2) Ali Abunimah, «The Palestinians After September 11», the daily, September 2003. 

   .105، ص 2002، يناير، )147(، العدد دوليةة السياسالمجلة  ،»القضية الفلسطينية وتداعيات اعتداءات الحادي عشر من أيلول«عماد جاد،  )3(
، دوليةية والعالقات السسيافاطمة لكعص، أحداث سبتمبر وانعكاساتها على المنظومة الحضارية العربية اإلسالمية، مذكرة لنيل شهادة العلوم ال )4(

  .387آفي شليم، المرجع السابق، ص : أيضا أنظر .110، ص 2009 -2008الجزائر، 
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من اإلرهاب يتعين  نوعاً عن توفير الحماية له باعتباره  دوليةال عجز اآللياتظل  وفي ،هحقالمتواصل ب

ثقل على ضرب المقاومة  بكلحيث عملت إسرائيل و ، )1(في أفغانستان جرت التي مواجهته بذات الطريقة

ر محاربة اإلرهاب وذلك بشراكة الفلسطيني تحت ستا شعبلل يةسياسالالفلسطينية وشككت في أهلية القيادة 

لين في المسؤو تصريحات على لسان العديد من ة عد رت عن هذه األخيرةصد حيث ،ومباركة أمريكية

اإلدارة األمريكية تؤكد عليها، ومن هنا أتيح لجيش االحتالل اإلسرائيلي وحكومته التحرك بحرية واسعة 

  .المستويات ةكافعلى  أكبر عنفبو 

ضد  دوليال سبتمبر، المجال إلسرائيل لتجسيد حلم االنضمام إلى النادي 11 فتحت أحداث كذلك،

 التي منذ اللحظة األولى للهجماتإْذ  ؛اإلرهاب وبالتالي حشر القضية الفلسطينية في سياق مكافحة اإلرهاب

ات األمريكية في نيويورك وواشنطن، سارعت إسرائيل إلى توظيف التداعيواليات المتحدة تعرضت لها ال

من خالل تركز  كلالفلسطيني واإلسالمي ك شعبالضد  بما يخدم سياساتها القمعية اآلنية لألحداث

تعرضت له الواليات المتحدة اّلذي  الحدث اإلرهابيبين  كبير على محاولة المساواة شكلب الرسمي باطَ خال

تشويه صورة المقاومة الفلسطينية  ، بالتالية قواتهافي مواجه المقاومة الفلسطينية ما تمارسهبين و األمريكية 

  .)2(الفلسطيني شعبالضد  واإلرهابية ةعنصريالعدوانية وال ةممارسات اإلسرائيلياللحجب واقع 

مع   تئتواطاألمريكية الواليات المتحدة  نّ أإْذ  ؛االنحياز األمريكي إلسرائيلتطور صار واضحا 

األمريكية ، إضافة إلى عدم لعب اإلدارة )3(طينيالفلس شعبالضد  نفذه من اعتداءاتتما كل  في إسرائيل

، ومن جهة أخرى نجد الواليات المتحدة األمريكية أصبحت تزكي )4(دور الوسيط النزيه في عملية السالم

من خالل غض الطرف عنها أو  الفلسطينيين حق المرتكب في يوتشجع السلوك اإلسرائيلي اإلجرام

، )6(االعتراض داخل مجلس األمن رهن إشارتها حق بجعل ،)5(هاقرار أممي يدينأي ور صدّ  دون الوقوف

                                                           

   .74المرجع السابق، ص ، 2001، إشكاليات المقاومة الفلسطينية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول تغريد سمير كشك )1(
   .170المرجع السابق، ص ، سفيان ريموش )2(

(3) Shmuel Bar, op-cit, p 24. 
، ربيع )109(، العدد مجلة شؤون عربية ،»ت االستمرارية والّتغييرامحدد: سبتمبر 11ة األمريكية الفلسطينية بعد سياسال«محمد خالد األزعر،  )4(

  .48، ص 2002
يدين فيه إسرائيل بقتل موظفين  2002من ذلك استعمال حق االعتراض داخل مجلس األمن لمنع صّدور قرار تقدمت به سوريا في شهر ديسمبر  )5(

ين باألراضي المحتلة، كما أن الرئيس األمريكي تبنى موقف شارون القاضي بإطاحة الرئيس الراحل عرفات من السلطة، ومن جانب أخر وقع دولي
   .على قرار الكونغرس القاضي، باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ليصبح قانونا ساري المفعول

، الطبعة األولى، المطبعة والوراقة الوطنية )من غزو أفغانستان إلى احتالل العراق (شتنبر  11الكبرى ألحداث  دولية، التداعيات الإدريس لكريني )6(
  .94-93ص ، 2005الداوديات، مراكش، 
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الخندق  نفستقف معها في  اأنه حداث تبنت األجندة اإلسرائيلية بالكامل معتبرةاألاإلدارة األمريكية بعد ف

  .)1(المضاد لإلرهاب

ألمريكية ابعدما أضحت الواليات المتحدة  ،تلك األحداثل نتيجة، سلباً تأثرت حركات المقاومة  كما

، وقد برز يحركات المقاومة والعنف اإلرهابالذي تمارسه  مشروعالعنف البين  تصر على عدم التمييز

أسماء مجموعات  تضمالئحة  الواليات المتحدة األمريكيةمن خالل إصدار المقاومة التضييق على حركات 

  .تستضيفها التي دولالى الضغط علثّم  ،)2(تعتبرها إرهابية والعمل على تجميد أرصدتها بالخارج

العالم  شعوبخاصة كان من تداعيات األحداث، اتساع ظاهرة رفض األخر في المجتمع األمريكي 

ضد  رصد العديد من االعتداءات الفردية والممارسات البوليسية تم اإلسالمية منها، حيثوبالتحديد الثالث 

إضافة إلى ذلك، ، )3(ألمريكية بعد تلك األحداثالواليات المتحدة اب الرعايا واألجانب العرب والمسلمين

سبتمبر هزة في النظرية األمنية األمريكية نتج عنها تغير في سلوك اإلدارة  11أحدثت تداعيات أحداث 

األمريكية الدبلوماسي بلجوئها إلى لغة العنف والتهديد والحصار العسكري واالقتصادي، وتقسيمها العالم إلى 

 األمريكية جام أو مع اإلرهاب، حيث صبت الواليات المتحدة اليات المتحدة األمريكيةالو ع م ماإ؛ معسكرين

هذا الحدث لتشجيع التطرف اليميني في اإلدارة  ت إسرائيلغضبها على العرب والمسلمين، وقد استغل

  .)4(ما هو عربي وٕاسالميكل ضد  األمريكية

ع اإلرهاب إلى نتائج خطيرة بالنسبة والمواجهة م 2001سبتمبر  11أحداث  أفضت تداعياتبهذا 

حداث كانت القضية األ تلك، فقبل مقاومةالفي  هحقبتعّلق الفلسطيني خاصة فيما ي شعبالوق حقل

 11 أحداثبعد أنه  ، إالّ بعد انطالق انتفاضة األقصىخاصة  اً دوليو  عربياً  اً قد حصدت تأييد ،الفلسطينية

في وجه االنتفاضة والمقاومة الفلسطينية والحديث  الوقوفعن نتجت  التي وجهات النظر تتعدد ،سبتمبر

القطاعات بين  وجود تيارظل  ذلك في ىأت ؛ةعسكريعن الجدوى الحقيقية لمقاومة االحتالل بالوسائل ال

 توجه التي العمليات االستشهاديةعن طريق االحتالل سواء ضد  مسلحإلى وقف العمل ال االفلسطينية دع

جيش االحتالل ضد  ينفذاّلذي  النشاط العسكري وأ يةسرائيلاإللتجمعات السكنية أهداف داخل اضد 

الفلسطيني في  شعبلا حق ، وقامت بتصوير1967ه في المناطق الفلسطينية المحتلة عام وطنيومست

                                                           

لطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة ، ا2001سبتمبر 11ة الخارجية األمريكية تجاه الدول العربية بعد أحداث سياسنيفين عبد المنعم مسعد، ال )1(
  .252، ص 2003العربية، بيروت، نوفمبر 

(2) Dal Lamagna, Distinguishing Between the Resistance and Terrorism, Progressive activist Posted, June 12, 
2007, p 02.  
See: http://www.huffingtonpost.com/dal-lamagna/distinguishing-between-th_b_51857.html 

  .19ص  المرجع السابق،، )من غزو أفغانستان إلى احتالل العراق(شتنبر  11الكبرى ألحداث  دوليةإدريس لكريني، التداعيات ال )3(
   .96ص المرجع،  نفس )4(
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من اإلرهاب يتعين مواجهته بذات  نوع أنهب اإلسرائيليفي مواجهة القمع  نفسالعن  دفاعمقاومة والال

  .)1(في أفغانستان تجر  التي ةالطريق

 وطنيتلقي بثقلها على كاهل النضال ال أخذتحداث األ بعدمعطيات جديدة كذلك  ظهرت

الفلسطيني وكأنه حلقة في الحرب على  شعبتصور عدوانها على ال نّ الفلسطيني، وقد نجحت إسرائيل في أ

رحبت بهذا الدور معتبرة شارون ا أنه حّتى عبر العالم،األمريكية ها الواليات المتحدة تشنّ  التي اإلرهاب

 شارونواشنطن يد السلطات في شريكا أساسيا في معركة محاربة اإلرهاب، وليس هذا فقط، بل أطلقت 

والدبلوماسية، بما في  يةسياسالالتغطية كل  ابط مانحة إياهو ض ةالفلسطيني دون أي شعبليفعل ما يريد بال

  . )2(ات لمنع أي إدانة للممارسات العدوانية اإلسرائيليةمر عّدة  أشهرتهاّلذي  ذلك الفيتو

 لصالحها اهنجحت إسرائيل في توظيف حيث ي،فلسطينال شعبالضد  استغالل األحداثتّم  بذلك

ه في مواجهة القمع نفسعن  دفاعالفلسطيني في مقاومة االحتالل وال شعبالمشروع لل حقوفي تصوير ال

تمكنت الجهود األمريكية  نّ أ ن اإلرهاب يتعين مواجهته، خاصة بعدم نوعاً ، باعتباره هحقالمتواصل ب

المكونة من الواليات المتحدة األمريكية واألمم المتحدة  دوليةال الرباعية الّلجنةالضاغطة من انتزاع موافقة 

ة خارطة الطريق لتسوية مشوهة للقضيبالمسمى  جورج بوش َرِئْيسواالتحاد األوربي وروسيا على مشروع ال

 ةساندم كما اعتبرت إرهاباً  االحتالل اإلسرائيلي في نظر البعضضد  أصبحت المقاومةحّتى  ،)3(الفلسطينية

تعتبر فيه عمليات اّلذي  ، في ذات الوقت)4(عمل إرهابي الفلسطينية لمقاومةلسالمية اإلعربية و ال دولال

 .نفسعن ال دفاعاً بالطائرات المقاتلة والدبابات  الفلسطينيينلمدنيين ل هاقصف

إسرائيل قد حققت مكاسب  نّ إن المحصلة الحقيقية لألحداث في الواليات المتحدة األمريكية، تؤكد أ

مزيد من لتقوم بالحادث اإلرهابي جري توظيفه لخدمة إسرائيل ف، لكذ جراءغير مسبوقة في تاريخ البشرية 

العنف بين  يتعمد الخلطاّلذي  هة اإلرهابمفهوم األمريكي لمواج نّ كما أ ،)5(االنتهاكات لألراضي العربية

مكسبا طالما دافعت عنه  إلسرائيل حققفقد تقرير المصير المشروع،  ممارسةبين السياسي كعمل مجرم و 

الفلسطينيين وٕاضفاء طابع المشروعية على ضد  اإلرهابيةوهو تبرير عملياتها  ،وروجت له سياسيا وٕاعالميا

                                                           

  .74، المرجع السابق، ص تغريد سمير كشك )1(
  . 32أبو أحمد فؤاد، عبد اإلله المهمة، وسعيد عبد السالم، المرجع السابق، ص  )2(
، مجلة دراسات إستراتيجية ،»وآليات المواجهة...  األساليب -في القرن الحادي والعشرين دولياإلرهاب ال«، أشرف محمد كشّك وأحمد ثابت الديب )3(

 .41ص ، 2001ديسمبر ، الكويت، الثانية عامال ،)6(العدد المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية، 
   .110ص المرجع السابق،  زبير سلطان قدوري، )4(
، 2011سوريا،  ، جامعة دمشق، كلية الحقوق،دولي، أطروحة دكتوراه في القانون الدوليمايا خاطر، الحرب على اإلرهاب على ضوء القانون ال )5(

   .108-107ص 
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 نّ بهذا نجد أ، )1()فلسطين تحريرية لشعبد، الجبهة الحماس، الجها(نية الفلسطي حركات المقاومة استهداف

إسرائيل وجدت في األحداث فرصة سانحة لها من أجل تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تدمير السلطة 

  .الفلسطينية والقضاء على المقاومة الفلسطينية في أن واحد

نجحت في خطف أضواء اإلعالم ، 2001 سبتمبر 11كما ذهب البعض إلى القول أن أحداث 

 سكان األراضي حقالفلسطيني اإلسرائيلي وعن األخبار المتصلة بما تمارسه إسرائيل ب اعنز عن ال

سبتمبر  11بعد أحداث  فلسطينيةأصبحت تهدد المقاومة ال التي من التحديات كذلك، )2(المحتلة الفلسطينية

  .)3(دوليال كافحة اإلرهابتحت حجة م لالتدخوسياسة  قوةاالستخدام المفرط لل

المسلمين ضد  لتزيد من التحريض ،األحداث تستفيد من تلك نّ حاولت أقد بهذا تكون إسرائيل 

 ،وأحزاب سوريا وٕايران والعراق ولبنان ، مثلأخرىدول  ضدبصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة و 

عصافير بحجر واحد، فهي ة عد ، وهي بذلك ضربت)4(حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي مثل وحركات

ت ضر ، كما ح)5(نيينفلسطيالضد  مارسهات التي بررت عمليات االقتحام والمجازر ومظاهر العنف األخرى

تحميلها مسؤولية اإلرهاب  ةعليها من خالل محاول خطراً  شكلت التي دولالعلى األمريكية الواليات المتحدة 

في  13/9/2001 بتاريخ صحيفة معاريفنشرته  ما  إلىمثال ر، نشيةسياسالوللتدليل على هذه ، )6(هاضد

العدو تبيد معاقل اإلرهاب واإلسالم هو  نّ أاألمريكية الواليات المتحدة على  «: ، يقول فيهإلريك باخرل مقا

 ،"مانهاتنالجهاد في " في اليوم الموالي للهجمات بعنوان مفاده يديعوت أحرنوتصحيفة ، وصدرت »األكبر

  .بعمليات المقاومة الفلسطينية الواليات المتحدة األمريكيةضد  في ربط الهجوموشرعت 

الشيخ ياسين هو بن الدن وقادة الجهاد اإلسالمي هم بن الدن  « :، يردد قائالشارونكما شرع 

هو ما تتعرض له المدن اإلسرائيلية منذ  سبتمبركذلك، وما تعرضت له نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا في 

 تحرك العرب التي هانفسهي  الواليات المتحدة األمريكيةواألسباب الكامنة وراء تفجيرات سبتمبر في  ،عقود

  .)7( »لمحاربة إسرائيل، فهم إرهابيون معادون للحضارة الفلسطينيين

                                                           

: أيضا أنظر. 14ص  المرجع السابق،، )من غزو أفغانستان إلى احتالل العراق(شتنبر  11الكبرى ألحداث  دوليةالتداعيات ال إدريس لكريني، )1(
المؤتمر  –التجمع الوطني لّدعم خيار المقاومة ،» )فلسطين والعراق(والمقاومة في مواجهة اإلرهاب واالحتالل نموذج  تحريرال«جمال علي زهران، 

  .10ص ، 2010 فيفري 19الجمعة  ،ببيروت ،المقاومة وبناء الدولة، المنعقد بقصر اليونيسكو خيار"الثالث 
  .108 ص المرجع السابق،مايا خاطر،  )2(

(3) Galeb Carr, op-cit, p 17. Voir aussi: Jean François Daguzan, op-cit, p 16. 
(4) Boukra Liess, op- cit, p 96. 

كتاب الحادي عشر من أيلول، حوارات  دراسة منشورة ضمن ،» 2001سبتمبر  - قراءة في أحداث الحادي عشر من أيلول«حيدر إبراهيم علي،  )5(
  .41، ص 2003دار الفكر المعاصر، بيروت،  -دار الفكر دمشق ،)ط.د(فكرية، من إعداد وحيد تاجا، 

  .107ص  ،المرجع السابق زبير سلطان قدوري، )6(
  .41 -40ص  ،ع السابقالمرج ،مصطفى الدباغ )7(
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وتبرير قتل األطفال الفلسطينيين  ،استغالل تلك األحداث لتبرير جرائم االحتاللتّم  ،من جانب أخر  

حين  ،واألمر من ذلك ما قامت به الصحف الصهيونية ،»إن من يقتل هو إرهابي المستقبل «: القولب

نشرت في صفحاتها األولى أكثر من صورة مفبركة لطفل فلسطيني يحمل رشاشا أو يلف بالحزام الناسف، 

والتدمير تحت  ت من العمليات االستشهادية ذريعة لمواصلة القتلاتخذ، و إرهابي المستقبلأنه  لتشير إلى

في تصفية  هاحق ايجابيا أودفاعًا هي  متفهما أو كما سمتهة المقاومأفراد ، ليكون اغتيال دفاعال حجة

 . )1(اإلرهابيين

كبير وملحوظ جراء استغالل تلك األحداث  شكلبالمحصلة النهائية تضررت المقاومة الفلسطينية ب

ساهم في جعلها محل مّما  ؛)2(اإلرهاب غير المشروعبي مقاومتها المشروعة لالحتالل اإلسرائيلبين  للخلط

تناول األبعاد المرتبطة ؛ وٕانما فحسبة مسلحاليتناول الجدوى العملية من المقاومة ّلْم  نقاش داخلي

اّلذي  باستمرارية أو عدم استمرارية المقاومة من حيث األصل والمبدأ، ظهر ذلك من خالل الضغط

ة بما مسلحوقف االنتفاضة وتفكيك البنى التحتية للفصائل الفلسطينية الل ةيالفلسطين مقاومةله ال تتعرض

وضع على رأس اّلذي  ،)17 قوةال(فيها بعض األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية كجهاز األمن الرئاسي 

أصبح فيه على السلطة اّلذي  ها الواليات المتحدة، في الوقتعدتأ التي ات اإلرهابيةمنظمقائمة ال

إسرائيل  قادتها التي محاوالتال أمامالمقاومة الفلسطينية  شرعيةتقف موقف المدافع عن  نّ الفلسطينية، أ

  .المقاومة الفلسطينية واإلرهاببين  للربطاألمريكية الواليات المتحدة بالتعاون مع 

ى قو لعن بعض اعالن تكمن باإلّلْم  ،إسرائيلالواسعة لمطالب  دوليةال لعل خطورة االستجابة

القضية الفلسطينية أصبحت  نّ الخطر األكبر أإنما  ؛ة الفلسطينيةوطنيطالبة السلطة الكحركات إرهابية وم

هكذا مناخ ومطالب قضية إرهاب وعنف وليست قضية تحرر، وتم استبعاد خيار االستقالل ظل  في

ووصل ، )3(الدولة الفلسطينية ة حولمحددوغيره لتقديم أفكار شارون  أضطر مّما  ؛الفلسطيني شعبلل وطنيال

ها في موضع الضحية المعتدى نفسإسرائيل استطاعت أن تعكس الصورة واضعة  نّ األمر إلى درجة أ

ساعدها على تغطية ممارساتها مّما  وضعية المعتديفي عليها، في حين أظهرت المقاومة الفلسطينية 

  .)4(الفلسطينيينضد  اإلرهابية

                                                           

  .158المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق محمد الدليمي )1(
  .13ص ، 15/1/2005 ،صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية ،»لبنان والعراق هي الطريق الجديد الوحيد: فلسطين «راغدة درغام،  )2(
  .121-119، المرجع السابق، ص تغريد سمير كشك )3(
   .51، ص2002، خريف )52(، العدد )13(المجلد ، مجلة الدراسات الفلسطينية ،»تفاضة والمقاومة والعمليات االستشهاديةاالن «، ماجد كيالي )4(

See also; Fred Holliday, « New World, But the same old disorder», the observer, 10 march 2002. 
at: http://www.tni.org/archives/holliady/dosorder.htm  
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االنقسام  كان ةمسلحاإلرهاب والمقاومة البين  خلفها الخلط المتعمد التي ةمن اآلثار السلبي نّ كما أ

بعض ال، فبينهااالختيار اضة وأساليب عملها و على الخيارات المتعلقة باالنتفو ية الفلسطينية شعبال قاعدةفي ال

بالمسارين قد اعتبر الدعوة إلى تعليق االنتفاضة أثناء التفاوض خيانة كما انتقد إستراتيجية المضي 

والبعض األخر وجد في تلك اإلستراتيجية انتحارا فلسطينيا أججته العمليات  ،االنتفاضي والتفاوضي معا

  .)1(المدنيين اإلسرائيليينضد  ستشهاديةاال

، أضرت مثال ، فهيالكثير من النتائج السلبيةستشهادية كان للعمليات اال ،يةسياسال ّناحيةمن ال

بين  الرأي العام الغربي يميزيعد ّلْم إْذ  ؛ة في األراضي الفلسطينيةمسلحينية الالمقاومة الفلسط شرعيةب

 اً دولي قبوال ثّمةما كان بين ،تقع في الضفة والقطاع المحتلين التي تقع في العمق اإلسرائيلي أو التي العمليات

اّلذي  شوشت على التعاطف ستشهاديةالعمليات االفإن  ؛االحتالل في هذه المناطقضد  عمليات المقاومةل

واستيعابه ألهداف  دوليال كبير، وقلصت من تفهم الرأي العام شكلالفلسطيني ب شعبيحتاج إليه ال

الفلسطيني  شعبأهداف ال شرعيةاالنتفاضة ولعدالة المقاومة، وقد استطاعت حكومة شارون التشكيك ب

العمليات في الترويج إلى أمن الهدف الحقيقي  استغالل هذهتّم إْذ  ؛دوليال على المستوى قيادتهوبمصداقية 

يستهدف زعزعة أمن إسرائيل والقضاء ؛ وٕانما الفلسطيني ال يقتصر على التخلص من االحتالل شعبلل

   .)2(عليها

 بوشانعكست على المقاومة الفلسطينية وصورتها، حينما أعلن  التي وصلت ذروة اآلثار السلبية

ال يشينها اإلرهاب،  لعرفـاتطلبه من الفلسطينيين تقديم قيادة بديلة  2002من العام  جواناالبن في شهر 

في مؤتمر  :، عندما قالموشي يلعونجاءت مرارا على لسان  التي هذا مضاف إلى التعليقات والتصريحات

شه أبعادا يتحركوا، مانحا جي نّ تضرب اإلرهابيين قبل أ نّ يتعين عليك أأنه  الفكرةبأن  هرتزليا األنف الذكر،

يجب القضاء عليه في مهده  إرهاباً  عدها اإلسرائيليون التي المقاومة الفلسطينيةضد  أكثر سعة في التحرك

قلص االنتقادات الجيش اإلسرائيلي على اّلذي  تتحرك عناصره وذلك تعاطيا مع الموقف األمريكي نّ وقبل أ

  .)3(ما هو فلسطينيكل  تمس وتدمر التي عملياته

                                                           

  .13ص المرجع السابق،  ،»لبنان العراق الطريق هي الجديد الوحيد: فلسطين « راغدة درغام، )1(
منشور ، 02ص ، 2002 جوان 1 بتاريخ ،شبكة االنترنت لإلعالم العربي ،»ة والعمليات االستشهاديةمسلحإشكالّية المقاومة ال «ماجد كيالي،  )2(

   :على الموقع االلكتروني التالي
www.arabic media internet network.htm 

  .106المرجع السابق، ص  ،»القضية الفلسطينية وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر «جاد عماد،  )3(
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 دوليةال تكفلها المواثيق التي المشروعةوق حقإلى إهدار ال ىدأالخلط، قد  نّ من المؤكد أإذن بات 

، بل على )1(دوليةال شرعيةلل وفقاً التخلص من االحتالل ونيل الحرية المكفولة با هحقالمحتلة في  شعوبلل

في حركتي  كرّيةعسإدراج فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة أجنحة المقاومة التّم  ،العكس من ذلك

تها قوائم اإلرهاب في أوروبا نتضم التي التنظيمات اإلرهابية نضمحماس والجهاد وكتائب شهداء األقصى 

أثارتها عملية الخلط المتعمد من  التي ، وهذا ما يوضح داللة الخطورةالواليات المتحدة األمريكيةوقبلها في 

الفلسطينيين في ضد  حيث عملت إسرائيل على وضع حربها ،)2(وٕاسرائيل الواليات المتحدة األمريكيةقبل 

اإلرهاب، مستفيدة في ذلك من المشاعر واألجواء الهستيرية لهذه ضد  دوليةسياق الحرب األمريكية وال

 والقضاء على كيانه بوصفه كياناً  قيادتهالحرب إمعانا في تدمير المجتمع الفلسطيني ماديا ومعنويا وعزل 

ها في موضع نفسعكس الصورة واضعة استطاعت  نّ اإلرهاب، وصل األمر إلى درجة أ دعمأو ي إرهابياً 

ساعدها على تغطية مّما  ؛الضحية المعتدى عليها، في حين أظهرت الصورة الفلسطينية بوضعية المعتدي

   .)3(بررت استمرار احتاللها ألراضيهما أنه على فضالً الفلسطينيين، ضد  ممارساتها اإلرهابية

والمقاومة  اإلرهاب الّدوليمن خالل ما تم التعرض له في الباب األول، أن الخلط بين خلصنا 

المسّلحة هو خلط مقصود الغرض من ورائه التأثير على شرعية المقاومة المسلحة بما في ذلك الفلسطينية 

 ةالمسلح لمقاومةامع أن هذه األخيرة ثبتت شرعيتها طبقا لقواعد القانون الدولي، مع ذلك؛ فإّن عملية دعم 

واالعتراف بشرعيته تضيق في ظل عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة، فقد كان للخلط أثار 

  .2001سبتمبر  11سلبية على القضية الفلسطينية والتي برزت تداعياتها بشكل أكبر وأوسع بعد أحداث 

ة مسلحوالمقاومة الالدولي اإلرهاب بين  من هنا تظهر أهمية وحتمية إزالة اللبس عن الخلط المتعمد

من خالل  دوليةال شرعية، والتي سيتضح من خاللها مدى التالعب بمعايير البينهماووضع الحدود الفاصلة 

ة بما في ذلك المقاومة مسلحالمقاومة ال شرعيةاإلرهاب ومحاولة طمس على  شرعيةإضفاء البقلب المفاهيم 

  .تنا في الباب الثانيالفلسطينية، وهذا ما سيكون محل دراس

  

  

                                                           

على  منشور، 2002يناير  18 بتاريخ ،صحيفة البيان اإلماراتية ،»؟ كيف يصبح االحتالل مشروعًا ومقاومة االحتالل إرهاباً  «، مهدي عبد الحميد )1(
  :الموقع االلكتروني التالي

http://www.albayan.co.ae/backissue/index.htm 
  .17محمود زكي شمس، المرجع السابق، ص  )2(
  .03نفس المرجع، ص  )3( 



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
144 

  الثاني الباب

  والمقاومة دوليالاإلرهاب بين  التمييزضرورة 

  انعكاساتهو  المسلحة 
، لكن همابين التمييز؛ مّما يستلزم المسلحة المقاومةبأنشطة  دوليال كثيرا ما يختلط مفهوم اإلرهاب

ة عدومتفق عليه لمصطلح اإلرهاب ل محددل عدم وجود تعريف األمر صعب خاصة في ظّن نرى أمع ذلك 
ية للدول وارتباط اإلرهاب بخلفيات سياسية وغير السياسأسباب، أولها اعتبارات المصالح واألهداف ال

هذا ّن مقاومة مشروع، بيد أ يجده طرف أخر عمل إرهابياً عمًال طرف ما  ًيعتبرهاجتماعية وٕانسانية، فما 
ليست  تحرير، فحروب الدوليال واإلرهاب المسلحةعنف المقاومة بين  التمييزمحاولة ع من االلتباس ال يمن

 دوليال تكتسي عملية التمييز بين اإلرهاب ذابه ،االحتاللضد  كانت تنطوي على أعمال عنف إرهابًا وٕانّْ 
لعدد  دولوصف بعض الف ؛لّما لها من أبعاد قانونية وٕانسانية أهمية بالغة وضرورة عملية المسلحةوالمقاومة 

  .المقّرر لتلك الحركات دعمأثر على ال ،ا إرهابية السيما الفلسطينيةأنه ةوطنيمن حركات المقاومة ال
 دوليال اإلرهاببين  والتمييز بياّن أوجه التفرقة نعمل علىكان لزامًا علينا أّن  ،مّن هذا المنطلق

 تلكأّن تتذرع بمواجهة اإلرهاب للقضاء على  دولبعض الوعدم الّسماح ل المسلحةأعمال المقاومة و 
 دوليال اإلرهاببين  تمييزلوعليه سنركز في ا ،بينهماضرورة التمييز و  الحركات؛ ومن ثّم التأكيد على أهمية

 ؛بينهماالحدود الفاصلة لوضع  دوليالعلى الجهود المبذولة من قبل أعضاء المجتمع  المسلحة والمقاومة
ستتم ، ثّم الفلسطيني وأفراد مقاومته شعبإلرهاب اّلذي تمارسه إسرائيل في مواجهة الا علىيتم الوقوف ل

 شعبال انعكاسات ذلك علىو  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  التمييزعن اآلثار المترتبة  إلىاإلشارة 
  :، وهو ما سنبرزه على النحو التالياإلسرائيلي والمحتلالفلسطيني 
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  ألولا الفصل

 منھماكل  ونطاق المسلحة والمقاومة دوليالاإلرهاب بين  تمييزلا
جهود من إبراز  البدّ ، المسلحة والمقاومة دوليالاإلرهاب بين  في ظل الحديث عن ضرورة التمييز

الكشف عن لعبة خلط األوراق  يتمس كما، بينهماللتفرقة  معايير وضعأجل من  دوليالالمجتمع أعضاء 
األعمال اإلرهابية وأعمال بين  ومما هو جدير بالذكر، أّن الفرق الغربية، دولوترها ال تلعب على التي

المجتمع  عليه سنقف على موقفو  ؛قوات االحتالل اإلسرائيلي كبيرضد  سطينيونيمارسها الفل التيالمقاومة 
واإلقليمية  دوليةالت والمواثيق باالستناد إلى القرارا المسلحة والمقاومة دوليالاإلرهاب بين  تمييزلامن  دوليال

، من ثّم نمر المسلحةالمقاومة  شرعيةتدين بوضوح األعمال اإلرهابية وتؤكد على  التيالمتعلقة بالموضوع و 
، بينهماالفوارق األساسية  من خالل بحث المسلحة والمقاومة دوليالاإلرهاب بين  عدم الخلط نطاقلبحث 

   .المسلحةوالمقاومة  ليدو الاإلرهاب بين  ضوابط عدم الخلطو 

  األول المبحث

 المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  تمييزلامن  دوليالالمجتمع  موقف 

األمم المتحدة  منظمةات وخاصة منظمواإلقليمية والقرارات على مستوى ال دوليةالت االتفاقيات أكد
، كما ال يمكن إنكار ما بذله دوليالاإلرهاب بين و  بينهاوالتمييز  المسلحة مقاومةال شرعيةعلى تدعيم 

واإلقليمية بدور ال يمكن  دوليةالات منظمتقوم ال ذلكك ؛بينهمافي إطار محاولة التمييز جهود من  الفقهاء
وبما أّن  ،دوليةال شرعيةانتهاك للكل  األعضاء ومحاربة دولالبين  دوليةالتجاهله في مجال تنمية العالقات 

 قضيةعلى ال بينهماوأثر الخلط  دوليال واإلرهاب المسلحة المقاومةبين  يزتميدراستنا تركز على ال
  :، على النحو التاليتمييزلعملية امن  دوليالموقف هيئات المجتمع تعرض لالفلسطينية، فإّننا سن

  األول طلبالم

  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  التمييزات في ممنظال دور

 دولالبين  وّديةتعيق تنمية العالقات ال التيهابية أصبحت من المسائل باعتبار أّن األعمال اإلر 
قرارات وٕابرام ال يد منعدالإلى إصدار واإلقليمية  دوليةالات منظمالدول العالم، بادرت كل  وتهدد بآثارها

، قوةلمشروع للاالستعمال ابين و بينه  والتمييز دوليالإيجاد سبل لمكافحة اإلرهاب بغية تفاقيات يد من االعدال
  . ات وقراراتها السابق ذكرهامنظممواثيق تلك ال اكرسته التي المسلحةونقصد بذلك المقاومة 
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األمم  منظمةواإلرهاب ما تقوم به  المسلحةالمقاومة بين  ات في التفرقةمنظميعبر عن دور ال
جل االستقالل بالقدر اّلذي من أ شعوبت في جميع قراراتها كفاح الأّيد أّن هذه األخيرة المتحدة، باعتبار

للصليب األحمر في  دوليةالالدور اّلذي أنيط بالّلجنة على أحد كما ال يخفى  ،)1(دوليالأدانت فيه اإلرهاب 
تكفل حماية أفراد المقاومة  التيبما في ذلك القواعد  المسلحةتحكم النزاعات  التيمجال تطبيق القواعد 

، ثّم المسلحةاإلرهاب والمقاومة بين  األمم المتحدة في التمييز مةمنظهنا سنعرض لجهود ، من )2(المسلحة
في كمنظمة غير حكومية للصليب األحمر  دوليةالدور الّلجنة ل ثم نعرضات اإلقليمية، منظملجهود النشير 

  .مجال التمييز
  األمم المّتحدة منظمةأجهزة  التمييز من خالل أعمال :األول فرعال

 دوليال واإلرهاب المسلحةالمقاومة بين  ضرورة عدم الخلط علىأكيد تالم المتحدة حرصت هيئة األم       
المعنّية  ذلك من خالل أعمال الّلجنة الخاصة ظهر؛ فقد دوليال األولى لدراسة موضوع اإلرهابلحظة منذ ال

لعامة وتوصياتها لعبت ، كما أّن قرارات الجمعية اأجهزة الهيئة هاأقّرت التي دوليةالباإلرهاب وكذا االتفاقيات 
التأكيد على مشروعية من خالل  دوليال واإلرهاب المسلحةالمقاومة بين  مييزالتعملية الدور األكبر في 

اإلرهاب بين  جهود هيئة األمم المتحدة وأجهزتها في إطار التمييزل عرضوعليه سنت ؛)3(شعوبكفاح ال
سواء من ظهرت  التيالجهود  تلك ،)4(مشروعاً اطا نش ابوصفه المسلحة ومةامقالبين و  دوليةبوصفه جريمة 

  .باإلرهابالمعنّية  الّلجنة الخاصةأو الجمعية العامة أعمال خالل 
  الجمعية العامةأعمال  التمييز في إطار: أوالً 

واالستقالل  تحررمن أجل ال شعوبالعامة كفاح الة جمعيقرارات ال أّيدت األمم المتحدة من خالل
عمال اإلرهابية واعتبرتها أعمال غير مشروعة تؤثر على أمن واستقرار المجتمع بقدر ما أدانت األ

 لحظةالمقاومة المشروعة واإلرهاب منذ البين  حرصت على توضيح ضرورة عدم الخلط؛ كما )5(دوليال
 شعوبمشروعية كفاح ال والتأكيد على بينهمافريق التعلى  ملتعأّن بوذلك ؛ )6(األولى لدراسة هذا الموضوع

                                                           

  .145، المرجع السابق، ص الدوليأحمد محمد رفعت، اإلرهاب  )1(
  .65 - 64، ص ، المرجع السابقاإلنساني الدوليآليات تنفيذ القانون أمنة أمحمدي بوزينة،  )2(
   .42د أحمد سويد، المرجع السابق، ص محم )3(
، المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات، الفكر السياسيمجلة ، »دور اإلعالم في التفريق بين الكفاح الوطني واإلرهاب« ، فيصل المقداد )4(
   .27، ص 2007العاشرة، العدد الثالثون، سوريا، صيف  عامال
   .263مرجع السابق، ص المحمد بن عبد اهللا العميري،  )5(
حول اإلرهاب  الدولي، محاضرة ألقيت في الملتقى »رفع االلتباس: ، اإلرهابمسلحالوطني، الكفاح ال تحريرحركات ال «بول ماري دوالغورس،  )6( 
أحمد محمد رفعت،  :أيضا أنظر. 476 ص ،2003، عدد مجلة الجيش، 2002أكتوبر  28و 26الجزائر ما بين المنعقد في  )السابقة الجزائرية(

  .146 –145، المرجع السابق، ص الدولياإلرهاب 



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
147 

 حقصياغاتها تكريس  مختلفت بنتضمقرارات ة عدر عن الجمعية العامة صدّ  ولقد، )1(في تقرير المصير
   :ها، نذكر مندوليالاإلرهاب  بينو  بينهاوالتمييز  المسلحةالمقاومة 

شأن ب في دورتها السابعة والعشرين 1972ديسمبر عام  18في  )3034(قرار الجمعية العامة رقم 
ت به مجموعة دول تقدمبناء على اقتراح ر صد حيث ،)2(المسلحةوالمقاومة  دوليالرهاب اإلبين  التمييز

على إيجاد حلول عادلة وسلمّية تسمح  دولال من خالله حّثت ؛)3(عدم االنحياز وتوصية من الّلجنة السادسة
الخاضعة  شعوبت للالثاب حقذات القرار على البت أكد ، كما)4(بإزالة األسباب الكامنة وراء أعمال العنف

السيطرة األجنبية في تقرير المصير واالستقالل وأّيدت  أشكالة أو غيرها من عنصريأو  استعماريةألنظمة 
، كما أدانت أعمال )5(كفاحها طبقا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها شرعية

ا المشروع في تقرير المصير هحقمن  شعوبال ية لحرمانة واألجنبعنصريتلجأ إليها األنظمة ال التياإلرهاب 
على عدم و  )7(دوليال واإلرهاب المسلحةالمقاومة بين  ت في ذات القرار على التمييزأكدما ك ،)6(واالستقالل

  .)8(باإلرهابيين عليه باإلرهاب والقائمين تحررحركات ال اتقوده التي المقاومةوصف  شرعية
، حيث أعلنت الجمعية العامة دوليةال شرعيةقرار، ًيعتبر نقلة نوعية في الفيه أّن هذا الشك مما ال 

في  رعيشال شعوبال حقإنكار أّن واعتبرت  تحررنضال حركات ال شرعية دعما تأنه ،من خالله وبوضوح
  .)9(تقرير المصير عمل إرهابي بحد ذاته

اإلرهاب بين  ورة واضحة ماي ميز بصذالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة والأهّم  كذلك، من
 )3314(كان القرار رقم  حركات التحرر، أعمال على دوليةالقانونية وال شرعيةال ضفىوأ المسلحةوالمقاومة 

ليس في هذا  «: أنه ت المادة السابعة منه علىنص حول تعريف العدوان؛ إذْ  1974ديسمبر  14بتاريخ 
تقرير  حقعلى أي نحو بما هو مستقى من الميثاق ب يمسّن التعريف عامة وال في المادة الثالثة ما يمكن أ

                                                           

  .263ص المرجع السابق، ، محمد بن عبد اهللا العميري )1(
تها قّدممشروع اتفاقية سميت بمشروع روجرز،  1972 عامل) 3034(القرار رقم موجب ب ،كما كان قد أدرج في جدول أعمال الجمعية العامة )2(

ت أربعة عشر قّدمالدول، حيث وصفه ممثل ليبيا بأّنه مؤامرة، كما من وفود العديد قبل قد قوبل هذا المشروع بمعارضة قوية من الواليات المتحدة، و 
في الكفاح لنيل استقاللها؛  شعوبالحق ركز فيه على انتفاء الصلة بين اإلرهاب و  الذي دولة من دول عدم االنحياز مشروع مضاد للمشروع األمريكي

ها ب يعترف شرعيةفإّنه يمارس أعمال  ،االستعمارضد  أفعال العنف شعبعندما يمارس ال«: المادة الثالثة من المشروع المضاد على أّنهت نص فقد
، لكن نتيجة لعدم اإلجماع على »يجب تشجيعهم والوقوف معهم ،بل على العكس ،إجراءات لقمع تلك األفعال اتخاذ مكن ي، وبالتالي الالدوليالمجتمع 

  .153المرجع السابق، ص  ،تهاني علي يحي زياد: أنظر .ّلم تعتمد الجمعية العامة أي من المشروعين ،أي واحدر 
 See also: Alex. P. Schmidt and Albert. I. Jongman et al, op-cit, p 5. 

  .45 صالمرجع السابق، ، -في البحث عن موطن العنف الحقيقي - ،صناعة اإلرهاب ،عبد الغني عماد )3(
(4) Jean Christopher Martin, op-cit, p 70. 

  . 20، ص 2006الجزائر،  ،)ط.د(ة والقانون، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، سياسوقاف العياشي، مكافحة اإلرهاب بين ال )5(
(6) Jean Christopher Martin, op-cit, p 71. 

   .22 ، المرجع السابق، ص»اب واإلرهابمقاومة االحتالل في ظل قانون الغ«  فريدة بلفراق، )7(
   .70المرجع السابق، ص  ،حسين العزاوي )8(
   .29 -28 ، المرجع السابق، ص»مقاومة االحتالل في ظل قانون الغاب واإلرهاب«  فريدة بلفراق، )9(
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الخاضعة لألنظمة االستعمارية أو  شعوبواالستقالل المنصوص عليه بالميثاق، بالنسبة لل الحّريةالمصير و 
في الكفاح من  شعوبال حقالسيطرة األجنبية كما ال يوجد في هذا التعريف ما يخل ب أشكالمن  شكلأي 

   .)1( »أجل هذه الغاية
للجمعية العامة، ناقشت الّلجنة السادسة القانونية البند الخاص  خالل الدورة األربعينكذلك، 

لحركات  مسلحاألعمال اإلرهابية والكفاح البين  وطالبت بعض الوفود بضرورة التمييز دوليالباإلرهاب 
أصدرت الجمعية  ،قا في تقرير المصير، من هذا المنطلهحقأراضيها وممارسة  تحريرمن أجل  تحررال

كفاح  شرعيةعلى تأكيد اليغفل القرار حيث ّلْم  ؛)2(1985ديسمبر  9في  )61/40(قرار رقم الالعامة 
السياسي والعسكري المشروع اّلذي تخوضه تلك  الكفاحبين  فاصالً  ابذلك َخطَ  راسماً  تحررحركات ال
االنتباه من خالل  لفتوما ي، )3(ةة بريئيعرض للخطر أرواحا بشريكعمل إجرامي  دوليال واإلرهاب الحركات

اإلرهاب ضد  الفقرات التمهيدية لهذا القرار فقرة هامة اعترفت من خاللها الجمعية العامة أّن فاعلية الكفاح
قرار الجمعية العامة  خاللالتأكيد عليه من  كّررت ،دولياليمكن توسيعها بوضع تعريف متفق عليه لإلرهاب 

اّلذي أضافت  دوليالاإلرهاب للحد من التدابير الرامية حول  1987ديسمبر 7في الصادر ) 159/42(رقم 
تحت  دوليعقد مؤتمر  «: ، بعنوان)4(من سوريا اقتراحعلى  بناءً  تكميلياً  بنداً  للبند الخاص باإلرهاب بموجبه

    .)5( »تحررفي سبيل ال شعوبنضال البين و بينه  إشراف األمم المتحدة لتحديد اإلرهاب والتمييز
مكافحة اإلرهاب  حول 1989ديسمبر  4بتاريخ  )29/44(القرار رقم  رصدّ  السياق، نفسفي 

اإلرهاب  مشكلةضرورة معالجة  على أكد حيثتحت إشراف األمم المتحدة،  دوليوالدعوة لعقد مؤتمر 
أراء  لتماسإاصل العام أّن يو  الجمعية العامة من خالله األمين طالبتو  ،شعوبكفاح البين و بينه  والتمييز

تحت  دوليبما في ذلك عقد مؤتمر )6(ووسائل مكافحته دوليالاإلرهاب شأن ب منظمةالاألعضاء في  دولال
، كما )7(شعوبنضال البين و بينه  والتمييز دوليالاإلرهاب  مشكلةاألمم المتحدة لمعالجة  منظمةإشراف 

                                                           

  .188ص الجنائي، المرجع السابق،  الدوليات األساسية في القانون قّدمعبد اهللا سليمان سليمان، الم )1(
(2) Jean Christopher Martin, op-cit, p  70 . 

   .168، المرجع السابق، ص )ناقدة دوليةدراسة ( الدوليري، اإلرهاب شكمحمد عزيز  )3(
  .155المرجع السابق، ص  ،تهاني علي يحي زياد )4(
 ،)ن.ب.د(، مطبعة المنارة ،)ط.د(العام،  الدوليلقانون ية في ضوء أحكام اسياسومظاهره القانونية وال الدولياإلرهاب عثمان علي حسن ويس،  )5(

  .124، ص 2006
   .191ص ، 1993، لجزائرا، يوان المطبوعات الجامعيةد الطبعة الثانية،مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، عمر سعد اهللا،  )6(
، والقرار رقم 1995ديسمبر  11الصادر بتاريخ  )53/50(رار رقم الق: المضمون، نذكر منها نفسر عن الجمعية العامة قرارات أخرى حول صدّ  )7(
الصادر  )108/53(، والقرار رقم 1997ديسمبر  15الصادر بتاريخ  )165/52(، والقرار رقم 1996ديسمبر  17الصادر بتاريخ  )210/51(

، 2000جانفي  24الصادر بتاريخ  )88/56(رقم  ، القرار1999ديسمبر  09الصادر بتاريخ  )110/54(، والقرار رقم 1998ديسمبر  13بتاريخ 
الصادر  )81/58(، القرار رقم 2003ديسمبر  9الصادر بتاريخ  )81/58(، القرار رقم 2002نوفمبر  19الصادر بتاريخ  )27/57(القرار رقم 

، القرار 2005ديسمبر  8صادر بتاريخ ال) 43/60(، القرار رقم 2004ديسمبر  2الصادر بتاريخ ) 46/59(، القرار رقم 2003ديسمبر  9بتاريخ 
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 التأكيد على مضمون 1991ديسمبر  9يخ بتار  )51/46(ت الجمعية العامة من خالل القرار رقم كّرر 
 إلتماسفي الكفاح المشروع لتقرير المصير واالستقالل وفي  شعوبال حقالقرار السابق، حيث أشارت إلى 

  .)1(لذلك دعمال
بين  بنوع من الموضوعية في بحث َمْسَأَلة التمييز امتازتا أنه ،ةقرارات السابقال خالليظهر من 

من أجل  المسلحةحركات المقاومة العنف المشروع اّلذي تستخدمه بين روع و غير المشرهابي اإلالعنف 
 اإلرهاببين  على ضرورة التمييز تلك القراراتت من خالل أكد تقرير المصير؛ أي أّن الجمعية العامة

تتورط  التيلك ت ها، كما أدانت واستنكرت جميع صور األعمال اإلرهابية بما فيالمسلحةوالمقاومة  دوليال
  .)2(في ارتكابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو ما ُيسمى بإرهاب الدول دوللا

 دوليالاإلرهاب بين  نا للجهود المبذولة من قبل الجمعية العامة للتمييزتقدير في إطار  لكن
المقاومة بين  وضع خط فاصللمعتبرة لالجمعية العامة ا جهودمن  رغمعلى الأنه  ، نجدالمسلحةوالمقاومة 
 2005سبتمبر  8في ) 288/60(القرار رقم  ورصدّ  أّن الوضع قد تغير مع أال ؛دوليال واإلرهاب المسلحة

بقا سا ةمدعن الصيغة المعتالقرار خرج ؛ فقد األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب إستراتيجيةالمتعّلق ب
 التي المقاومةدعم شرعية  «: عبارةإْذ جاء في القرارات السابقة  ،مسلحالكفاح ال شرعيةق بفيما يتعل
ذكر عبارة محايدة، إّن ّلْم ) 288/60(أّن القرار رقم حين  ، في»في سبيل تقرير المصير شعوبال اتخوضه

تزال تحت السيطرة االستعمارية أو االحتالل في تقرير  التي شعوبال حقاحترام  ...«: وفحواها ،نقل سلبية
تستخدم  التيتستخدم العنف المشروع واألعمال  التياألعمال بين  التفرقة مابهذا ّلْم يشر إلى ؛ )3( »مصيرها

   .العنف غير المشروع
 ااألعمال اإلرهابية، حيث ّلْم يشر إليهقبيل من  دولال أعمالزيادة على ذلك؛ فإّن القرار ّلْم ًيعتبر 

خطرًا وبات يشكل تطّور قد مريكية، األالواليات المتحدة خاصة وأّن اإلرهاب اّلذي تمارسه إسرائيل و  ،إطالقا
  .ككل دوليعلى أمن المجتمع الإنما ؛ المحتلة ةولليس فقط على الد

حركات بين  االتجاه اّلذي يذهب إلى عدم التمييز دعمإلى  أّدت 2001سبتمبر 11كما أّن أحداث  
قرار مجلس األمن رقم  جاء؛ فقد أيضاً  دوليةالعلى صعيد القرارات حتى واإلرهاب  المسلحةالمقاومة 

                                                                                                                                                                                        

 6الصادر بتاريخ  )129/63(، القرار رقم 2007ديسمبر  6الصادر بتاريخ  )71/62(، القرار رقم 2006ديسمبر  4الصادر بتاريخ  )40/61(رقم 
 .2008ديسمبر 

Voir: Jean Christopher Martin, op-cit, p 70-71. 
   .186 -185ص  محمد داوود يعقوب، المرجع السابق، )1(
  .252علي لونيسي، المرجع السابق، ص  )2(
   .336محمد داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  )3(
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 ،)1(دوليةال شرعيةوصه ما سبق واستقرت عليه النصفي  متخطياً  2001سبتمبر  28الصادر في  )1373(
السيما المشروعة منها  وغيره من ظواهر العنف دوليال اإلرهاببين  ه التمييزنفسغفل في الوقت أأنه  كما
أي (نراها  التي المسلحةالمقاومة  شرعيةذا القرار من ذلك ال يبطل ه رغمعلى ال ؛)2(مقاومة االحتالل حقك

 .)3(المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  الفرق الرئيسي) هذا الحق شرعية
الجمعية العامة ومجلس األمن بعد عام  يجانب جهاز رت من صدّ  التي دوليةالالقرارات فإّن  وعليه        
األمم المتحدة يتعارض مع التوجه اّلذي  منظمةي لدى كشف بوضوح ال لبس فيه عن توجه قانونت، 2001

أّن هذا التوجه ال يتسق ونصوص ميثاق األمم  لىع فضالً  ؛سبق وأّن استقرت عليه في العديد من قراراتها
األمريكية الواليات المتحدة د افر إنفي تقرير مصيرها، وُرّبما يعود ذلك إلى  شعوبال حقشأن المتحدة ب

ة يناز يأحد الروافد الرئيسية لم شكلتهذه األخيرة على أّن  فضالً هذا  ،ظل القطبية األحاديةفي  بزعامة العالم
تتفق  التيتستطيع من خاللها فرض القرارات ها أداة ضغط بيد شكلاألمم المتحدة، األمر اّلذي 

  .ومصالحها
، قد المسلحة اإلرهاب والمقاومةبين  صل إلى أّن جهود الجمعية العامة في إطار التمييزنبهذا 

 التيحيث ّلْم تستطع الجمعية العامة أّن تفصل تلك الجهود عن التناقضات ب، تراجعت بعد الثمانينات
ا ّلْم أنه ًا، بلمحددو  ، فهي لحد الساعة ّلْم تقم بتعريف اإلرهاب تعريفا شامالً دوليةالى قو عرفتها مصالح ال

بضرورة  دولبعض ال ة من قبلكّرر ات المتنداءلامن  رغمتقم باإلعداد لمؤتمر في هذا الخصوص على ال
 ؛المسلحةالمقاومة عن يمكن تمييزه حتى  دوليال بموجبه االتفاق على تعريف لإلرهابيتم  دوليعقد مؤتمر 

  .أّن تلك النداءات ّلْم تلقى االستجابة لحد الساعة أال
  باإلرهاتعريف بة المعني الّلجنة خالل أعمالالتمييز من : ثانياً 

بإنشاء ّلجنة  18/12/1972في  الصادر )3034(رقم  قرارالقامت الجمعية العامة بموجب 
القضاء على ظاهرة شأن ب دولها المقدت التيدراسة المالحظات و  دوليالاإلرهاب تعريف ب ىعنتة خاص

من أجل  عاونإتاحة الت إلىبتوصيات ترمي  م تقريرها للجمعية العامة مشفوعاً يتقدتقوم بو  دوليال اإلرهاب
، 1973اجتمعت الّلجنة بمقر األمم المتحدة في األعوام ؛ ولهذا )4(دوليالاإلرهاب  مشكلةالقضاء على 

 نة والعشرين والثانية والثالثينت الثامادور الت تقاريرها إلى الجمعية العامة في قّدم، و 1979، 1977
                                                           

 المسلحةالمقاومة حق تمييز بين الالعنف دون  أشكالوت بدورها بين جميع االعديد من القرارات اّلتي س الدوليمن جهة أخرى أصدر مجلس األمن  )1(
، والقرار رقـم 20/1/2003بتاريخ ) 1456(، والقرار رقم 17/1/2003بتاريخ ) 1455( القرار رقم :نذكر هذه القرارات وأبرز ،الدولي وبين اإلرهاب

  .127ص ، المرجع السابق، توفيق الحاج: أنظر في ذلك .30/1/2004بتاريخ ) 1526(، والقرار رقم 20/11/2003تاريخ ب) 1516(
  .157ص المرجع السابق،  ،2001سبتمبر  11ما بعد هجمات  ياتٕاشكالو  الدوليالقانوني  نظامال ،عبد الواحد الناصر )2(
   .48المرجع السابق، ص  ،يوسف محمد صادق )3(

(4) Jean Christopher Martin, op-cit, p 71. 
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واإلجراءات  دوليال ب الكامنة وراء اإلرهابألسبالالتقارير اإلشارة تلك ت نتضموالرابعة والثالثين، حيث 
  .تهكافحيمكن اتخاذها لم التي

وأشارت إلى  ،النظم االستعمارية قبلمن  دوليالأدانت الّلجنة استمرار أعمال القمع واإلرهاب  كذلك
أنه  أال ،إرهاب ال يمكن تفسيرهأنه  على شعوبأّن وصف مقاومة الرعب الناجم عن إجراءات كبت أماني ال

في  شعوبفات أوانها واالنتقاص من شأن الكفاح المشروع لل دوليةعن عالقات  دفاعال إلىمحاولة ترمي 
  .)1(سبيل االستقالل

 دوليالاإلرهاب بين  الخلطضد  دوليالبمكافحة اإلرهاب ة المعني كما وقف أعضاء الّلجنة
أعمال العنف خاصة تلك افة ك على دوليالمل مفهوم اإلرهاب ت، ففي رأيهم ال يشالمسلحةوالمقاومة 

استهانة  دوليال واإلرهاب المسلحةألّن الخلط بين المقاومة  ،في تقرير المصير حقالمرتبطة بممارسة ال
األمم المتحدة  قرارات دهايقومون بأعمال تؤيباعتبارهم  المسلحةللقائمين بأعمال المقاومة الشرعي  بالحق

ما تقوم بها دولة  التيأّن األعمال  على األعضاء دولت الأكد في المقابل بصفة عامة، دوليوالقانون ال
رئيس  أكدو  ،دوليالتعتبر مظاهر فعلية لإلرهاب  اأو إخماد مقاومته وطنيال تحررقمع حركات البهدف 

األعمال بين  على عدم جواز المساواة 1977الوثيقة الختامية للجنة عام  خاللمن  دولياللجنة اإلرهاب 
  .)2(دوليالها وأعمال اإلرهاب تحرر من أجل استقاللها و  المقاومةخالل عملية  شعوبال تمارسها التي

طبقا لقرار  ها األمانة العامة لألمم المتحدةتعدالّلجنة دراسة تحليلية بشأن اإلرهاب، أذلك كناقشت 
 خاللها، استعرضت من 1977ديسمبر 16 الصادر في) 32(الدورة  )147/32(الجمعية العامة رقم 

واقترحت تدابير  هتعريفمحاولة بالنسبة لألسباب الكامنة وراء ظاهرة اإلرهاب وتعرضت ل دولوجهات نظر ال
 تحررأعمال حركات الت على ضرورة استبعاد أكد دوللت الدراسة أّن العديد من اقّرر وقد ، عملية لمكافحته

  .)3(على هذا االستبعاد دولظ بعض التحف رغمتقرير المصير من تعريف اإلرهاب لكفاحها  شرعيةالمعترف ب
األسباب شأن تها دول عدم االنحياز لّلجنة الخاّصة باإلرهاب بقّدم التيكما أبرزت ورقة العمل 

غير القابلة وق حقاختصاص الّلجنة ال يمّس  أال ينبغيأنه  ،1979عام  دوليالالكامنة وراء اإلرهاب 
ة وغيرها من عنصريالخاضعة لألنظمة االستعمارية وال شعوبلاكل للتصّرف في تقرير المصير واالستقالل ل

لمقاصد ومبادئ ميثاق األمم  وفقاً  وطنيال تحررالسيما حركات ال نضالها شرعيةبالّسيطرة األجنبية و  أشكال

                                                           

  .54 المرجع السابق، ص ،مدةسهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوا )1(
الواقعة  شعوبال كافةتقرير المصير واالستقالل لحق على  الدوليتؤكد الّلجنة الخاصة بمكافحة اإلرهاب  «: ما يلي ،جاء في مشروع هذه الوثيقة )2(

 ،ديب عكاوي، المرجع السابق :أنظر .»نضالها شرعيةاالحتالل وتؤكد  هاالسيطرة األجنبية بما في أشكالتحت نير األنظمة االستعمارية وغيرها من 
  .36ص 

  .150، المرجع السابق، ص الدوليرهاب أحمد محمد رفعت، اإل )3(
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اختصاص اتفاقيات ضمن  يقع تحررالمّتحدة والقرارات ذات الّصلة، وأضافت الورقة أّن نضال حركات ال
ترى حين  ، في)1(وال يمكن وصفه بأّنه إرهاب 1977بها لعام  حقوالبروتوكول المل 1949جنيف لعام 

ضد  شعوبالنظر في أسبابه؛ وحجتهم في ذلك أّن كفاح الدون  الغربية ضرورة قمع اإلرهاب دولال
ين تمختلفظاهرتين بين  خلط عن قصدتبهذا  ،)2(األبرياءضد  أعمال إرهابية نتضماالحتالل ال يجوز أّن ي

في معالجة موضوع  كبيراً  تأخراً هذا الخلط المقصود أحدث ، المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاب: هما
، وفرض معايير مزدوجة عند التصدي له خاصة إذا )3(وتدابير مكافحته هتعريفه وأسبابحيث اإلرهاب من 
  .)4(العالم الثالث شعوبتعّلق األمر ب

، دوليالحول اإلرهاب  دوليةمشروع اتفاقية  ةسن ينر من عشر ناقشت الّلجنة منذ حوالي أكث ذلك،ك
بقيت  التينقطة الأّن  أال ،على معظم المواد الواردة في مشروع االتفاقية واالّلجنة قد اتفقأعضاء أّن  رغمو 

 حقو بينه  والتمييز دوليالوضع تعريف لإلرهاب  َأَلةتتناول َمس التي )18(المادة  نص محل خالف
الزالت تعارض الصياغة األمريكية الواليات المتحدة ألّن  تقرير مصيرها ومقاومة االحتاللفي  شعوبال

 تورد، وأ1989إلرهاب عام لاألسباب الرئيسية  تحديد كما استطاعت الّلجنة أّن تنجح في، )5(المطروحة
ية، وجاء في االجتماعياسة واالقتصادية و الس منها إلرهابللجوء لالتي تدفع إلى مجموعة من األسباب 

ة والتمييز عنصريال ،في تقرير المصير شعوبال حقإنكار  ،االستعمار :ياسية ما يلياألسباب الس
وانتهاك الّسيادة واالستقالل والوحدة القوة استخدام  ،حروب اإلبادة الجماعية والحروب العدوانية ،عنصريال

استخدام  ،الداخلية للدول في الشؤون لالتدخو  شعوباحتالل أراضي الغير والهيمنة على ال ،اإلقليمية للدول
 .الدولبين  والمنازعات عتوسالفاشية وسياسة ال ،شعوباإلرهاب للسيطرة على ال

العام لألمم المتحدة من التأويل التعسفي لظاهرة  األمينكما نشير في هذا الخصوص إلى موقف         
بما  ذلك؛كل  تقاريرهأحد  ّند بموجبف ، حيثةالمسلحمقاومة حركات الأعمال وخلطها ب دوليالاإلرهاب 

أصدرتها  التيألغراض مشروعة وسائر القرارات القوة صلة باستعمال  دوليالليس لإلرهاب أنه  مفاده
نضالها تحت غطاء ما ُيسمى  شرعيةب ال يمكن المساس التيو  تحررالجمعية العامة بخصوص حركات ال

  .)6(دوليالباإلرهاب 

                                                           

   .151صالح بكر الطيار، المرجع السابق، ص و  أحمد محمد رفعت )1(
  .108 -107مسعد عبد الرحمن زيدان القاسم، المرجع السابق، ص  )2(
  .03، ص أسامة حسين محي الدين، المرجع السابق )3(
  .64المرجع السابق، ص لمكافحة اإلرهاب،  دوليعبد اهللا األشعل، القانون ال )4(
   .28 - 27المرجع السابق، ص فيصل المقداد،  )5(
    .252-251المرجع السابق، ص  ،بين الغموض والتأويل دوليمحمد سعادي، اإلرهاب ال )6( 
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األمم المتحدة لمشروعية  تأّييد شكالسابقة، يظهر لّنا مّما ال يدع مجاال لل مّن خالل القرارات
األعمال بين  واضح شكلبها ؛ فقد ميزت الهيئات التابعة لتحررتخوضها حركات ال التي المسلحةلمقاومة ا

ت ت على أّن إطالق وصف اإلرهاب على الحركاأكد مشروع، كما كعمل المسلحةالمقاومة بين اإلرهابية و 
الغربية لتحقيق أهدافها بالسيطرة على الشرق  دولية هو مجرد سياسة امبريالية انتهجتها بعض التحرر ال

  .األوسط بغرض تحضير الرأي العام لتقبل االنتقام من تلك الحركات
عند  المسلحة مقاومةوال دوليالاإلرهاب بين  لتمييزل دوليةالالجهود  توّقف، ّلْم تأنه تجب اإلشارة

 بينه، هذا ما سناالتفاقياتات و منظمأو ال دولأخرى سواء من طرف ال محاوالتبرزت إنما  ،م المتحدةاألم
  :فيما يلي

  وغير الحكوميةات اإلقليمية منظمال التمييز في إطار :الثاني الفرع

من  الحكومية وغير ات اإلقليميةمنظمال في إطار المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب  بين التمييز تم        
، بينهماات غير الحكومية على التمييز منظمكما عملت ال ،اإلرهاب لمكافحة دوليةخالل إبرام اتفاقيات 

   :على النحو التاليتباعا سنعرض إليها  وعليه

  ات اإلقليميةمنظمال في إطار المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  التمييز :أوالً 
إبرام ، من خالل األمم المتحدة منظمةات اإلقليمية أّن تحذو حذو منظملة لالهيئات التابعحاولت        

   :على النحو التاليإليها  شيرسنوعليه ، المسلحةالمقاومة عن  هوتمييز  دوليالاتفاقيات لمكافحة اإلرهاب 
  االّتحاد األوروبي .1

ن إبرام االتفاقية األوروبية بذلها مجلس أوروبا في مجال مكافحة اإلرهاب ع التيأسفرت الجهود         
ا ّلْم تتعرض أنه وص االتفاقية األوروبيةنص والمالحظ على ،27/01/1977بتاريخ لمنع وقمع اإلرهاب 

 المسلحةمباشر المقاومة  شكلب ولم تستثن ؛المسلحةاإلرهاب والمقاومة بين  مباشر إلى مْسَألة التمييز شكلب
 ة األمريكية وبريطانيا بعد أحداثأدانت ما قامت به الواليات المتحد اأنه أال من قائمة األعمال اإلرهابية،

قواعد القانون كل  من أفغانستان والعراق وانتهاككل  بحجة محاربة اإلرهاب، وذلك باحتالل 2001 سبتمبر
  .)1(الفلسطينية تحررحركات الضد  إسرائيلممارسات  دعماإلنسان، و وق حقخاصة تلك المتعلقة ب دوليال

اإلرهاب، شأن ب 2004عام ) 1644(ا أصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التوصية رقم كم  
رت بعدها صدّ  حثت فيها لجنة الوزراء لمجلس أوروبا أّن تبدأ في العمل إلعداد اتفاقية لمنع اإلرهاب، ثمّ 

تعريفا  األخرىهي  دحدت ، لكن االتفاقية ّلمْ 2005اتفاقية مجلس أوروبا لمنع اإلرهاب الموقعة بوارسو عام 
  .األطراف في منع اإلرهاب دولتعزيز جهود الكان لإلرهاب مع أّن الغرض من وضعها 

                                                           
(1) Julie Alex, op- cit, p 13. 
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المقاومة أعمال بين األعمال اإلرهابية و بين  ا ّلْم تتعرض إلى التمييزأنه يؤخذ على هذه االتفاقيةإذ         
على األقل قبل  ياً ظولو لف مسلحوالكفاح ال دوليال هاباإلر بين  ميزيفاالّتحاد األوروبي بعدما كان ، المسلحة
ضف إلى ذلك أّن االتفاقية أ ؛)1(بعد تلك األحداث تماماً ، بات ذلك مغيبا 2001سبتمبر  11أحداث 

أّن  رغماإلرهاب اّلذي ترتكبه الدول، دون  األوروبية لقمع اإلرهاب ركزت على اإلرهاب الفردي والجماعي
تميل تجاه  أصبحتبهذا  ،الفلسطيني شعبالضد  األعمال اإلرهابية ممارسةعلى  مثال حي إسرائيل

  .دوليالمفهوم اإلرهاب  تحديد التفسير األمريكي واإلسرائيلي عند
  األمريكية دولال منظمة .2

 العسكريين والخبراء  المبعوثينو  الدبلوماسييناستهدفت  التيالرتفاع معدالت العنف والهجمات نظرًا         
خالل الفترة  واشنطنبدورتها الثالثة المنعقدة باألمريكية  دولال منظمةألمريكيين، وافقت الجمعية العمومية لا

 الجرائم شكلتأخذ  التيمنع وقمع األعمال اإلرهابية "على اتفاقية  1971 عام فيفري 2جانفي إلى  25من 
  .)2("دوليةال األشخاص، وكذلك أعمال االبتزاز المرتبطة بها ذات األهميةضد 

ترتكب  التيأعمال العنف بين  ا سوتأنه المادة الثانية من هذه االتفاقية، نص والمالحظ على        
إرهابية، وكان األولى بها اال ها جميعا أعمتعدألسباب مشروعة وتلك المرتكبة ألسباب غير مشروعة حيث 

األعمال غير المشروعة واألعمال بين  تفرق على أساس الباعث أي أّن هذه االتفاقية ّلمْ  بينهماالتمييز 
وما يلفت النظر في هذه االتفاقية أيضا هو محاولة إسقاط الدافع  ،تحررتقوم بها حركات ال التيوعة المشر 

السياسي عن األعمال اإلرهابية التي أشارت إليها االتفاقية مع عدم وصف الجرائم المشار إليها بأنها جرائم 
  .)3(ؤولية األولى في قمع الجرائم اإلرهابية على األنظمة القانونية الداخليةحتى تقع المس دولية

  العربية دولجامعة ال .3

التاسع المنعقد  خالل االجتماعبقضية اإلرهاب مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب  اهتمام ظهر     
 تمأنه  ، غيرواإلرهاب تطرفعربية مشتركة لمنع ال اتفاقيةفيه إلى صياغة  ااّلذي دع 1994في أفريل 

الجهود تلك ، ولقد أسفرت )4(1995الحادي عشر المنعقد في نوفمبر  االجتماعتأجيل مناقشة المشروع إلى 

                                                           

   .199 - 198علي لونيسي، المرجع السابق، ص  )1(
   .74المرجع السابق، ص  ،الدوليأحمد محمد رفعت، اإلرهاب  )2(
   .920ص  المرجع السابق،، »ظاهرة اإلرهاب والقانون« عبد اهللا سليمان سليمان،  )3(
اإلرهاب والقرصنة البحرية، دراسة منشورة ضمن كتاب ، »)المعوقات والحلول(التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب « عبد القادر محمد قحطان،  )4(

   .339ص  م،2006/ه1427الرياض، ، بعة األولى، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريبالطتقديم محمد فتحي عيد، 
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البياّن الختامي أّن ب، وجاء )1(1998أفريل  22عن إبرام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب بالقاهرة في 
  .)2(مسلحوالكفاح ال دوليالاإلرهاب بين  ول العربية تفرقاالتفاقية التي وقعت في مقر جامعة الد

الجزائر خالل الفترة في وزراء العدل العرب في اجتماعهم بالدورة السابعة عشر اّلذي عقد  أكد كما         
التي دخلت حيز  1998لعام  تحت إطار االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب 2000 جانفي 30 إلى 29من 

في  شعوبال حقبين و بينه  والتمييز دوليالضرورة تعريف اإلرهاب على  1999ماي  7 يخبتار النفاذ 
وعلى  ،أراضيها تحريرمن أجل  مسلحالوسائل بما في ذلك الكفاح ال مختلفمقاومة االحتالل والعدوان ب

وقرارات األمم لمقاصد ومبادئ ميثاق  وفقاً  دولهكل العربي والوحدة الترابية ل مّن الوطنأتدعيم الحفاظ على 
  .)3(المتحدة

جانفي  20بتاريخ العربية  دولالتابعة لجامعة ال "الّلجنة الدائمة لإلعالم العربي"استأنفت  كذلك
ت وزارة اإلعالم بمديرها العام تمّثلمقر الجامعة العربية بالقاهرة، و ب أعمال دورتها الخامسة والثمانين ،2010

البحث في إنشاء مفوضية لإلعالم العربي،  خاللها تناولت توفيق  الوزير هومستشار  فـلحه  حسانالدكتور 
 األمينقبل ة من مقدالستكمال الدراسة الم يل فريق من الخبراء القانونيين واإلعالميينشكوأوصت الّلجنة بت

لعرب في دورته الرابعة تعرض نتائج عمله على مجلس وزراء اإلعالم اعلى أن العربية  دولالعام لجامعة ال
العربية لمواصلة جهودها اإلعالمية لمكافحة  دولعمل العلى ت أكد، و 2011 واألربعين العادية في جوان

   .)4(في مقاومة االحتالل شعوبال حقاإلرهاب و بين  طرف والعنف واإلرهاب مع ضرورة التمييزالتّ 

  اإلسالمي عاونالت منظمة. 4

زعماء العالم اإلسالمي بين  د أول اجتماععق ، إذْ 1969سبتمبر  25في  بالرباط منظمةتأسست ال
عن شرف وكرامة المسلمين  دفاعحيث طرح وقتها مبادئ ال ،1969أوت   21في بعد حريق األقصى

 .جميع فئات المسلمينبين  ة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة إليجاد قاسم مشتركتمّثلالم
اإلرهاب والمقاومة بين  ار التمييزكبير في إطإسهام اإلسالمي  تعاونال منظمةنجد أن لو 
 مفهوم اإلرهاب كعمل مستهجنبين  لعلى ضرورة الفص اإلسالمي تعاونال منظمةت أكد حيث، )5(المسلحة

                                                           

   .176ص المرجع السابق،  اإلرهاب والبنيان القانوني للجريمة،، حسنين عطا اهللا )1(
   .35ص عبد الرحمن رشدي الهواري، المرجع السابق،  )2(
   .202ص السابق،  عبد العاطي أحمد الصياد، المرجع )3(
   .340ص عبد القادر محمد قحطان، المرجع السابق،  ) 4(

 See more at: http://www.edigear.com/detail/index.php?id=65727#sthash.ZSy2iD6G.dpuf  
 ،سوريا ،ر للنشر والتوزيعدار الحوا ،)ط.د( ،ترجمة مصطفى حسين عبد الرزاق، )اإلرهاب باسم اإلسالم(الحرب غير المقدسة  ،جون إسبيزتو )5(

  .124ص  ،2006



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
156 

اّلذي يراد به مجابهة  مسلحالكفاح البين  ال يجوز الخلطأنه  كما أشارت إلى ؛)1(مسلحالكفاح ال حقو 
ها لالنتفاضة الفلسطينية دعمعلى ت أكدو ، )2(ير المشروعغاإلرهاب بين و  ولبنان االحتالل في فلسطين

إرهابًا رسميا ًيعتبر وٕادانة اإلرهاب اإلسرائيلي اّلذي  مستقّلةالفلسطيني في إقامة دولته ال شعبال حقو 
   .)3(لقضاء على المقاومة الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من أرضهمل، يهدف اً منظم

، نذكر ورشة المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  التمييز في إطار منظمةأنشطة ال بين منو  
حول تطبيق  ؛)4(األمم المتحدة منظمةاإلسالمي مع  تعاونال منظمةقامت بعقدها األمانة العامة ل التيالعمل 

مكافحة التحريض على ارتكاب «: بشأن 2005عام الصادر عن مجلس األمن  )1624(أحكام القرار رقم 
على مدى الفترة  »نظمتها المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة التيبية األعمال اإلرها

  .العاصمة المغربية الرباطب 2012 جويلية 19إلى  17الممتدة من 
إلى أّن ورشة العمل تطرقت إلى أهمية  طارق بخيتالتعاون السفير  منظمةأشار المتحدث بإسم 

الفلسطيني يتعرض ألبشع أنواع  شعبإلى أّن ال مشيراً  دوليالواإلرهاب  سلحةالم المقاومةبين  التمييز
ه الكاملة، وأوضح حرص وقحقالفلسطيني  شعبلل نضمب حل القضية الفلسطينية بما ياإلرهاب وأنه يج

ي التأكيد عليه وهو مثبت ف تمأنه  إلى منوهاً  دوليالواإلرهاب  المسلحة المقاومةبين  على التمييز منظمةال
أوضح أن االختالف في ، كما اإلسالمي التعاون منظمةوتحديدًا في وثائق  دوليةالالعديد من الوثائق 

يات تحد ضع الجميع أمامي دوليةتعريف اإلرهاب وعدم وجود تعريف متفق عليه حتى اآلن في أي وثيقة 
  .)5(جاد بغية التوصل إلى أرضية مشتركة لتعريف اإلرهاب شكللعمل بلحقيقية 

للدول  "ةوطنيالتحاد مجالس الشورى وال"الختامي الصادر عن الدورة الثامنة  ا دعا البيانكم
اإلرهاب بين  بالخرطوم إلى حتمية الفصل 2013 جانفي 22اإلسالمي بتاريخ  التعاون منظمةاألعضاء ب

 تحريرل المحتل والمستعمر األجنبي من أجضد  المحتلضد  في المقاومة المشروعة حقوالأشكاله بشّتى 
   .)6(أوطانها

                                                           

دار النهضة  ،)ط.د(، -وص الصكوك العالمية لمكافحة اإلرهابنص مع تحليل –سبتمبر 11، األمم المتحدة واإلرهاب قبل وبعد اشدعالء الدين ر  )1(
   .79 -78، ص 2005العربية، القاهرة، 

، 2003العام، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  ليالدو نون كمال حماد، اإلرهاب والمقاومة في ضوء القا  )2(
  .35ص

  .27ص ، المرجع السابقعلي عقلة عرسان،  )3(
   .124ص  ،المرجع السابق ،جون إسبيزتو )4(
، )ت.د(، 2013/05/30ـ ، القاهرة، بتاريخموسكووكالة أنباء ، »نحرص على التمييز بين المقاومة واإلرهاب: التعاون اإلسالمي« أشرف كمال،  )5(
  :نشور على الموقع االلكتروني التاليم

http://anbamoscow.com/aworld/20130530/382798745.html  
 22 مصر، ،جريدة البديل الجديد، »تحاد مجالس الشورى بمنظمة التعاون اإلسالمي يدعو للتفريق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعةإ« أ، .ش. أ )6(

  .12، ص 2013ر يناي
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  غير الحكوميةات منظمال التمييز في إطار :ثانياً 

كما  ةمسلحال المقاومةفي  شعوبال حقات غير الحكومية في على تكريس منظمبعض العملت 
نجحت ، حيث ته من إجراءات عمليةاتخذبما  دوليالعنها في الواقع  دفاععملت على تجسيد مشروعيتها وال

 ،)1(1977-1974بين  في عقد مؤتمر جنيف الدبلوماسي في الفترة ما صليب األحمر مثاللل دوليةالالّلجنة 
بعض  وطنيال تحريراّلذي أعطى للمقاتل في حروب ال 1977توكول اإلضافي األول لعام و نتج عنه البر 

هم لاللتزامات في مقابل احترام ،يةنظامال المسلحةة ألفراد القوات قّرر الحماية المبما في ذلك  دوليةالوق حقال
 دوللدى ال ّلْم يلقى قبوالً  ألخيرغير أّن هذا ا ،بها حقالملوالبروتوكول اتفاقيات جنيف  وصنص ة فيقّرر الم

بالكفاح على اإلرهاب خاصة فيما يتعّلق  شرعيةواعتبرته يضفي ال تحريراالستعمارية والمناهضة لحركات ال
تصريحات تفيد أّن البروتوكول يحتوي على قواعد تمنح  الغربية دول؛ فقد أصدرت العديد من المسلحال

البروتوكول األول بأّنه ميثاق  وصفو  ،أّن هذه القواعد تخدم اإلرهاب :لإلرهابيين، وقال البعض اً وقحق
  . )2(اإلرهاب

عتراض االبخصوص ف ،اءاتدعتلك االللصليب األحمر الّرد على  دوليةالول الّلجنة ئحاول مسلذا 
حسب  تحريرحرب ال شعببأنه عندما يخوض  «: ، قال1977ول اإلضافي األول لعام توكو على البر 

األنظمة  ضدالسيطرة االستعمارية واالحتالل و ضد  توكولو البر من ) 4/1(التعريف الوارد في المادة 
ة تصبح واجب دوليةالقوانين يعني أّن جميع الهذا و  ،)3(دولي مسلحيوصف هذا النزاع بأّنه نزاع  ةعنصريال

 التيمجموعة من القواعد  على نص توكولو والتزامات، كما أّن البر وق حقما يترتب عليها من كل  النفاذ مع
استنتاج أخر  وأيّ  ،تحريرعلى حروب البطبيعة الحال تنطبق تلك المحظورات و  تحّظر األعمال اإلرهابية

  .)4( »عنه من وجهة النظر القانونية دفاعغير قابل لل
 ،األول من البروتوكول )51/2(ل على هذا التوجه يظهر بوضوح من خالل المادة أضاف أّن الدليو 

 بث الذعربما في ذلك السكان المدنيين تدخل في عداد األعمال اإلرهابية ضد  تعتبر أّن أي هجمات التي
سموح هذه األعمال غير مكل ، ف)5(ؤدي إلى الوفاة واإلصابة وبث الذعرالسكان المدنيين أو أي عنف يُ بين 

وال يجوز التحايل أو التحلل من المحظورات المنصوص عليها في المادة  المسلحةبها في النزاعات 

                                                           

  .74، ص ، المرجع السابقاإلنساني الدوليآليات تنفيذ القانون أمنة أمحمدي بوزينة،  )1(
اإلنساني، الطبعة األولى، دار المستقبل  الدوليدراسات في القانون ، »اإلنساني الدوليحظر األعمال اإلرهابية في القانون « هانز بيتر جاسر،  )2(

  . 40 -33، ص 2000للصليب األحمر، مصر،  الدوليةة الّلجنة العربي، بعث
   .94المرجع السابق، ص  ،القاسم مسعد عبد الرحمن زيدان )3(
   .13، المرجع السابق، ص »اإلنساني الدوليحظر األعمال اإلرهابية في القانون « هانز بيتر جاسر،  )4(
 .59 المرجع السابق، ص ،القاسم مسعد عبد الرحمن زيدان )5(
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النص على أّن حد  اإلنساني عند هذا الحد، بل وصل إلى دوليالبحجة االنتقام، ولم يقف القانون  )51/2(
 .)1(إرهابياً عمًال  عديالسكان المدنيين بين  مجرد نية بث الرعب

  الثانيالمطلب 

  والفقه  االتفاقياتفي إطار  المسلحةوالمقاومة  دوليال بين اإلرهابالتمييز 

، كما قام المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  الدور األبرز في التمييز دوليةالكان لالتفاقيات 
وعية تفصلهما، وذلك من منطلق عدم مشر  التيووضع الحدود  بينهمامعايير للتمييز ة عدالفقه بوضع 

  :فيما يلي، وهو ما سوف نعرض له المسلحةاإلرهاب ومشروعية المقاومة 
  واإلقليمية دوليةالوالندوات  االتفاقياتالتمييز في إطار  :األولالفرع 

، كما المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  التمييزدور كبير في  واإلقليمية دوليةالالتفاقيات كان ل
  :، وعليه سنعرض لها تباعا فيما يليبينهمالتأكيد على ضرورة التمييز ل مؤتمرات وندواتة عدعقدت 

  واإلقليمية دوليةال االتفاقياتالتمييز في إطار : أوالً 

توصف باإلرهاب، كما تطرقت  التيلمنع ومعاقبة األعمال  دولية اتفاقياتبوضع  دولاهتمت ال
ما يعاب على تلك لكن  ،لتزام بها لمنع اإلرهابيجب اال التيأيضًا إلى اإلجراءات الوقائية والجنائية 

الغربية  دولوهذا ما فتح المجال أمام بعض ال مسلحأعمال الكفاح ال شرعية ا ّلْم ُتشر إلىأنه االتفاقيات
ضعت و  كما، )2(باإلرهاب تحررتقوم بها حركات ال التي المسلحةوصف عمليات المقاومة ستغالل ذلك لال

الحركات تلك ألّن  ات اإلرهابيةمنظمقائمة الضمن  حماس والجهاد اإلسالميات مثل حزب اهللا و منظم
سواء في صورته االتفاقية أو  دولياللها، مع العلم أّن القانون  تهديداً  تمّثل المسلحةوأنشطتها 

 وصفهاعلى  تالعميات المتحدة األمريكية وٕاسرائيل ، غير أّن الواليضفي المشروعية على أعمالها)3(العرفية
سبتمبر عام  11إلرهابية خاصة بعد إسرائيل اا بذلك التغطية على أعمال م، وهدفهيةاإلرهابالحركات ب

مع إسرائيل تحالف استراتيجي من أجل القضاء على األمريكية الواليات المتحدة ، حيث عقدت 2001
  .)4(المقاومة الفلسطينية

العربية واإلسالمية تساند االتجاه  دولال ة وبصفة خاصةيغلبألكّن في المقابل، نجد دوال أخرى وهي 
، دوليال اإلرهاببين و  بينهاسعى إلى التمييز يو  المسلحةاّلذي يضفي المشروعية على أعمال المقاومة 

                                                           

   .27 ص، ، المرجع السابقفيصل المقداد )1(
  .107عبد الناصر حريز، المرجع السابق، ص  )2(
دار النهضة  ،)ط.د( ،الدوليةالقرارات الصادرة عن المنظمات  الدوليةمع دراسة لالتفاقيات  الدوليعبد العزيز مخيمر عبد الهادي، اإلرهاب  )3(

  .13، ص 1986 ،القاهرة، العربية
   .104عد عبد الرحمن زيدان القاسم، المرجع السابق، ص مس )4(
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 دوليالوأحكام القانون  دوليةالمعتبرة في هذا اإلطار باالستناد إلى المواثيق  تبذل جهوداً مازالت وبذلت و 
 دوليال اإلرهاببين  صريح التمييز شكلب برزتأ دوليةالالمواثيق في بعض  تورد يالتخاصة وأّن المبادئ 

على النحو  في إطار التمييزواإلقليمية  دوليةال االتفاقياتوعليه سنتعرض إلسهام ، المسلحةوالمقاومة 
  : التالي

   دوليةال االتفاقياتالتمييز في إطار  - 1

  :التالية واالتفاقيات نصوصالمن خالل  ار التمييزفي إط دوليةال االتفاقياتسنقف على دور   

  1979عام  رهائنلمناهضة أخذ ال دوليةالاالتفاقية  -أ      

ديسمبر  17بتاريخ  نيويوركها األمم المتحدة بأقّرت التي لرهائنالخاصة بأخذ ا دوليةالميزت االتفاقية 
بقدر ما تكون  «: أنه منها على )12( ت المادةنص حيث ،المسلحة والمقاومة دوليالاإلرهاب بين  1979

ك االتفاقيات سارية على توكوالت اإلضافية لتلو لحماية ضحايا الحرب أو البر  1949اتفاقيات جنيف لعام 
 رهائنال تسري أحكام هذه االتفاقية على فعل من أفعال أخذ ال، ...،من أعمال أخذ الرهائن عمل معين

 المسلحة، بما في ذلك النزاعات 1949ة في اتفاقيات جنيف لعام عرفالم المسلحةيرتكب أثناء النزاعات 
تناضل  التي 1977اإلضافي األول لعام توكول و البر المادة األولى من ب ذكرها في الفقرة الرابعة ورد التي

ا كما هحقة، ممارسة لعنصريالسيطرة االستعمارية واالحتالل األجنبي ونظم الحكم الضد  شعوبفيها ال
لميثاق  وفقاً  دولالبين  والتعاون وّديةللعالقات ال دوليالق األمم المتحدة وٕاعالن مبادئ القانون يجسده ميثا

  .)1( »األمم المتحدة
 المسلحة مقاومةاألعمال اإلرهابية والبين  مّيزت االتفاقية ، نستنتج أنّ )12(المادة  نص باستقراء

ة عنصريالهيمنة األجنبية أو االستعمارية أو ال الأشكمن  شكلفي مواجهة أي  تحررحركات ال اتمارسه التي
يرتكب  رهائنال تسري هذه االتفاقية على فعل من أفعال أخذ الأنه  ت علىأكد أنّ بمن أجل تقرير المصير، 

 1977اإلضافي األول لعام  وبروتوكولها 1949المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام  المسلحةأثناء النزاعات 
 التيذكرها في الفقرة الرابعة من المادة األولى من البروتوكول ورد  التي المسلحة بما في ذلك النزاعات

أخذ  عملياتت على عدم اعتبار أكد إذ ،السيطرة االستعمارية واالحتالل األجنبيضد  شعوبتناضل فيها ال
  .)2(تقوم بها حركات المقاومة من األعمال اإلرهابية التي رهائنال

  
  

                                                           

ْلم  أحمد عبد اهللا أبو العال، تطور دور مجلس األمن في حفظ )1( 321 ص، 2008دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  ،)ط.د(ين، الدوليواألمن الس.   
  .83، ص 2006دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)ط.د(، الدولي، اإلرهاب أحمد محمد رفعت )2(
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   1997لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام  ليةدو االتفاقية ال - ب     
، غير أنه يمكن القول بأنه ليس في المسلحةاإلرهاب والمقاومة بين  لم يرد فيها مباشرة التمييز

لمبادئ ميثاق األمم  وفقاً  المسلحةفي المقاومة  شعوبال حقب يمساالتفاقية ما يمكن تفسيره بأنه يمنع أو 
وق حقال يمسليس في هذه االتفاقية ما  « :في الفقرة األولى منها على أنه )19(دة ت المانص المتحدة، فقد

السيما مقاصد ومبادئ ميثاق األمم  دوليوااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول واألفراد، بموجب القانون ال
مم المتحدة، فإن تقرير المصير هو أحد مبادئ ميثاق األ حق، وبما أن »اإلنساني دوليالمتحدة والقانون ال

  .)1(المسلحةأحكام هذه االتفاقية ال تنطبق على أعمال المقاومة 
  اإلقليمية  االتفاقياتالتمييز في إطار  - 2

، أبرمت اتفاقيات المسلحةوالمقاومة  اإلرهاببين  التي عنيت بالتمييز دوليةإلى جانب االتفاقيات ال   
بين  خاص بمسألة التمييز شكلعنيت ب التيومحاربته، و  دوليلا اإلرهابذات صلة بمكافحة  إقليمية

االتفاقية اإلفريقية و  1998عام  االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهابمنها  المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاب
، وأخيرا 1999اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب عام  تعاونال منظمةاتفاقية و  1999لمنع ومكافحة اإلرهاب عام 

  :على النحو التالي أحكامها في مجال التمييز وردسن التي، و 2003عام  ة مفهوم اإلرهاب والمقاومةوثيق
  1969اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب عام تعاون ال منظمةاتفاقية  -أ      

من  المسلحة مقاومةموقفها من َمسَألة الّتمييز بين اإلرهاب وال ،التعاون اإلسالمي منظمةأوضحت 
جريمة تعُد  ال«: أنه ت علىنصلمحاربة اإلرهاب، حيث  منظمةمن اتفاقية ال) أ(الثانية الفقرة  المادة خالل

االحتالل والعدوان والسيطرة األجنبية من أجل مسلح ضد بما فيها الكفاح ال شعوبإرهابية حاالت كفاح ال
ال الموصوفة فعرجت من األأخقد االتفاقية تكون بذلك ، و  »دوليتقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون ال

لتقرير  شعوبكفاح ال ،المحتل األجنبي لالستعمار أو العدوانمسلح ضد الكفاح ال: باإلرهاب األعمال التّالية
باستثناء  دوليةالمحافل الكل  التعاون اإلسالمي طالبت والزالت تطالب في منظمةالمعروف أّن ، فالمصير

  .)2(االحتالل اإلسرائيليضد  المقاومة الفلسطينيةحرر من مفهوم اإلرهاب خصوصًا تحركات ال
  1998عام  االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب - ب   

  :على التوالي ، همااتجاهين أساسيين حول مفهوم اإلرهاببين  ثار جدل طويل
مقاومة المشروع ضد  عمل عنف يوجهكل  تجسد فييأولهما، يرى أّن اإلرهاب يمكن أّن  

قوى  داخليًا تمارسهعمًال يحتلها سواء أكان هذا العمل  التيالمجتمعات  حريرتمل على عاالستعماري وي

                                                           

  .138 -137عبد القادر زهير النقوزي، المرجع السابق، ص  )1(
  .163المرجع السابق، ص  ،تهاني علي يحي زياد )2(
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ات أو دول من خارج السلطة أو منظممارسه تاجتماعية وسياسية أو أفرد ناقمـون على السلطة أو كان عنفًا 
  . أو تدميره أو مقاومته هبالمجتمع المستهدف بالعنف، بهدف إلحاق األذى 

اإلرهاب والمقاومة المشروعة سواء كانت هذه المقاومة بين  ةجاه يرى ضرورة التفرقا، اتموثانيه
وعنف تمارسه مجموعات  غير مشروع أو كانت مقاومة لعدوانعنف ضد  نفسعن ال دفاعفردية كحاالت ال

  . )1(أو دول، وهي مقاومة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد أو دولة أو مجموعة دول
 ،المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  ةفقد دعت للتفرق ،ربية أخذّت باتجاه ثالثبالنسبة للدول الع

 ية، كماسياسفي بابها األول على أّن الجرائم اإلرهابية ال تعتبر من الجرائم ال العربية ت االتفاقيةنص لذا
يتم  شريطة أنّ  ؛باً إرها عديال  مسلحختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح البم تقرير المصيرعلى أّن  تأكد

ضد  الكفاح اّلذي تمارسه المقاومة الفلسطينية نواعتبرت أ ،)2(دولياللمبادئ القانون  وفقاً هذا الكفاح 
، ولكنها تمسكت بوصف دوليالوصف اإلرهاب ضمن  ال يمكن إدراجه مشروععمًال حتل اإلسرائيلي مال

سلطة والمجتمع باعتبارها أعماًال إرهابية دون الضد  ات أو أفرادمنظمأعمال العنف الداخلي الذي تمارسه 
   .النظر للدافع وراء هذه األعمال، وكان موقف الدول الغربية على العكس من ذلك

من أجل  دوليطلب عقد مؤتمر إلى العربي والغربي، دفع الدول العربية  ينالموقفبين  هذا التمايز
، وهو موقف تزامن مع انعقاد دوليرهاب اللإلرهاب قبل أي انخراط في مكافحة اإل دوليوضع تعريف 

، وسبق الحملة 1996لمكافحة اإلرهاب بحضور ثالثين دولة عربية وغربية عام  شرم الشيخمؤتمر 
وهو تمايز فرضته المخاوف من شن  ،2001سبتمبر عام  11األمريكية على اإلرهاب التي تلت هجمات 

  .)3(مة لها بحجة مكافحة اإلرهابالمقاومة الفلسطينية والدول الداعضد  دوليةحرب 
ومقاومة االحتالل تتسم بالوضوح على  دوليالاإلرهاب بين  ّن الرؤية العربية للتمييزنالحظ أ بهذا

 هما: مسألتين أهم تناولت هذه االتفاقية؛ فقد المستوى النظري من واقع االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب
ضد  مسلحفي الكفاح ال شعوبال حق، ومشروعية احيةنابية من مصطلح اإلرهاب والجريمة اإلره تحديد

 عديمن أجل تقرير المصير ال  شعوبأّن نضال العلى ت أكد كماأخرى،  احيةناالحتالل والعدوان من 
ت سبل دحدتعريفًا لإلرهاب، و مّرة  ألولو ضعت ا وُ أنه االتفاقيةيمكن أّن يحسب لهذه  وما، )4(إرهابياً عمًال 
  .تدوينه عبر االتفاقية ىجر لمكافحته وهو تعريف  بينها فيما التعاون

                                                           

  . 185ص المرجع السابق، أحمد فالح عموش،  )1(
   .120 -119المرجع السابق، ص محمد فتحي عيد، اإلرهاب والمخدرات،  )2(
   .53ص المرجع السابق، ئل التقنية اّلتي يستخدمها اإلرهابيون وطرق التصدي لها ومكافحتها، محمد فتحي عيد، األساليب والوسا )3(
   .193ص  المرجع السابق،محمد عيد الخربوطلي،  )4(
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، باعتبارها أعمال المسلحةبأعمال المقاومة  اإلرهاب تعريف هحقخشية االلتباس اّلذي يمكن أّن يلو 
من  المسلحةًا خاصًا يستثني أعمال المقاومة نص االتفاقية وضعتتشتمل على ممارسة العنف المشروع 

المشروع  دفاعال حقالعنف المشروع القائم على  قاعدةس هذا االستثناء على وقد تأس ،)1(وصف اإلرهاب
 فيأنه  ،وكما هو واضح ،)2(دوليةالته االتفاقيات نتضمالوضعية و  ت عليه القوانيننص اّلذي نفسن الع

 تنحو االستقالل نف سعياً  المسلحة في المقاومة شعوبال حقت فيه االتفاقية على تأكيد نص الوقت اّلذي
   .)3(مسلحالوسائل بما في ذلك ال مختلفالجريمة اإلرهابية عن حاالت الكفاح بصفة 

بمشروعية كفاح  أقّرتو  لمصطلح اإلرهاب تعريفاً ت قّدماالتفاقية العربية أّن نجد ما سبق، لخالصة 
نموذجا  تقدمباإلرهاب، وهي بالتّالي  شعوباالحتالل كما نفت بصفة مطلقة وصف كفاح الضد  شعوبال

بوضوح  دحدت الزالت ّلمْ  التيواإلقليمية في هذا المجال، بل سبق األمم المتحدة  دوليةالالتنظيمات كل  سبق
والكفاح  دوليالاإلرهاب بين  العربية في تبني تفرقة واضحة دولوبذلك تتضح نية الما هو اإلرهاب، 

نظرًا  ، وهو تفريق هام،مسلحوالكفاح ال دوليال اإلرهاببين  تفرققد  االتفاقية العربيةتكون بهذا  ،مسلحال
الغربية ى قو ال محاوالتيّسحب البساط أمام ألّنه و  اإلسرائيليالفلسطينيين في مقاومة المحتل  حقبالرتباطه 

  .دوليالباإلرهاب  المسلحةربط عمليات المقاومة ل
  1999االتفاقية اإلفريقية لمنع ومكافحة اإلرهاب عام  - ت      

ح أّن تعريف ايضإاإلفريقية مثلها مثل االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب على  حرصت االتفاقية
؛ فقد مّيزت )4(االحتاللضد  مسلحالكفاح الذلك  بما في شعوبكفاح ال نتضمأّن ياإلرهاب ال يمكن 

 ىت علنص المادة الثالثة منها، حيث خاللمن  مسلحرهاب والكفاح الاإلبين  صريح وواضح شكلاالتفاقية ب
تالل والعدوان االستعمار واالحضد  شعوبه التشناّلذي  مسلححاالت الكفاح ال إرهابياً عمًال  عديال «: أنه

كما أرفقت هذه االتفاقية  ،»دولياللمبادئ القانون  وفقاً تقرير مصيرها  حقيتها و األجنبي من أجل حر 
، 1999با في جوان الذي عقد بأديس أبا اعتماده في الدورة الثالثة لمؤتمر الوحدة اإلفريقية تمببروتوكول 

  .)5(ئيسي منه تعزيز تنفيذ االتفاقيةوكان الغرض الر 

                                                           

األجنبي  االحتاللمسلح ضد ال تعد جريمة حاالت الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح ال« :أنه جاء في المادة الثانية من االتفاقية )1(
، المرجع السابق، ص »مكافحة اإلرهاب« محمد محي الدين عوض،  :أنظر. »الدوليلمبادئ القانون  وفقاً وتقرير المصير  تحرروالعدوان من أجل ال

14 - 15.  
اإلرهاب والقرصنة  كتاب دراسة منشورة ضمن، »الدوليةاإلرهاب والقرصنة البحرية في ضوء أحكام الشريعة واالتفاقيات «علي حسن الشرقي،  )2(

  . 17، ص 2006الرياض،  كز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم األمنية،مر البحرية، الطبعة األولى، 
  .11زهران، المرجع السابق، ص  يجمال عل )3(
   .1999من اتفاقية المؤتمر اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب لعام ) أ/2(المادة  نص راجع  )4(
  .200جع السابق، ص علي لونيسي، المر  )5(
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  2003عام  وثيقة مفهوم اإلرهاب والمقاومة - ث      

اإلرهاب وأعمال الكفاح بين  ةحول التفرقمركز دراسات الشرق األوسط دراسة  أعد        
مية لمجموعة من إسال- رؤية عربية تمّثل التي، »ب والمقاومةوثيقة مفهوم اإلرها «: ب والمعنونة)1(مسلحال

 حقالجهود لحصر مفهوم اإلرهاب وعدم خلطه بكل  رغمأنه  ت اإلشارة فيها، إلىتم ،)2(العرب المفكرين
بسعيها  ،)3(كانت غير متعاونة إلنجاح هذه الجهوداألمريكية الواليات المتحدة أّن  أال المقاومة ومشروعيتها

تصنيف أعمال العنف وفق ما تشاء بلكي تنفرد بعد ذلك  ،يب المعايير وٕاحالل االنتقائية محلهاإلى تغي
والسيما بعد  مسلحوتصاعد اتجاه توسيع مفهوم اإلرهاب لديها ليشمل أعمال المقاومة والجهاد والكفاح ال

الواليات المتحدة  وضغط 1996، وٕاثر انعقاد مؤتمر شرم الشيخ عام )4(1993توقيع اتفاقية أوسلو لعام 
  .)5(اإلرهاب وصفبهدف إدانة أعمال المقاومة الفلسطينية تحت  األمريكية

 دوليال اإلرهاببين  التمييز حاولت ،ذكرهااالتفاقيات السابق ما سبق، نستنتج أن  خاللمن 
حركات  كفاح شرعيةعلى في معظمها  تأكد كما ،بينهماانتفاء الصلة على ت أكد فقد، المسلحةوالمقاومة 
ّلْم  ، مع ذلك نجد أّن بعضهاما يقوم به االحتالل داخل األراضي المحتلةكل  وجرمت المسلحةالمقاومة 

من األعمال اإلرهابية باستثناء االتفاقية العربية لمكافحة  المسلحةالمقاومة  أعمالما تستثني اأحك نتضمت
واتفاقية ، 1999لعام  دوليالاإلرهاب  اإلسالمي لمحاربةتعاون ال منظمةواتفاقية  1998اإلرهاب لعام 

 ىعنّلْم تُ  الغربية دول، وهذا يدل على أّن ال1999الوحدة اإلفريقية لمنع اإلرهاب ومحاربته لعام  منظمة
تحت السيطرة  تقعو  التي دولالبذلك بقدر ما عنيت  المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  َمْسَأَلة التفرقةب

يؤدي التمييز  التيوخاصة فلسطين  ،العربية واإلسالمية واإلفريقية دولحتالل بما في ذلك الاالستعمارية واال
  .اإلسرائيليالمحتل إرهاب ضد  ادافع عن أرضهباعتبارها ت مقاومتها شرعيةإلى التأكيد على  بينهما

تخضع َمْسَأَلة حاولت قدر اإلمكان أّن  قد العربية واإلسالمية دولباإلضافة إلى ذلك، نجد أّن ال
األخرى  دولته هيئة األمم المتحدة، عكس القّرر لّما  وفقاً  دوليالإرهاب الدولة إلى معايير العمل اإلرهابي 

                                                           
(1) Concepts of Terrorism & Resistance an Arabic-Islamic Understanding Amman – Jordan, May 2003, p 7. 

إعدادها بخمس مسودات وضعتها مجموعة من الخبراء من ست دول عربية، حيث كانت بداية المشروع فكرة بادر بطرحها مجموعة من مّر  )2(
، وقد أسهم في هذا الجهد حوالي 2001سبتمبر  11، إثر أحداث 2001ديسمبر  5مركز دراسات الشرق األوسط في األردن في تابعين لالخبراء 

  .عربيا مطروحا للتوقيع مشروعاً شخصية عربية من أكثر من أربع عشرة دولة، لتكون بذلك  96خمسين خبيرا عربيا، ووقع عليها ما مجموعه 
   .61المرجع السابق، ص  ،لعولمي وٕانهيار اإلمبراطورية األمريكيةفرغلي هارون، اإلرهاب ا )3(
 ،ةإعداد نخبة من المتخصصين، فلسطين والقضية الفلسطينية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوح )4(
  .552، ص 2008جمهورية مصر العربية، ، )ط.د(

 (5) Christian Chesnot et Joséphine Lama, Palestiniens 1948- 1998 (Génération Fedayin: De la Lute Armée à 
autonomie), édition autrement- collection mémoires, N°52, paris, 1998, p 9. 

  :على الموقع االلكتروني التاليمنشورة ، )ت.د( المنتدى الثقافي العراقي، دمشق،، »المقاومة ومفاهيم أخرى مقاربة« عبد الكريم العبيدي،  :وأيضاً 
http://www.darbabl.net/articles/news-  



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
164 

حقيق مأربها ومصالحها الخاصة، وأبرز دليل ذلك ستبعد من أجل تَ ترى أّن هذه الَمْسَأَلة يجب أّن تُ  التي
 تفاق على تعريفالغربية على منع اال دولإسرائيل وبعض الإلى جانب األمريكية الواليات المتحدة عمل 

الكفاح  كما رفضت استثناء ،تعريف اإلرهابضمن  لى رفضها إدراج إرهاب الدولةلإلرهاب، باإلضافة إ
  . همن تعريف مسلحال

  واإلقليمية دوليةال في إطار المؤتمرات والندواتالتمييز  :ثانياً 

واإلقليمية  دوليةالات منظم، بادرت بعض الالمسلحةوالمقاومة  اباإلرهبين  براز ضرورة التمييزإل
، نذكر منها بينهمابهدف التمييز  المسلحةوالمقاومة  دوليالمؤتمرات وندوات حول اإلرهاب ة عدإلى عقد 

  :ما يلي
  1972ندوة بروكسل حول تعريف اإلرهاب عام  - 1     

وضع  ةمحاول 1972عام المنعقدة اب لقد كان من انجازات ندوة بروكسل حول تعريف اإلره
معيار براءة الضحية، بمعنى أّن العمل  بينهاكان من  المسلحةعن المقاومة  معايير لتمييز العمل اإلرهابي

 دولبيد أّن نسبية المعايير وتعارض مصالح ال ،األشخاص األبرياءبين  إذا كان ضحاياه من إرهابياً  عدي
  .في هذا الصدد دمحداالتفاق على معيار دون  حال
  1975مؤتمر األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المدنيين عام  - 2     

مدينة جنيف عام المنعقد بناقش مؤتمر األمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المدنيين 
 من أعمال نوعينبين  مفهومه ووجوب التمييز واقترح محاولة لتحديد ،دوليالاإلرهاب  مشكلة 1975

بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو مادية، وأعمال ال ترتكب لتحقيق غايات شخصية  رتكبتالعنف، أعمال 
خدمة لقضية يؤمنون بها ويشعرون بااللتزام اتجاهها مثل أعمال المقاومة ٕانما و  ،أو مكاسب مادية لمرتكبيها

، الخاضع لها شعبمن الجزُء ضد  ةعنصرياالحتالل األجنبي والنظم التي تمارس تفرقة ضد  المسلحة
أعمال مشروعة بموجب هي بل  ؛حال من األحوالبأّي من قبيل األعمال اإلرهابية تعُد  وهذه ال يمكن أنّ 

  .دوليالأحكام القانون 
في المؤتمر أّن يكون  نو من األعمال، َرَأى بعض المشارك هذين النوعينبين  سبيل التمييز فيو 

 براءة الضحية هي أّن تكون ، في حين َرَأى آخرونبينهما زيميتال فيسم الحا المعيارالدافع من وراء العمل 
التقدير في أعمال هذا المؤتمر هي عدم إغفاله لظاهرة اإلرهاب  حقالمعيار، ولعل النقطة العملية التي تست



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
165 

ي تعتبر أو ما يسمى بإرهاب الدولة الذي تمارسه الدول االستعمارية والنظم االستبدادية والت منظمالرسمي ال
  .)1(السبب األساسي لتنامي العنف السياسي الداخلي والعابر للحدود

  1987 جانفيمؤتمر القمة اإلسالمي الخامس بالكويت في  - 3     
 خاللالخامسة  دورتهعقد في الكويت بمنال )التضامن اإلسالمي(حول ناقش مؤتمر القمة اإلسالمي 

، موضوع اإلرهاب م1987 جانفي 29إلى  26موافق ل ال/ه1407األولى  ىداجم 29إلى  26الفترة من 
من  شعوبنضال ال أّيدأنه  أال اإلرهاب أّن المؤتمر أدان رغم، و شعوبل النضابين و بينه  والفرق دوليال

  .)2(حال من األحوال جريمة إرهابيةبأّي ه يعتبر ولم  تحررأجل ال
 شأنب لمشاركين في المؤتمرالصادر عن ا) أ. ق(س  -20/ 5القرار رقم  برز هذا من خالل 

 تحريرو  من أجل قضاياها العادلة شعوبنضال البين و بينه  الخطوط الفاصلة معنى اإلرهاب وبيان تحديد
 ةالمشروع المقاومةاإلرهاب و بين  الرامية إلى طمس الفوارق المميزة محاوالتال أدان القرار ، حيث)3(أراضيها

 كذلكالمؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة،  منظمةوأحكام ميثاقي  يدولالاّلذي يتفق ومبادئ القانون  شعوبلل
 دوليالتحت إشراف األمم المتحدة لمناقشة موضوع اإلرهاب  دوليفكرة عقد مؤتمر  ُيؤّيدأنه  على أكد

   .)4(أراضيها تحريرة الثابتة و وطنيمن أجل قضاياها ال شعوبنضال البين و بينه  والتمييز

  1987في نوفمبر  عربي بعمانمؤتمر القمة ال - 4     
المملكة األردنية ذي عقدته الجامعة العربية بالقمة العربي الطارئ الّ  مؤتمرفي  المشاركونناقش 

أشكاله جميع ب وهوأدان دوليالموضوع اإلرهاب  1987نوفمبر  12إلى  8خالل الفترة الممتدة من  الهاشمية
الرامية إلى  محاوالتالعربية القاطع لل دوللى رفض الع واأكدو ، )5(في تقرير المصير شعوبال حق واوأيد

                                                           

بحوث مؤتمر  ،، إستراتيجية المقاومة الشاملة»الدوليالوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية في ضوء أحكام القانون « محمد شوقي عبد العال،  )1(
   .43ص ، 2007، مصر، )ن.د.د(، ، الطبعة األولى)2(سلسلة ندوات ومؤتمرات  ،تقديم أحمد يوسف أحمد ،المقاومة خيار أم ضرورة

  .54ص المرجع السابق، محمود زكي شمس،  )2(
لشروره وأسبابه التي تستهدف حياة األفراد  حدّ  ه ووضعبكل أشكالحول مكافحة اإلرهاب  دوليمن االقتناع بوجود إجماع  انطالقاً  أنه«: جاء فيه )3(

يتمكن  ة ومتفق عليهامحدد دوليةمعايير  توّفرلعدم  للسلب والضياع، ونظراً  شعوبالحقوق تلكاتهم وتعرض سيادة الدول لالنتهاك و األبرياء ومم
في وضع صيغ عملية تساعد على  دوليلضرورة التعاون ال ونظراً  بواسطتها القيام بالتمييز بوضوح بين اإلرهاب والنضال الوطني، دوليالمجتمع ال
الذي يتفق ومبادئ  شعوبالرامية إلى طمس الفوارق المميزة بين اإلرهاب والنضال المشروع لل اوالتالمحوٕاذ يدين  إلرهاب بصورة جادة،مكافحة ا
   :وأحكام ميثاقي منظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة، فإنه دوليالقانون ال

من أجل قضاياها  شعوبوالتمييز بينه وببن نضال ال دوليموضوع اإلرهاب التحت إشراف األمم المتحدة لمناقشة  دوليفكرة عقد مؤتمر  ُيؤّيد .1
  .أراضيها تحريرالوطنية الثابتة و 

  . » .....باإلرهابالمعنّية  الجهود المبذولة في األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب في إطار اللجنة المختصة ُيؤّيد .2
   :على الموقع االلكتروني التالي اإلسالمي، منشور تعاونع على قرار منظمة الطاللإل )4(

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KematMIsla/AKematMIslamy114_6-1.htm_cvt.htm  
   .44، المرجع السابق، ص )مقاومة اإلرهاب أم إرهاب المقاومة؟(فرغلي هارون، لعبة خلط األوراق  )5(
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القانون لمقاصد ومبادئ األمم المتحدة و  وفقاً في مقاومة االحتالل  شعوبال حقاإلرهاب و بين  المساواة
  .اإلنسانوق حقو  دوليال

لتحديد معنى تحت إشراف األمم المتحدة للسالم  دوليعقد مؤتمر إلى المشاركون كذلك دعا 
دائمة الالخمس  دولتشارك فيه الو مين العام األ، يدعو إليه شعوبنضال البين و بينه  والتمييز اإلرهاب

الفلسطينية  تحريرال منظمةمجلس األمن مع جميع أطراف النزاع العربي اإلسرائيلي بما فيها بالعضوية 
المادية والمعنوية ة مساعدوال دعمعلى ضرورة تقديم ال واأكد كماالفلسطيني،  شعبوالوحيد للالشرعي  الممثل

  .الفلسطيني في فلسطين المحتلة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي شعبللنضال المستمر اّلذي يخوضه ال
  1997عام  مؤتمر القمة اإلسالمي بطهران - 5     

خالل  )الجمهورية اإلسالمية اإليرانية( ر القمة اإلسالمي المنعقد بطهرانمؤتمفي المشاركون ناقش 
اإلرهاب وتمييزه «: عنوانتحت  1997ديسمبر  11- 9الموافق ل /هـ1418ان عبش 11إلى  9ترة من الف

 دوليال اإلرهاببين  نتيجة المؤتمر السابق وهي عدم الخلط نفسإلى  واوخلص »عن الكفاح المشروع
  . المسلحةوالمقاومة 
والقضاء على أشكاله بجميع على مكافحة اإلرهاب  دوليالالتوافق ضرورة ب اقتناعهممن  انطالقاً و 

األمم المتحدة لتحديد معنى  منظمةتحت رعاية  دوليإلى ضرورة عقد مؤتمر  المؤتمرون، دعا بهسباأ
س  -  8/ 53القرار رقم  وا، وأصدر وطنيال تحررفي سبيل ال شعوبنضال البين و بينه  اإلرهاب والتمييز

 دوليالة ومتفق عليها تيسر على المجتمع ددمح دوليةاّلذي أوضح من خالله ضرورة وضع معايير ) إ.ق(
 على ضرورة التعاونوا أكد كما ،)1(وطنيال تحررفي سبيل ال شعوباإلرهاب ونضال البين  أّن يميز بوضوح

مدونة قواعد بتأكيده  تمفي إطار ما  يفعل شكلفي سبيل اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة اإلرهاب ومنعه ب
س -43/7قرارها رقم موجب وافقت عليها القمة اإلسالمية السابعة ب التي ليدو الالسلوك لمكافحة اإلرهاب 

ترزح تحت نير االستعمار واالحتالل  التي شعوباألساسي والمشروع لجميع ال حقعلى ال واأكدو  ،)إ.ق(
  .األجنبي في مقاومة االحتالل وتقرير مصيرها

  1998مؤتمر االتحاد البرلماني العربي عام  - 6     

مدينة األقصر جنوب مصر بتاريخ بمؤتمر االتحاد البرلماني العربي اّلذي عقد  فيشاركون الم أكد
ومصادره وضرورة التصدي له من خالل أشكاله ، على إدانة اإلرهاب بجميع 1998عام  جانفي 14

ة تحت إشراف األمم المتحد دوليإستراتيجية شاملة، كما دعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى عقد مؤتمر 

                                                           

  .116جع السابق، ص المر إسماعيل عبد الفتاح عبد الباقي،  )1(
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أراضيها  تحريرمن أجل  وطنيا في الكفاح الهحقو  شعوبنضال البين و بينه  لتعريف اإلرهاب والتمييز
  .هاالمحتلة وتقرير مصير 

   2001الدوحة عام بالمنعقد  اإلسالمي لوزراء الخارجية المؤتمر - 7     
لمنعقد في الدوحة ا الدورة التاسعة الطارئة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجيةفي المشاركون  أكد
تقرير في  اهحقللوصول إلى  مسلحفي الكفاح ال شعوبال حقعلى  2001أكتوبر  10بتاريخ بدولة قطر 

 مستقّلةالفلسطيني في إقامة دولته ال شعبال حقه لالنتفاضة الفلسطينية و دعمعلى  أكد ، كماهامصير 
  . )1(اً منظم رسمياً وعودة الالجئين وٕادانة اإلرهاب اإلسرائيلي اّلذي يمثل إرهابًا 

  2002عام  دوليالإعالن كوااللمبور بشأن اإلرهاب  - 8     
دورته بالمؤتمر اإلسالمي  منظمةاألعضاء في  دولاعتمد المؤتمر اإلسالمي لوزراء خارجية ال          
االلمبور إعالن كو  «، 2002أفريل  3إلى  1كوااللمبور خالل الفترة من بعقدة ناإلرهاب المشأن الطارئة ب

بما في أشكاله بجميع صوره و  دوليالهذا اإلعالن أعمال اإلرهاب  حيث أدان، »دوليالالمتعّلق باإلرهاب 
للسلم  جدياً  تهديداً  شكليأنه  النظر عن دوافعه أو مرتكبيه أو ضحاياه، معتبراً  غضذلك إرهاب الدولة ب

مشروعية مقاومة العدوان الخارجي وكفاح  على أكداإلنسان، و وق حقخطيرًا ل ين وانتهاكاً دوليالواألمن 
 ، كماوتقرير المصير وطنيال تحررترزخ تحت السيطرة االستعمارية واالحتالل من أجل ال التي شعوبال

المشروع؛  مسلحالكفاح العن  هًا، يفرقدوليتفق عليه م دوليال شدد على الحاجة الملحة إلى تعريف لإلرهاب
اإلسالمية أو المقاومة الفلسطينية باإلرهاب مّما يشكل عقبة في  دوللومن ثّم، رفض أية محاولة لربط ا

لتصرف في إقامة دولته لغير قابلة الالفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه  شعبطريق الكفاح اّلذي يخوضه ال
  .المستقّلة

 قاطهانأهّم  من التيخطة عمل لمكافحة اإلرهاب لتنفيذ نقاط الأهّم  علىشاركة الم دولاتفقت ال
المقاومة المشروعة، بغية إدراجه في عن  هيفرق دوليالًا لإلرهاب دوليتعريف متفق عليه وضع العمل على 

تعمد  ،اإلسالمية بشّدة دولأدان وزراء خارجية الكذلك  .)2(دوليالاإلرهاب شأن مشروع االتفاقية الشاملة ب
ضد  يوميا هاترتكبها قوات التيعمال الوحشية الفلسطيني واأل شعبالضد  ةعسكريتها الإسرائيل تصعيد حمال

                                                           

   .168المرجع السابق، ص  ،تهاني علي يحي زياد )1(
موجهة إلى  2002أبريل  4المتعّلق برسالة مؤرخة في  2002أبريل  8مجلس األمن في  ،)A_56_911(أنظر القرار رقم  ،لمزيد من التفصيل )2(

البيان المتعّلق  :ص هذه الرسالة ومرفقيها وهمانلطلب من األمين العام تعميم المتضمنة ا ،األمين العام من الممثل الدائم للمالي لدى األمم المتحدة
  .كوثيقة للجمعية العامة ومجلس األمن، 2002عام  الدوليكوااللمبور بشأن اإلرهاب  وٕاعالنباألوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
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 دوليةكما تعهدوا بتوفير الحماية الالبشرية والمادية،  يؤدي إلى استفحال الخسائر؛ مّما الفلسطينيينالمدنيين 
  .)1( الالزمة للفلسطينيين ومضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للّصراع في الشرق األوسط

  2003لقمة اإلسالمي العاشر عام مؤتمر ا - 9     

المنعقد ) ةماألْ  تقدمدورة المعرفة واألخالق من أجل ( في دورته العاشرة القمة اإلسالميمؤتمر  أكد
على ضرورة  م2003أكتوبر  17–16 ل الموافــق/ هـ1424 انشعب 21إلى  20ماليزيا، خالل الفترة من ب

نضال بين و بينه  ة، لتحديد معنى اإلرهاب والتمييزاألمم المتحد منظمةتحت رعاية  دوليعقد مؤتمر 
  .وطنيال تحررفي سبيل ال شعوبال

 منظمةتحت رعاية  دوليعقد مؤتمر شأن ب) إ. ق(ق ّن  –7/ 10ر عن المؤتمر القرار رقم صدّ 
حيث ، وطنيال تحررفي سبيل ال شعوبنضال البين و بينه  األمم المتحدة لتحديد معنى اإلرهاب والتمييز

بما فيه إرهاب الدولة اّلذي أشكاله على مكافحة اإلرهاب بجميع  دولي أتفاق ثّمةأّن على التأكيد  يهجاء ف
 التيبرز األهمية أ، و شعوبالوق حقويعرض للخطر  دولحياة األبرياء وممتلكاتهم وينتهك سيادة ال يهددّ 

على اإلرهاب لّن تنجح ما ّلْم تتم  أّن الحرب من منطلق ،دوليالتكتسبها معالجة األسباب الحقيقية لإلرهاب 
تغذي اإلرهاب بما فيها االحتالل األجنبي ورفض أية محاولة ترمي إلى ربط اإلسالم  التيمعالجة البيئة 

ة ومتفق عليها تيسر على المجتمع محدد دوليةمجددًا على ضرورة وضع معايير  أكدباإلرهاب، و  مسلمينوال
الرازحة تحت السيطرة االستعمارية  شعوبلل تحررفي سبيـل ال المقاومةو اإلرهاب بين  ز بوضوحيميالت دوليال

  .أو االحتالل
ترزح تحت نير النظم االستعمارية  التي شعوباألساسي والمشروع لجميع ال حقعلى ال أكدكما 

 تحررنضال حركات ال خصوصاً ة واالحتالل األجنبي في مقاومة االحتالل وتقرير مصيرها عنصريوال
والمجتمعات  دولتشيع العنف واإلرهاب وتستهدف زعزعة ال التيأدان جميع األعمال اإلرهابية ، و وطنيال
ة عنصريمباشر أو غير مباشر كاالحتالل األجنبي وال شكلب دولترتكبها ال التياألعمال  بينهامن  التيو 

 شعوبلل ةالمشروع ومةالمقااإلرهاب و بين  الرامية إلى طمس الفوارق الجلية محاوالتوشجب ال ،والعدوان
األمم المتحدة، وأعرب  منظمةالمؤتمر اإلسالمي و  منظمةوأحكام ميثاقي  دوليالاّلذي يتفق ومبادئ القانون 

 شعوبنضال البين و بينه  تحت إشراف األمم المتحدة لتعريف اإلرهاب والتمييز دوليعن تأييده لعقد مؤتمر 
لتحديد معنى  دوليء إلى التأكيد على ضرورة عقد مؤتمــر األعضا دولودعا ال ،وطنيال تحررفي سبيل ال

أّن يقوم بالتشاور  ، كما طلب من األميّن العامتحررفي سبيل ال شعوبكفاح البين و بينه  والتمييز إلرهابل

                                                           

، »الفلسطيني شعبكوااللمبور يرفض الربط بين اإلرهاب وكفاح ال إعالن: د العدواناإلسالمية يدينون تصعي دولوزراء خارجية ال« أمجد معال،  )1(
  .16، ص 2002بريل أ 4بتاريخ  ،)47( عامال ،)16573(العدد رقم  ،تصدر عن الشركة األردنية للصحافة والنشر ،جريدة الدستور
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المؤتمر  منظمةعلى المستوى الوزاري للجنة  2003األعضاء باإلعداد لمؤتمر في عام  دولمع ال
    .إلعالن كوااللمبور للشروع في عملها األساسي وفقاً ت ئنشأُ  التياإلسالمي 

  2005ديسمبر  8 المنعقدة فيقمة مكة  -10     

على  واأكدمن مخاطر اإلرهاب، و  2005ديسمبر  8قمة مكة المنعقدة بتاريخ  فيالمشاركون  حذر
يع الجهود إلنهاء المقاومة المشروعة لالحتالل األجنبي، ودعوا إلى بذل جمبين و بينه  ضرورة التمييز

واستكمال االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من بقية  1967الفلسطينية منذ عام  يضااالحتالل اإلسرائيلي لألر 
تقرير للوصول إلى الفلسطيني  شعبلل الفعال دعموتقديم ال )425(رقم للقرار  وفقاً األراضي اللبنانية المحتلة 

   .)1(مستقّلةمصيره وٕاقامة دولته ال

  2005المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية عام  -11     

في ) دورة التكامل والتطوير(المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية في دورته الثانية والثالثين  أكد
 28 ل هـ، الموافق1426األولى  ىداجم 23إلى  21الفترة من  خاللصنعاء الجمهورية اليمنية المنعقد 

األمم المتحدة لتحديد  منظمةتحت رعاية  دوليضرورة عقد مؤتمر  م من جديد على2005يونيه  30إلى 
في ذلك إلى القرارات  مشيراً  ،وطنيال تحررفي سبيل ال شعوبنضال البين و بينه  معنى اإلرهاب والتمييز

الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر القمة ) إ.ق(س - 43/7خاصة القرار رقم  ،الصادرة عنه في السابق
الصادر عن ) إ.ق(س - 54/8، والقرار رقم دوليالمدونة سلوك لمكافحة اإلرهاب  أقّرت التياإلسالمي 

س الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين - 54/25الدورة الثامنة لمؤتمر القمة اإلسالمي، وكذا القرار رقم 
، والقرار دوليالمتابعة مدونة السلوك الخاصة بمكافحة اإلرهاب شأن للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية ب

 أقّرت التيللمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية  صادر عن الدورة السادسة والعشرينس ال- 59/26رقم 
وكذا االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية المنعقد  دوليالالمؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب  منظمةاتفاقية 

والصادر عن الدورة الطارئة  دولياإلرهاب الوكذا إعالن كوااللمبور حول  ،2001أكتوبر  10بالدوحة في 
  .)2(للمؤتمر اإلسالمي حول اإلرهاب

تكتسبها معالجة  التياألهمية  دوليالمكافحة اإلرهاب شأن ب )POL - 12/32(رقم القرار أبرز 
بين و بينه  برعاية األمم المتحدة لوضع تعريف لإلرهاب والتمييز دوليودعا مجددًا إلى عقد مؤتمر  هأسباب

                                                           

   .221ص المرجع السابق،  ،خالد إبراهيم عبد اللطيف )1(
 منظمةقّررت إنشاء لجنة وزارية منبثقة عن وقد ، 2002أبريل  3إلى  1الطارئة للمؤتمر اإلسالمي حول اإلرهاب خالل الفترة من عقدت الدورة  )2(
مكافحة اإلرهاب، وكذلك من أجل تكريس الفهم المتعلقة ب دوليةاإلسالمي مؤلفة من ثالثة عشر عضوًا من أجل تطبيق النصوص واالتفاقيات ال تعاونال

عن األشخاص من األذى اّلذي قد يطالهم جراء التدابير الوقائية  دفاعلإلسالم ومبادئه وحماية المسلمين من سائر مظاهر كراهية األجانب، والاألمثل 
وخاصة القرار رقم  دوليلمكافحة اإلرهاب، وكذلك مختلف القرارات الصادرة عن األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن بشأن مكافحة اإلرهاب ال

)1373(.  
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الرازحة تحت نير  شعوبفي هذا الصدد أّن كفاح ال القرار، وأشار وطنيال تحررمن أجل ال شعوبفاح الك
من األعمال عمًال أي حال من األحوال  شكلتقرير مصيرها ال يبا هحقو ها تحرر االحتالل األجنبي من أجل 

  .اإلرهابية
  خ�ل آراء الفقھاءن م المسلحة والمقاومة دوليالاإلرهاب بين  التمييز :الثاني فرعال

وعلى كيان وماهية ذاتية تميزه عن األخر،  دوليالواإلرهاب  المسلحةلمقاومة لمن أّن  رغمعلى ال
المفهومين من حيث المشروعية األمر اّلذي يجعلهما على طرف النقيض بين  التناقض الواضح الرغم من

واستخدام  بينهمالكن في ظل الخلط المتعمد  ،)1(ال طائل من ورائه للتفرقة لغواً  بينهماصور وجود اتصال تو 
المحتلة  شعوبحركات المقاومة ونضال ال اتهامو هذا الخلط في إطار سياسي وٕاعالمي لتشويه الحقائق 

 دوليال اإلرهاببين  تميز معايير وضع كان من الالزملذا ، )2(يهاعل إلرهاب واتخاذ ذلك ذريعة للعدوانبا
 تعرض العديد من الفقهاء لمحاولة التمييز من هذا المنطلق، )3(لمسلحةاالمقاومة و   عمل غير مشروعك

  .)4(فقيهينتمي إليها ال التيعناصر التمييز حسب اإليديولوجية أو الدولة  تحديد اختلفوا فيلكن  هما،بين
تثير الخلط واللبس عند التعامل معه  التي مسائلفقد ذهب اتجاه من الفقه إلى أّن اإلرهاب من ال

حيث  المكونة له تداخل العناصرب هتعدد تعريفاتت، ولذا )5(واإلعالم بعد استخدامه من قبل السياسيين ةخاص
ويكفي ، هضدلتشويه صورة المستهدف وتبرير اإلجراءات االنتقامية  دعائياً  اً الحسصف اإلرهاب و صبح أ

ألمريكية وٕاسرائيل لمفهوم الواليات المتحدة ابواإلعالم يين أّن نشير إلى التناقض في استخدام السياس
ذهب اتجاه ، و )6(ية في العالمحرر تاإلرهاب عند إشارتهم لحركات المقاومة الفلسطينية وغيرها من الحركات ال

ممارسات خالل نشوء ظاهرة اإلرهاب وتطورها، قد جاء من الغرب من القول، أّن  إلىمن الفقه العربي 
ه مقاييس ال يعترف بها لغيره نفساألخرى، ووضع ل بشعو جوهرها العدوان واالحتالل ونهب خيرات ال

مقاومة  أما ؛األساليب مشروعة في نظرهبكل فمثال مقاومة النازية والفاشية ، العالمي نظاموفرضها على ال
  .)7(إرهاباً  عدية والصهيونية في فلسطين عمل غير مشروع بل عنصرياالحتالل واالستعمار وال

                                                           

  .393ص المرجع السابق،  ،صورنعبد الفتاح سعد م )1(
   .45- 44محمد أحمد سويد، المرجع السابق، ص  )2(

(3) Thierry Myssan, 11 September 2001, L’effroyable Imposture, Edition Carnot, 2002, p 100. 
  .100مسعد عبد الرحمن زيدان القاسم، المرجع السابق، ص  )4(

(5) Stéphan Moulin, Révolution, Lutte Armée et Terrorisme, L’Harmattan, 2005, p 18. 
  . 52، ص 1993يناير  ،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،)ط.د(حسين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية،  )6(
  . 18، ص 1997بعة األولى، دار الشروق، القاهرة، الط ،)نموذج إسرائيل(اإلرهاب يؤسس دولة هيثم الكيالني،  )7(
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والمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  الف الفقه حول معايير التمييزتبرز اخت التيهذه بعض النقاط 
إلى بعض  ، فإّننا نشير هنابينهما لتأصيل التمييزت سع التيوعليه لتحليل مختلف اآلراء الفقهية  المسلحة
  :حو اآلتيعلى الن، الظاهرتينبين  لتكريس عملية التمييز والفصل وضعها الفقه التيالمعايير 

  الثقافي أو اإليديولوجي المعيار: أوالً 
وأعمال اإلرهاب بحسب فكر وثقافة  المسلحة تصنيف أعمال المقاومة مّن خالل هذا المعيار يتم

 فة؛ فإّنه يتمصنَ المُ ى قو مبادئ وأفكار المع توافق تال أفكاره تلك األعمال، فإذا كانت  تصنيفمن يقوم ب
الواليات المتحدة  ةوهذا ما نشهده اليوم من محاولعن المعايير اإلنسانية واألخالقية،  التصنيف بعيداً 

 همنفسعن  دفاعفي المقاومة وال مهحق االعتبار األخذ بعيناألمريكية اتهام المسلمين والعرب باإلرهاب دون 
  .وأرضهم

ال تنشأ من فراغ، بل تحمل برنامج  وطنيال حررتأّن حركات ال ،ليهع تأكيدجب الي ما غير أنّ 
هذا النوع من فإن  ،)1(حاالت معينةضمن  اإلرهابيالعنف  الستعمالقه ولو اضطرت عمل تسعى إلى تحقي

منه؛ إْذ  البدعتمد كخيار وحيد واضطراري الوقت إذا ما أُ  نفسفي  اً مبّرر و  مشروعاً العنف يمكن أّن يكون 
في  تاً ثاب يكون أصالً وال  ي تستدعيه ظروف معينةتحرر يكون أسلوبا طارئا على إستراتيجية العمل ال

 ، فخالل الحرب يمكن أّن تكون أعمال العنف الممارسة من قبل أفراد المقاومة)2(تحررإستراتيجية أية حركة 
يهدف إلى هد عزيمة  وفي مثل هذه الحالة يكون العنف واإلرهاب إجراءا تكتيكياً  ،االحتالل فعالةضد 

و عدالا يهدف أيضًا إلى إضعاف إرادة كم ،بينصفوف المحار بالخصم بواسطة الرعب اّلذي يمكن أّن يثيره 
  .)3(في القتال

 من شكالباعتباره  ،أو المحتلو عدالبث الخوف لدى لفي استعمال اإلرهاب والعنف  أشكالال ، إذاً 
إرهاب المقاومة المشروع وأعمال اإلرهابيين غير المشروعة بين  هناك فرق ؛، لذلك فإنّ )4(اإلرهاب أشكال
؛ ومن ثّم، فإّن أعمال العنف الثوري )5( ال يرتبط العنف بقضية عادلة أو مشروعة عندما غالباً تحصل  التي

على العنف اإلرهابي، لكن هذا ال يعني تبرير أعمال فعل  ردكعندما تكون خاصة ة مبّرر تعتبر مشروعة و 
أعمال تمارسها بعض الحركات المتطرفة كقتل الّنساء واألطفال وخطف المواطنين وممارسة  التياإلرهاب 

                                                           

   .224محمد وليد أحمد جرادي، المرجع السابق، ص  )1(
  .21، ص 27/05/2002، بيروت، جريدة السفير، »الحرب العادلة؟ أين هي...ومةبين اإلرهاب والمقا« سعود المولى،  )2(
 ،1993للطباعة والنشر، بيروت،  نية، دار الطليعة، الطبعة الثا)بعادها اإلنسانيةأو  بحث في أصول الظاهرة( أدونيس العكرة، اإلرهاب السياسي )3(

   .76ص 
  . 02، ص 26/09/2001، بيروت، جريدة المستقبل، »دور المقاومة في الحرب على اإلرهاب« محمد السماك،  )4(
  .44ص ، 1990عية للدراسات والنشر، بيروت، ، الطبعة األولى، المؤسسة الجامالدولياإلرهاب والقانون إسماعيل الغزال،  )5(
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التعذيب، فالعنف اّلذي يأخذ صيغة العمل اإلجرامي ال يجوز تبريره وٕاضفاء المشروعية عليه أيا كانت 
  . )1(دوافعه
   ين القانوني والسياسيالمعيار : ثانياً 

هو على من خالل معيارين أحدهما  دوليالاإلرهاب و  المسلحة المقاومةبين  حاول الفقهاء التمييز        
 األول يستند إلى قواعد القانون الدولي والثاني تتحكم فيه االعتبارات والمصالح السياسية،مجه النقيض ف

  :سنتعرض لهما على التوالي
  القانوني المعيار. 1

في إطار هذا المعيار بناء  دوليالوأعمال اإلرهاب  المسلحة تقوم عملية تصنيف أعمال المقاومة
 المسلحةا بعملية التعريف والتحديد الدقيق لمفهومي المقاومة نه رتبط األمري، و دوليالعلى قواعد القانون 

ال يمكن أّن هذا المعيار  أال ؛دوليالالمجتمع  في إطارواإلرهاب وشروط توافرهما في أية حالة تعرض 
تمنعها من القيام بعملية التصنيف  التيالكبرى على األمم المتحدة  دولبسبب هيمنة العليه االعتماد 

في تقرير مصيرها  شعوبال حق على أكد دوليالأّن القانون مع  ،من القواعد القانونية انطالقاً  الالزمة
ات، وهذا ما يجب التركيز عليه في يمن القرارات واالتفاق عديدمظاهره عبر ال ةكافوشجب أعمال اإلرهاب و 
أي وقت مضى أّن أّن الرأي العام العالمي أصبح يدرك أكثر من و خاصة ، عملية التصنيف المطلوبة

يجب أّن تحترم،  التيهي ال شريعة الغاب  دوليالّن مبادئ القانون أمقبولة و تعُد  ازدواجية المعايير ّلمْ 
الفلسطيني  شعبوعدالة السالم تحتم أّن ال تبقى فلسطين تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي وأّن ال يبقى ال

  .)2(في تقرير المصير هحقمن  محروماً 
وعدم مشروعية  األولىاإلرهاب مشروعية عن  المسلحةأعمال المقاومة ما يميز ا المعيار، لهذ وفقاً ف

 كاتفاقياتتنظم سير العمليات الحربية  التي دوليةالالمعاهدات  في وردشرط أّن ال تتعارض مع ما  الثانية
 حقالملاألول  لبروتوكولا، إضافة إلى 1949واتفاقيات جنيف األربعة لعام  1907و 1899الهاي لعامي 

 المسلحةعلى أعمال المقاومة  دوليةال شرعيةأّن التقيد بهذه االتفاقيات يضفي ال؛ إْذ )3(1977لعام  هاب
  .)4(تسعى إليها األمم المتحدة التيويحقق المقاصد  لتقرير مصيرهاالقوة في استخدام  حقويعطيها ال

                                                           

  .225محمد وليد أحمد جرادي، المرجع السابق، ص  )1(
   .225، ص 1999جان جورج دانيال، مؤتمر مدريد، الجزء األول، الطبعة األولى، دار نوبليس، بيروت،  )2(
  .220محمد وليد أحمد جرادي، المرجع السابق، ص  )3(
 .135بكر الطيار، المرجع السابق، ص أحمد محمد رفعت وصالح  )4(

See also: John Sigler, op- cit, p 04. 
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أعمال اإلرهاب اّلذي يعتمد على العنف  تختلف عن المسلحة؛ فإّن أعمال المقاومة تقدملّما  وفقاً 
الحرب قوانين إرهابيين إذا انتهكوا  ونّن أفراد المقاومة ُيصبحأ؛ و )1(دوليةال شرعيةمن دون االعتماد على ال

من  )51(من المادة  )2(في الفقرة ورد  ، كماالمسلحةتحّظر التعرض للمدنيين أثناء النزاعات  التي
بين  قرارات فرقت فيهاة عداألمم المتحدة أصدرت  منظمةكما أّن ، )2(1977بروتوكول األول لعام ال

واعتبرت أّن إنكار  وطنيال تحررعلى حركات ال شرعيةوأضفت صفة ال المسلحةوالمقاومة   دوليال اإلرهاب
  . القرارات تلك، وقد سبق لّنا وأّن فصلنا في )3(في تقرير المصير عمل إرهابي شعوبال حق
  اسيالمعيار السي. 2

 ثّمةفالسياسي،  االنتماءبناء على  دوليال وأعمال اإلرهاب المسلحةيقوم على تصنيف المقاومة 
ما يكون للعمل الواحد تفسيران على  اختالف جوهري حول مفهوم اإلرهاب يكمن في جانبه السياسي، فكثيراً 

جريمة، وهو في أنه  علىاإلرهاب تجب إدانته ومكافحته أعمال من  عملفهو حسب أحد التفسيرين  :األقل
  .)4(تقرير المصير حقو  شعوبلاوق حقالكفاح من أجل  أشكالمن  شكلالوقت ذاته حسب التفسير األخر 

لكونه يعتمد على اإلستنسابية  عرضة للتفسير المزدوج، المعايير كثرهذا المعيار من أ عدي
أكبر  تفسير الكثير من الحاالت، ولعل يوالمزاجية في عملية التصنيف؛ إْذ يفتح المجال أمام االزدواجية ف

 تفرض على األمريكية مثالالواليات المتحدة الفلسطيني، ف شعبضحية لهذه االزدواجية سيكون ال
ما تكافئ إسرائيل بين، يةاإلرهاببوطنهم أقسى العقوبات وتكيف أعمالهم  تحريرالفلسطينيين اّلذين يحاولون 

ها دعمبأبشع صوره، بل وت يفلسطينال شعبالة لإلرهاب في مواجهة المحتلة لألراضي الفلسطينية والممارس
   .)5(في ذلك

ه الواليات المتحدة األمريكية إلسرائيل في مجلس األمن تقدماّلذي  دعماليمكن التغاضي عن كما ال 
تستخدمها  التيمن خالل رفض أي قرار أو تقرير يدين إسرائيل وممارساتها، وكذا من خالل األسلحة 

ما نجد أّن اللوائح األمريكية لإلرهاب كانت سريعة في بينالمجاورة،  دوليل في عدوانها المستمر على الإسرائ
 وٕاتخاذا حركات إرهابية يجب محاربتها أنه مصنفة إياها شرعيةتمارس مقاومة  التي تحررالى قو إدراج 

                                                           

  .33، المرجع السابق، ص »ر المصيريلتقر  الدوليالمقاومة واإلرهاب في اإلطار « عبد الغني عماد،  )1(
  .221محمد وليد أحمد جرادي، المرجع السابق، ص  )2(
   .30، ص المرجع السابق، »ر المصيرياإلطار الدولي لتقر  واإلرهاب في المقاومة« عبد الغني عماد،  )3(
  .103مسعد عبد الرحمن زيدان القاسم، المرجع السابق، ص  )4(
  .31محمد مهدي شمس الدين، المرجع السابق، ص  )5(
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لجهاد اإلسالمي وحركة المقاومة الفلسطينية وحركة ا تحررال ةعلى رأسها حرك التيو )1(اهحقأقسى العقوبات ب
  .)2(اإلسالمية حماس في فلسطين وحزب اهللا في لبنان

  معيار الدوافع والغايات: ثالثاً 
 ؛ فإّنه يتعينالمسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  مشتركالقاسم هو الإذا كان استخدام العنف 

 أهم العنف، لذا ًيعتبر هذا المعيار من ء إلىوراء اللجو واألهداف والدوافع  ةمن حيث الغاي بينهماالتفرقة 
 سالحيلجئون إلى الإنما ، حيث أّن أفراد المقاومة دوليالواإلرهاب  المسلحةالمقاومة بين  معايير التمييز

عن أرض اآلباء واألجداد وهم يتحملون من أجل ذلك الكثير من دفاعًا ة وطنيبدافع من مشاعرهم ال
أعمال المقاومة الصادرة ؛ فإّن ون أرواحهم فداء لوطنهم، ولذلكمقدضطهاد ويالصعاب ويلقون العنف واال

 عدلذلك فإّن الفعل ال ي، )3(تحركهم التيعنهم يجب النظر إليها على ضوء الدوافع واألهداف النبيلة المجردة 
حيث  ،حررتالي ف شعوبعن حقوق ال دفاعإذا كان الباعث عليه ال دوليوبالتالي ال يجرمه القانون ال ،إرهاباً 

  .)4(االتفاقية والعرفية دوليطبقا ألحكام القانون القوة يكون األمر هنا متعلق باستعمال مشروع لل
فئاته وطبقاته تلتف حول حركات بكل  شعبة المشروعة فإّن أفراد الوطنيوفي ظل هذه الدوافع ال

 ؛تأكيد تهمة اإلرهاببكل نفي عنها ي اً وطني مّما يضفي على هذه الحركات بعداً  وطنيال تحررالمقاومة وال
 يةسرائيلاإلالصحافة ه الحقيقية هذباعترفت وقد  ،)5(المقاومةحركات هو اّلذي يحرك  وطنيذلك أّن الدافع ال

إّن الشيء األهم من أي شيء أخر في  «: آرييه جرونيكاإلسرائيليين  ، حيث يقول أحد الصحفييناهنفس
نواعلى عكس اإلرهابيين؛ فإّن رجال حزب اهللا ّلْم  أنه مواجهة إسرائيل لحزب اهللا، هو ليستطيعوا  ُيكو

في ظل غياب أنه  اللبنانيين؛ ذلك السكان المحليينة مساعدمن خالل  أال إسرائيلضد  االستمرار في حربهم
  .)6( »ون إلى إرهابيينلتحو فإّن مقاتلي حرب العصابات ي ،يشعبال تأّييدمثل هذا ال
ببعض األعمال اإلرهابية نتيجة سياسة أو  المسلحةأعمال المقاومة  اختلطت لوحتى هنا،  منْ 

 انطلقت منهعن اإلطار العام اّلذي  األعمال األخيرة بعيداً  تلكدعاية إعالمية؛ فإّنه ال يمكن النظر إلى 
هي  ف اإلرهابيإذا كانت الغاية من العنأنه  ؛ ذلك)7(تحركها واألهداف المبتغاة منها التياألسباب والدوافع و 

                                                           
(1) Frédéric Neyrat, op-cit, p 10. 
(2) Christian Chocquet, op-cit, p 22. 

  .394ص مرجع السابق، ال ،عبد الفتاح سعد منصور )3(
المجلة ، »الدوليةوقرارات المنظمات  الدوليوتحديد مضمونه من واقع قواعد القانون  الدوليحول تعريف اإلرهاب « ، عبد العزيز محمد سرحان )4(

   .174ص  ،1973 ،)29(المجلد  ،الدوليالمصرية للقانون 
  .123- 122 ص المرجع السابق،يزيد ميهوب،  )5(
  .105ص المرجع السابق، يوسف محيسن،  محمد حسن )6(
  .123 ص ، المرجع السابق،يزيد ميهوب )7(
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 شرعيةضفي على أعمال مقاومة االحتالل الوي اً وطني فإّن هذا العنف ُيصبح واجباً  االحتاللمن  تحررال
  .)1(غير مشروععمًال رهاب اإلجعل من يوفي ذات الوقت 

 دوليال اإلرهاببين  لالختالف إبرازاً يضيف هذا االتجاه، أّن عنصر الهدف يبدو أكثر العناصر 
 ، فإذا كان الهدف)2(ته يرتبط بالهدفشرعيفعل اإلرهاب أو عدم  شرعية تحديدألّن  لمسلحةاوالمقاومة 

االحتالل، لكون ضد  صفة اإلرهاب كما هو الحال بالنسبة للحركات المناضلة العملتسقط عن  مشروعاً 
صبح تسمية اإلرهاب المشروع؛ فال يُ ضمن  ويدخل دوليةالواألعراف قوانين أعمالها مشروعة حسب ال

فتسقط هنا صفة  ؛المحتل بتمكينه من االستقالل شعبإلرادة الو عدالممكنا إلخضاع  جريمة أو أسلوباً 
إلقناعه بضرورة العدول عن عمليات و عدالالجريمة عن فعل اإلرهاب ويأخذ صورة اإلخافة واإلرعاب لزجر 

  . )3(مشروعإرهاب غير ضد  المحتل، وهنا نكون أمام إرهاب مشروع شعبقمع واضطهاد ال
ولكنه ال على الهدف،  توّقفته تشرعياإلرهاب أو عدم  شرعيةيرى أّن ألّنه  ؛هذا االتجاه محل نظر

على  بينهماوٕاّن كان يحاول التمييز  ؛المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  يميز بصورة دقيقة وشاملة
الهدف  ناحية، ليس من المسلحةومة أننا نرى أّن الفعل اإلرهابي يختلف عن المقا أال أساس الهدف،

منها األسباب ومدى قبول الرأي  بينهمافحسب، بل أّن هناك عناصر أخرى تؤخذ في االعتبار عند التمييز 
 رغم، المسلحة، كما أّن هذا االتجاه ساعد على إمكانية اختالط اإلرهاب بالمقاومة يةقانونال شرعيةالالعام و 

  .)4(فتح الباب أمام إمكانية خلط األوراق واألفعالذلك تحكمه، ك التيوقواعده منهما تعريفه المستقل كل أّن ل
  اإلنساني دوليالمعيار مدى توافق أعمال المقاومة مع قواعد القانون  :عاً برا

ألّنه  ؛المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  مييزًيعتبر هذا المعيار من المعايير الحاسمة في الت
اإلنساني، وعلى اعتبار أّن  دوليالمع قواعد القانون  المسلحةافق أعمال المقاومة يسمح بقياس مدى تو 

في  حّرةالمقاومة ليست حركات كما سبقت اإلشارة إليه؛ فإّن  ،دوليةحروب هي ة وطنيال تحررحروب ال
تنظم سير  لتيالقواعد لبل يقع على عاتق أفرادها االلتزام بالخضوع  ؛قيد أو شرطدون  القتال وسائل اختيار

اإلرهاب اّلذي ًيعتبر بين  يجب التمييزأنه  إلى رادينوفكما أشار العالم البلغاري ، )5(العمليات الحربية

                                                           

  .106إسماعيل الغزال، المرجع السابق، ص  )1(
  .103مسعد عبد الرحمن زيدان القاسم، المرجع السابق، ص  )2(
  .15، المرجع السابق، ص )نموذج إسرائيل(اإلرهاب يؤسس دولة هيثم الكيالني،  )3(
   .104، ص المرجع السابقبد الرحمن زيدان القاسم، مسعد ع )4(
   .121ص  المرجع السابق، يزيد ميهوب، )5(
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 دوليالاإلرهاب بين  ينبغي أّن نفرقأي  شرعيةلها مطالب  التيية حرر تال الحركاتبين ع و و شر مغير عمًال 
  .)1(المسلحةالمقاومة  حقو 

 تقّرر اّلذي تحكمه قواعد الحرب في مقابل العنف غير المشروع اّلذي  الرجوع إلى مفهوم العنفب
  :، نجد أّن هذا المعيار يعتمد على أمرينغير مشروع إرهابياً عمًال اعتباره النصوص القانونية 

 المسلحة، فأفراد القوات ياً نظام يتعّلق بوضع الشخص اّلذي يرتكب العنف؛ إْذ يجب أّن يكون مقاتالً : األول
غير مكفول  حقوهذا ال ،األعمال العدائية مباشرةفي االشتراك ب حقلهم ال مسلحبعة لطرف في النزاع الالتا

  .إرهاباً  همأعمال اعتبارالقانون ويجوز  نفإّنهم ينتهكو  ،ذلك رغمألشخاص آخرين وٕاذا لجأ هؤالء إلى العنف 

يتم  أنّ  البدّ  ؛مشروعاً استخدام العنف  ، فلكي يكون)2(يفرضها قانوّن الحرب التيااللتزام بالقيود : الثاني
أّن  لهم قانوناً  حقذين يالّ  المسلحةالحرب، وبالتالي فإّن أفراد القوات  يفرضها قانون التيتزام بالقيود االل

حماية فئات وخاصة قواعد  هم إرهابيين إذا ما انتهكوا قوانين الحربنفسقد ُيصبحون هم أ ،يستخدموا العنف
  .المسلحةالمتعلقة بأساليب ووسائل الحرب في النزاعات  تلكو من األشخاص معينة 

فخير نموذج في الوقت الحالي المقاومة  ،المسلحةإذا أردنا تطبيق هذا المعيار على المقاومة 
وبذلك ترفع عن  ؛المعيارين يبكل المحتل اإلسرائيلي تلتزم ضد  الفلسطينية، فحركات المقاومة الفلسطينية

خالل ضوابط قانون الحرب  ي هؤالءكما يراع م؛ب اّلذي تحاول إسرائيل إلصاقه بهأفردها صفة اإلرها
  .نيعن اإلرهابي مالمشروعية ويفرقهصفة  أعمالهم؛ مّما يضفي على االحتاللضد  ةعسكريهم اللياتعم

إذا أنه  مشروعية مقاومة االحتالل؛ ذلكلضمان يستند هذا المعيار على القيود األساسية  كذلك،
يخضع لضوابط أنه  ، بل)3(مطلقاً  في مقاومة االحتالل مشروع؛ فإّن ذلك ال يعني اعتباره حقاً  حقكان ال

اإلنساني، وبالتالي فإّن انتهاك قواعده وقيوده وعدم االمتثال له يفقد حركات المقاومة  دوليالوضعها القانون 
المدنيين واألهداف المدنية والمقاتلين بين  التمييز قاعدةوعليه تعتبر ، )4(إلى إرهاب هاأعمال تحّولتها وتشرعي

؛ وٕاّن تغاضى أصحاب )5(اإلنساني دوليالقواعد القانون أهّم  في إطار العمليات الحربية ةعسكريواألهداف ال
المفهومين ويقف بين  إلى الخلط ذلكيؤدي سم هحقاستعمال بأو في حال تعسفهم قوانين عن تلك ال حقال

  .دوليال واإلرهاب المسلحةالمقاومة ن بي دون التمييز بوضوح ودقة

                                                           

   .227، ص 1986 ،)ن.ب.د(، الطبعة األولى، -أكاذيب وحقائق- عبد الرحيم المقداد، اإلرهاب  )1(
  .47محمد أحمد سويد، المرجع السابق، ص  )2(
   .396 صالمرجع السابق،  ،عبد الفتاح سعد منصور )3(
  . 60، ص 1992القاهرة،  ،)ن.د.د( ،)ط.د(، ترجمة عفاف معروف، »بين الوهم والمغاالة والواقع: أساطير إرهابية« بيتر سي سيدربرج،  )4(
شورات الّلجنة من ،)ط.د(، )مسلحإسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع ال(اإلنساني العرفي  الدوليدراسة حول القانون  ،جون ماري هنكرتس )5(

  .752ص  المرجع السابق،، العام الدوليالوسيط في القانون ، أحمد أبو الوفا :وكذلك. 30ص ، 2005مارس  ،)ن.ب.د(للصليب األحمر،  الدولية
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، لهذا المعيار، وما يرد عليهما من استثناءافتراضين  )Peter Soderberg( دربرجو بيتر س قّدم وقد
  :هما

 ةعسكريعلى عدم اعتبار أعمال العنف المميز الموجه إلى األهداف اليقوم  :األولاالفتراض 
هو إمكانية أّن ُيصبح الهجوم على األهداف  االفتراضهذه والمقاتلين إرهابًا، واالستثناء الوارد على 

ة، فُيصبح إرهابًا من ّنوويوالمقاتلين عند نقطة معينة على قدر من الالتمييز كما في الحرب ال ةعسكريال
  .حيث األثر وٕاّن ّلْم يكّن من حيث القصد

إلى المدنيين  لموجه عمداً اعتداءات العنف غير المميز ا على اعتبار فيتأسُس  :الثاني االفتراض أما
ء على المدنيين إذا وصل لحد في كون االعتدا تمّثليفاالستثناء الوارد عليه  أما ؛واألهداف المدنية إرهاباً 

الهدف والوسيلة، ال ًيعتبر إرهابًا، ويتعّلق هذا االستثناء باألهداف المدنية غير  اختيارمن التمييز في  معين
 دوليالالقانون  بموجب قواعدة قّرر وشرط تمتعها بالحماية الم نةحصاالفة فقد صتالَبِرْيَئة، لكونها 

يمكن توجيهها نحو المدنيين غير األبرياء مثل العمالء  المسلحةوهذا يعني أّن أعمال المقاومة ، )1(اإلنساني
تعُد  لتياممن يعملون لصالح االحتالل، كذلك األهداف المدنية ذات العالقة بإدارة االحتالل  والجواسيس

  .)2(إرهاباً تعُد  وال شرعية تعتبرفي هذه الحاالت أعمالها فغير َبِرْيَئة كالمستوطنات اإلسرائيلية، 
  والمشروعية شرعيةالمعيار المستمد من فكرة ال :خامساً 

في العالقات القوة ر استعمال تحظ التياآلمرة  دوليةالالقانونية  قاعدةيرتكز هذا المعيار على ال
المحتلة والمعترف  شعوبمن طرف الالقوة استعمال  حقلمعاصرة واالستثناءات الواردة عليها ومنها ا دوليةال

مشروع ومعترف به من  حق؛ ومن ثّم، فإّن مقاومة االحتالل )3(الفلسطيني لنيل استقالله شعببه اليوم لل
قواعد والقرارات تؤكد أّن اإلرهاب أّن هذه الحين  ، فيدوليةالوالقرارات والمواثيق  دوليالقواعد القانون خالل 

وتبرز أهمية هذا الضابط في حال ممارسة المقاومة  ،دوليةجريمة  شكلعمل غير مشروع وي دوليال
بصفة  شرعيةالعلى يتصف عالوة  حق، فهذا الاله منظمةال دوليةالللقواعد القانونية  وفقاً  المسلحة

باعتبار أّن هذا األخير جريمة  دوليال س فيه عن اإلرهابال لب شكلالمشروعية، األمر اّلذي يبعده ويميزه ب
  .)4(دولية

إذا كانت فكرة اإلرهاب ترتكز على  « :أنه عبد العزيز سرحانهذا المنطلق يرى األستاذ من 
حاالتها غير المشروعة، وبهذا المدلول ال يكون األمر بين  ؛ فإّنه يجب التفرقةقوةاالستعمال غير المشروع لل

                                                           

  .61- 60ص  بيتر سي سيدربرج، المرجع السابق، )1(
   .625ص  المرجع السابق، هيثم موسى حسن، )2(

(3) Nathalie Cettina, op-cit, p 27. 
   .394 -393ص المرجع السابق،  ،عبد الفتاح سعد منصور )4(
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قيم ت القوة عمال للـــففي نطاق هذا القانون األخير هناك حاالت است، أو الداخلي دوليالى القانون عل جديداً 
بين  انقر فأو المال، كما أّن القانون الجنائي والدستوري ي نفسعن ال دفاعلمسؤولية والعقاب مثل حالة الا

في القانون عند تعريف اإلرهاب ار ، وهذا ما يجب أّن يؤخذ باالعتب»ية وغيرها من الجرائمسياسالجرائم ال
  .)1(دوليال

والمشروعية من  شرعيةمعيار المستمد من فكرة الأصحاب العتقد أّن الرأي الراجح، ما توصل إليه ن
أّن أي عمل أو أسلوب أو ممارسة تهدف فقط وبالدرجة األولى إلى " :والذي مفاده ريشكمحمد عزيز  م بينه

ا للخطر أو أّن يكون من شأنها أّن تؤثر سلبًا على عالقات الدول يجب تهديد أرواح األَبِرياء وتعريضه
 ضمرتكبيه ما داموا يرتكبون مثل هذا العمل أو األعمال بمحهوّية بغض النظر عن  إرهابياً عمًال اعتبارها 

 مواية أو زعتحرر ة وطنيلو بثوا الدعاية على أّن هذا العمل عملية حتى بق تصور وتصميم ام وعن سإرادته
  .)2("نفسمسبق عن ال دفاعأنه 

 دوليال اإلرهاببين  للتمييز ودقيق محددوضع معيار من  البدأنه  صل إلىن، تقدممّما  انطالقاً 
تمارسها  التيأعمال العنف المشروعة بين  أّن المعيار القانوني السليم للتمييز حقوال ،المسلحةوالمقاومة 

في الحالة األولى  نكونمشروعية، حيث اليقوم على أساس إنما اإلرهاب؛ بين و  المسلحةحركات المقاومة 
، وعلى على العكس من ذلك في الحالة الثانية نكونأمام وضع يحميه القانون ويرفع عنه صفة الجريمة، و 

 ،مشروعيةالاإلرهاب والمقاومة المشروعة هو معيار بين  ذلك فإّن المعيار األبرز اّلذي نؤكد عليه للتمييز
 مقاومة العدوان ويوّجه وأاألرض وٕانهاء االحتالل  تحريريتم بهدف  المسلحةالقوة استخدام كل  أنّ بمعنى 

حاٍل من األحوال، بل ينبغي بأّي ه الحظر أو التجريم شملأّن ي نيمكوال  محتل هو مقاومة مشروعةالضد 
  . ما عدا ذلك فهو إرهابكل تأييد، و الو  دعمالأّن يحظى ب

  نيالثا المبحث

  المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  نطاق الفصل 

يرون أّن  المسلحة مقاومةالحركات ون ُيؤّيدذين لّ عسيرة في بعض المواقف، فا التمييز مشكلةتبدو 
 ونيل مطالبها، في االستقالل اهحق لوصول إلىتتسم بالعنف وسيلة مشروعة ل التيأنشطتها السيما تلك 

 ال تتسم بالعنف غير مشروعة وأعمال التيتلك حتى الحركات  تلكما يرى جانب أخر أّن أنشطة بين
تتضح الفوارق بصورة حتى  غير مشروعوما هو  مشروعما هو بين  فإّنه يجب وضع الحدود ؛لذا ،إرهابية

 المسلحة والمقاومةاإلرهاب بين  الحدود الفاصلةمن المناسب البحث في أنه  إزاء ذلك نجد، موضوعية
                                                           

  .174 - 173ص  المرجع السابق، ،عبد العزيز محمد سرحان )1(
   .637 -636ص  المرجع السابق،هيثم موسى حسن،   )2(
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 نعرض إلى، ثّم ذين يكافحون االستعمار واالحتالللّ ال اعمحيث أّن أعمال اإلرهاب ال يمكن مقارنتها مع أ
المسموح بها في هذا القوة ود حد إبراز يجبأنه  ؛ ذلكالمسلحة اإلرهاب والمقاومةبين  عدم الخلط ضرورة
  :، على النحو التاليهابتبعد عنها وصف اإلر  التيو  المسلحة المقاومة إطار

  األول طلبالم

  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  الحدود الفاصلة

ضد  المقاومةالمشروع في  حقالبين  نقطة الفصل تحديد من الصعبأنه  أّن نشير بدايًة، البدّ 
منهما يعتمد على  كل في أنّ  المسلحةوالمقاومة  دوليال يتشابه اإلرهابالعمل اإلرهابي؛ فقد بين االحتالل و 

 ، كما قد يتشابهان في الطابع السياسي اّلذي يغلف أنشطة)1(العنف كوسيلة في الوصول إلى غاياته وأهدافه
ن إلى القضاء على هدفافي الخفاء وي النويعم، )3(يتميزان بفاعلية الوسيلة والمفاجأةكذلك ، )2(منهماكل 

تميزها عن  التيكيانها الخاص بها وماهيتها الذاتية  لحةالمسللمقاومة أّن  أال ؛قوةوسائل البكل الخصم 
عن اإلرهاب اّلذي يعتمد على العنف من دون االعتماد على  المسلحةتختلف المقاومة إْذ ،)4(اإلرهاب

ود حد ؛ ومن ثّم وضعبينهماالفوارق األساسية أهّم  ىعل نقفاالجتهاد لكي  نامن هنا حاول ،دوليةال شرعيةال
اّلذي يمارسه اإلرهابيون،  غير المشروعالمقاومة والعنف حركات ف المشروع اّلذي تمارسه العنبين  تفصل

  :ا يليلم وفقاً 
  المسلحة والمقاومة ياإلرهاب حيث مقومات النشاطالفوارق من  :الفرع األول

وتفصلها عن  تهارعيشب المسلحةالمقاومة احتفاظ  تكفل التي ساسيةاألمقومات للتعرضنا وأّن سبق 
والعنف  المسلحةالمقاومة بين  الفوارق األساسية دحدبموجبها تتإْذ  ،رها من األنشطة غير المشروعةغي

  : على النحو التالي بإيجاز هعرض لنسوف اإلرهابي غير المشروع، وهذا ما 
  يشعبحيث عنصر الطابع الالفرق من  :أوالً 

لدى قطاع  )5(ي نجد أّن هناك رغبةية، ففي الوقت اّلذشعب ةعسكريطبيعة  المسلحةالمقاومة تكتسي 
 ثقافية جمعيات أو تنظيمات سياسية أو اقتصادية أوطبقاته واتجاهاته وفئاته من  مختلفب شعبمن أبناء ال

                                                           

لنيل شهادة الماجستير في العالقات  تعدأ ، رسالةمسلحوتميزه عن الكفاح ال الدوليمفهوم اإلرهاب في القانون ، عمر محمود سليمان المخزومي )1(
مقاومة اإلرهاب أم إرهاب (فرغلي هارون، لعبة خلط األوراق : أنظر أيضا .55ص ، 1997معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ، الدولية

  .52، المرجع السابق، ص )المقاومة؟
ليبيا، السودان، الصومال، الطبعة األولى، الشركة الجديدة للطباعة : ضد دوليال التدخلو  الدوليةجمال حمود الضمور، مشروعية الجزاءات  )2(

  .192، ص 2004 ،األردن -والنشر، عمان
   .137عامر وهاب خلف العاني، المرجع السابق، ص  )3(
  .199ص المرجع السابق، يزيد ميهوب،  )4(
  .238ماجد ياسين الحموي، المرجع السابق، ص  )5(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
180 

لها  أنواع المساعدات وتقديم يد العونها بشّتى تمساعدو  المسلحةمام إلى صفوف المقاومة ضفي االن
جمعيات لها طابعها السري أفراد أو يستند إلى عمل اإلرهاب  أنّ  ،نجد في المقابل، )1(لمواجهة المحتل

 تأّييدال يحظى بأنه  أال ؛)2(أّن يأخذ الطابع العسكري من الممكنكان الشديد الّتعقيد والخصوصية، وٕاذا 
المقاومة  أفراديدافع عنها  التيذات القضية اإلرهابي هي يدافع عنها  التيالقضية ت لو كانحتى ي شعب

 ،)4(يشعب تأّييدوال تحظى ب شعوبالكل  قبلمستهجنة ومنتقدة من  اإلرهاب عملياتأّن بل  ،)3(حةالمسل
 المنخرطين؛ ف)5(هضد شعبلذلك بمجرد بدء العمليات اإلرهابية تبدأ مقاومة ال لهة مساعدبحيث تنعدم أدنى 

غير مشروعة أو  هدفهم الحصول على مغانم خاصةو في الجماعات اإلرهابية تحركهم دوافع عدوانية 
 ،)7(، بل هم فئة خارجة عن القانونشعبحال من األحوال أفراد ال بأي؛ وال يمثلون )6(بغرض السلب والنهب

حركات ضد  إرهابيعمل أي  ضف إلى ذلك أنّ ، أهم المستهدفون من عملياتهم شعبوقد يكون أفرد ال
   .جرم وخائنالمقاومة يعامل صاحبه كمُ 

لعب يسي اّلذي رئيال عاملباعتباره ال ،يشعبعلى النشاط ال المسلحةومة حركات المقا ،ذلكتستند ك
اّلذين  شعبمن حيث كيفية التعامل مع أفراد ال ينفسخاصة إذا ما تسلحت بالتدريب المادي وال ألهما دورال

ي إلى ذروته عند قيام شعبال دعميصل القد و  ،المسلحةعمليات المقاومة  نطاقيوسع من ؛ مما يمثلونهم
البشرية  هإمكانياته المادية والمعنوية ومحاولة مضاعفة جميع إمكانياته االقتصادية وقدراتكل  بتوجيه شعبلا
 تجسيداً  عديي شعبال دعم، وعليه يمكن القول أّن ال)8(الوحدات المقاتلة دعمد في حركات المقاومة ليالتجنب

  . )9(المسلحةالمقاومة  حركاتتلك لعنصر المشروعية اّلذي تتمتع به 
ة، وهذا الوصف يشمل وطنيتّتصف بال تحريروحروب ال المسلحةإضافة إلى ذلك، أّن المقاومة  

ا أنه يتعّلق باإلقليمية في ممارسة هذه األعمال؛ أي :أحدهما مادي واألخر معنوي، فالجانب الماديبين نجا
يعني  ؛المقاومة حركات قيامافع وراء يتعّلق بالهدف والد :تباشر داخل إقليم الدولة المحتلّة، والجانب المعنوي

                                                           

  .202مور، المرجع السابق، ص جمال حمود الض )1(
(2) Pettiford Lioyd & Harding David, Terrorism, The New World War, Arcturus publishing Ltd, London, 2003, p 
58. 

   .109ص ، المرجع السابق، خليفة عبد السالم الشاوش )3(
، 2010اإلسكندرية، ، منشأة المعارف ،)ط.د(، )أهدافه عالجه -أنواعه - ابهأسب–نشأته  -تعريفه( الدوليهبة اهللا أحمد خميس بسيوني، اإلرهاب  )4(

  .76ص 
(5) Pettiford Lioyd & Harding David, op-cit, pp 58- 59. 

  .162ص رمزي حوحو، المرجع السابق،  )6(
  .37المرجع السابق، ص عبد الناصر حريز،  )7(
   .110 -109خالد كريم المشاقبة، المرجع السابق، ص  )8(

(9) Pettiford Lioyd & Harding David, op-cit, p 59. 
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األرض واالستقالل ومن ثّم تتجّرد هذه الجماعات من  تحريرهو  المسلحةدافع حركات المقاومة يكون أّن 
  .)1(تمّيز الجماعات اإلرهابية التيالمصالح الخاصة والدوافع األنانية 

حيث من فصل بينهما ي دوليال اإلرهابو  المسلحةي من المقاومة شعبخالصة القول أّن الموقف ال         
في  شعبإلرادة ال باعتبارها تجسيداً  شعبومساندة ال دعماألولى تحظى بفمنهما، كل  األثر المترتب على

واالستقالل والتخلص من براثن االستعمار واالحتالل، والثاني يحارب ويقاوم من قبل  الحّريةالحصول على 
  .اإلنسانوق حقل اً ّصارخ اً المجتمع المستهدف باعتباره انتهاك

  الفرق من حيث الهدف: ثانياً 
؛ المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  فرقتبرز ال التيًيعتبر عنصر الهدف من أكثر العناصر         

العمل أو  شرعية تحديد ، ذلك أنّ )2(ونطاقه همن حيث مضمون اً بين اختالفاً  منهماَ كل  إْذ يختلف الهدف في
سقطت صفة  مشروعاً أو غير مشروع، فإذا كان الهدف  مشروعاً ه نفسه يرتبط بكون الهدف تشرعيعدم 

أّن العنف المستخدم من  باعتبار، )3(المسلحةتقوم بها حركات المقاومة  التياإلرهاب عن عمليات العنف 
عن طريق  لوٕاجباره على الخروج من اإلقليم المحتو عدلل ةعسكريالالقوة تدمير قبل أفرادها يهدف إلى 

مع وجود  وعدماً  وجوداً  المسلحةالمقاومة  حقوبهذا يدور  ،)4(تطيل بقاءه التي ةعسكريتعطيل أنشطته ال
لحملها على  لحتالاالسلطة حركات المقاومة تتجلى في الضغط على  أهدافف  ،)5(االحتالل األجنبي

وافع االنتقامية والالإنسانية كالقتل في حين تكمن وراء األفعال اإلرهابية الدالخروج من اإلقليم المحتل 
  .)6(سلم اإلنسانية وأمنهاضد  وبهذا ًيعتبر جريمة ،دوليةالوالتخريب وٕاحداث خلل في العالقات 

، وهي تعتمد في )7(هدف إلى تحقيق االستقاللت التي شعوبثابت لل المسلحةالمقاومة  حقأّن ما ك        
المقاومة  لحركات ةعسكريك قوات العدو، وبالتالي فاألهداف الالمادي والبشري إلنها ينذلك على الجانب

رتدوا الزي إباألسلحة سواء  دججينوأفراد جيش االحتالل الم ةعسكريال األماكنفي تنحصر  المسلحة
فرض االنسحاب عليه من خالل إيقاع أكبر عدد من الخسائر وٕارباك يتم  حتىوذلك  العسكري أو ّلْم يرتدوه،

                                                           

  .193 -192الوطنية، المرجع السابق، ص  تحريرإمام حسنين خليل، اإلرهاب وحروب ال )1(
  .23، المرجع السابق، ص - إسرائيل نموذج–هيثم الكيالني، اإلرهاب يؤسس دولة  )2(

(3) Christian Chocquet, op- cit, p 39. See also: Gerald Rellick, Terrorists or Resistance Fighters: America’s 
Dilemma in Iraq, Daily News Headlines Digest, 03/16/06, p 02, Available at: 
 http://www.informationclearinghouse.info/article12355.htm 
(4) March, J, L, National Resistance Movement Versus Terror, the wide lane press, New York, 2001, p 10. 

  . 98ص  ،2008 ،عمان، دار أسامة للنشر التوزيع ،)ط.د(، الدوليري، اإلرهاب شكمحمد عزيز  )5(
(6) Bernard Ravenel, op- cit, p 94. 

   .118 -109خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )7(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
182 

 ،)1(ياسية على الدولة المحتلةوالس ةعسكرييريد بموجبها فرض هيمنته ال التي ةعسكريخططه ال قواته وٕافشال
  .)2( مواله وممتلكاتهألوال  شعبة إلى الوطنيوبهذا ال تتعرض المقاومة ال

 فال تكون مشروعة إذاَ  ؛لوطناتحقيق مصلحة  هاهدف ةوطنييجب أّن تبقى غاية المقاومة ، كذلك        
لحصول على المال أو من خالل الضغط لن يكون الغرض من ورائها ابتزاز المحتل أتها مادية، ككانت غاي

نشأت المقاومة من أجلها وهي طرد المحتل،  التية وطنيعلى المحتل لعقد صفقات جانبية خارج الغاية ال
  .)3(وطنيفهي بذلك تحقق مأرب شخصية وتبتعد عن العمل ال

إلى قوات االحتالل، بل  دائماً  ييتصدى اإلرهاب؛ فال ينفسى الجانب اليعتمد عل دوليالاإلرهاب  أما
المدنية  األهدافبين  المدنيين األبرياء والممتلكات العامة والخاصة وال يميزاألحيان يستهدف في غالب 

ل ، فهو عم)4(أفراد المجتمعكافة  مّما ينجم عنه خلق حالة من الّرعب والفزع في نفوس ةعسكريال األهدافو 
؛ فالذي يحرك اإلرهابيين دافع )5(ةمحددانتقامي وغير مشروع موجه في العادة إلى وجهة غير معلومة وغير 

أو  خاصةالعدوان أو تحقيق مكاسب ومصالح مادية خاصة أو ألجل االبتزاز للحصول على مكاسب 
عام أو األهداف القومية ة أو الصالح الوطنيدون أّن يكون لها أي ارتباط بال بغرض السلب والنهب والترويع

  .ما يكون ضحايا األعمال اإلرهابية من المدنيين غالباً ، و )6(أبشع صور السلوك اإلنساني استخداممن خالل 
هو أّن أعمال اإلرهاب تنفذ بطريقة  المسلحةعن عنف المقاومة  دوليالكما أّن ما يميز اإلرهاب 

هب إلى أبعد من الضحايا ، ولتحقيق ذلك فهو قد يذاهرعب للفت االنتبلدعاية وخلق جو من البغرض امثيرة 
بين  التمييز؛ فإّن عدم ، وبالتالي)7(ثانوية أو غير ذات صلة باإلرهابيين إلى ضحايا في الواقع الفعليين

 المسلحة المقاومةحركات أّن حين  الضحايا الفعليين والجمهور المستهدف هو الّسمة المميزة لإلرهاب، في
 الوصول إلىإنما الهدف المباشر؛  الضحية ليستألّن  وعدلل ةعسكرية وهي القوات الددمحلديها أهداف 

  .)8(تحررال

                                                           
(1) March, J, L, op- cit, p 14. 
(2) Reise  . N.F, The Nature of Militant Terrorist Forces, Howard press, London, 1996, p 7.  

مفهوم اإلرهاب بين الواقع األمني المأمول "حول إلى الندوة العلمية  قّدم، بحث م»المقاومة بين الواقع والمأمولحق «فهد بن عبد العزيز الغفيلي،  )3(
  .03ص  ،م7/12/2011الموافق ل ه10/12/1433 ، بتاريخمعة نايف العربية للعلوم األمنية، جا"يةسياسوالعوامل ال

(4) Reise.N.F, The Characteristics and Functions of  Terrorism, the free press, New York, 2001, p 10. 
  .153، ص 2006 ،األردن ،دار عالم الثقافة والنشر والتوزيع ،ىالطبعة األول ،المقاومة واإلرهاب من منظور إسالمي ،علي عبد القادر القرالة )5(
ص ، 2009، ، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية)ط.د(، )دراسة تحليلية(أسامة محي الدين، جرائم اإلرهاب على المستوى الدولي والمحلي  )6(

452.   
(7) Bruce Hoffman, op- cit, p 201. 
(8) Dal Lamagna, op- cit, p 04.  
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الواقعة تحت  شعوبمن قبل الالقوة ستخدام الة بمجرد اإلشارة مسلحأمام مقاومة  ال نكونكذلك 
 في حين ،)1(تصدي لهالسيطرة االستعمارية أو التهديد بالتصدي للغزو األجنبي أو تنظيم أعمال المقاومة لل

سوة بالجريمة اإلرهابية االيجابية، حيث أّن مجرد أُ لممارسة األعمال اإلرهابية القوة التهديد باستخدام  عدي
األفراد أو المجتمع بين  بل ويكفي إلثارة حالة من الرعب والفزع ،من شأنهالقوة التهديد باستخدام 

  .)2(المستهدف
أّن حين  في ،دف األساسي لحركات المقاومة اّلذي ال تساوم فيهكما أّن تحقيق االستقالل هو اله

كان الدافع اّلذي ينطلق منه  ؛ وٕاذاَ ل المساومة باعتبارها أهداف مادية في غالب األحيانتقب يأهداف اإلرهاب
أّن  أال ؛دوليالوهو الدافع اّلذي شملته معظم التعريفات المقترحة لإلرهاب  سياسياً  المسلحةأفراد المقاومة 

  .)3(يمكن مساواته بدافع اإلرهابوال  ةوطنيالمصلحة الب مرتبط المسلحةالدافع السياسي في حالة المقاومة 
  الفرق من حيث المشروعية :ثالثاً 

والمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  قر فت التياألساسية العناصر أهّم  منكذلك عية ًيعتبر عنصر المشرو     
، وهو )5(عنف مشروع له أساس قانوني المسلحةمن قبل حركات المقاومة  العنف المستخدمف، )4(المسلحة

هي إنما  وطنيال تحررمن أّن حركات ال انطالقاً الغير قابل للتصرف في تقرير المصير،  شعوبال حق
 دوليالته مبادئ القانون أكد ، وهذا ما)6(ها وأوطانها من االحتاللشعوب تحريرية تسعى إلى شعبات منظم
اتجهت إلى إضفاء المشروعية على المقاومة  التي دوليةالته القرارات دعم، كما )7(دولياله خبرة العمل وبلورت

عمل غير  تحريرحركات الضد  العسكري أو العنف التدّخلاعتبرت الجمعية العامة أّن ، كذلك المسلحة
عمل  تحررحركات الالمادي والمعنوي ل دعمأّن تقديم الحين  ، فيدوليالمشروع ومحرم في القانون 

  .)8(قانوني

                                                           
(1) Reise. N, F, The Characteristics and Functions of   Terrorism, op- cit, p 21. 
(2) Marie-Hélène Gozzi, op- cit, p 45. 

  .621ص  المرجع السابق،هيثم موسى حسن،  )3(
  .76ص يوسف كوران، المرجع السابق،  )4(
  .03ص المرجع السابق، فهد بن عبد العزيز الغفيلي،  )5(
  .365، ص 1994 ،، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ،)ط.د(المعاصر،  الدوليبن عامر تونسي، قانون المجتمع  )6(
  .202، المرجع السابق، ص جمال حمود الضمور )7(
) 2728(، القرار رقم 30/11/1970بتاريخ  )3649(القرار رقم : وهي على التواليلجمعية العامة لألمم المتحدة، الصادرة عن اقرارات الراجع  )8(

بتاريخ  )3246(، القرار رقم 30/11/1973بتاريخ  )3070(، القرار رقم 18/12/1972بتاريخ ) 3034(، القرار رقم 06/12/1971بتاريخ 
العنفية  الوسائل حّتىحق بكل ت على قانونية النضال والكفاح لبلوغ هذا الأكد حيث، 16/12/1977بتاريخ ) 22/17(، القرار رقم 29/11/1974
  .منها
ص ، 2006وممارسات الدول، الطبعة األولى، مطبعة العشري، مصر،  الدوليبين القانون  الدولي، مكافحة اإلرهاب محمود حجازي محمود :أنظر
80.  

Voir aussi: Jean Christopher Martin, op-cit, pp 70 708 -7 . 
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  :، تتأتى من العوامل والظروف اآلتيةالمسلحةة وطنيتحظى بها المقاومة ال التي شرعيةالو     
عن  دفاعمن االحتالل األجنبي وال هحرير تألنها تريد  ،لها شعبال دعمو  تأّييدب المسلحةتحظى المقاومة  - أ

 . في الداخل شرعيةن الها تمنح درجة كبيرة مواستقالله، لذا فإن  سيادته
المحتل لتقرير مصيره،  شعبفي كثير من األحيان السبيل الوحيد أمام ال المسلحةقد تكون المقاومة   - ب

تؤّكد أّن االستعمار واالستيطان هما  التيقوم عليها ميثاق األمم المتحدة، ي التيته المبادئ أكد وهذا ما
 .ألول بطل الثانيفلو انتفى ا ،الّسبب الّرئيسي في وجود المقاومة

التسلط على من  االحتالل، وتمنعهى قو ْم وطغيان وجبروت ظل من شعبال المسلحةتحمي المقاومة   - ت
 .)1(شرعيةة بالوطنيوفرض الهيمنة المطلقة عليه، لذا تتمتع المقاومة ال شعبال
بلدها  تحريرفي  حققواعد األمم المتحدة تمنحها الألّن  في الخارج شرعيةبال المسلحةالمقاومة تحظى   - ث

 .)2(في تقرير مصيرها حقمن االحتالل واالستعمار وتخولها ال
دان مُ  فعلبل هو  ،قانونييفتقد إلى أي سند باعتباره  شرعيةال يمنح صفة ال دوليالاإلرهاب  أما        

رض كما يع ،اس وترويعهم أو بدافع االنتقامالنبين  الرعبزرع هدف معين هو ليرتكب  ،)3(ومجرم قانوناً 
فيستوي أّن  ،يام بالعملـــباعث اّلذي دفع الفاعل للقـيهم بعد ذلك الوال  ،خطرـحياتهم وأمنهم وممتلكاتهم لل

قانون بموجب ال دوليةجريمة فهو  ،)4(ذلك غيرأو  أو انتقامياً  اً عنصريأو  أو دينياً  كون الباعث سياسياً ـي
ومعاقب عليه بمقتضى قواعد القانون  مدانأنه  كما، )5(مخالف لجميع األعراف والعقائد والشرائعو  دوليال
الصادر ) 147/32(قرار رقم الته الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل أكد وهذا ما، )6(الجنائي دوليال

ومظاهره من أخطر أشكاله على أّن اإلرهاب بشّتى مجلس األمن  أكد كما ،)7(1977ديسمبر  16في 
له بغض النظر عن  رمبر ين وأّن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي ال ليدو الم واألمن تهديدات للسلال

 .)8(دوافعه
                                                           

(1) Bruce . F.S, op-cit, p 55. 
(2) Ibid, p 53. 
(3) Barthélémy Courmont, op-cit, p 99. 

   .19 - 18 ص ،المرجع السابقعلي حسن الشرفي،  )4(
   .29، ص 2010دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ،)ط.د(، )دراسة مقارنة(عالء الدين زكي مرسي، جريمة اإلرهاب  )5(
  .111منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  )6(
دراسة نظرية (الدولية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئ القانون الدولي العام  شرعيةرب اإلرهاب الدولي والح، رجب عبد المنعم متولي )7(

  .419المرجع السابق، ص ، )تطبيقية على األحداث الدولية الجارية
Voir aussi: Jean Christopher Martin, op- cit, p 71. 

 4في ) 1618( والقرار رقم 2003جانفي  17بتاريخ ) 1455(قرار رقم ال :نذكر منها ،العديد من قراراته االطالع علىهذا ما يظهر من خالل  )8(
 17بتاريخ  )2129(رقم قرار وال ،2009ديسمبر  17بتاريخ ) 1904(رقم  والقرار ،2005سبتمبر  14في ) 1624( قرار رقمال، و 2005أوت 

 )2133(رقم  قرار مجلس األمنو  2014جوان  17بتاريخ  )2161(رقم قرار ال وكذا ،2014ان جو  17بتاريخ ) 2160(رقم قرار ، وال2013ديسمبر 
   .2014يناير  27بتاريخ 
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وطموحاته في  شعبأماني الضد  تقف هاألن شرعيةاإلرهاب صفة الى قو ال تمنح  ،مّن جهة أخرى    
وتحطم طموحاته وتجمد نشاطاته أكثر مّما تقوم  شعب، بل تحارب ال)1(االحتاللقوى  االستقالل وال تحارب

 تعمد استهدافيأكثر مّما المدنيين  تعمد استهداف المواطنيني يعلى أّن اإلرهاب فضالً االحتالل، قوى  هب
من الخلف عن طريق التأمر  اطعنهيقوم بو  ةوطنيال وفتورع عن االندساس في الصفياالحتالل وال قوى 
  .)3(ييناإلرهاب تأّييديعزف عن  ما غالباً  شعبفإّن ال ،لذا والحال هكذا، )2(اعليه

 دفاعمن االحتالل أو لل تحررلل شعوبتمارسها ال التي المسلحةالمقاومة تكون ، مقدترتيبا على ما ت
ا في تقرير مصيرها عمل مشروع، بالتالي ال تتصف بأية صفة من صفات اإلرهاب وال يمكن أّن هحقعن 

حتالل، بل أّن حرمان لوضوح هدف عمليات المقاومة وهو إزالة اال)4(تدخل في زمرة أعمال اإلرهاب
 دعم قّدممن يكل  ؛ فإنّ ذلكإلى  واستناداً ، )5(أنواع اإلرهاب بشعا في تقرير مصيرها من أهحقمن  شعوبال

فإّن تقديم  ،مشروع، مقابل ذلك يكون عمله المسلحةمادية كانت أم معنوية لحركات المقاومة ة مساعدأو 
   .)6(دوليةال شرعيةلقواعد ال ّصارخع وانتهاك للحركات اإلرهابية عمل غير مشرو  دعمو ة مساعدأي 

عنف تقوم ألّنه  المقاومة الفلسطينية عمل غير مشروعضد  اإلسرائيلي الموجهالعنف يكون  ،بهذا
وذلك لتوافر  ،)8(رهاباإلوال يمكن أّن يوصف ب)7(مشروعما العنف الفلسطيني هو عنف بينبه دولة احتالل، 

بل أّن ما تقوم به القوات اإلسرائيلية ، المقاومة في حركات دوليالد القانون تها قواعقّرر  التيجميع الشروط 
بما مّما يبرر للفلسطينيين مقاومة هذه األعمال بشّتى السبل  من قتل وتخريب واعتقال هو اإلرهاب بعينه

  .)9(المسلحةالقوة استخدام  في ذلك
  القتالية عملياتالها ضدتوجه  التيى القو الفرق من حيث عنصر  :عابرا

الضحية أو الجهة المستهدفة، فإذا نظرنا إلى  ناحيةعن اإلرهاب من  المسلحةتختلف المقاومة 
عدو أجنبي فرض ضد  توّجه اأنه ، لوجدنا)10(المسلحةها عمليات المقاومة ضدتجري  التيى قو عنصر ال

                                                           
(1) Barthélémy Courmont, op-cit, p 100. 
(2) Bruce, F, S, op-cit, p 60. 

  . 106، ص 1988ية، دار النهضة العربية، القاهرة، الفلسطيني، الطبعة الثان تحريرلمنظمة ال الدوليعبد اهللا األشعل، المركز القانوني  )3(
(4) Christian Chocquet, op- cit, p 39. 

   .292ص  ،2005 ،لبنان ،الحقوقيةمنشورات الحلبي  ،الطبعة األولى ،عنها الدولية، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية إبراهيم الدراجي )5(
  . 108السابق، ص  خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع )6(

(7) Lanciné Kaba, op-cit, p 121. 
صورية عباسة : أنظر أيضا. 92، ص 2002دار الكتاب العربي، الجزائر،  ،)ط.د(، الدوليمفهوم اإلرهاب في القانون ، ثامر إبراهيم الجهماني )8(

  .93ص ، 2011، العدد الثاني، الجزائر، حث القانونيالمجلة األكاديمية للب، »الجديد الدولي نظاماإلرهاب والمقاومة في ظل ال«دربال، 
، الدوليالمجلة المصرية للقانون المعاصر،  الدوليرجب عبد المنعم متولي، الفرق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  )9(

   .302ص ، 2004، العدد الستون، القاهرة، الدوليالجمعية المصرية للقانون 
   .202 جمال حمود الضمور، المرجع السابق، ص :وأيضاً  .162ص حوحو، المرجع السابق،  رمزي )10(
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توجه إلى ها ، فإنّ )1(تقاللّن هدفها النهائي هو االسأ اعتباروب ،على أرض الوطن ةعسكريالالقوة وجوده ب
خروج من حتل وتجبره على المأو الو عدالمن شأنها أّن تدحض  التي ةعسكريوشبه ال ةعسكرياألهداف ال

ثابتة قوى  إلرهاب؛ فإّنه عادة ال توجدا بالنسبة أما .)2(المدنيينضد  توجه تلك العمليات يمكن أن وال اإلقليم
توجيه رسالة للخصم بغض النظر عن رهابي لإلحية، المهم بالنسبة ال يبالي بالضألّنه  ألهداف اإلرهابي

ال  فيهم اَألْبِرياء بقصد نشر الّرعب والخوفضد  ما توجه العمليات اإلرهابية غالباً الضحية المستهدفة، و 
كون يوبالتالي قد  ،)3(همتستجيب لرغباتحتى السلطة ضد  لصفتهم الشخصية، لكن كوسيلة الستغالل ذلك

  .)4(ينلعمليات اإلرهابيهدفًا  عادة يين األبرياءالمدن
قد اقترف ألّنه  ،المسلحةللمقاومة  مباحاً هدفًا  الحسًيعتبر المستوطن حامل الأنه  تجب اإلشارة إلى

 نفسعن طريق االستيطان وفي القوة فهو اغتصب األرض ب ،مركباً  ماً ااإلقليم المستعمر إجر  شعب حقفي 
المستوطن ؛ فإّن وبالعودة إلى الوضع في فلسطين، )5(في السالم حتليم الماإلقل شعب حقالوقت أهدر 
 جيشمثله مثل ال سالحيحمل لل هباعتبار  ،لحركات المقاومة الفلسطينية مشروعاً هدفًا ًيعتبر اإلسرائيلي 
ل يمكن أّن ينخرط في صفوف الجيش للقتال في أية لحظة؛ ومن ثّم فإّن النيأنه  على فضالً اإلسرائيلي، 

   .)6(تقرير المصير حقو الشرعي  دفاعال حق :هماقانونيين، وممارسة لحقين  مشروعاً عمًال  عديمنه 
   الفرق من حيث التنظيم :خامساً 
وتيارات سياسية تؤمن بأفكار قوى  من حيث انتمائها إلى أحزاب أو منظمةتكون حركات المقاومة        

ة عدة يأخذ وطنيأّن تنظيم المقاومة ال علماً  ،الوصول إليهاتبغي  التيهداف األوقيم تدفعها إلى تحقيق 
  : أهمها ما يأتي لعل ،اتجاهات وسبلة عده في نفسسياقات ويعبر عن 

 .)7(تغيرها مهما تغيرت األوقات والمواقفوال  بأفكارها وقيمها ومتمسكة بها منظمة المسلحةالمقاومة   - أ
 .من االحتالل تحررلل مسلحتمد الكفاح العياّلذي  ،بسياق عملها منظمة المسلحةالمقاومة   - ب

                                                           

   .116ص عثمان علي حسن ويس، المرجع السابق،  )1(
(2) Adam Roberts, Counter-Terrorism, Armed Force and The Laws of War, op-cit, p 10. 

  .452ص  أسامة محي الدين، المرجع السابق،: وأيضا .272لجريمة اإلرهاب، المرجع السابق، ص إمام حسانين خليل عطا اهللا، البنيان القانوني  )3(
منشور على الموقع  ،2012 أفريل 28السبت بتاريخ  ،البصرة شبكة، »الدوليالتفريق بين المقاومة واإلرهاب في القانون « غازي حسين،  )4(

   :االلكتروني التالي
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm  

   .294المرجع السابق، ص  حسام عبد األمير خلف، )5(
دراسة نظرية (العام  الدوليفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئ القانون  الدولية شرعيةوال الدوليحرب اإلرهاب ، رجب عبد المنعم متولي )6(

   .419لمرجع السابق، ص ، ا)الجارية الدوليةتطبيقية على األحداث 
(7) Holmes. F. S, Differences between National Resistance and Terrorism, The Brown press, New Castle, 2000, p 
06. 
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على حمله لالمحتل بالخسائر قدر من نزال أكبر إلل اقتالعلى خطط وفنون  المسلحةتعتمد المقاومة   - ت
 .)1(االنسحاب

 ذلك ،وعدم تنظيمها يتأتى من طبيعتها وٕايديولوجيتها وأهدافها منظمةتكون ؛ فال اإلرهابيةى قو ال أما    
يتعامل معها  التيعشوائيا يعتمد على معطيات الظرف والحالة اّال استعم العنف ا تعتمد استعمالأنه

األسلحة و يالت القتالية شكومن حيث الت دفاعين من حيث خطط الهجوم والمنظمغير هؤالء ف ،)2(اإلرهابيون
 هادر تمويلهم مص ن أ لىع فضالً  سلطة الدولة،ضد  االحتالل أوى قو ضد  أو شعبالضد  يستعملونها التي

  .)3(إضافة إلى ضبابية أهدافهم ومأربهم طالما أّن مصادر تجنيدهم غير واضحة ،ةمختلف
  اإلنساني دوليالالفوارق من حيث مطابقة العمل لقواعد القانون  :الفرع الثاني

اكتفت باإلشارة إليه، لكن في ٕانما و  دوليالاإلنساني ّلْم تعرف اإلرهاب  دوليالأّن قواعد القانون غم ر 
، وهو ما سنقف عليه من المسلحةوقانونية أعمال المقاومة  شرعيةشروط وضوابط تكفل  وضعت المقابل

  :خالل التعرض للفوارق التالية
  الوسائل المعتمد عليها في التنفيذو النشاط  أشكالالفرق من حيث  :أوالً 

من أجل تحقيق غاية واحدة ة عمتنو من إستراتيجية شاملة و جزُء  المسلحةتعتبر أعمال المقاومة         
الجهد السياسي  مثل تحقيق هذه الغايةلبذلك تشمل جميع أنواع النشاطات المبذولة  وهي طرد المحتل

يعتمد إستراتيجية شاملة، وال  اميجر إاإلرهاب فهو عمل  أما ؛)4(شعبواإلعالمي وتشترك فيها أغلب فئات ال
االغتيال أو الهجمات ذات الطبيعة  وأيات الخطف بل يصبو إلى تحقيق أهداف معينة مثل القيام بعمل

ه نفسوال يكون أفرادها من الوطن  شعبوليس المقصود منها تعبئة ال )5(لتحقيق مطالب معينة العشوائية
، بل أّن العمليات اإلرهابية تنتقل عبر )6(بإقليم معين كما هو الحال بالنسبة للمقاومة دحدونشاطاته ال تت

  .)7(لها هدف أيّنما وجد دولال
يه خاصة وأّن كليهما يعتمد عل المسلحة اإلرهاب والمقاومةبين  نقطة االلتقاء شكليالعنف مع أّن و       

، بل يمارس كخيار أخير بعد )8(عمل مشروع المسلحة في تنفيذ عملياته، مع ذلك فإّن عنف المقاومة
                                                           

(1) Ibid, p 14. 
(2) Idem, p 19. 

، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، )واالجتماعي دراسة تحليلية في اإلرهاب والعنف السياسي(علم اجتماع العنف واإلرهاب  إحسان محمد الحسن، )3(
   .83ص  ،2008األردن، 

   .127غسان صبري كاطع، المرجع السابق، ص  )4(
(5) Boukra Liess, op- cit, p 12. 

 ،2003القاهرة، ، بوليمكتبة مد ،)ط.د( ،أحمد بهاء الدين، األمن القومي العربي في عالم متغير بين اإلرهاب والمقاومة، مركز البحوث العربية )6(
  .183ص 

  .129غسان صبري كاطع، المرجع السابق، ص  )7(
   .153المرجع السابق، ص  ،علي عبد القادر القرالة )8(
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 وآلياتوأساليب  أشكالنضالها على أنماط و  في مةالمقاو  تعتمد حركات؛ إْذ )1(الوسائل الالعنفيةكل  استنفاذ
ومنها ما يتسم بالعنف كحرب  )كاألحزاب والمقاطعة والعصيان المدني(تكتيكية متعددة منها ما هو سلمي 

ى اللجوء إليتم  ؛ وال)2(عن اإلرهاب جذرياً  ، وهي في ذلك تختلف اختالفاً ةعسكريالعصابات واألعمال ال
  .)3( عن قضيتهم العادلة دفاعأفراد المقاومة إلى طريق مسدود في العندما يصل  أال العنف

 قواتومن  ةعسكريإلى النيل من األهداف الفي الغالب تؤدي وسائل المقاومة ّن أباإلضافة إلى 
 المسلحة؛ إْذ يعتمد أفراد المقاومة )4(اإلقليم المحتل من تقرير مصيره شعبالمحتل وبالقدر اّلذي يمكن 

ة تعتمد على وطنياإلرهاب، فالمقاومة القوى  تعتمدها التيط قتالية وأمنية تختلف عن تلك أساليب وخط
االحتالل وفرض الهزيمة عليها قوى  ة بأسلحة خفيفة أو متوسطة لمواجهةمسلحيالت قتالية مدربة و شكت

ات ومأرب لتحقيق غاي غير المشروعيستخدم العنف  يحب بأسرع وقت ممكن، في حين أّن اإلرهابسلكي تنّ 
  .)6(تماماً ناء الهدف وتدميره ؛ مّما يؤدي في الغالب إلى إفْ )5(شخصية

ة، تتجسد في العديد من الصيغ القتالية وطنيالمقاومة القوى  تعتمدها التيواألساليب والوسائل 
  :ها من خالل النقاط التاليةتحديد يمكن التيية منها والهجومية، و دفاعال
على  قفنكما ت ،على المقاتلين وأسرهم قفنلكي ت ،سّريةلية من الّناس بصورة جمع التبرعات والهبات الما - أ

 .تدريبهم وتسليحهم وحركتهم في الداخل والخارج
 .العدو هايعّرفال  سّريةفي أماكن وساحات  المقاتلينريب تدّ   - ب
 .الحتاللقوات ا محاربة وقتالية، لكي تستعمل في دفاعليح المقاتلين باألسلحة الهجومية منها والتسّ   - ت
بلدهم من االحتالل األجنبي، علما  تحريرالمحتل، لكي يشاركوا في  شعبنيد المقاتلين من أبناء التجّ   - ث

 .)7(يقاتلون من أجلها التيأّن المقاتلين المجندين هم مجاهدين مؤمنين بعدالة القضية 
 المسلحةالمقاومة  ين لقواتمَ مالئالن الظرف المناسب والمكان والزم التصادم مع قوات االحتالل في  -  ج

تهدف إلى البقاء في  التيلشل حركتها وٕابعادها عن تحقيق أهدافها وٕاجهاض خططها وبرامجها القتالية 
  .)8(األراضي المحتلة ألطول فترة  زمنية ممكنة

                                                           

  . 289 -288ص  ،، المرجع السابقإبراهيم الدراجي )1(
دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر  ،)ط.د(ماوية، محمود عبد العزيز محمد، اإلرهاب النفق المظّلم في تاريخ البشرية وعالقته باألديان الس )2(

  .39، ص 2013اإلمارات،  -والبرمجيات، مصر
(3) Christian Chocquet, op- cit, p 39. 

   .305ص المرجع السابق، ، المعاصر الدوليرجب عبد المنعم متولي، الفرق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  )4(
  .183 -182ص ، المرجع السابق، حمد بهاء الدينأ )5(
الطبعة األولى،  ،هيثم عبد السالم محمد، مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية: أنظر أيضا .184عباسة دربال صورية، المرجع السابق، ص  )6(

  .59ص ، 2005 ،لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية
(7) Holmes, I, E, The Nature and Activities of National Resistance, adventure press, 2000, pp 70-71. 
(8) Ibid, pp 75, 81. 
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خاصة أفراد المقاومة المواطنين المدنيين و ال يستهدف  عند التصادم واالقتتال مع قوات االحتالل  -  ح
 طفال، كما يتحاشون أعمال تخريب وتدمير ممتلكات األهالي أو ممتلكات الدولة ومؤسساتها،الّنساء واأل
ة مختلفتها الافصائلها وتوجهبكل ة الفلسطينية وطنيالمقاومة القوات أّن  يوماً  يصل إلى مسامعناحيث ّلْم 

لعامة والمستشفيات قامت بتفجير سيارات الموت الجبانة وسط التجمعات السكنية الفلسطينية والساحات ا
من خالل تخريب إلسرائيل كذلك ال تستهدف هذه الفصائل البنية التحتية ، والمدارس وأماكن العبادة وغيرها

 .)1(والحياة االقتصاد
صفوف المقاومة بين  تندسقد  التيو  ،اإلرهابية في البلد المحتلى قو عتمدها الت التياألساليب  أما

  :صيغ، لعّل أهمها ما يأتية عدها في نفسها النضالية، فتعبر عن ة وتشوه صورتها وممارساتوطنيال
ات أبو منظم، كدوليةات إرهابية محلية أو منظمتكويّن جماعات إرهابية صغيرة تنتمي إلى جماعات و  - أ

 .)2(بن الدن أسامةوأيمن الظواهري  و مصعب الزرقـاوي
على مكاسب مادية وسياسية  تنظيمات اإلرهاب، لكي تحصلضمن  نخراط جماعات منحرفة وٕاجراميةإ  - ب

 .ةوطنيمن شأنها أّن تقوي مكانتها وتضعف حركات المقاومة ال
لمواطنين اآلمنين؛ إْذ تبث مظاهر لالجماعات اإلرهابية ال تتعرض لقوات االحتالل بقدر ما تتعرض   - ت

فترة  صفوفهم وهذه المظاهر تجعل قوات االحتالل تتشبث باالحتالل ألطولبين  الخوف والقلق والفوضى
 .)3(في اإلقليم المحتلزمنية ممكنة، بحجة عدم وجود االستقرار واالنفالت األمني والفوضى 

  امعليه للقائمينالوضع القانوني و ا مالفرق من حيث وصف أعماله :ثانياً 

 دوليةحروب ، التسلط االستعماري واالحتالل األجنبيضد  توجه التي المسلحةمقاومة حروب ال       
 تحرركما أّن حركات ال ،النزعات المسلحةشأن ب دوليالأقرها القانون  التيالقواعد كافة  هاتطبق بشأن

عليه البروتوكول  أكد ، وهذا ما)4(دوليةكيانات محاربة ذات صفة هي تقاوم المحتل األجنبي  التية وطنيال
ة ينبغي عليه االلتزام حركات المقاومإلى نتمي يفرد كل ف ،)5( 1977باتفاقيات جنيف لعام  حقاألول المل

ومن جهة أخرى  ،اإلنساني خالل العمليات العدائية هذا من جهة دوليالوبصورة مباشرة بأحكام القانون 

                                                           

، على الموقع 01، ص 2005/ 3/7، بتاريخ )1247( ، العددالحوار المتمدن، »!!ال تخلطوا أوراق المقاومة واإلرهاب معا «حمزة الشمخي،  )1(
  :التالي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40457  
(2) Reise, N, F, The Characteristics and Functions of  Terrorism, op- cit, p 30. 

المكتبة األنجلو مصرية، مصر،  ،)ط.د(، دوليمحمد مؤنس محب الدين، اإلرهاب في القانون الجنائي، دراسة مقارنة على المستويين الوطني وال )3(
   .581 ، ص1983

   .133، ص ، المرجع السابقالدوليرهاب أحمد رفعت، اإل )4(
التجمع (ة إلى مؤتمر خيار المقاومة بناء الدولة قّدم، ورقة عمل م»اإلنساني الدوليالتكييف القانوني للمقاومة في إطار القانون « خليل حسين،  )5(

  .03ص  ،، بيروت2007ديسمبر  16 -15، المنعقد بتاريخ )خيار المقاومة ّدعمالوطني ل
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فإّنه يستفيد من الحماية القانونية  يهعل لقي القبضإذا أُ  وبالتالي، )1(يكفلها هذا القانون التييتمتع بالحماية 
  .المحتلضد  هم العدائيةالمقاومة عن أعمالأفراد جوز محاكمة ال يأنه  ة ألسرى الحرب، كماقّرر الم

فهي مجرد أعمال إجرامية وال تتمتع  ،من هاتين الصفتينبأّي تتمتع ؛ فال األعمال اإلرهابية أما
 دوليالاّلذي يوجب على المجتمع  دوليالسوى صفة اإلجرام  دوليةصفة بأّي تمارسها  التيالجماعات 

إنما ؛ فإّنه ال يستفيد من أية حماية؛ ى اإلرهابيإذا ألقي القبض عل وبالتالي ،)2(اثهفي سبيل اجتث التعاون
  . )3(مبدأ االختصاص العالميطبقا لألية دولة  وطنييعامل كمجرم عادي ويساءل أمام القضاء ال

   ةعسكرياألهداف المدنية واألهداف البين  الفرق من حيث التمييز :ثالثاً 
راد عمليات المقاومة عمل مدروس وليس عشوائي وله أهداف سياسية؛ ولهذا توجه إّن عمل أف        

أهداف عمليات المقاومة أهّم  منأنه  المدنيين في األصل؛ ذلكضد  وال توجه مقاتلينالضد  عادة هاعمليات
ما  فعادةمشروعة، يجب  أعمال المقاومةفلكي تبقى ، )4(المحافظة على حياة المدنيين وعدم المساس بهم

 ةعسكريإلى األهداف ال هتوجهو األهداف المدنية من نشاطها العسكري  المسلحةالمقاومة  حركات تستبعد
نجد أّن حين  في، )5(نفسعن ال دفاعفهي من باب اللو أصابت بطريق الَخَطأ بعض المدنيين حتى 

األهداف المدنية و دف المدنيين ، تسته)6(الضحايابين  العمليات اإلرهابية تكون عشوائية وينعدم فيها التمييز
إمكانية سقوط ضحايا  فمرتكبوها ال يراعون ،لرعب والخوفبث ا الهدف منهاإنما غير المقصودة لذاتها؛ 

من أجل زيادة  اً َأْبرياء كالّنساء والشيوخ واألطفال نتيجة للعمليات اإلرهابية؛ ال بل قد يكون ذلك مقصود
  .)7(أداة ضغط لتنفيذ مطالب اإلرهابيين واشكلليو  اإلثارة لدى الرأي العام

  )8(واألهداف المدنية؟ ةعسكرياألهداف البين  زيمييمكن التلكن كيف       
 اإلنساني اّلذي وضع قواعد قانونية تفرق دوليالأّن نتجه إلى قواعد القانون  ،هنا يبدو من المنطقي       

 دوليالالقانون شأن ب" ريمو  سان"اإلطار يقضي دليل  ، وفي هذا)1(واألهداف المدنية ةعسكرياألهداف البين 
                                                           

 (
1

) Report an international Roundtable on The of Transformation of Warfare International Law and the Role of 
Transnational Armed Groups, Geneva Center for Security Policy (GCSP), Geneva, Switzerland, 1 October, 2005, 
pp 12-15. 

    .02ابق، ص المرجع السبول ماري دوالغورس،  )2(
  .265ص  المرجع السابق،محمد بن عبد اهللا العميري،  )3(

(4) Walter Laqueur, “The New Terrorism: Fanaticism and The Arms of Mass Destruction”, Oxford University 
Press, 1999, p 31. 

، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية االجتهاد )حماس نموذجاحركة المقاومة اإلسالمية ( علي سويد، فقه المقاومة في الشرع والوضع )5(
   .124ص  ،2000لبنان،  ،الجامعة اإلسالمية، والعلوم اإلسالمية

(6) Walter Laqueur, op- cit, p 32. 
  .109خليفة عبد السالم شاوش، المرجع السابق، ص  )7(
فحسب،  عسكريةتقصر الهجمات على األهداف ال: "فيما يلي عسكرّيةاألهداف ال 1977لعام  توكول اإلضافي األولو من البر ) 52/2( حددت المادة )8(

فيما يتعّلق باألعيان على تلك اّلتي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم  عسكريةوتنحصر األهداف ال
   ".أكيدة عسكريةام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة بغايتها أم باستخدامها، واّلتي يحقق تدميرها الت



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
191 

بين  القواعد األساسية والتمييز(: الثالث منه تحت عنوان جزءالمن خالل  المسلحةالنزاعات  خاللالمطبق 
 عياناألهي  ةعسكريأّن األهداف ال «: جاء فيه ،)2( )ةعسكريواألهداف ال األعيان واألشخاص المحميين

 ،مل العسكريـي العـف فعلياً  هاماإس استعمالهاها أو ـوقعها أو الغاية منـابعها أو مـتسهم من حيث ط التي
 ةعسكريميزة  يلها في األحوال السائدة في حينهيرها الكلي أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطـتدم يـوفـرو 

  .)3( »ةعسكريليست أهدافًا  التي عيانالمدنية فهي جميع األ عياناأل أما ؛أكيدة
في  )52(ة ادمالفي  1977باتفاقيات جنيف لعام  حقالمل ولكذلك، يقضي البروتوكول اإلضافي األ       
ألغراض مدنية مثل مكان  إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً  ....«: بأنهالثالثة، فقرتها 

اهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مس
    .»يفترض أنها ال تستخدم كذلك

هو اإلسهام  ةعسكريأّن المعيار المعمول به لتحديد األهداف ال ،ينالنص ينمن خالل هذ نتجيست      
 ةعسكرييحقق فائدة سّن تدميرها كليا أو جزئيا أو االستيالء عليها أو تحييدها أالفعلي في العمل العسكري؛ و 

وال  ةعسكريالمدنية واألهداف ال هدافاألبين  يدة، وعليه على أطراف النزاع في جميع األوقات التمييزأك
  .المدنية هدافاألفحسب وال يجوز أّن توجه إلى  ةعسكريألهداف الل توجه الهجمات إال

ل أفراد العنف الموجه من قب عدال ياالحتالل ضد  المسلحةبتطبيق ذلك على أعمال المقاومة         
ٕانما ؛ و )4(دوليةال شرعيةود الحد ما دام ّلْم يتجاوز ،والمقاتلين إرهاباً  ةعسكرياألهداف الضد  المسلحةالمقاومة 

يؤدي إلى تحقيق فائدة ؛ مّما أو تحييده الهدف العسكريتدمير كان الهدف منه ، طالما مشروعاً  اً عنف عدي
األهداف بين  يميزون ما غالباً أفراد المقاومة ، بل أّن )5(لعلى اإلقليم المحتو عدالٕاضعاف سيطرة و  ةعسكري

ت نص ما ذلك ، ويراعون في)6(األهداف المدنية المحظور استهدافهابين المشروع استهدافها و  ةعسكريال
مرتكبي  ما أهدافبين ،1977والبروتوكول اإلضافي األول لعام  1949عليه اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

ما يكون  غالباً و  ةعسكرية في غالب األحيان، فتارة تكون مدنية وتارة تكون محددهابية غير العمليات اإلر 
عن توفير  نظاموسيلة إلظهار عجز ال مباعتبار أّن استهدافه هماألعيان المدنية ضحايا لعملياتو المدنيين 

  .)7(ما هو مدني وما هو عسكريبين  ، فهم ال يميزونللمواطنين األمن

                                                                                                                                                                                        
(1) Antonio Cassese, International Law, oxford university press, second édition, 2005, p 449. 
(2) Michel Deyra, op- cit, p 20. 

  .31ص  المرجع السابق،جون ماري هنكرتس،  )3(
   .160عثمان علي حسن ويس، المرجع السابق، ص  )4(
    .82 -81ص المرجع السابق، ، محمود حجازي محمود )5(
  .31محمد عبد اللطيف عبد العال، المرجع السابق، ص  )6(
    .272ص  السابق، المرجع المعاصر، الدوليرجب عبد المنعم متولي، الفرق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  )7(
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من التدقيق هل هو جدير  البدّ  ؛ فإّنه عندما يكون الهدف مدنياً ّن إذا كان تمييزا كهذا مطلوباً لك           
؛ إْذ كثيرا ما تفقد األهداف المدنية الحصانة ؟اإلنساني دوليالبالحماية الممنوحة له بموجب قواعد القانون 

  المدنية كأصل حول براءة األهداف من التحري البدّ إلى أهداف مشروعة؛ أي  تحّولة لها وبالتالي تقّرر الم
عشوائية كهذه  اال؛ فإّن أعمةعسكرية أم ئَ أهداف مدنية بريبين  إذا كانت األعمال اإلرهابية ال تفرقعام، ف

 ةعسكريإذا كانت تتوخى التمييز في عملها وتوجه لألهداف ال أما ،دوليا إرهاب أنه أّن تصنف على البدّ 
إلى درجة تهدد و عدالخاصة عندما تصل ممارسات  الجريمة ك ينفي عنها صفة؛ فإّن ذل)1(أو غير الَبريَئة

ه الظّلم نفسليجذب انتباه العالم وليدفع عن  يةرهاباإلوسائل الهذا األخير إلى  فيلجأٌ  ،شعببقاء ال
  .)2(والعدوان

  المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  أوجه اختالف أخرى: الفرع الثالث

ؤكد على ، هناك أوجه أخرى تالمسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين ى الفوارق األساسية باإلضافة إل    
  :، نبرزها فيما يليدولياإلرهاب ال عن المسلحةالمقاومة  اختالف

  العالمي تأّييدالفرق من حيث ال :أوالً 
مارسه حركات ّن العنف اّلذي تأوباعتبار  ا ذات صبغة عالمية،أنه المسلحة مقاومةتتمّيز أعمال ال

على أعمالها وكفاحها  شرعيةأهمها إضفاء ال دوليةالوق حق، نتيجة لذلك تحوز بعض المبّررالمقاومة 
كافة  واعتراف من دعمو ة مساعدما تلقى  غالباً ا أنه ، كمادوليالطبقا ألحكام ومبادئ القانون  مسلحال

 التضامنو  دعما ما نالحظه من خالل الوهذ ،)3(الرأي العام العالميقبل من  وتعاطفاً  دوليةالاألشخاص 
  . )4(تحظى به المقاومة الفلسطينيةاّلذي 

ّن ؛ إْذ أ)5(، فإّنها أيضًا تتميز بالعالمية لكنها عالمية في الّردع واالستنكاردوليالجرائم اإلرهاب  أما
هدد أرواح ، وت)6(لكونها تمس بأمنه واستقراره دوليالأعمال اإلرهاب محل استهجان من قبل المجتمع 

                                                           

  .124ص  المرجع السابق،علي سويد،  )1(
  .196الوطنية، المرجع السابق، ص  تحريرإمام حسانين خليل، اإلرهاب وحروب ال )2(
  .105منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا. 258ص  المرجع السابق،بن عامر تونسي،  )3(

(4) Lanciné Kaba, op-cit, p 121. 
التمييز بين اإلرهاب المشروع واإلرهاب غير المشروع، فاإلرهاب  حاول الذي" يوسف القرضاوي"ما جاء على لسان األستاذ  ،نذكر في هذا اإلطار  )5(

للغازي المحتل  ، فمما ال خالف فيه أن المقاومة الوطنيةمطلقاً  ، فال ينبغي أن ُيعد هذا من اإلرهابفي مشروعية الهدف والوسيلة معاً  تمّثلالمشروع ي
أّما اإلرهاب غير المشروع فهو أنواع، منه ما ال يكون الهدف . دوليأمر مشروع ألهل الدار ال ينكره شرع سماوي وال قانون وضعي وال ميثاق 

وبا وغيرها، ومن والوسيلة فيه غير مشروعين، مثل ما يقوم به تجار المخدرات من عمليات، ومثل ذلك أيضًا ما تقوم به جماعات المافيا في أور 
يقترفوا جرما وقتل  رات بركابها المدنيين اّلذين ّلموالوسيلة غير مشروعة، مثل خطف الطائ مشروعاً اإلرهاب غير المشروع أيضًا أن يكون الهدف 

نقاش ساخن حول : راجع للمزيد .فهذه األعمال كلها إرهاب غير مشروع، ث في جزيرة بالي بإندونيسياحدّ  ث في مذبحة األقصر وماحدّ  السياح كما
  . 11، ص 2003جويلية  21، بتاريخ )827(، العدد جريدة الشروق اليوميواإلرهاب،  ...والعمليات االستشهادية ...العالقة بين الجهاد

  .258ص المرجع السابق، ، بن عامر تونسي  )6(
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؛ ومن ثّم فإّن من يقوم بالعمل اإلرهابي )1(الدولبين  والصداقة تعاوناألبرياء وأموالهم، كما تهدد عالقات ال
؛ وٕاذا قامت به دولة سرعان ما يجد تصرفها عمله مهما كانت أسبابه شرعيةبيحظى باالعتراف ّن ال يمكن أ

تخطيط لبالحيلولة دون استخدام إقليمها ل لتزامإ دولتق العاقع ي، وبهذا )2(دوليالالمجتمع قبل من  استنكاراً 
 دوليةال تقوم أية مسؤولية  بالمقابللكن  ،أو الشروع فيها االشتراكأو تنظيم أو تنفيذ العمليات اإلرهابية أو 

 اإقليمهتمارس هذه األعمال في  التي دولاألفراد والحركات أو الفي مواجهة  المسلحةأعمال المقاومة عن 
ممارسة الود حد ا بقيت في إطارأنه هذه الحركات طالما دعمفي جانب من يحتى أو من قبل مواطنيها، بل 

  .)3(ةالمشروع
  الفرق من حيث الفكر واإليديولوجية :ثانياً 

في الفكر واإليديولوجية، علما أّن الفكر  دوليال عن اإلرهاب المسلحةتختلف المقاومة     
هذه  ،العلمي الدقيق هما منظومة العقائد واألفكار واآلراء والُرَؤى والقيم والمقاييس واإليديولوجية بمعناها

مة تؤثر في شعور وأحاسيس من يحملها ويتمسك بها، وهذا الشعور واإلحساس هو أساس الحركة و المنظ
  .ة واإلرهابوطنيمن المقاومة الكل  تعتمدها التينماذج السلوكية والتصرف والسلوك وال

حتل المم أساسية يمكن أّن تعتمدها في مواجهة اأّن عليها مه رىت ،ةوطنيالمقاومة الركات حف    
 شعبيحرر الساّلذي  وطنيبأداء هذا الواجب ال شعبمن البالد، وأنها مخولة من جموع ال دهطر لاألجنبي 

دأ عملية التنمية القومية السيطرة األجنبية واالحتالل تبالمحتل من  اإلقليم تحريروبعد ، )4(من براثن االحتالل
ة في وطنيالمقاومة الأفراد و  شعبجموع البين  لذا تكون هناك عالقة وطيدة ،بشقيها المادي واالجتماعي

المقاومة المستلزمات المادية  فرادأل شعبيمنح ال، ولذلك محاربة االحتالل بل وتصفيته بأقصى سرعة ممكنة
ها على تكثيف أنشطتها في المواجهة ونعينيفراد اّلذين األدها بوالمعنوية ويعينها في مهامها التعبوية ويم

من شأنها أّن تؤمن  التيية واألمنية دفاعبالقدرات ال شعبة الوطنيتمد المقاومة الي المقابل، ف ،)5(تحريروال
عن دور المقاومة  فضالً تطهير البالد من االحتالل، كما تمده باإلسناد المعنوي اّلذي يقوي عزيمته، 

المقاومة  دعملذا ت ،والوطن شعبالضد  حتلمال من قبلة الممارسات الظالمة حد ة في تخفيفوطنيال
   .وتعزز صموده شعبة الوطنيال

                                                           

  .50يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص  )1(
   .130ص السابق، المرجع محمد حسن يوسف محيسن،  )2(
  .109 -108منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  )3(

(4) Halls, M, N, Ideological Differences between National Résistance Movement and Terrorists, the sunny press, 
London, 2000, p 11.  
(5) Bruce.F.S, The Legality of National Résistance Movement and Terrorist Movement, the Thames press, London, 
1997, p 54. 
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فالمقاومة الوطنية تمد الشعب بالقدرات الدفاعية واألمنية التي من شأنها أن تؤمن تطهير البالد       
ي عزيمته، ويجعله يعتقد بأن االحتالل هو ظرف مؤقت من االحتالل، كما تمده باإلسناد المعنوي الذي يقو 

عن دور المقاومة الوطنية في تخفيف حدة الممارسات الظالمة  فضالً ، )1(أم أجالً  البد أن يزول عاجالً 
لذا تدعم المقاومة الوطنية الشعب وتعزز  ،واللئيمة التي يقوم بها االحتالل ضد الشعب واألمة والوطن

لالحتالل، كما يمد الشعب المقاومة بالمستلزمات والمقومات المادية والمعنوية صموده وتقوي مقاومته 
  .واالجتماعية التي تعينها على تكثيف أنشطتها في المواجهة والتحرير

لها ومدها بالمستلزمات المادية وغير  شعبوٕاسناد جموع ال تأّييدة بوطنيفعندما تحظى المقاومة ال    
أساليبها ألّن  ة ونبيلة ورائدةمبّرر ، وعندما تكون أهدافها تحريرلمواجهة والقتال والالمادية التي تحتاجها في ا

والقبول القانوني  شرعية، فإن ممارساتها في الداخل تحظى بال)2(عقالنية وقانونية في الداخل والخارج
 تحريرها تهدف إلى أعمالألّن  ،األمم المتحدة منظمةالسيما  دوليةة في األوساط المبّرر واألخالقي، وتكون 

  .تقرير المصير حق شعبالدولة المحتلة وٕانهاء االستعمار ومنح ال
بل تحاول  ،وال تنوب عنه شعبال تمّثلفتنفذ أعماله وممارساته جماعات وزمر ال  ،اإلرهاب أما    

األمور لسيطرة على زمام تقوم باعلى تأييدها ل شعبعن طريق ممارساتها التخريبية وغير القانونية حمل ال
من  دولةال تحريرهمه يفاإلرهابي ال ، )3(ا على األفراد والجماعاتإرادتهتمكنها بعد ذلك من فرض  التي

ما يهمه االستئثار بالسلطة واالستحواذ على أموال ّن بل أ ،ومصالح الوطن شعبهمه حرية التاالحتالل وال 
باستعمال أبشع ، )4(رادة اإلرهابيينومقدراته وٕارهاب المواطنين وجعلهم يخضعون ويستسلمون إل شعبال

دينية  اإلرهابيون أفكاراً ى يتبنإْذ  ،)5(شرعيةأفعالهم غير قانونية وغير  عتبرلذا ت ،األساليب وأكثرها دموية
م يتسترون بالدين أنه ، بل)6(والقيم الفاضلة البعد عن الدين واألخالقكل  جعية تبتعدوأخالقية متخلفة ور 

  .)7(هلكن الدين منهم براء ألنهم يشوهون مبادئ ،حماتهبأنهم  ويدعون زوراً 
يكون هدفها الحصول  التي المسلحةاإلرهاب والمقاومة بين  تميزّن يمكن أ التيت امحددالهي هذه 

أّن بعض  أال المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  فالحدود واضحة على االستقالل وتقرير المصير، إذاً 
انعكاس النتشار ظاهرة ازدواجية المعايير  أال ، وما ذلكهاها ووضع نوع من الغموض حولبيتتعمد تغي دولال

                                                           
(1) Ibid, p 15. 
(2) Bruce.F.S, op-cit, p 54. 
(3) Sultan, Vas.P.S, The Evil of Terror in Iraq and The Middle East , Budapest, the academy press, 2004, pp 14-17. 
(4) Ibid, p 18. 
(5) Idem, p 25. 

 ،2003القاهرة، ، مكتبة مدبولي ،)ط.د( ،أحمد بهاء الدين، األمن القومي العربي في عالم متغير بين اإلرهاب والمقاومة، مركز البحوث العربية )6(
  .183ص 

(7) Sultan, Vas.P.S, op-cit, p 57. 
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وزارة هي ، فها )1(دوليالء المجتمع تصرفات أعضا تقديروانعدام الموضوعية في  دوليالفي القانون 
 دعمتا أخرى تعتبرهإرهابية ودوال  هاأسماء حركات تعتبر  تضمالخارجية األمريكية تصدر سنويا قوائم 

إلرهاب  تكون نموذجاً ألّن  أدعى بالمعايير الموضوعيةهي ما تخلو من أسماء دول أخرى بين، اإلرهاب
  .الدولة

ما يمكن اعتباره إرهابًا وما يمكن اعتباره بين  فاصالً  اً حد هناكّن ، نستنتج أتقدمعلى ما  استنادا
إلى مبادئ القانون  ومة مشروعة استناداً وهذا الحد الفاصل هو المشروعية، فأعمال المقا ةمسلحة مقاوم

وتلقى المعارضة واإلدانة من قبل القائمين  دوليالقواعد القانون اإلرهاب تتعارض مع  أعمال أما ،دوليال
، دوليةال شرعيةتستند في معظمها إلى ال التيمن هذه الفوارق الواضحة  رغملكن على ال ،على تطبيقه

تصف وبعض الدول والهيئات التي تجري في فلكهما إسرائيل معها كية و مازالت الواليات المتحدة األمري
تهم بعض الساسة إبل لقد  ؛االحتالل ومقاومة االحتاللبين  باإلرهاب وال تميز تحررحركات ال أعمال

 شعوبال حقل اً طبيقت مسلحالكفاح الب وطنيال تحررحركات ال حقا بتأييدها لأنه األمريكيين األمم المتحدة
  .ير المصير تكون قد شجعت على اإلرهابفي تقر 

أمامنا القضية الفلسطينية،  تمّثلت المسلحةاإلرهاب والمقاومة بين  في الحد الفاصل نظربإمعان الو 
، وهى بالتالي ال دوليالتها القانون شرعييعترف ب المصير مقاومة من أجل تقريرهي المقاومة الفلسطينية ف

األهداف ضد  تمارسها المقاومة الفلسطينية التيأعمال العنف ف ،تتصف بأية صفة من صفات اإلرهاب
وال يمكن أّن  المشروع مسلحمن قبيل الكفاح التعُد  هاالمصالح المادية والحيوية ل ضداإلسرائيلية و  ةعسكريال

  .تدخل في زمرة أعمال اإلرهاب ألنها عمل مشروع

  المطلب الثاني

  المسلحة قاومةوالم دوليال اإلرهاببين  ضوابط عدم الخلط

المقاومة  دعمكان لجهود هيئة األمم المتحدة فضل كبير في أنه  لّنا من خالل ما سبق، إتضح         
أجهزتها في تقرير مصيرها؛ وأّن  شعوبال حقياسية على وٕاضفاء المشروعية األخالقية والس المسلحة
ذلك تجب مع ، )2(مشروعاً  نشاطاً  هوصفب مسلحوالكفاح ال دوليةاإلرهاب بوصفه جريمة بين  التمييز حاولت
؛ ضوابطب يبقى مقيداً من قبل حركات المقاومة فإّنه  مقبوًال قانوناً القوة عندما يكون استعمال حتى أنه  اإلشارة

فمشروعية ، ت إلى إرهابلتحو  وٕاال  المسلحةأّن هناك وسائل ال ينبغي استخدامها في إطار المقاومة إْذ 

                                                           
(1) Christian Chocquet, op- cit, p 39. 

   .41ابق، ص ، المرجع السالدوليدوللي حمد، اإلرهاب  )2(
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سمح للمقاومة أّن تلجأ ي؛ فال )1(المدنيينضد  معينة من العنف خاصة أشكاللجوء إلى القضية ال تُبرر ال
حركات مع ذلك، كشفت التجارب ميل ، لكن )2(اللجوء إليها يةنظامإلى أساليب يحرم على الجيوش ال

 فةالقتال المألو  وسائل وأساليبإلى استخدام أساليب تختلف في طبيعتها عن األحيان المقاومة في بعض 
مّما نتج عنه  ؛استخدام وسائل إرهابية في تنفيذ عملياتها أخرى إلى في أحيانالجيوش ولجوئها بين 

  . )3(بسالمة المدنيين األبرياء المساس
إلى األساليب اإلرهابية في تنفيذ  المسلحة لجوء أفراد المقاومة شرعيةهذا يثور تساؤل عن مدى ل       

وأعمال اإلرهاب  المسلحةاألعمال المشروعة للمقاومة بين  بط التمييزضواهي وما  ،وعدالضد  عملياتهم
  .يحظر على المقاومة اللجوء إليها في قتالها مع المحتل؟ التي دوليال

تحكم مشروعية  التيفي معرض اإلجابة على هذا التساؤل، يتوجب علينا البحث في الضوابط         
وسائل تقييد ل نقطتين نتعرض في األولى؛ من خالل )4(ابيوتفصلها عن العمل اإلره المسلحةالمقاومة 

أم ال؟، ونبحث  المسلحةللمقاومة وفيما إذا كان اإلرهاب ًيعتبر وسيلة مشروعة  ،المسلحة المقاومة ممارسة
  . باإلرهاب المسلحةأهداف المقاومة  عدم اختالطضرورة في الثانية 

  المسلحةالمقاومة رسة مماوأساليب وسائل تقييد  :الفرع األول      

الخاضعة  شعوبأّن للعلى  تأكد ،دوليةال شرعيةالمعاصر وقرارات ال دوليالإذا كانت قواعد القانون   
شك في تقرير المصير، فإّنها بال  حقة العنصريللسيطرة االستعمارية أو االحتالل األجنبي أو التفرقة ال

فما معنى االعتراف  وٕاال  ،)5(حقال امن ممارسة هذ هاتمكن التيالوسائل اللجوء إلى حق أّن لها أيضًا ت قّرر 
  . )6(ةمسلحال المقاومةأسلوب ما في ذلك ب ،ممارستهمن  مكنهت التيصاحبه من الوسائل  دون تمكين حقبال

وحركات  شعوبالمشروع لل حقهل التسليم بال فترض بنا اإلجابة عليه هوياألهم اّلذي لكّن الُسَؤاٌل 
، يعني من حيث النتيجة التسليم لها باالختيار المطلق ةمسلحال المقاومةللجوء إلى خيار المقاومة في ا

ا في اللجوء إلى وسائل محرمة هحقلوسائلها وأساليبها القتالية في مواجهة أعدائها؛ ومن ثّم االعتراف ب
 تحريرا في أساليب اإلرهاب طالما كان الغرض منها تحقيق أهدافه بما في ذلكالحرب قوانين بموجب 

أعدائها محكومة ضد  ؛ ومن ثّم فإّن حربها–مطلق أو نسبي شكلب–أراضيها أم أّن ذلك محظور عليها 

                                                           

  .108ص ، 1988دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)ط.د(العام،  الدوليلقواعد القانون  وفقاً  الدولينبيل أحمد حلمي، اإلرهاب  )1(
  .242سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )2(
  .485مرجع السابق، ص الالعام،  الدوليفي القانون  المسلحةية شعبصالح الدين عامر، المقاومة ال )3(

(4) Boukra Liess, op- cit, p 12. 
   .58ص ، 1970 ،العدد الثاني ،األولى عامال ،مجلة الحق، »اإلنسانحقوق و  الدوليالمقاومة الفلسطينية والقانون « ، شفيق الرشيدات )5(

(6) Eid Osbiron, Sovereign Versus The Global Military Structure: Two Competing Approaches to world order: In 
New Humanitarian Law of Armed Conflict Antonio Cassese edition scientific, volume (1), (ed), 1979, p 25. 
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 في حقمقاومة الحركات ال تخويلبمعنى أخر هل  ،)1(الحرب وأعرافها؟ نيانو وق دوليالبقواعد القانون 
دافها بما في ذلك استخدام الوسائل للوصول ألهكل  يعني إطالق حريتها في استخدامالقوة استخدام 
أّن تلجأ ألساليب غير مشروعة  المسلحة، هل يجوز لحركات المقاومة بمعنى أخر أكثر تحديداً  .اإلرهاب؟

  .؟)2(ة في الحّرية واالستقاللوطنيفي سبيل تحقيق أهدافها ال
ومدى  ،المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  عملية الخلطرز تب ،لعله هنا بالذات         

وجواز  شرعية حولإمكانية جواز اعتماد مبدأ الغاية تُبرر الوسيلة، وهو ما جعل الفقه يقف موقف اختالف 
تخوضها  التيأّن الحروب إلى أشرنا و  خاصة سبق، )3(واالستقالل تحررال في سبيل اللجوء إلى اإلرهاب

تحقيق أهدافهم ل الوصول إلى ولهم في سبي اإلنساني دوليالحكام القانون ألحركات المقاومة تخضع 
طالما كانت تلك الوسائل ال تنطوي على مخالفة لمبادئ  ةعسكريالوسائل واألساليب الاالستعانة بالمشروعة 

الحرب قوانين ألنها مقيدة ب القتال في اختيار وسائل ةحر حركات المقاومة ليست أّن  أال ؛)4(وقوانين الحرب
 لألساليب المسلحةالمقاومة أفراد ول البحث في مشروعية استخدام ت ثالث اتجاهات حظهر ، وقد )5(وأعرافها
  :من التفصيل على النحو التالي بشيء، وعليه سنتعرض إليها )6(السيطرة واالحتالل األجنبيينضد  اإلرهابية

  بواسطة األعمال اإلرهابية المسلحةالمقاومة  شرعية :أوال
جزُء أو كل  فقدت التين واالحتالل األجنبي ضحية العدوا شعوبأّن ال أصحاب هذا االتجاهيرى 

المغتصبة أّن تقف وقها حقعن ردع المعتدي وٕاعادة  دوليالعجز المجتمع  من أراضيها ال يمكنها إزاءَ 
 وتقرير المصير نفسعن ال دفاعالمشروعة في الوقها حقية أو قانونية تكبل شكلمكتوفة األيدي وتتقيد بقيود 

واألعراف  دوليالفي جني ثمار عدوانه وانتهاكه للقانون  لمعتدي قد بدأَ في الوقت اّلذي يكون فيه ا
 تحريرو الوسائل إلزالة العدوان الواقع عليها كافة  اللجوء إلى شعوبلهذه ال حقلذلك ي وتحقيقاً  ،)7(دوليةال

  .)9(بما في ذلك األعمال اإلرهابية ، األمر اّلذي تصبح معه جميع الوسائل مشروعة)8(أراضيها
                                                           

(1) Abi Saab George, Wars of National Liberation and the Laws of War and Etude International Law, volume (3), 
1972, pp101 et seq. 

  .51محمد أحمد سويد، المرجع السابق، ص  )2(
، )الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى شعبالحق دراسة الجرائم اإلرهابية اإلسرائيلية المرتكبة ب(العام  الدوليموسى جميل الدويك، اإلرهاب والقانون  )3(
   .16، ص 2003 مصر،، باإلسكندريةمنشأة المعارف  ،)ط.د(

(4) Adam Roberts, Counter-Terrorism, Armed Force and The Laws of War, op-cit, p 02. 
  .537-536ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )5(
في تقرير مصيرها في ميثاق وأعمال منظمة  شعوبالحق عمر إسماعيل سعد اهللا، مبدأ : ، راجعالمدافعين عن هذا الرأيحول هذه االتجاهات و  )6(

العام، المرجع السابق،  الدوليفي القانون  المسلحةية شعبصالح الدين عامر، المقاومة ال: أيضاً و . 325- 316ة، المرجع السابق، ص األمم المتحد
   .252 -242واصل، المرجع السابق، ص عبد الرحمن سامي جاد : كذلكو . 500-490ص 

   .508ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )7(
  .217المعاصر، المرجع السابق، ص  الدوليوالمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  الدوليي، الفرق بين اإلرهاب رجب عبد المنعم متول )8(
 .321 في تقرير مصيرها في ميثاق وأعمال منظمة األمم المتحدة، المرجع السابق، ص شعوبالحق عمر إسماعيل سعد اهللا، مبدأ  )9(
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 يكون محكوماً إنما ؛ إلى اإلرهاب مسلحلجوء حركات المقاومة في سياق كفاحها الفإّن  كذاوه
خاصة إذا علمنا بفارق  ،)1(سلوك هذا الطريق كخيار أخير متحتم عليه ةعسكريباعتبارات عملية وضرورات 

صبح عندئذ األساليب فت ،حركات المقاومة وقوات االحتاللبين  والقتالية ةعسكريات والتجهيزات الياإلمكان
، حيث يبقى )2(االحتاللى قو الوحيد المتاح أمامها في مواجهة سبيل ال تلك الحركاتتستعملها  التياإلرهابية 

الطرف الضعيف اّلذي  الحسلصالح تفوق المعتدي  الطرفينبين  اإلرهاب في ظل عدم التوازن العسكري
كلفة ومخاطرة تالوسيلة األقل و الطرفين بين  ىقو يستخدمه لتعويض النقص وجبر الخلل في موازين ال

بالعدوان  الباِدئَ  أخذين في االعتبار أّن الطرف ،)3(لمحتلالعسكري لتفوق الواألكثر ضمانة في مواجهة 
عجز حركات المقاومة عن الدخول في ظل خاصة ، )4(النتائج المترتبة على عدوانهكافة  عليه أّن يتحمل

ها إلى مجموعات صغيرة تمارس تكتيك نفستقسيم ل، فتضطر )5(واسعةفي معارك مفتوحة و المحتل  مع
 منه في مواجهة عدوان البدّ  فهنا يكون اإلرهاب شرُ ، )6(في حالة من القلق الدائمو عدالاإلرهاب بغية وضع 

  .االحتاللقوى 
 يجب إضفاء صفة المشروعيةؤكدون بأّنه ذين يالفقهاء المعاصرين، الّ  بعضيساير هذا االتجاه 

بما في  مسلحتقوم بها حركات المقاومة في سياق كفاحها ال التي ةعسكريعلى جميع األنشطة والعمليات ال
على اعتبار أّن و  ،ألنها بذلك تواجه إرهاب وعدوان الدولة المعتدية، العدوضد  ذلك األعمال اإلرهابية

؛ ومن ثّم، فإّن مقاومة اإلرهاب )7(المدنيين واألعيان المدنيةضد  أعمال إرهابية وتخريبية يمارس حتلمال
، كما أّن األخذ بالثأر مشروعاً  باإلرهاب في هذه الحالة أمراً  مسلحعتبر الكفاح الإرهابًا ويُ تعُد  باإلرهاب ال

كوسيلة  دوليالوارد في العرف القانوني  خارج األراضي المحتلة أمرُ  دوليةال شرعيةعلى انتهاك ال رداً 
  .)8(دوليةال شرعيةتوجد وسيلة أخرى لردعه وٕالزامه بال ال حيثللضغط على المعتدي، و 
إلى لغة  رضوخال عتادأ وليدفي مجتمع  ...« :أنه على ،عامر  نصالح الديُيـؤكد  ،في هذا الصدد

جذب إلى لكي يصل ، قوةالوسيلة الوحيدة لمن تعوزه الهي يبدو أّن إراقة دماء األبرياء من المدنيين ، قوةال

                                                           
(1) Claude Bruderlein, Pierre Gaussman, Managing Security Risks In Hazardous Missions :The challenges of 
Security United Nations Access to Vulnerable Groups, Harvard Human Right Journal, volume (19), Hein Online, 
2006, p 69.  
(2) Bouthoul Gaston, Le Terrorisme études Polémologiques, 3eme année, paris, avril 1973, p 34. 

  .244 -243سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )3(
(4) Claude Bruderlein, Pierre Gaussman, op-cit, p 69. 
(5) Guillaume, Gilbert: Terrorisme et Droit international, Recueil des cours de L’académie de Droit international 
de la Haye, Tome 215, Brill | Nijhoff, Leiden | Boston, 1989, p 310. 
(6) Erik Suy, Droit Humanitaire et Conflits Armés, colloque de 28, 29 et 30 janvier 1970, Edition de l’université de 
Bruxelles, p 184.  

   .217، المرجع السابق، ص »المعاصر الدوليوالمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  يالدولالفرق بين اإلرهاب « رجب عبد المنعم متولي،  )7(
 عام، الحقوقمجلة ال، »الدوليعن اإلرهاب  مسلحفي تقرير المصير والكفاح ال شعوبالحق اّلتي تميز  الدوليةالمعايير « ، محمد بشير الشافعي )8(
  .123، ص 1988، )2(و )1(، العددان )19(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
199 

لجأ إليها تمن هنا يكون اإلرهاب وسيلة قد  ،)1( »يناضل من أجلها التيلقضية ل دوليال المجتمع انتباه
 بأّن المقاومة باإلرهاب «: لشعار القائلامن  انطالقاً  ،االحتاللقوى  في مواجهة إرهاب وعدوان شعوبال

في  شرعيةتصبح  الوسائلكل  أنّ «: Baboeuf بابوف الفقيهل و قيأو كما  ،)2( »اإلرهاب ليست إرهاباً ضد 
 .»مواجهة الطغيان

، أّن غالبية دول العالم الثالث ودول عدم االنحياز في األمم المتحدة، يالحظ في هذا الصددكما 
يستحيل إدانة اإلرهاب اّلذي أنه  مفاده، كبير في مضمونهحد  متشابه إلى توجه 1972ت منذ عام بعات

تقوم  التيدون إدانة مسبقة ألعمال العدوان  ر المصيرا في تقريهحقفي سبيل ممارسة  شعوبتلجأ إليه ال
  .الفلسطيني شعبالضد  االستعمارية واالستيطانية كإسرائيل مثالً  دولبها بعض ال

 الجمعية العامة والّلجنة القانونية إطار دارت في التيالمناقشات  خالل ،تجسدت هذه المواقف عملياً 
من ذلك على  دوليالالخاصة بمكافحة اإلرهاب  دوليةالت تفاقيابإقرار بعض اال ،المكلفة بتعريف اإلرهاب
حيث جاء في المناقشات واالجتماعات  ،1979عام  رهائنلمناهضة أخذ ال دوليةالسبيل المثال االتفاقية 

: إلى أنّ  في الّلجنة السادسة مندوب تنزانياعلى سبيل المثال أشار ف ،ما يدل على هذا التوجه لها التمهيدية
يتم  المزمع عقدها يجب أّن ال يشمل أي فعل أو أفعال دوليةالير احتجاز الرهائن كما تطلبه االتفاقية تعب«

. »ات اإلقليميةمنظمأو الهيئة تقوم بها حركات المقاومة المعترف بها من قبل ال التي اتعمليالتنفيذها أثناء 
أّن يدرك مشروعية كفاح حركات ؤتمر على المأنه  إلى «: المندوب اليوغوسالفيأشار ، الزاوية نفس من
فرضت  التي شعوبالّن أو  ،...،المحتلهم ويقاتلوا الحسفي أّن يشهروا و  واالستقالل الحّريةمن أجل  تحررال

  .)3( »منه البدّ  عليها قيود الهيمنة ال يمكن منعها من أّن تأخذ ظالميها كرهائن إذا كان ذلك أمراً 
 دوليةالمن االتفاقية  )12(إقرار المادة  تم ،لث وعدم االنحيازوتحت تأثير ضغوط دول العالم الثا

 المسلحةتتم خالل النزاعات  التي رهائناستبعاد عمليات أخذ ال تمبموجبها  التيو  لمناهضة أخذ الرهائن
ضد  شعوبتناضل فيها ال التيمن نطاق تطبيق هذه االتفاقية بما في ذلك النزاعات  دوليالذات الطابع 

أخذ  عملياتت على عدم اعتبار أكد فاالتفاقية على هذا النحو ،االستعماري واالحتالل األجنبيالتسلط 
  .)4(في هذا اإلطار من األعمال اإلرهابية وطنيال تحريرات المنظمتقوم بها حركات المقاومة و  التي رهائنال

                                                           

، ص 1987، منتدى الفكر العربي، عمان، )الجوانب القانونية لجريمة اإلرهاب(الدولية في مجال القانون سياسصالح الدين عامر، العنف وال )1(
30.   

ه اّلتي ألقاها أمام التابعة للجمعية العامة، في كلمت -الّلجنة السادسة-ينسب هذا القول إلى المندوب اليوغوسالفي في األمم المتحدة والّلجنة القانونية )2(
  .الدولياإلرهاب  مشكلةالمخصصة لبحث  26/11/1972هذه الّلجنة في جلستها المنعقدة بتاريخ 

  .530ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )3(
  .83، ص 2006دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)ط.د(، الدولي، اإلرهاب أحمد محمد رفعت )4(
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 المسلحةاومة وحركات المق شعوبال حقعن  يدافعون أّن أنصار هذه النظرية ،بينتذلك يكل  من
الوسائل المتاحة لديها بما فيها الوسائل  كافةا في تقرير المصير إلى هحقفي اللجوء في سبيل ممارسة 

معارك  خاللمن  وعدالفي عدم مقدرتها على مواجهة  تمّثلت ةعسكريلضرورات عملية و نظرًا  ،اإلرهابية
هذه الضرورات تملي عليها اللجوء ف، حقبحكم تفوقه العسكري السا هلمفتوحة وواسعة تكون الغلبة فيها 

عن وجودها أمام إرهاب  دفاعكخيار أخير لل بعض األحيان في سياق كفاحها إلى العمليات اإلرهابية
من غير المعقول إدانة اإلرهاب أنه  كما ،وٕاجباره على الجالء عن األراضي المحتلة هبغية وقف، المعتدي

  .شعوبهذه ال حقإدانة إرهاب سلطات االحتالل ب عل دونكرد ف حتلةالم شعوباّلذي تلجأ إليه ال
 بقتل المواطنين أّن المحاكم اإلسرائيلية دأبت على اعتبار قيام اإلسرائيليين ،لسخريةما يدعو لو 

 المثف، في وقت الحق العفوبشملها تلبث أّن ت ما التيالعرب جرائم سياسية وتحكم فيها بأحكام مخففة 
 مّدةحكم عليه باالعتقال المخفف ل حافالتمحطة البعمال عرب كانوا ينتظرون  قتل ستةمستوطن اّلذي ال

 ىحرق المسجد األقصأاإلسرائيلي اّلذي المواطن  أما ؛مّدةعشر سنوات، وتم اإلفراج عنه قبل انتهاء ال
حصل مستشفى األمراض العقلية وذلك ما بأشهر ة عد هئولم يحاكم وأفرج عنه بعد قضا عقلياً  عتبر مختالً أ

 هراحسمع المستوطن اّلذي أطلق النار على ستة من سكان الخليل وأصابهم بجروح خطيرة، حيث أطلق 
ي، بل أّن اليهودي اّلذي يقتل عربيا ًيعتبر بطال وتقام له حفالت ويطلق اسمه على نفسإلصابته بمرض 

  .)1(الشوارع
أّن اإلرهابيين  «: مفادها التي تنياهوااميّن نبنيأّن مقولة  التجاه،ا امن هذا المنطلق، يرى أنصار هذ       

صورة كانت هي بأّي  ةغياص ألنهم ّلْم ينجحوا في إيجاد أذان ؛)2(رات هم الضعفاءيفجتإلى ال اّلذين يلجئون
هذا مثل ألنها أشارت إلى النتيجة دون ذكر األسباب والظروف الدافعة النتهاج ، وغير دقيقة خاطئةمقولة 

لألراضي الفلسطينية والممارسات التعسفية  غير المشروعاالحتالل اإلسرائيلي  ووه أال ،)3(األسلوب
  .)4( »الفلسطيني شعبالضد  هتقوم بها قوات التيوالالإنسانية واإلرهابية 

إلى اإلرهاب  حتلةالم شعوب، على جواز لجوء الاالتجاهأنصار هذه  أتفقإذا أنه  ،ينبغي اإلشارة         
 هتحد اللجوء إلى مثل هذه الوسيلة ال حقفيما إذا كان  اختلفوا، فإّنهم مسلحكفاح الالل كوسيلة من وسائ

من وجهة النظر  اً مبّرر ًيعتبر  ةمسلحال المقاومةمن  جزءذهب فريق منهم إلى أّن اإلرهاب ك؛ فقد ودحد
                                                           

، )11(العدد ، مركز دراسات الوحدة العربية، يةسياسالمجلة العربية للعلوم ال، »وجهة نظر قانونية: بين المقاومة واإلرهاب التمييز«هاني الدحلة،  )1(
   .128، ص 2006صيف لبنان، 

(2) Anthony Burton, Urban Terrorism: Theory, Practice & Response, Leo Cooper, London, 1975, pp 131 et 

seq. 
   .535ص  ، المرجع السابق،موسى حسنهيثم  )3(

(4) Adam Roberts, The Changing Faces of Terrorism, Published 27 -/-08/2002, p 02. 
Available at: http://www.bbc.co.uk/history/ 
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عندئذ ، فُيصبح قتالها فيحركات المقاومة  تلجأ إليها التيسيلة الوحيدة و الإذا أصبح اإلرهاب  أماالثورية؛ 
  .غير مشروععمًال 

في  اإلرهاب اللجوء إلىيصير  التيو  ةعسكرياألهداف البين  ضرورة التمييزبفريق أخر  ىادن كما        
في حين  ،)1(غير مشروععمًال  في مواجهتها ًيعتبر اإلرهاب التياألهداف المدنية و بين و  مشروعاً  مواجهتها

تلجأ إليها  التيأساليب اإلرهاب ألّن  عمل بمعزل عن غيره؛كل  ي تكييفينبغأنه  يرى البعض األخر
بين  ةفرقينبغي الت؛ إْذ أيضاً وٕاّن كانت غير محرمة على إطالقها فهي ليست مشروعة  المسلحةالمقاومة 

ممارسات يحرم استهدافها ما ّلْم تكّن  التي المدنية واألهداف مباحاً  استهدافهاًيعتبر  التي ةعسكرياألهداف ال
  .)2(، فتلجأ في األخير إلى هذه الوسائل لجذب انتباه العالمشعبقد وصلت إلى درجة تهدد بقاء الو عدال

األساليب اإلرهابية، باللجوء إلى  المسلحةحركات المقاومة قيام ويضيف البعض أّن مشروعية 
  :أبرزها ،تكمن في عدد من المصوغات

ه عمليات المقاومة ضداّلذي تجري و عدال؛ إْذ أّن مسلحلطرفي النزاع اقوى  بين عدم التوازن -أ
استخدام األساليب  عدي ؛ ولهذاالمسلحةيمتاز بالسيطرة والتفوق إذا ما قورن بحركات المقاومة  المسلحة

 .مشروع استخدام أفراد المقاومةقبل ه من ضداإلرهابية 
 التيتختلف عن الحروب  نضالها المسلحةها حركات المقاومة ظل تمارس في التي الظروف -ب

 المسلحةالنزاعات بين و  دولالبين  تجري التي المسلحةالنزاعات بين  الدول، لذلك يجب التمييزبين  تجري
ألساليب اإلرهابية إلى ا ؛ فإّن لجوء هذه األخيرة، وبذلكالمسلحةيكون أحد أطرافها حركات المقاومة  التي

  .)3(عمشرو عمل االحتالل األجنبي ضد  في نزاعها
واجه معارضة البعض األخر على أساس تبرير أنه  أال مع وجاهة ما يقول به أصحاب هذا الرأي،        

ّن أو  ةعسكريال ناحيةيستند إلى خطورتهم من ال مسلحالمقاتلين في النزاع ال توجيه العمليات العدائية باتجاه
بخالف الحال بالنسبة للمدنيين من ضباط  ؛هم يهدف إلى الحد من قدرتهم على القتالضدالعنف المستخدم 

  .)4(ةعسكريال ناحيةمن ال خطرلون أي ثالشرطة أو سكان المستوطنات، فإّنهم ال يم
السابق، أّن أنصاره إذا اتفقوا من حيث المبدأ على جواز  تجاهااليمكن القول بعد عرض أفكار 

م اختلفوا أنه أال االستعمار واالحتالل،ضد  كفاحاللجوء حركات المقاومة إلى اإلرهاب كوسيلة من وسائل 

                                                           

  .52محمد أحمد سويد، المرجع السابق، ص  )1(
  .196جع السابق، ص الوطنية، المر  تحريرإمام حسنين خليل، اإلرهاب وحروب ال )2(
   .323 -321في تقرير مصيرها في ميثاق وأعمال منظمة األمم المتحدة المرجع السابق، ص  شعوبالحق عمر إسماعيل سعد اهللا، مبدأ  )3(

(4) Ben Soul, Defining Terrorism in International law, Oxford University press, 2008, pp 90- 91. 
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في جميع مراحل الكفاح  اً مبّرر و  مشروعاً من حيث النتيجة فيما إذا كان اللجوء إلى مثل هذه الوسيلة ًيعتبر 
 .في بعض الظروف والمراحل أال ال ًيعتبر كذلكأنه  من أجل تقرير المصير أم مسلحال

  ة األعمال اإلرهابيةبواسط المسلحةالمقاومة  شرعيةعدم  :اثاني
هيئة الصادرة عن  دوليةالوالقرارات  دولياليذهب أنصاره إلى القول بأّنه إذا كانت قواعد القانون  

السيطرة االستعمارية واالحتالل األجنبي من أجل ضد  المسلحةالمقاومة  شرعيةت على أكد األمم المتحدة،
باللجوء إلى أساليب قتالية محظورة  شعوبال تلكالّسماح لغير أّن هذا التأكيد ال يفيد على اإلطالق  ،تحررال

ذلك أّن الهدف المشروع  ،)1(بما في ذلك اإلرهاب أو وسائل هجومية محرمة بموجب قوانين الحرب وأعرافها
  .)2( ة المسلحةالمقاومأفراد و  يناإلرهابيبين  له من وسائل مشروعة، وهذا هو الفرق البدّ 

الغاية تُبرر  «: ال يجوز لحركات المقاومة التمسك بالمبدأ القائلأنه  اعدةقمن  ،تجاهينطلق هذا االو 
، )3(يه أمام األعمال اإلرهابيةّصراعفتح الباب على م الّسماح بتطبيق هذا الشعار يعني عملياً ألّن  ؛»الوسيلة
 ،الوسيلة عيةشر جوهري ب شكلرتبط بتإنما ؛ ناضل من أجلها حركات المقاومةت التيالقضية  شرعيةوألّن 

بشرف  حيث أّن شرف الوسيلة يرتبط عضوياً  ،الغاية تُبرر الوسيلة منطق مرفوض مبدأ؛ فإّن بناء على ذلك
بوسائل شريفة هي  أال فالغاية الشريفة ال يمكن الوصول إليها، )4(والعكس بالعكس وعدماً  الغاية وجوداً 

والقول بغير ذلك  ،)5(ل إليها بوسائل غير مشروعةالتوص تمفيما إذا ا تحت طائلة فقدان مشروعيته األخرى
المقاومة بين  ترسم الحد الفاصل التيكما أّن المشروعية هي  ،المبادئ األخالقية واإلنسانية والقانونية يهددّ 

  .بينهماؤدي إلى الخلط وتة تكون لها أثار سلبية على القضية غير المشروعالوسائل فواإلرهاب،  المسلحة
قوات االحتالل أّن  مواجهتها مع؛ فإّنه ال يجوز لحركات المقاومة في تجاهب هذا االمن هنا وبحس 

بمعنى أخر ، يةنظاملجيوش القبل ااستخدامها من بتلجأ ألساليب ووسائل قتالية محظورة غير مسموح 
جيوش بقوانين وأعراف الحرب السارية على  ةعسكرييتوجب على حركات المقاومة أّن تتقيد في عملياتها ال

 يك فيشكالتّن تبتعد كليا عن اللجوء إلى أساليب اإلرهاب المحظورة تحت طائلة أ؛ و يةنظامالدولة ال
بالوسائل  أال ال يكون مسلحفالكفاح ال، )6(حققتها التيية والمعنوية سياستها والقضاء على المكاسب الشرعي

  .)7( عمل إجرامي إلىتحول  وٕاالّ  ،باألعمال اإلرهابية وليسالمشروعة 
                                                           

(1) Hans Peter Gasser, Interdiction des Actes de Terrorisme dans le Droit international Humanitaire, Revue 
internationale de la Croix-Rouge, R.I.C.R, 68 année, N°760, juillet-aout, 1986, p 210. 
(2) Guillaume, Gilbert:Terrorisme et Droit international, op-cit, p 317. 
(3)  Falk .R, The Beirut Raid and the international Law of Relation, American Journal of International Law, 
volume(63), N° 3, July, 1969, p 423. 

  .100المرجع السابق، ص  ،خالد كريم خالد المشاقبة )4(
   .78ص  ، المرجع السابق،لهاديعبد العزيز مخيمر عبد ا )5(
  .508ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )6(
   .218المعاصر، المرجع السابق، ص  الدوليوالمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  الدوليرجب عبد المنعم متولي، الفرق بين اإلرهاب  )7(
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 تحررنظمت المركز القانوني لحركات ال التياإلنساني  دوليالبالرجوع إلى قواعد القانون  ،كذلك
تمارسها بعض المجموعات في  التياألنشطة  شرعيةبقر على أعمالها، نجدها ال تُ  شرعيةت الضفوأ وطنيال

واألهداف  مقاتلينال وجه نحوتأّن المقاومة المشروعة على مواجهة المدنيين واألهداف المدنية، بل تؤكد 
 دوليالالقانون  في إطارال يمكن أّن تكون مشروعة  يةعمال اإلرهاباألكما أّن ، )1(دون المدنية ةعسكريال

محظورات التنطبق ؛ ومن ثّم 1977لعام  اإلضافي األولتوكول و من البر  )51/2(المادة  تهقّرر حسب ما 
تحّظر  التيبما في ذلك القواعد  وطنيال تحريرعلى حروب ال اإلنساني دوليالالواردة في قواعد القانون 

  . )2(اإلرهاب
اّلذي  ةمسلحال المقاومةكما أّن جميع القرارات الصادرة عن األمم المتحدة والمتعلقة بمشروعية 

اعتبار اإلرهاب  إلىاإلشارة  نتضم، ّلْم تن السيطرة االستعمارية واالحتاللبغية التخلص م شعوبتمارسه ال
صوره إدانة قاطعة باعتباره  كاّفة، بل أّن تلك القرارات أدانت اإلرهاب بالمسلحةالمقاومة سيلة من وسائل و 

، وعليه فأي عمل أو ممارسة تهدف إلى تهديد أرواح األبرياء )3(يعرض للخطر أرواحا بشرية َبِرْيَئة
غير  إرهابياً عمًال  يجب اعتباره ،لالدو بين  وتعريضها للخطر أو تؤثر سلبًا على عالقات الصداقة والتعاون

 شرعيةولعدم النيل من  تحررمن أثر سلبي على تعاطف الرأي العام العالمي مع حركات ال لّما له مشروع
 شرعية: اإلرهاب على مستويين هما تقديرتعني  التيو  عملالشرعية ب يهسمنكفاحها، وهذا ما يمكن أّن 

المدنيين ضد  عنفال، وبذلك فإّن ممارسة أعمال ون كالهما عادالً أّن يك البدّ الوسائل، فشرعية األهداف و 
للمحتل  ةعسكريواآللة ال المسلحةالمقاومة قوى  بين يمكن االحتجاج بعدم التكافؤوال  غير مشروععمًال 

يجب إدانته بغض النظر عن  إرهابياً عمًال  هؤالءلسفك دماء المدنيين، لذلك يجب اعتبار استهداف  رمبر ك
  .)4(مرتكبههوّية 

أّن العنف اّلذي يأخذ صفة العمل اإلجرامي ويتنافى مع السلوك  رأييرى أنصار هذه ال ،بهذا
، )6( ، فالغاية ال تُبرر الوسيلة)5(اإلنساني ال يجوز لتبريره إضفاء صفة المشروعية عليه مهما كانت دوافعه

يخضع يجب أّن حيث ، له وضوابطهله أصو  حركات المقاومةمن قبل القوة وعلى أي حال؛ فإّن استخدام 
ومّن حيث األهداف  حركات المقاومة، مقدار العنف اّلذي تلجأ إليه وألقيود وقواعد سواء من حيث الوسائل 

وتلك الضوابط ال تنطبق ، اً دوليمن خالل الوسائل المشروعة يتم  وقهاحقل هاواسترداد تقوم بمهاجمتها التي
                                                           

  . 245سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )1(
  .137 -136، ص الدوليأحمد محمد رفعت وصالح بكر الطيار، اإلرهاب  )2(
  .538ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )3(
   .131ص ، 2011لمكافحة اإلرهاب، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  ةالجهود العربيغسان صبري كاطع،  )4(

(5) John Sigler, op- cit, p 05. 
  .141، المرجع السابق، ص الدولياإلرهاب  وصالح بكر الطيار، أحمد محمد رفعت )6(
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؛ فإّنه كان األمر كذلك بالنسبة للدول؛ وٕاذا كذلك دولبل تخضع لها ال ،المسلحةفقط على حركات المقاومة 
إلخضاع  خاصة إذا كان الهدف من استعمال العنف ضرورياً )1(ينطبق من باب أولى على حركات المقاومة

فلماذا يدفع بالعنف ليتجاوز بكثير  ،بحيث ُيصبح غير قادر على األذى بسبب جرحه أو أسره ،الخصم
وبالتالي يعتبر لهذه األهداف  تجاوزاً و عدالقتل أو فرض المعاناة على الولذلك يكون ، نشودةالغاية الم

  . )2(إرهاباً 
 المكاسب القليلة والمؤقتة الناجمة عن استخدام اإلرهاب بين  ونيوازن رأيال اهذأصحاب نالحظ أن

 التيبحركات المقاومة جراء ذلك، و تلحق قد  التيالخسائر الكبيرة بين و  ةمسلحال المقاومةكأداة من أدوات 
إذا أنه  هؤالء يقر تها وتخلي الرأي العام العالمي عنها، إزاء هذه الموازنة؛ فإّنه شرعيمن أهمها فقدانها ل

 ،العالمي والتعاطف اإلنساني معها دعمعلى ال يأّن تبقالمقاومة أّن تحتفظ بمشروعيتها و حركات  أرادت
على مشروعية قضيتها وأهدافها  سلبياً  تؤثر تأثيراً س التي وء إلى أساليب اإلرهابتفرط باللج أال ينبغي عليها

  .)3(ةوطنيال
ضد  الحماية القانونيةجانب من توفر  دوليةالكانت القواعد  إذا ما ال عمءتسان في المقابللكن 

  ؟المسلحةتستهدف أفراد المقاومة  التياألعمال اإلرهابية 
توجيه للمقاتلين  جوزيأنه  ، حيثُيـؤكد صحتها أي دليلتساؤل على هذا الال تحمل اإلجابة 

مشاركين شك دون  المسلحةأفراد القوات  عديوعادة ما تكون تلك الهجمات متبادلة، و  ،هجماتهم إلى العدو
في السياق  إرهابياً عمًال الوقت، وما قد يبدو  نفسلها في  مشروعاً هدفًا و  ةعسكريفاعلين في العمليات ال

تؤكد القواعد األساسية لقوانين  ،ومع ذلك، قوات العدوضد  عند تنفيذه مشروعاً حربيا عمًال ًيعتبر  المدني
وتفرض الفقرة  ،)4( »أساليب ووسائل الحرب محدود اختيارأطراف النزاع في  حق«: على أنوأعرافها الحرب 

لصالح بين المحار  قيود على 1977األول لعام اإلضافي توكول و من البر  )35(األولى من المادة 
 «: علىلتؤكد في الفقرة الثانية منها  )35(، وتستطرد المادة المسلحةالمشاركين في القتال أي أفراد القوات 

اإلصابات المفرطة أو تلحق من شأنها أّن  التياألسلحة والقذائف واألساليب الحربية  استعمالحظر 
  .»المعاناة غير الضرورية

                                                           

  .  78عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا .117ص عثمان علي حسن ويس، المرجع السابق،  )1(
الطبعة الخامسة،  ،شريف عتلم تحريراإلنساني،  الدوليقانون كتاب محاضرات في ال دراسة منشورة ضمن، »اإلنساني الدوليالقانون «، جان بكتيه )2(

   .84ص ، 2005للصليب األحمر،  الدوليةالّلجنة إصدار 
  .79 -78عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص  )3(
، على 1907أـكتوبر  18حرب البرية المبرمة في من الالئحة الملحقة باتفاقية الهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف ال) 22(المادة حيث نصت  )4(

  ."ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو": أنه
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استعمال  عديأفعال الخيانة، فعلى سبيل المثال  البروتوكول نفس من) 37(المادة  تكما حّظر 
 اقترفتجريمة أيضًا إذا ما أحيانًا  األعمال اإلرهابيةتعُد  وبهذا، خيانة العنف أثناء التظاهر بالمظهر المدني

 وفقاً ق ، ذلك أّن األساليب اإلرهابية غير مسموح بها على اإلطال)1(أو من قبلهم المسلحةأفراد القوات ضد 
ال يجوز التحايل على االلتزامات الواردة بالمواد السابقة بحجة أنه  كما ،اإلنساني دوليالألحكام القانون 

  .)2(االنتقام
ها مقيدة باستخدام وسائل معينة نفس دول؛ فإّن الالشرعي دفاعال ناحيةإذا نظرنا إلى الموضوع من 

االلتزامات أهّم  اإلنساني من دوليالبأحكام القانون  دولال، فإذا كان تقيد الشرعي دفاعال حقعند ممارسة 
وسائل لجوء حركات المقاومة إلى استعمال أخرى تُبرر  أسباباً هناك ؛ فإّنه ال يمكن أّن نتصور أّن دوليةال

وقد قيل  ،الشرعي دفاعال حقة مارسمفي إطار  للدول دولياليسمح بها القانون  التيمن تلك  أكثر تجاوزاً 
أّن يقيموا دولتهم؛ فإّنه من المتوقع أّن يتحمل  تحررال فيمل عند نجاحهم األما دام يراود المقاتلين " :هبأنّ 

 دولأعلى مّما تملكه الوق حقب رتحر أّن تتمتع حركات ال وبالتالي يكون غريباً  ،هؤالء بعض واجبات الدولة
في مواجهة االحتالل؛ مّما يوجب أّن  دفاعاس هو في األسقوة لل تحرر؛ ولهذا فإّن استعمال حركات ال"ذاتها

وهو ما ال يتفق مع فكرة اللجوء  بالقدر الضروري والمناسب لرد االعتداء دفاعيكون استخدام هذا ال
  .)3(المحظورةاإلرهابية ألساليب ل

يرون بأّنه ال يجوز لحركات المقاومة في ، يمكن القول أّن أنصار هذا االتجاه، تلخيصا لّما سبق
للدول  يةنظاماللجوء إلى أساليب قتالية أو وسائل هجومية يحظر على الجيوش ال مسلحاق الكفاح السي

  .تحت زعم أو تبرير أّن عدالة قضيتها ومشروعيتها تُبرران ذلك، اللجوء إليها
  المقاومة المسلحةتلجأ إليها  التية أساليب اإلرهاب إدانة كافعدم : اثالث 

ما يختلط نشاط  كثيراً أنه  الرأيين السابقين، وقد ذهب هذا الرأي إلىبين  حاول أنصاره التوفيق
لمثل ة مساعدوال تأّييدنوعًا من ال تقدمالنادر أّن نجد دولة ّلْم  منف ،ساليب اإلرهابيةاألب المسلحةالمقاومة 

ضحاياها ة يذهب مسلحمازالت وستظّل تتقبل وجود نزاعات  دوليةالعلى أّن الجماعة  فضالً  حركات؛تلك ال
أساليب اإلرهاب كافة  اآلالف من المدنيين األبرياء، لذلك سوف يكون من الصعب عليها أّن تقضي بإدانة

                                                           

  .124ص ، المرجع السابق، اإلنساني الدولياألعمال اإلرهابية واإلرهاب والقانون « هانز بيتر جاسر،  )1(
 هالدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصرات ،)ط.د(مة المبروك محمود الصويعي، ، ترجالدوليبليشنكو وزادانوف، اإلرهاب والقانون  )2(

  .65، ص )ن.ت.د( الجماهيرية الليبية،
  .108أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  )3(
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عن وجودها، حيث تكون تلك األساليب هي الوسيلة الوحيدة المتاحة  دفاعالمحتلة لل شعوبتلجأ إليها ال التي
  .)1(لعدالة القضيةالرأي العام العالمي  انتباهفي مواجهة عدو متفوق بهدف لفت 

من حيث المبدأ  المسلحة يحظر على حركات المقاومةأنه  يرى أصحاب هذا االتجاه ،هنامن 
يمكن الّسماح أنه  أال تها القانونية،شرعيكفاح تحت طائلة فقدان الاللجوء إلى اإلرهاب كوسيلة من وسائل 

على أساس المعاملة بالمثل بشرط أّن  رهابية، ومن حيث النتيجة باللجوء إلى استخدام الوسائل اإللها تجاوزاً 
عن السكان  اً بعيد ةعسكريال هأهداف ضدعلى إرهاب المحتل وأّن تستخدم داخل األراضي المحتلة و  تقع رداً 

إليها حركات المقاومة ال يمكن أّن  أتلج التي يةساليب اإلرهاباألف، )2(المدنيين واألهداف المدنية قدر اإلمكان
قها، بل يجب التسليم بمشروعية بعض تلك األساليب خاصة إذا كانت الوسيلة الوحيدة رم على إطالجت

  .عسكرياً تواجه عدو متفوق  التيفرة أمام حركات المقاومة االمتو 
 تحديد في إطار يجبعمل إرهابي مشروع؛ إْذ كل  هذا االتجاه أّن ليسأنصار ى ر يلكن مع ذلك،          

نوعين من اإلرهاب، وذلك بين  باستخدام األساليب اإلرهابية التمييز لحةالمسنطاق مشروعية المقاومة 
تعُد  ةعسكرياألهداف الضد  فاألعمال اإلرهابية الموجهة؛ العمل هضدوجه يباالستناد إلى معيار من 

من خالل بث الرعب والذعر في صفوفه، وهو و عدالمشروعة طالما كانت هي الوسيلة الوحيدة للتأثير في 
كان وفي أي ا أي مشروع به جانب كبير من الفقه على أساس أّن الجندي في جيش االحتالل هدف ما سلم

من قبيل  عديفإّنه  ،األهداف المدنية مكان، بخالف الحال إذا ما وجه العمل اإلرهابي إلى المدنيين أو
  .)3(االستقاللو  تحرروٕاّن كان الهدف منها ال دولياللقواعد القانون  وفقاً األعمال غير المشروعة 

 شرعيةوكذا  المسلحةالمقاومة  شرعيةاالتجاه الغالب في الفقه من  َرآهُ نرى أّن الصواب، ما ونحن         
األهداف ضد  أّن تقوم باستخدامهابشرط  ،لو كانت أساليب إرهابيةحتى تلجأ إليها  التيجميع الوسائل 

أساسًا ات موجهة إذا كانت العمليأنه  كما ،صفوفهن بي وبث الذعر ةعسكريإلضعاف قوته الو عدلل ةعسكريال
ٕانما ؛ و ال إرهابيةاأعمتعُد  فإّنها ال ،بطريق الَخَطأواألهداف المدنية مدنيين الوأصابت  ةعسكريإلى أهداف 

  .ةعسكريتجد تبريرها في مبدأ الضرورة ال
األهداف ضد  ام وسائل إرهابيةإلى استخد المسلحةذلك، إذا لجأ أفراد المقاومة من على العكس         

إرهابًا ولو كانوا ينتمون إلى جنسية المحتل أيا كانت دوافع من قاموا به  عدي؛ فإّن ذلك المدنية أو المدنيين

                                                           

  .453أسامة حسين محي الدين، المرجع السابق، ص  )1(
  .508المرجع السابق، ص ، هيثم موسى حسن )2(
-220 المعاصر، المرجع السابق، ص الدوليوالمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  الدوليعبد المنعم متولي، الفرق بين اإلرهاب  رجب )3(

221.   
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إذا كانت النظرية الحديثة قد ألّنه  ؛)1(1949األربعة لعام وفي أي مكان وقع ذلك طبقا التفاقيات جنيف 
ة للمقاتلين حال وقوعهم قّرر ومنحتهم الحماية الم المسلحةأعمال المقاومة  في مباشرة حقسلمت للمدنيين بال

جري ممارسة تالتسليم بجواز أّن يكون المدنيين أهدافًا حد  في قبضة العدو، فإّنها ال يمكن أّن تذهب إلى
 ،قابل، في الم)2(لها من وسائل مشروعة البدها، وذلك أمر بديهي، فالغاية المشروعة ضدأعمال اإلرهاب 

ضد  ترتكبها الدولة المحتلة من قبيل األعمال اإلرهابية أيا كان مكان ارتكابها ولو التيأعمال القمع تعُد 
  .)3(المدنيين من سكان اإلقليم المحتلضد  ومن باب أولى المسلحةمعاقل المقاومة 

ونضالها  المسلحةمقاومة ال شرعيةليه غالبية الفقهاء من التسليم بإؤيد ما ذهب ن امّما سبق، فإّنن      
جميع  شرعيةواالستقالل، وكذلك  تحرراالستعمارية واالحتالل األجنبي من أجل الى قو الضد  مسلحال

االتفاقية  دوليالتلجأ إليها في نضالها، طالما كانت تلك الوسائل ال تخالف أحكام القانون  التيالوسائل 
أفراد  إذا لجأ أما؛ وما في حكمها ةعسكرياألهداف الضد  استخدام تلك الوسائل يراعوذلك بأّن توالعرفية، 
األهداف المدنية أو المدنيين العزل؛ فإّن ذلك يمثل ضد  رهابيةاإلوسائل الإلى استخدام  المسلحةالمقاومة 

   .جريمة إرهابية
  المسلحةالمقاومة عمليات  مشروعية األهداف محل :الفرع الثاني       

ال يالقي أية  المسلحةالمقاومة  حقفي أّن االعتراف ب تمّثللى حقيقة هامة تشرنا إأّن أ سبق         
من حيث النتيجة  الفقهاءبين  راأّن الخالف اّلذي ث أال ؛من حيث المبدأ دوليالفي إطار القانون خالفات 

هذا  شرعيةب ومداه وفيما إذا كان االعتراف المسلحةالمقاومة  حقتعّلق األمر بدراسة وسائل ممارسة ي عندما
الوسائل واألساليب القتالية بما فيها اإلرهاب أم أّن ذلك ال يجوز كافة  اللجوء إلى حقيخول أصحابه  حقال

  .إطالقا؟
البحث في مشروعية  بينهامن  اً تحديد تتفرع هذه الخالفات إلى مسائل تفصيلية وعملية أكثر       

، وفيما إذا كان هناك ضرورة قانونية )4(المسلحةقاومة الم حقلنشاط من يمارس  تكون محالً  التياألهداف 
األهداف بين المقاتلين والسكان المدنيين و بين  وٕانسانية للتمييز في إطار ممارسة النشاط العسكري للمقاومة

  .)5(ةعسكريالمدنية األهداف ال

                                                           

  . 31، المرجع السابق، ص مكافحة اإلرهاب ي الدين عوض،محمد مح )1(
  .248 -247سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )2(
   .32 ، المرجع السابق، صمكافحة اإلرهاب حي الدين عوض،محمد م )3(
   .530المرجع السابق، ص ، هيثم موسى حسن )4(
   .125 -124ص المرجع السابق، ، سالم روضان الموسوي )5(
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القوة إذا كان استعمال  ، يحصلالمسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  بداية نشير إلى أّن الخلط        
أهداف مدنية خارج أراضي ضد  أو يعملون باسمها أو نيابة عنها تحررمن قبل أفراد منتمين إلى حركات ال

تختلط أعمال المقاومة المشروعة في بعض المراحل ونتيجة لظروف ؛ فقد ، ونتيجة لذلك)1(الدولة العدو
  .ككل؟ المسلحةالمقاومة  شرعيةهو تأثير ذلك على فما  ،ضاغطة وأحوال طارئة ببعض األعمال اإلرهابية

المقاتلين بين  إذا كان من الممكن في الحروب القديمة، إعمال مبدأ التمييزأنه  في واقع األمر،
، حيث شعبالمعارك واقتصارها على بعض فئات ال يةودلمحدنظرًا  –وغير المقاتلين بدون صعوبات تذكر
الحروب الحديثة يكون من  فيفإّنه وعلى العكس من ذلك ، -عركةكانت أثارها ال تتجاوز ميدان الم

في أساليب  وتطوراً  مشاكل، حيث تشهد هذه الحروب تناقضاً الالصعوبة إجراء هذا التمييز بدون إثارة بعض 
على ال ومقاومة االحتالل أبرز مث تحريرالقتال ومشاركة أشخاص من غير المقاتلين، وتعتبر حروب ال

بين  ا فاصالً حد بل من غير المنطقي أّن نضع ؛في مثل هذه الحروب يكون من الصعبأنه  ذلك، حيث
أو كنيسة أو  أمناً  ما تكون الجبهة مسكناً  فكثيرا ما يكون القتال قتال بيوت وكثيراً  ؛المقاتل وباقي السكان

  .أو غابة جبالً 
نتيجة لقيام حركات  إلرهابيةالعمليات اب المسلحةومة أعمال المقا اختالطهذا إلى  ىأد؛ فقد من هنا

توجيه هجماتها نحو المقاومة في بعض مراحل نضالها العسكري باستخدام وسائل قتال غير مميزة أو 
بين  يةعمدوبطريقة الخلط  وعملت على ذلك اللستغباالمعادية قوات الفقامت ، ةعسكريأهداف غير 

 دوليال تأّييدوال دعموتقويض ال ساءة إليهاواإل المسلحةحركات المقاومة بواإلرهاب بهدف التشهير  هاعمليات
  .)2(ات إرهابيةمنظما أنه بحجة ،من تحت أقدامها شرعيةلها وّسحب بساط ال

بين و  المسلحةالمقاومة بين  وعليه فإّنه بغية الّرد على هذه االدعاءات الباطلة، وكذلك للتفرقة
يسية األهداف المدنية البريَئة والسكان المدنيين ومباشرة ورئ ةمداّلذي يستهدف بصورة متع دوليال اإلرهاب

ة في القانون مستقر ال قاعدةلّنا من دراسة هذا الموضوع على ضوء ال البدّ اّلذين ال عالقة لهم بالقتال؛ فإّنه 
بين المقاتلين وغير المقاتلين و بين  التمييزبين يتوجب على الطرفين المتحار أنه  :مفادها التي دوليال

 التيلبحث األهداف  وعلى هذا سنتعرض دائية،أثناء سير العمليات الع ةعسكريوغير ال ةسكريعاألهداف ال
طتين لنقاالعدائية وضوابط عدم اختالطها باإلرهاب؛ من خالل  همبهجمات استهدافهايجوز ألفراد المقاومة 

  :تينالتالي
  

                                                           

   .59ص المرجع السابق، هيثم عبد السالم محمد،  )1(
   .560ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )2(
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  ةعسكرياألهداف الضد  المسلحة أعمال المقاومة :أوالً 

تقرير لقوات االحتالل ضد القوة استعمال  المسلحةوحركات المقاومة  شعوبلل ليدو الأقر القانون 
بشرط عدم استهداف المدنيين واألهداف المدنية بين مصيرها، كما أضفى على أفرادها صفة المحار 

بأعمال على القائمين  ؛ إْذ يتعين)1(هماإلنساني خالل عمليات دوليالوالتزام قواعد القانون  ةعسكريبعملياتهم ال
 ةعسكريفي سبيل إضعاف أو النيل من القدرات ال ةعسكريالمقاومة أّن يوجهوا عملياتهم إلى األهداف ال

عتبر تبل  ؛المدنيين أو األهداف المدنية كانت غير مشروعةضد  إذا وجهت أعمال المقاومة أما ؛للخصم
تستهدف األشخاص  التيأو تلك  المدنيين في األماكن العامةضد  توجه التيال إرهابية، فالهجمات عماأ

تستهدف مقار  التيوُرَؤَساء الحكومات ووزراء الخارجية أو األفعال  دولكُرَؤَساء ال دوليةالمتمتعين بحماية 
لها أيا كان الدافع وراء ارتكابها وأيا كان مرتكبوها، ويجب إدانتها  مبّرر، جرائم إرهابية ال دوليةالات منظمال
  .)2( واضح شكلب

تها الفقرة دحد المسلحةالمقاومة  ألعمال مشروعاً هدفًا يمكن أّن تكون  التي ةعسكريهداف الاألو 
تسهم  التيتقتصر على تلك إْذ ، 1977لعام  توكول اإلضافي األولو البر من ) 52(الثانية من المادة 

 ،خدامهاــتها أم باستــغايــوقعها أم بــمــبيعتها أم بــواء كان ذلك بطــكري ســل العســمساهمة فعالة في العم
 ةعسكريميزة  ذاكآنأو تعطيلها في الظروف السائدة أو الجزئي أو االستيالء عليها  تامرها الــيــحقق تدمـوي

  .أكيدة
 التياألعيان كافة  ، فهيالمسلحةال يجوز أّن توجه إليها أعمال المقاومة  التيالمدنية  األعيان أما

أنه  تأكد حيثالسابق اإلشارة إليها، ) 52(ّما جاء في الفقرة الثانية من المادة ل وفقاً  ةعسكريليست أهدافًا 
أو  تكرس عادة ألغراض مدنية مثل أماكن العبادة التيحول ما إذا كانت بعض األعيان شك إذا ثار 
  .ا ال تستخدم كذلكأنه فإّنه يفترض ،تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكريإنما ؛ المنازل

؛ فإّنه يستثنى من ذلك اإلرهاب الموجه إذا كان األصل العام هو حظر األعمال اإلرهابية وعليه،
رار ــعد عن اإلضــييز ويبتــية من التمــة عالــكون على درجــي شرط أنــبالمعادية  ةعسكريداف الــنحو األه

وتأتي مشروعية اإلرهاب الموجه نحو  روعاً في هذه الحالة ًيعتبر إرهابًا مشف ،ين أو األهداف المدنيةــبالمدني
 ةماديالناحيتين المن و عدلل ةعسكرياألهداف من واقع أّن الغاية من الحرب هي إضعاف القوات التلك 

 التياألساليب اإلرهابية  ها تأثيراً أشدّ أكثرها فعالية و  وسائل، لعلة عدوتحقيق ذلك منوط ب ،)3(ةمعنويالو 

                                                           

  . 63ص  المرجع السابق،وي، مصطفى يوسف اللدا )1(
عمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان ت" :تقضي بأن، أساسيةقاعدة  على 1977توكول اإلضافي األول لعام و من البر ) 48(المــادة  تنص )2(

  ."دون غيرها ّيةعسكر األهداف الضد  توجه عملياتها ، ومن ثمّ عسكرّيةالمدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف ال
(3)  Rihab Chaddad, op- cit, p 15. 
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اّلذي  شكلعادية وٕاضعاف معنوياتها وروحها القتالية بالمفي صفوف القوات الإلى بث الذعر أساسًا تهدف 
يؤدي في المحصلة إلى إلغاء التفوق العسكري اّلذي يتمتع به الطرف المعتدي أو على األقل تقليص الفرق 

  .رهابيةعبر لجوء حركات المقاومة إلى إتباع األساليب اإلبين الطرفين المتحار بين  ةعسكريات اليفي اإلمكان
بعمليات إرهابية ًيعتبر  ةعسكري، أّن مهاجمة األهداف ال"شارل زور غبيب"ُيـؤكد في هذا اإلطار 

في  مشروعيراعي في هذه العمليات التدقيق أو حسن االختيار، فالجندي هو هدف أنه  طالما مشروعاً عمًال 
من ذلك؛ فإّن اإلرهاب غير ى عليه الجيش، وعلى العكس في الليل أو في فندق استولحتى أي وقت 

يمكن أنه  القولهذا يجب أّن ال يفهم من  مع ذلك، المميز الموجه إلى السكان المدنيين يجب استنكاره
الحرب قوانين تحويل ميادين المعارك إلى ساحات للفناء واإلفناء باستخدام األساليب اإلرهابية بدون مراعاة 

طالما  مشروعاً  هااستعمال ويظل ،دوليالبقواعد القانون  ب محكوماً وأعرافها؛ إْذ يبقى استخدام هذه األسالي
إذا  أما؛ وابتعادها عن األهداف المدنية ةعسكريال كانت على قدر من التمييز في توجيهها نحو األهداف

فإّنها تفقد مشروعيتها  ،ة مثالّنوويتمييز كما في الحروب التجاوزت ذلك، وأصبحت على قدر من الالَ 
  .   )1(إرهابية الً امأع صبحوت

 ، ذهب بعض الفقهاءةعسكريالمقاومة الموجهة نحو األهداف ال شرعيةلتأكيد على ال لااستكم
يرتكبها أفراد يتوافر لديهم  التياألعمال بين  إلى التفرقة للصليب األحمر دوليةالوبعض خبراء الّلجنة 

يرتكبها  التيوتلك  األول وتوكول اإلضافيلنصوص اتفاقيات جنيف والبر  وفقاً وصف المقاتلين القانونيين 
إذا ّلْم يكّن فيه مخالفة  ،؛ فقد سلم هؤالء بمشروعية نشاط الفريق األول)2(أفراد ال يتوافر لديهم هذا الوصف

إتيانهم بقوانين الحرب قد انتهكوا ما يتعين النظر إلى أفراد الفريق الثاني بوصفهم بينلمبادئ قانون الحرب، 
  . )3(يخولهم ذلكالقانوني اّلذي ون أّن يتوافر لهم الوصف أعمال قتال د

عدم التسليم بصحة الرأي  إلى عامر  صالح الديننذهب مع في التعليق على هذين التحليلين، 
تقوم عليها؛ إْذ أّن  التييتعارض مع الروح العامة للنظرية الحديثة للمقاومة وللمبادئ األساسية ألّنه  ؛السابق

االحتالل، يسمح في تقديرنا، بتجاوز ذلك االلتزام اّلذي كانت تفرضه  شرعيةالمقاومة وعدم  شرعيةالتسليم ب
  .)4( النظرية التقليدية على المدنيين باالكتفاء بتمثيل دور الشهود الخرس على عمليات العدوان واالحتالل

  
  

                                                           

  .561-560ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )1(
   .496ص  ، المرجع السابق،العام الدوليالقانون  في المسلحة يةشعبال المقاومة، صالح الدين عامر )2(
   .564 -563ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )3(
   .498 – 497ص المرجع السابق،  العام، الدوليفي القانون  المسلحةية شعبالمقاومة ال ،صالح الدين عامر )4(
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  المدنيين واألهداف المدنيةنحو  المسلحة أعمال المقاومة: ثانياً 
سواء كان  دوليةال المسلحةالنزاعات كافة  أهداف مشروعة فيهي  ةعسكرياألهداف ال أنّ  قاعدةال

برز حول توافر عنصر المشروعية من عدمه ي، لكن التساؤل )1(المسلحةأو حركات المقاومة  دوالً  أطرافها
لمستخدمة األهداف المدنية، فهل تتمتع األساليب اإلرهابية اضد  المسلحةالمقاومة  توجيه أعمالفي حال 

  .األهداف المدنية بالمشروعية؟ضد  من قبل حركات المقاومة الموجهة
المدنيين واألهداف ضد  ان على عدم التسليم باستخدام األساليب اإلرهابيةدولياستقر الفقه والعمل ال

من الجرائم  هاضدعمل يوجه كل  ، واعتبر)2(ال تضطلع بدور مباشر في األعمال العدائية التيالمدنية 
اإلضافي  اوبروتوكوله 1949واتفاقيات جنيف لعام  ،1907ّن كانت اتفاقية الهاي لعام وإ حتى ألّنه  دوليةال

حد  إلى واذهبيال يمكن أّن  ه، فإنّ في مباشرة أعمال المقاومة حقللمدنيين بال واقد سلم ،1977األول لعام 
نواالتسليم بجواز أّن  حظر أصله من مبدأ هذا ال يستمد ،ال واإلرهابها أعمال القتضدأهدافًا تمارس  ُيكو

 دوليأحد ركائز القانون ال عدباعتبار أّن هذا المبدأ ي ،)3(وهذا األمر بديهي ،التمييز بين المقاتلين والمدنيين
، )4(1949لعام  من اتفاقية جنيف الرابعة )33(و )13( المادتين  نص خالل ستنتج منوذلك ما ي ،اإلنساني

  .1977األول لعام اإلضافي البروتوكول  من )51(المادة و 
من أجل تقرير المصير؛ القوة في استخدام  المسلحةحركات المقاومة  حقبغض النظر عن  ذلك،ك

، وذلك ما نلحظه )5(اإلنساني تحّظر األعمال اإلرهابية على جميع أطراف النزاع دوليالفإّن قواعد القانون 
أنه تحّظر «: تقّرر  التي، 1949اتفاقيات جنيف لعام بين  تركةالمش )13(المادة  نص استقراءمن خالل 

 نص من خاللالمدنيين ضد  حظر األعمال اإلرهابية تمكما ، »السكان المدنيينضد  األعمال اإلرهابية

                                                           
(1) Marco Sassoli et Lindy Rouillard, «La Définition du Terrorisme et le Droit international Humanitaire», Revue 
Québécoise de droit international, (Hors-série), 2007, p 33. 

 الدوليوتوسيع نطاق القانون  الدوليةالمحكمة الجنائية  دراسة منشورة ضمن كتاب، »مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين««محمد يوسف علوان،  )2(
  . 73، ص 2004 ،)ن.ب.د(للصليب األحمر،  الدوليةجامعة دمشق والّلجنة  ،)ط.د(اإلنساني، 

، كذلك يجعل االلتزام في مقاتلينبذل ما في وسعهم لتفادي الهجوم على المدنيين وقصر العمل الحربي على ال لهذا المبدأ من واجب المحاربين وفقاً   )3(
الهدف األصلي ليس القتل، بل إبعاد أكبر ألّن  اختيار وسائل وأساليب القتال باستعمال تلك اّلتي تحقق الغرض الحربي المشروع بأقل ضرر ممكن

، وهكذا ال يجوز استعمال األسلحة السامة أو الرصاص القابل للتمدد في الجسم وغيرها، كما يحظر بأقل الطرق ضرراً  قدر من المقاتلين من الميدان
العمل بهذا المبدأ في كتيبات الدليل  حدوثها، ولقد تم ب فيققها أكبر من الخسائر اّلتي يتسبشن أي هجوم عسكري، إّال إذا كانت الميزة اّلتي سيح

إلى  دوليرتقى من مجرد عرف وإ ، 1977وبروتوكولها لعام  1949ستقر نهائيا بإقرار اتفاقيات جنيف لعام إ كالسويد وايطاليا، و  دولالعسكري لبعض ال
  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 53(و )33( مادتينيستشف تطبيق هذا المبدأ من خالل الو أمرة،  قاعدة دولية

See: Jean Marie Vianney Nyirurugo, La Cour Pénale internationale et le Terrorisme international, Le Problème de 
Compétence Rations Matériel, université libre de kigali-Rwanda, 2007, p 46. 
See also: J.M Chilikine, « Protection de la Population et des Personnes Civiles Contre les Dangers Résultant des 
Opérations Militaires », Revue belge de droit international, volume (8), N°1, 1972, pp 101-102.  
(4) Jean Marie Vianney Nyirurugo, op-cit, p 46. 

   .16المرجع السابق، ص  جون ماري هنكرتس، )5(
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ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة «: بقولها ،1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام من  )33(المادة 
  .»تحّظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد واإلرهاب ،و شخصياً ّلْم يقترفها ه

أطراف النزاع بما في كافة  ، نجد أّن الحظر ينطبق علىمادتينالاتين ه نص تفسيرعند محاولة و 
تحت ما ُيسمى بالضرورة  ةعسكريسماح تلك االتفاقيات باألعمال ال ن أ؛ و )1(المسلحةذلك حركات المقاومة 

  .)2(ةعسكريبدعوى الضرورة ال كأسلوب قتال رهاباإلليس معناه فتح المجال النتهاج أسلوب  ةعسكريال
طرف محارب كل  أّن يعاملبتقضي  التيالعامة  قاعدةاليكمل  ،)33(المادة  نص كما نالحظ أنّ 

أي عمل إرهابي؛ وٕاذا  تبرير أبداً ؛ وال يمكن )3(المدنيين الخاضعين والتابعين للطرف المعادي معاملة إنسانية
؛ فإّنه يتعرض مرتكبيها للمالحقة الجنائية من قبل دوليال مسلحوقعت أعمال إرهابية معينة أثناء النزاع ال

إلى حظر األعمال اإلرهابية مّرة  ألول )33(تشير المادة كذلك ، للقانوّن المحلي وفقاً السلطات المختصة 
يتعرض فيها المدنيين أو  التيكما تشير إلى الحاالت  ،وصريحاً  اً مباشر  حظراً  دوليةال المسلحةعات افي النز 

لمخاطر الوقوع ضحية إلجراءات الترويع واإلرهاب أثناء و عدالأي شخص يكون تحت سلطة وسيطرة 
  . )4(لمحتلا ةكون تحت سلطت أرض ةبأيحتى تواجده بالمعتقل أو 

على  دوليال، إذا كان قد أضفى صفة المحارب 1977األول لعام اإلضافي كما أّن البروتوكول         
 وفقاً طلق عليهم وصف المقاتلين ويتمتعون بالحماية عن أعمالهم المشروعة حيث أ؛ المسلحةأفراد المقاومة 

وص نص يجب أّن تتطابق مع المسلحةأعمال قوات المقاومة على أّن  أكد في المقابل،لقانون الحرب؛ فإّنه 
تقع خارج القيود  التيوتلك غير المقاتلين ضد  تقضي بمنع األعمال اإلرهابية التي اإلنساني دوليالالقانون 

من ) 51/2(المادة أحكام بالرجوع إلى ف ،)5(مسلحالنزاع ال خاللالمتعلقة بالوسائل المسموح باستخدامها 
مال العنف اّلذي ، نجدها تحّظر األعمال اإلرهابية بما في ذلك التهديد باستع)6(األولاإلضافي توكول و بر ال

 ؛أّن اإلرهاب ليس وسيلة مرخص بها في الحرب وتؤكد على، السكان المدنيينبين  الرعب بثيهدف إلى 
أّن  رغمالفتاكة في الحرب قد يخلق الذعر في نفوس المتواجدين، القوة ويرجع ذلك ببساطة إلى أّن استعمال 

  .)7(إلى هدف مشروع االعتداء قد يكون موجهاً 

                                                           

  .105ص المرجع السابق، أحمد فتحي سرور،  )1(
(2) Marco Sassoli et Lindy Rouillard, op-cit, p 33. 

 ، ص2008، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، القاهرة، الدوليعلى ضوء أحكام القانون  الدوليةضحايا الجرائم حقوق ر الدين بوسماحة، نص )3(
38.  

(4) Jean Christopher Martin, op-cit, pp 241- 242. 
  .105 -104بق، ص أحمد فتحي سرور، المرجع السا )5(
ال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا األشخاص المدنيون محًال " :على أنه األولاإلضافي توكول و بر من ال) 51/2(المادة نصت  )6(

   ".وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسًا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين ،للهجوم
  . 73ان، المرجع السابق، ص محمد يوسف علو   )7(
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ت على حظر الهجوم نص ؛ فإّن الجملة األولى من المادة السابقة،)Gasser( غاسرر وبحسب تعبي
يشمل معظم األعمال أنه  على السكان المدنيين بصفتهم هذه، وهذا الحظر واضح وقاطع، ومن المرجح

بين  إلى بث الذعرأساسًا الجملة الثانية تضيف إلى ذلك حظر أعمال العنف الرامية أّن حين  فياإلرهابية، 
المدنيين ضد  ليس من الضرورة أّن تكون األعمال الموجهةأنه  هو ،السكان المدنيين، واألمر المهم هنا

لّما لهذا األسلوب من نظرًا  ،)1(التهديد بالعنف اّلذي يرمي إلى بث الذعرحتى يحظر ٕانما مادية؛ و  الً اأعم
نشر حالة من الرعب والذعر نيين لكونه يللمدي والمعنوي نفسمخاطر جمة وأثار سلبية على المستوى ال

  .)2(صفوفهم قد تفوق في أثارها ونتائجها الخسائر البشرية والماديةبين  والترهيب
 ، ُيـؤكد على أّن اإلرهاب ال ًيعتبر وسيلة مرخصاً )51/2(المادة  نص أنّ ، )Gasser( غاسرويضيف 

 ف المدنيين بالعمليات اإلرهابية ُيصبح أمراً ، وٕازاء ذلك يمكن القول أّن استهدا)3(بها من وسائل الحرب
، بل فقطالمدنيين ضد  وغير مشروع من باب أولى، وبهذا ال يشمل الحظر توجيه أعمال العنف محظوراً 

  .غير مشروع منه عمل الذعر يجعل إثارة تواجد نية
ألّن ، األولمن البروتوكول اإلضافي  )51(ال يجوز التحايل للتهرب من محظورات المادة أنه  كما

وعلى هذا يمكن اعتبار العمليات اإلرهابية الموجهة  ؛منه )85(للمادة  جسيماً  انتهاكاً ًيعتبر مثل هذا التحايل 
اعتبارها جريمة حرب  لىع فضالً ، االنتهاكات الجسيمةنحو السكان المدنيين أو األهداف المدنية من جملة 

، باعتبار أن مثل هذه العمليات ال يمكن البروتوكول نفسمن  - ب-بند  3فقرة  )85(المادة  نص خاللمن 
وفي هذا خرق اللتزام الطرفين  ما تمييزية دونن واألهداف المدنحصر آثارها؛ فقد تصيب األشخاص المدنيي

 وقصر توجيه تلك الهجمات ةعسكرياألهداف أثناء سير العمليات ال تلكبين  بضرورة التمييزبين المتحار 
  .ةعسكرياألهداف الضد 

، فإّنها تحيلنا وبطريقة غير األول توكولو البر من ) 51( على المادةترد  التي ،المالحظة الثالثة أما       
 دوليالوص أخرى من االتفاقيات، كما تحيلنا إلى قواعد القانون نص ت فيوردمباشرة إلى قواعد ذات صلة 

 التيالعرفية  قاعدةير العمليات العدائية السالتي نظمت قواعد الأهّم  منأنه  ، حيث نجد)4(اإلنساني العرفي
من يسها كر م تت قاعدة، هذه ال»محدود حقأطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال  حق «: أن قّررت

 التيالبروتوكول  نفسمن  )35(المادة بالفقرة الثانية و  1907من اتفاقية الهاي لعام  22المادة  خالل
اإلصابات المفرطة تلحق من شأنها أّن  التيقذائف والمواد واألساليب الحربية استعمال األسلحة وال تحظر 

                                                           
(1) Hans Peter Gasser, op-cit, p 556.  

   .381 -380ص  ،المرجع السابق، »اإلنساني الدوليحظر األعمال اإلرهابية في القانون « هانز بيتر جاسر،  )2(
(3) Hans Peter Gasser, op-cit, p 556.  
(4) Marco Sassoli et Lindy Rouillard, op- cit, p 34. 
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تسفر عن أعمال  التيالبروتوكول الخيانة  نفسمن  )37(أو المعاناة غير الضرورية، كما حظرت المادة 
ال، لتزام حالة وقف القتإ عنف نتيجة ثقة الطرف اآلخر، كاستعمال العنف أثناء التظاهر بالمظهر المدني و 

أصبحت تستخدم  التيلهذا ًيعتبر مثل هذا الحظر حماية غير مباشرة للمدنيين من أثار الهجمات اإلرهابية 
  .أساليب ووسائل تتجاوز في تطورها تلك األساليب المستخدمة في العمليات العدائية

األعمال اللجوء إلى هي حظر  ،ط السابقةايمكن التوصل إليها من خالل النق التيالنتيجة األولى 
لّما تتركه األعمال اإلرهابية من أثار  دوليالالمدنيين أو الممتلكات المدنية في إطار القانون ضد  اإلرهابية

كالقصف  - مشروعاً  –مسموحا به  ةعسكرياألهداف الضد القوة لو كان استعمال حتى في غاية الخطورة 
حظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية  أكثر من ذلك؛ ال بل الجوي لهدف عسكري مجاور لمنطقة مدنية

حال تجاهل هذا الحظر، من ثّم يلزم محاكمة بأّي يمكن وال  إلى بث الذعر في صفوف المدنيينأساسًا 
 روما نظامللشروط المنصوص عليها في  وفقاً مقترفي تلك الجرائم ومعاقبتهم من خالل المحاكم المحلية 

  .)1(األساسي
 توكول األولو البر من ) 51(للفقرة الثالثة من المادة  وفقاً خاص المدنيين و على العموم؛ فإّن األش

بالحماية العامة من أثار القتال طالما ّلْم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية  ونتمتع، ي1977لعام 
 ماالتز إبر ة لهؤالء تعتقّرر وعلى مدى الوقت اّلذي يقومون خالله بهذا الدور، وهذا يعني أّن الحماية الم

في ة المدنيين عدم مشاركهو و  ،لتزام معلق على شرطإعلى عاتق األطراف المتحاربة، ولكنه  متبادالً 
يتحقق هذا الشرط؛ أي قام المدنيين بالمشاركة في األعمال وٕاذا ّلْم  ،)2(األعمال العدائية بصورة مباشرة

العامة ويأخذون حكم المقاتلين  قاعدةمن ال ناءاً العدائية، ففي هذه الحالة تزول صفة المدنيين عن هؤالء استث
القتالية من قبل كّال الطرفين  ةعسكرييين من حيث جواز مهاجمتهم واستهدافهم بالعمليات النظامال

فقدون يم أنه وتجب اإلشارةة للمدنيين، قّرر وهذا يعني من حيث النتيجة فقدانهم الحماية الم ،)3(بينالمتحار 
   .)4(العدائية في األعمال مباشرة مشاركة الوقت اّلذي يشاركون فيه مدى الحماية على في مهحق

 الحال وكذا ،)5("القتالية األعمال في المباشرة المشاركة"عبارة  عند توّقفال ينبغي ،أكثر للتوضيح
 يف الوقت اّلذي يشاركون فيه طيلة للهجومهدفًا المدنيين  اعتبار يجوزأنه  ،هذا ؤدىومُ  ؛"المشاركة وقت"

 ةعسكري بأعمال القيام اأنه على يمكن أّن تفسر التي المشاركة هذه مباشرة، القتالية مشاركة العمليات
                                                           

(1)  Ibid, pp 34-35. 
مقتطف من التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب األحمر للمؤتمر الدولي رة، المسلحة المعاصاإلنساني وتحديات النزاعات  الدوليالقانون  )2(

  .08، ص 2003، ديسمبر، جنيف األحمرل الثامن والعشرين للصليب األحمر والهال
(3) Jean Christopher Martin, op-cit, p 242. 
(4) Marco Sassoli, Lindy Rouillard, op- cit, p 36. 

عام  كولومبيا في اإلنسانحقوق  األمريكية حول دولال للجنة تقرير ففي، "العدائية األعمال في المباشر الدور" الصطالح محدد تعريف يوجد ال )5(
   ."عتاده أوو عدال ألفراد فعلي بأذى تتسّبب منها غرضال أو األعمال اّلتي بطبيعتها" :بذلك المقصود أن ذكرت ،1999
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 إطالق مال من قبيلـأع ؛ أيأو عتادهو عدال قواتل ضربات توجيه إلى غايتها أو يعتهاـطب بحكم دفـته
 وقع فإذا ،)1(ذلك إلى وماو عدال عتاد تحمل التيالجسور  ونسف نابلــــالق ووضعو عدال جنود على النار

في  على مشاركتهم محاكمتهم عندئذ العدو؛ فإّنه يجوز قبضة في القبيل من هذااال أعم ارتكبوامدنيين 
 احتفاظهمعدا  ما حربال أسير االستفادة من وضع يمكنهم؛ وال )2(وطنيلقانون الل وفقاً  األعمال العدائية

 أدنىحد  من استفادتهمت أكد التيمن البروتوكول األول  )75( المادة في عليها المنصوصوق حقال ببعض
  .)3(المعاملة اإلنسانيةمن 

 الحماية في هحق المدني يفقد أي متى ،المباشر المشاركة وقت هو عنده توّقفال ينبغي مالكّن 
   .؟مشروعاً  عسكرياً هدفًا  وُيصبح

كل  وفي ممكّن قانوناً  المسلحة القوات أفراد على من المتفق عليه في هذا اإلطار أّن الهجوم
 الوقت اّلذي ال يمكن أّن يكون خارج على المدني الثائر ال حين أّن الهجوم في، العطل فيحتى األوقات 

تعتبر المدني  دولفبعض ال هذا االتجاه، في دولالكل  القتال، لكن ّلْم تسر في مباشر بدور خالله يقوم
 للمنطق وبالرجوع ،األوقاتكل  فييمكن مهاجمته  النهارب بالزراعة ويعمل بالليل الثائر اّلذي يقاتل

الهدف  نحو يتجه وهو المدني العبارة هي الوقت اّلذي يستغرقه هذه إليها تشير التيالعسكري؛ فإّن الفترة 
 قيامه بعد من الموقع لالنسحاب يحتاجه دون نسيان الوقت اّلذي قد العدائي بعمله ليقوم اّلذي اختاره

 .بالعمل
، وتكون 1977األول لعام  من البروتوكول )03/51( المادة نص راربإق ،السابق شكالاأل حلتم         

 يفقد الحربي اإلسهام في المجهود أّن مجرد قّررت التيالثانية و  العالمية الحرب أثناء طرحت التي الحجج
أّن األمر ال يخلو من المشاكل؛ إْذ يمكن  أال ،)4( األوقاتكل  في الحماية ويمكن مهاجمته في هحق المدني

  : ، في حالتين)5(المسلحةلعمليات المقاومة هدفًا ّن يكون المدنيين واألهداف المدنية أ

                                                           

، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، )دراسة حالة العراق(الحماية القانونية للمدنيين في األقاليم المحتلة أمنة أمحمدي بوزينة،  )1(
  .61ص  ،2014

(2)  Marco Sassoli, Lindy Rouillard, op- cit, p 37. 
 الدوليةترجمة أحمد عبد العليم، الّلجنة  ،)اإلنساني الدوليمدخل للقانون (فريتس كالسهوقن وٕاليزابيث تسيغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب  )3(

   .116 ص ،2004للصليب األحمر، 
) 03/45(المادة  صلن وفقاً الحماية  لهم تكفل بل الحماية، أوجهكل من  مجردين ليسوا العدائية األعمال في المشاركون يجب التأكيد أن المدنيون )4(

يحق لكل شخص شارك في األعمال العدائية وال يستأهل وضع أسير الحرب وال : "أنهالتي نصت على  1977 األول لعام اإلضافي البروتوكول من
كما يحق  ،"البروتوكول" قالملحمن هذا ) 75( يتمتع بمعاملة أفضل وفقًا ألحكام االتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة

فاقية، وذلك ما لهذا الشخص في اإلقليم المحتل ممارسة حقوقه في االتصال وفقًا لالتفاقية الرابعة مع عدم اإلخالل بأحكام المادة الخامسة من تلك االت
  ."لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوساً 

(5)  Bruce Hoffman, op- cit, p 204. 
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لعمليات هدفًا يمكن أّن تكون األهداف المدنية  ،دوليالبالرجوع إلى قواعد القانون : الحالة األولى
  :، متى توافرت الشروط التاليةالمسلحةالمقاومة 

تهدف  التيو  المسلحةالمدنيين صادرة عن حركات المقاومة ضد  الموجهة ةعسكريأّن تكون األعمال ال  . أ
  .أراضيها من السيطرة االستعمارية أو التصدي للغزو واالحتالل األجنبي تحريرإلى 
للقضاء على  هأّن تكون هذه األهداف من شأنها أّن تساعد المحتل أو أّن تستغل من قبل قوات  . ب

  .)1(المقاومة
في حالة تواجدها في اإلقليم المحتل، فإذا ما كان الهدف موجه  رعيةشأّن ال تتمتع هذه األهداف بأية   . ت

ين، فإذا ما رفعت هذه الحماية دوليالإلى مدنيين؛ فإّنه يجب أّن يكون محل للحماية بموجب القانون والعرف 
  .)3(المسلحةأهدافًا مشروعة لحركات المقاومة المدنيين ، فمّن الطبيعي أّن يكون )2(بموجب القانون

يبرز التساؤل حول من هم من هنا مع الجيش،  شعبيتوحد فيها ال التيالحاالت  هي: حالة الثانيةال
صور اإلرهاب مثل  مختلفها تمارس ضدي يوجه عمل العنف تألبرياء خاصة إذا كانت الدولة الالمدنيين ا

  .)4( ؟ن فيهامقاتليها والمدنييبين  وبالتالي يصعب التفرقة ،ينمسلحفيها  مستوطنين، فالإسرائيل
، دوليالبقواعد القانون  إخالالً  شكلام سلطات االحتالل بإقامة مستوطنات في األراضي المحتلة ييق

يشرك مع لكونه  فيهفي الطبيعة السكانية  ّتغييرلإلقامة في اإلقليم المحتل ينطوي على  مستوطنينجلب الو 
وق حقل ّصارخانتهاك الفعل من ليه فرضوا عليه، أضف إلى ذلك ما ينطوي ع األصلي أفراداً  شعبال

تدمير المنازل والمنشآت من قبل كما يؤدي ذلك إلى ، وقهاحقالمحتلة من أبسط  شعوبحرمان الو  اإلنسان
ساعد المحتل تشأن أعمال االستيطان أّن كما أّن من ، )5(سلطات االحتالل لتنفيذ سياسة االستيطان

 حركاتعن  شرعيةونفي العلى وجوده  شرعيةة إضفاء العلى اإلقليم المحتل ومحاولالتامة لسيطرة با
أو غير ين مسلح واسواء كان المقيمين فيهاالمستوطنات و  هذه بهذا فإّن الهجوم على، )6(المسلحةالمقاومة 

                                                           

  .1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  من )53(المــادة  نص راجع  )1(
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود : "أنهت قّرر على حاالت رفع الحماية عن المدنيين، حيث 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  )5(المــادة نصت  )2(

ف بنشاط يضر بأمن الدولة أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه االتفاقية في أراضي هذا الطر 
إذا اعتقل شخص تحميه االتفاقية  ....والمزايا التي تمنحها هذه االتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت لهحقوق الشخص يحرم من االنتفاع بال

  .".....بهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة االحتالل،في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود ش
   .102خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )3(
   .19ص ،المرجع السابق ،وأحمد ثابت الديبشك أشرف محمد ك )4(
جلد الخامس والثالثون، الجمعية المصرية للقانون ، المالدوليالمجلة المصرية للقانون ، »المستوطنات في األراضي المحتلة«صالح الدين عامر،  )5(

  . 10، ص 1979، الدولي
   .102خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )6(
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 1977لعام  األولتوكول اإلضافي و والبر  )1( 1949تفاقيات جنيف األربعة لعامال وفقاً عمل مشروع  ينمسلح
من  مستوطنيننقل سكانها المدنيين إلى المناطق المحتلة يحرم البالسلطة المحتلة قيام  «: أنت بأكد التي

  .هذا فيما يتعّلق بالمدنيين اّلذين ال يحملون جنسية اإلقليم المحتل ،)2( »صفة البراءة
المدنيين يتمتعون بجنسية اإلقليم المحتل أو ممن ثبت أنهم مقيمون فيه قبل االحتالل،  أما إذا كان

  :حالتينبين  فنميز
إذا كان المدنيين ليس لهم أي دور ايجابي في األعمال الحربية، ففي هذه الحالة : الحالة األولى

  .1977بها لعام  حقتوكول الملو والبر  1949التفاقيات جنيف لعام  وفقاً يتمتعون بالحماية القانونية 
للقوات الغازية أو ة مساعدنة أو ون أي معو مقدفي حالة ما إذا كان المدنيون ي: الحالة الثانية

، ويرجع ذلك إلى أن من المسلحةأمام حركات المقاومة  مشروعاً هدفًا المحتلة، ففي هذه الحاالت يكونون 
شأن هؤالء أن يعملوا على تمكين القوات المحتلة من تحقيق أهدافها والسيطرة على اإلقليم المحتل من 

باإلضافة ، المسلحةي محاولة القضاء على حركات المقاومة جهة، ومن جهة أخرى يكون لهم دور كبير ف
كل  للقوات األجنبية يعمل على رفع صفة المدنيين علىة مساعدإلى ذلك أن قيام المدنيين بتقديم العون وال

 ، وبذلك تتحد العلة في مقاومتهم على)3(إلى قوات الغزو واالحتالل األجنبيينة مساعدالمعونة وال مقدمن ي
 مقدفرد ي كلمن قوات االحتالل األجنبي و  كلأن في هذه الحالة يتساوى المركز القانوني ل إذْ  سواء،حد 

  .)4(لهمة مساعدأدنى 
غير  المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  مظاهر التمييزأّن  بالنظر إلىأنه  نخلص مّما سبق،

 بينهما خلطلستغل ذلك لتئل اإلعالم الغربية ووسا دولبعض ال لجع، ًا دقيقاً تحديد دوليالة في القانون محدد
في  شعوبنضال البين إرهابًا و  شكلت التياألعمال بين  الواقع اّلذي يحتم مراعاة الفروق الجوهرية ةمتجاهل
ما تتوّلى المقاومة بين، شرعيةواالستقالل، فاإلرهاب يمارسه أشخاص خارجون عن القانون وال الحّريةسبيل 

، وهذا ما برز من خالل الوقوف على ا في تقرير المصيرهحقافع عن أرضها و المشروعة جماعات تد

                                                           

ي ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى األراض: "، أنه1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  من )49(نصت المــادة  )1(
   ."التي تحتلها

   .166، ص 1995الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  المعاصر، الدوليقانون المجتمع بلقاسم، الوجيز في  أحمد  )2(
األطراف السامية  في أراضي أحد دوليليس له طابع  مسلحفي حالة قيام نزاع : "على أنه 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  )3(المــادة  تنص )3(

األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد  -1 :طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التاليةكل المتعاقدة، 
ي سبب آخر، يعاملون في الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو أل المسلحةالقوات 

أي معيار  جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو
عليها في أحكام هذه االتفاقية األشخاص وبمفهوم المخالفة واستنادا ألحكام المادة أعاله، يخرج من نطاق الحماية القانونية المنصوص  ."مماثل آخر

  ".، إذ ترفع عنهم الحماية القانونية متى ما كان لهم دور ايجابي في النزاعمسلحالمدنيين الذين يكون لهم دور ايجابي في النزاع ال
   .103خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  )4(
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، بينهماوجدنا أّن هناك فوارق أساسية تفصل  التي، و المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  الحدود الفاصلة
ت أكد وليدالالخانة، ذلك أّن قواعد القانون  نفسوضعهما في يتم  وال يمكن أنّ  تماماً بل هما على النقيض 

وعدم مشروعية عنف اإلرهاب  المسلحةالمناسبات على مشروعية عنف المقاومة كل  والزالت تؤكد في
من قبل حركات المقاومة؛  مقبوًال قانوناً القوة عندما يكون استعمال حتى أنه  ذلك تجب اإلشارةمع  دوليال

وٕاّال تحّولت  المسلحةمها في إطار المقاومة أّن هناك وسائل ال ينبغي استخدا؛ إْذ ضوابطب يبقى مقيداً فإّنه 
  .إلى إرهاب
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  الثاني الفصل

  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  اآلثار المترتبة عن التمييز
الفلسطيني  شعبال حقت على أكد ،إليها اإلشارةالسابق  األمم المتحدةقرارات من أّن  رغمعلى ال

سواء على مستوى دول عدم االنحياز أو  دوليال تأّييدلفلسطيني بالنضال االفي تقرير مصيره، كما حظي 
ويرجع ذلك إلى عدالة  ؛دوليةالالوحدة اإلفريقية أو المؤتمر اإلسالمي وفي العديد من المؤتمرات  منظمة

ن بي أّن الخلط أال ،تهشرعياإلسرائيلي وعدم  سطينيون وعدوانية وٕارهاب الكيانيدافع عنها الفل التيالقضية 
على المقاومة الفلسطينية سواء على مستوى المواقف  ، قد أثر سلباً المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاب

مّن  .على مستوى فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوى الساحة الفلسطينية، وتحديداً حتى أو  دوليةال
إلى ستنقلنا  التي المسلحة والمقاومة ليدو ال التمييز بين اإلرهاب لىالمترتبة عيأتي الحديث عن اآلثار  ،هنا

ثقلها للقضاء على بكل دفعت  التيوضع المقاومة الفلسطينية وتكييف الهجمات اإلسرائيلية  كييفضرورة ت
نريد أّن  ،من هذا المنطلق ،دفاع الشرعيوبحجة ال وقياداتها تحت ذريعة ضرب معاقل اإلرهاب أفرادها

فلسطين  تحريرتخوض معركة من أجل  التيالفلسطيني وفصائله  شعبهل هو ال نعرف من هو اإلرهابي؟
تنياهو وشارون وسواهم من اورابين وبيريس ون شعب الفلسطيني لوطنه أم حكومة بن غوريون وبيغنوعودة ال

  .مجرمي الحرب اإلسرائيليين؟
 دوليال باإلرهابين  البحث في انعكاسات التمييز من المناسبأنه  لإلجابة على هذه التساؤل، نجد

محتل اإلسرائيلي على ال التمييز نعكاساتيجب التعرض الفي المقابل  ،شعب الفلسطينيوالمقاومة على ال
من  انطالقاً ، دعاءاتها بحقها في الدفاع الشرعيإظهار حقيقة الممارسات اإلسرائيلية وتفنيد اومن ثم 
  :راضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على النحو التالياأل فييجسدها واقع ما يجري  التياألحداث 

  األول المبحث

  الفلسطيني شعبعلى ال المسلحةوالمقاومة  دوليال بين اإلرهابانعكاسات التمييز 

سوف  ،المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاببين  تفرق التيوضع الحدود تجب اإلشارة إلى أّن 
المقاومة ف، وطنيال تحررلحركات الة مساعدفي إطار تقديم ال دولعلى موقف ال اإليجاببنعكس أثره ي

وخاصة االستشهادية منها ولذلك ال يجوز وصف عملياتها ، ةعسكريتستهدف األهداف الالفلسطينية 
الوقوف يتم  حتىمنهجية المقاومة الفلسطينية،  تقديرمن التعرض ل البدلكن مع ذلك  بالعمليات اإلرهابية،

واالستقالل، وهو ما سنبرزه بشيء من التفصيل  تحرردم نجاحها في تحقيق أهدفها في العلى أسباب ع
  :على النحو التالي
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  األول طلبالم

  للمقاومة الفلسطينية دوليال تأّييدال

دفاعًا  سالحالفلسطيني إلى حمل ال شعبالتي ابتليت باالحتالل األجنبي، بادر ال شعوبالكل  شأن
ان النضال الفلسطيني من أجل استقالله وٕاقامة كيانه السياسي المستقل قد تواصل ، وٕاذا كوطنيعن ترابه ال

منذ  فشيئاً  تجاه فلسطين تتضح شيئاً  سرائيلياإلمع امتداد الزمن، وبالذات بعد أن أخذت مالمح المشروع 
منتصف  ملحوظ منذ شكل، قد تعاظم بالمقاومة هفيه هو أن هذشك بدايات القرن الحالي، إال أن الذي ال 

الفلسطينية التي ضمت في نطاقها العديد من الفصائل الثورية  تحريرال منظمةالستينات وفي أعقاب إنشاء 
 شكل، والذي برز بالفلسطيني شعبلمشروعية نضال ال دوليال تأّييدمع إزدياد التطّور ، كما الفلسطينية

 دعموعليه للتأكيد على  ،سطينيةوالمساندة التي أصبحت تحظى بها القضية الفل دعمواضح من خالل ال
 ،االحتالل اإلسرائيلي الفلسطيني في مقاومة شعبحق ال تكريسعرض إلى وتكريس هذه المشروعية سوف ن

  :، على النحو التاليلمقاومة الفلسطينيةل دوليثّم نقف على مظاهر التأّييد ال

 ئيلياالحتالل اإلسرا الفلسطيني في مقاومة شعبال حق تكريس: الفرع األول

الفلسطيني إلى مباشرة حقه المشروع في مقاومة االحتالل  شعبأن لجوء البليس من شك 
لعدوان واالحتالل في وجه ا المسلحةاإلسرائيلي هو من األمور التي ال خالف عليها، فالمقاومة الفلسطينية 

، من هذا الشرعي دفاعوأكثرها وضوحا وهو مبدأ ال دوليهي إعمال ألبسط مبادئ القانون ال اإلسرائيلي
من  )51(المادة  طبقا لنصالشرعي  دفاعالفلسطيني أّن يتمسك بحق ال شعبلل؛ فإّن من حق المنطلق

في  لصد العدوان اإلسرائيليالقوة الوسائل الممكنة بما فيها استعمال كل  ّن يلجأ إلىأميثاق األمم المتحدة؛ و 
من المقاومة الفلسطينية الوقوف واالنصياع إلرهاب يطلب  أال من الطبيعي والمنطقي ،هذا الواقعمثل ظل 

  .)1(الفلسطيني شعبتستهدف في حقيقة األمر إبادة ال التيدولة إسرائيل 
وص هيئة نص وغير مقبول بموجب دوليالبما أّن االحتالل عمل عدواني في إطار قواعد القانون و 

احتالل  تا في االستقالل ومنعهحقنيل المحتلة في  شعوبال حقت على نص التياألمم المتحدة وقراراتها 
الوسائل بما في ذلك الوسائل  كاّفةمستمرًا تجدر مقاومته ب ذلك عدواناً  تاألخرى واعتبر  شعوبأراضي ال

والوطن؛ فإّن  نفسعن ال دفاعيقاوم ممارسات المحتل يكون في حالة  شعبأي  ، وعلى اعتبار أنّ ةعسكريال
ن وما يترتب على هذا االحتالل من مساس بسالمة األراضي وانتهاك واقعة االحتالل اإلسرائيلي لفلسطي

  .االحتاللضد  الكفاحفي  ؤسس حق الشعب الفلسطينيللسيادة واالستقالل السياسي لدولة فلسطين ت

                                                           

   .253ص  ،المرجع السابق ،عمر محمود سليمان المخزومي )1(
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ه من المحتل اإلسرائيلي وقحقالفلسطيني وكيفية حصوله على  شعبٕان الحديث عن قضية الو 
الفلسطيني في تقرير مصيره عن طريق المقاومة، مما يفتح  شعبال قحيرتبط، يرتبط دوما بالحديث عن 

قا حوالعنيفة، فاحتالل أرضه يمنحه  الوسائل السلمية كاّفةب حقليمارس هذا ال شعبالباب أمام هذا ال
المقاومة وعليه ما دامت ، من أجل تقرير مصيره ةمسلحال المقاومةفي مقاومة هذا االحتالل وفي  مشروعاً 
 ليسف، همصير  الفلسطيني من تقرير شعبال تمكينمن االحتالل اإلسرائيلي و  تحررالية تهدف إلى الفلسطين

تؤكد  التي دوليةال شرعيةألنها مقاومة ترتكز على ال ؛)1(شبهة حول مشروعية المقاومة الفلسطينيةهناك من 
من  ،تصفه إسرائيلمشروع وليس إرهابًا كما  حقوهو  الفلسطيني في مقاومة االحتالل شعبال حقعلى 
  .)2(ادوليعليها  مستقرللمقاومة الفلسطينية باتت من المسائل ال دوليةال شرعيةن التسليم بالإهنا ف

القواعد المتعلقة  وخاصة دوليالخرق قواعد القانون قوم بت التيويذهب البعض إلى القول أّن الدولة 
 عنصريالبيوت واالعتقال اإلداري والتمييز ال كقيامها بأعمال القتل العمد والتعذيب وهدم اإلنسانوق حقب

 نظامأو تخضع ل ةحتلم شعوبتخضع لسيطرتها سواء كانت  التي شعوبوغيرها من االنتهاكات؛ فإّن ال
عن  دفاعهذه الحالة في وضع البومحاربة هذا الوضع، وتعتبر  الحسفي حمل ال حقلها ال ،عنصري

ا المشروع اّلذي كفله لها القانون هحقومة الفلسطينية تدافع عن ، من هنا يمكن القول أّن حركات المقانفسال
الوسائل بما فيها الكفاح  كاّفةوميثاق األمم المتحدة، وهو مقاومة االحتالل اإلسرائيلي وطرده ب دوليال
وص القانون نص نشاطاتها في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي مشروعة بموجب فإن ، ، بالتاليمسلحال
  .)3(دوليال

واالتفاقيات  دوليالللقانون  عتبر انتهاكاً تمّن زاوية أخرى؛ فإّن االحتالل اإلسرائيلي قام بإجراءات 
ضم أجزاء من األراضي المحتلة واستيالئه على قسم و قيامه باحتالل ف، )اتفاقيات التسوية(واإلقليمية  دوليةال

 ،الفلسطيني شعبجزاء المخصصة للوبناء مستوطنات على األ ،الفلسطينيينكبير من أمالك المواطنين 
السكان  حقعلى السكان وارتكاب مجازر بشرية في  وقيامه بتدمير الممتلكات وتطبيق العقوبات الجماعية

 دفاعبال حقمّما يرتب لهم ال ،السكان وأمنهم ومصالحهم وحياتهموق حق ىاعتداء علًيعتبر ، المدنيين
  .)4(ةوطنيقبل سلطتهم البمبادرة منهم أو من  أما؛ نفسالمشروع عن ال

                                                           

 يصدره مركز دراسات الشرق األوسط، ،)24(العدد  ،، التقرير االستراتيجي»الفلسطيني في المقاومة شعبالحق مفهوم اإلرهاب و  «نضال عودة،  )1(
  .53 -52 ، ص2003األردن، 

  .126-125المرجع السابق، ص  ،محمد عادل حمدان الشراقة )2(
   .197، ص المرجع السابق علي سويد، )3(
 تحريرالعام، منظمة ال الدوليضوء القانون  النابلسي، االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ودراسة لواقع االحتالل اإلسرائيلي فيتيسير  )4(

  .268ص ، 1975 ،،  بيروت)62(عدد ال الفلسطينية، سلسلة كتب فلسطينية،
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إعالن مشروعية كفاح حركات المقاومة  يكفي الأنه  ما سبق التعرض له، يتضحكل  منّ 
في  الفلسطيني شعبال حق دعم بل يجب التأكيد على وجوب ،)1(االحتالل اإلسرائيليضد  الفلسطينية

إسرائيل ّلْم تكتفي بما منحها ف، )2(اإلسرائيلي الكيان شرعيةعدم لوتقديم كافة المساعدات له  مقاومة االحتالل
نتيجة  للفلسطينيينبقية المناطق المخصصة ل احتالقامت ب اأنه ، بل1948لعام  )181(إياه القرار رقم 

الوجود  شرعيةالمقاومة الفلسطينية إلى عدم  شرعية، وبهذا تستند 1967عام في جوان حربها العدوانية 
تقرير في  هحقيمارس  المسلحةالمقاومة في استمراره بفلسطيني ال شعبال وعليه فإن  ،)3(اإلسرائيلي

الفلسطينيين ة المقاومأفراد ، وليس كما تّدعي إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية عندما تصف )4(مصيره
نضالها  ؛ وأن والمقاومة المشروعة دوليالاإلرهاب بين  بعيدة عن الخلط ةالفلسطيني ةالمقاومف باإلرهابيين،

الفلسطينية يخضعون ة المقاوماالحتالل اإلسرائيلي نضال مشروع ما دام أعضاء حركات ضد  مسلحال
هيئاته،  كافةب دوليالالمساعدات لهم من قبل المجتمع كافة  اإلنساني؛ ومن ثّم يمكن تقديم دوليالللقانون 

من تعُد  ر غير مشروعة، بللدولة االحتالل اإلسرائيلي تعتب مقدتة مساعدوعلى العكس من ذلك؛ فإّن أية 
  .)5(أعمال التواطؤ والمشاركة في الجريمة

ها مقدت التييجعل من المساعدات  المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  إّن التمييزف ،من ثم          
هيئة األمم أجهزة  عليه تأكد وهذا ما ،قانونيمشروع و  عمل المسلحةلحركات المقاومة األفراد و  دولال

 14الصادر في  )2980(قرار الجمعية العامة رقم : منها نذكر ،المتحدة من خالل العديد من القرارات
الجمعية العامة تؤكد من جديد اعترافها  ن إ « :على في فقرته التنفيذية الثانية نص الذي 1972ديسمبر 

المستعمرة من أجل  شعوباألمم المتحدة بمشروعية كفاح الفي ومجلس األمن وغيره من األجهزة األخرى 
 اتمساعدالكل  ات األمم المتحدة بتقديممنظما يستتبع كنتيجة الزمة قيام مجموعة حريتها واستقاللها؛ مم 

  .»ة في األقاليم المستعمرةوطنيال تحررالمادية والمعنوية الضرورية لحركات ال
، فَرَأى المسلحةقاومة لحركات الم تقدميمكن أّن  التي اتثار خالف حول نوعية المساعدلكّن 

، فيما ذهب البعض اآلخر ةعسكريبما في ذلك ال لها البعض أّن من الجائز تقديم أي نوع من المساعدات
 يةودالعالقات الشأن ب دوليالاستنادًا إلى إعالن مبادئ القانون  ةعسكريإلى عدم جواز تقديم المساعدات ال

                                                           

 بتاريخ ،)807( ، العددالحوار المتمدن، »الدولية شرعيةجدلية ال مسلحالالقضية الفلسطينية ما بين اإلرهاب والكفاح « بيسان عدوان،  )1(
  :منشور على الموقع االلكتروني التالي ،6، ص 17/4/2004

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17085 
    .95ق، ص المرجع الساب ،المقاومة والعمليات االستشهادية شرعيةغازي حسين، االحتالل اإلسرائيلي و  )2(
   .132ص ، 2010فلسطين،  أكاديمية فلسطين للعلوم األمنية، ،)ط.د(القضية الفلسطينية،  أمين محمد دبور، )3(
، )114(التاسعة والعشرون، العدد  عام، الالدوليةة سياسمجلة ال، »التكييف القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة إشكالية« عبد اهللا األشعل،  )4(

  .95 -94، ص 1993أكتوبر 
   .162المرجع السابق، ص العالمي الّراهن،  نظاموال الدولياإلرهاب  ،ريشكأمل يازجي ومحمد عزيز  )5(
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في القوة اإلعالن لتعارضه مع مبدأ حظر استخدام  تعدأ لتياحيث ّلْم تقره الّلجنة  ،األممبين  والتعاون
 ةاألمم المتحدة في حثها على تقديم المساعدألّن ، هذا الرأي األخير محل نظر، لكن )1(دوليةالالعالقات 

 ،م دون تقييده بأنواع معينة من المساعدات، مع ذلكاع شكلبت لفظ المساعدات وردية أتحرر للحركات ال
 ةعسكرية لها مالية أو مقدسواء كانت المساعدات الم دمحدإطار ضمن  هذه المساعداتيجب أّن تبقى 

لدولة  المسلحةن تشارك القوات أكاالشتراك في القتال، بللقيام يجوز أّن تتجاوزها ؛ وال مثالً  سالحتقديم الك
ثم ما جدوى من  ،)2(محتلةالدولة الب المسلحةالمقاومة  أفرادما أو جزءًا من هذه القوات في القتال إلى جانب 

ثّم مطالبة  قوةوال الحستستلزم استخدام ال التية وطنيومشروعية الحروب ال المسلحةاالعتراف بالمقاومة 
الوسيلة الوحيدة تبقى  المسلحةالمقاومة ف، المسلحةلحركات المقاومة  ةعسكريبعدم تقديم المساعدات ال دولال

قد ال تقتصر على  ةعسكريال اتالمساعد ن فإإلى ذلك  باإلضافةها، ة وعدم كفايتسلميبعد فشل الوسائل ال
للحركات  ةعسكريتدريب القيادات الب، ةعسكري، بل يمكن أّن تشمل االستعانة بالخبرات السالحتقديم ال

  .)3( ةوطنيال
مجلس  ّلْم يّتخذ ،الفلسطيني شعبومنذ وقوع العدوان اإلسرائيلي على الأنه  ،المالحظلكّن من 

أو ردع  شعبهذا الل تقديم المساعداتن خطوة إيجابية في سبيل اآلحتى ألمن وكذلك الجمعية العامة ا
كما هو معلوم أن إسرائيل ظلت تضرب بعرض ف ،)4(العدوان الواقع عليه من قبل االحتالل اإلسرائيلي

والتي نددت فيها  األمم المتحدة منظمةوبالذات تلك التي أصدرتها  دوليةالحائط بمجمل القرارات ال
فقد تخاذلت األمم المتحدة في حمل إسرائيل على تطبيق ، بالممارسات اإلسرائيلية داخل األراضي المحتلة

ديسمبر  11في ) 194(والقرار رقم  1947نوفمبر  29في  )181(رقم ور القرار صد قراراتها منذ
تفعل في مواجهتها الفصل  ولم ،2003عام  )1405(ور قرار مجلس األمن رقم صدّ  ، وحتى)5(1948

 منظمةفرض عقوبات اقتصادية وطردها من عضوية الحق مجلس األمن  خولالسابع من الميثاق الذي ي
إنهاء االحتالل تلك المتعلقة بخاصة إلجبارها على تنفيذ القرارات السابقة، و  ةعسكريالالقوة واستخدام 

من  وٕازاء هذا الموقف السلبي ،الفلسطيني شعبعن االستيطان والترحيل واإلبادة الجماعية لل فتوقوال
وعجزها لسنوات عديدة عن اتخاذ التدابير  دوليةال منظمةضوء تخاذل الوعلى  سياسة إسرائيل اإلرهابية

                                                           

  . 582محمد مؤنس محب الدين، اإلرهاب في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص  )1(
  .275 -274، ص إمام حسانين عطا اهللا، البنيان القانوني لجريمة اإلرهاب، المرجع السابق )2(
  .195 -194الوطنية، المرجع السابق، ص  تحريرإمام حسانين خليل، اإلرهاب وحروب ال )3(
  . 48، ص المرجع السابقعبد العزيز مخيمر عبد الهادي،  )4(
    .94ص  ،المرجع السابق ،المقاومة والعمليات االستشهادية شرعيةغازي حسين، االحتالل اإلسرائيلي و  )5(
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في تقرير المصير وطرد  هحقالفلسطيني من ممارسة  شعبلم يتمكن ال الالزمة لردع المحتل اإلسرائيلي
  .)1(المحتل اإلسرائيلي

 ؛ فقد)2(الفلسطينيةعلى المقاومة  شرعيةاألمم المتحدة في إضفاء ال دور يمكن إنكار مع ذلك ال
الفلسطيني في تقرير  شعبال حقعلى ت أكد التيقرارات العديد من الر عن الجمعية العامة صد

ديسمبر  8بتاريخ ) 2649(رقم القرار  ذلك لافي المقاومة من أجل الوصول إلى ذلك، مث هحقو )3(مصيره
لميثاق األمم المتحدة؛  وفقاً الفلسطيني  شعبتقرير المصير لل حقاالعتراف ب « :على نص اّلذي 1970

، كما أكد )4( »م عادل ودائم في الشرق األوسطالثابت ال غنى عنه من أجل إقامة سال حقّن احترام هذا الأو 
 شعبال حقعلى  1970 ديسمبر 8في الدورة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ ) 2672(رقم القرار 

في الدورة الرابعة ) 2535(وٕاذ تذكر قراراها رقم ... «: حيث جاء فيه ،"الفلسطيني في تقرير المصير
فلسطين غير القابلة  عبشوق حقعلى ت فيه من جديد أكد والذي 1969ديسمبر  10والعشرين المتخذ في 

ا في تقرير المصير المكرس في هحقو وق حقفي ال شعوبب عينيها مبدأ تساوي النص تضع للتصرف، وٕاذْ 
والذي أعيد التأكيد عليه في اإلعالن الخاص بمبادئ  ،من ميثاق األمم المتحدة) 55(و) 1( مادتينال

 حقفلسطين ب عبشلميثاق األمم المتحدة وأعترف ل وفقاً  دولالبين  وّديةالمتعلقة بالعالقات ال دوليالالقانون 
  .»مم المتحدةلميثاق األ وفقاً تقرير المصير 
الفلسطيني في تقرير مصيره في ظل  شعبال حقالتأكيد من خالل قرارات أخرى على  تمكما 

ا في تقرير هحقتكافح لممارسة  التي شعوبهيئة األمم المتحدة صراحة بمشروعية نضال ال اعتراف
بهذه األراضي  ّن عالقة إسرائيلأأراضي محتلة و هي ت أّن األراضي الفلسطينية قّرر  حيث، )5(المصير

 منظمةبالفلسطيني ممثال  شعبيمارسها ال التيّن المقاومة أوسكانها يحكمها قانون االحتالل الحربي و 
أصدرت الجمعية العامة القرار رقم  1971في السادس من ديسمبر عام ، ف)6(هي مقاومة مشروعة تحريرال
عب فلسطين بالتمتع شظيم لعدم الّسماح لعلى أّن الجمعية العامة تعبر عن قلقها الع«: نصاّلذي ) 2972(

                                                           

   .248المرجع السابق،ـ ص  مود سليمان المخزومي،عمر مح )1(
   .160ص رمزي حوحو، المرجع السابق،  )2(
  .02ص بيسان عدوان، المرجع السابق،  )3(
في  حقهالفلسطيني لممارسة  شعبمن أجل تهيئة الظروف أمام ال الدوليةسبل توفير الحماية « ، المسلحةية شعبصالح الدين عامر، المقاومة ال )4(

، 1988، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، )58(، العدد مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية، »مستقّلةر المصير وٕاقامة دولته التقري
  .13ص 

 ،الدوليالمصرية للقانون المجلة ، »العالمي الجديد نظامالفلسطيني في تقرير المصير في ضوء قواعد ال شعبالحق « حسام أحمد هنداوي،  )5(
  .106، ص 1991، العدد السابع واألربعون، مصر، الدوليإصدار الجمعية المصرية للقانون 

، المجلد الدوليالمجلة المصرية للقانون ، »الدولة الفلسطينية على المركز القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة إعالنأثر « عبد اهللا األشعل،  )6(
  .105، ص 1990، السادس واألربعون، القاهرة، مصر
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ديسمبر  7الصادر في ) 3089(ت من خالل القرار رقم أكد، و »بحقوقه الثابتة وبحقه في تقرير المصير
ّن له الحق في تقرير مصيره على أساس أمتساوية؛ و  الفلسطيني حقوقاً  شعبلل«: على أن 1973عام 

تؤيد حق تقرير المصير؛ إْذ  التي دولذا القرار تزايد عدد الوما نالحظه من خالل ه ،»ميثاق األمم المتحدة
  .)1(دولة 33دولة وعارضته ست دول وامتنعت  87صوت لصالح القرار 

القرار رقم  بموجب ،)2(المسلحةالمقاومة لمقاتلين في حركات على االحماية القانونية  تغصبأ كذلك،
المبادئ األساسية المتعلقة  «: ب المعنون 1973م ديسمبر عا 2في الصادر عن الجمعية العامة  )3103(

حيث وسع هذا القرار من  ،»عنصرياالستعمار والسيطرة األجنبية والتمييز الضد  بالوضع القانوني للمقاتلين
 ةمسلحال المقاومةمن خالل تأكيده على ضرورة اعتبار  تمتد إليها صفة أسرى الحرب التينطاق الفئات 

 المسلحةمن قبيل النزاعات  عنصرياالستعمار والسيطرة األجنبية والتمييز الد ض شعوباّلذي تخوضه ال
أّن المعتقلين من أفراد المقاومة ينبغي معاملتهم معاملة  كما ،)3(1949طبقا التفاقيات جنيف لعام  دوليةال

  .1949واتفاقية جنيف الثالثة  1907و 1899لمبادئ اتفاقيتي الهاي لعامي  وفقاً أسرى الحرب 
، األكثر أهمية في تجسيد وٕابراز 1974أكتوبر عام  14الصادر في ) 3210(القرار رقم  يعتبرو  

الفلسطيني هو الطرف األساسي  شعبعلى أّن ال نص الفلسطيني في تقرير المصير؛ فقد شعبال حق
معية الفلسطينية للمشاركة في مناقشات الج تحريرال منظمةالمعني بقضية فلسطين، وعلى إثر ذلك دعيت 
الفلسطينية كممثل  تحريرال منظمةكما كان لالعتراف ب، )4(العامة لألمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

 تحرردور هام في إبراز مشروعية حركات ال دوليةمؤتمرات ة عدمن قبل  يفلسطينال شعبلل شرعي
نعقد إلعربي السابع اّلذي مؤتمر القمة ا: هي دوليةمن قبل أربع مؤتمرات  منظمةعترف بالأُ فقد  ؛وطنيال
الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره  شعبال حقعلى  أكد اّلذيو ، 1974الرباط في أكتوبر عام ب

الفلسطينية ومؤتمر القمة الرابع لُرَؤَساء دول عدم  تحريرال منظمةبقيادة  مستقّلةة الوطنيوفي إقامة السلطة ال
فيفري  22الهور في ب أنعقدلحادي عشر ومؤتمر القمة اإلسالمي اّلذي االنحياز ومؤتمر القمة األفريقي ا

1974)5(.   
العالمي اّلذي يحظى به،  دعمالنضال الفلسطيني وال شرعيةالفلسطينية ب تحريرال منظمةٕايمانا من و 

 13األمم المتحدة يوم  في مقرألقاها  التيالفلسطينية في كلمته  تحريرال منظمةرئيس  ياسر عرفـاتدافع 
                                                           

   .555، ص 1984أنيس الصايغ وآخرون، الموسوعة الفلسطينية، هيئة الموسوعة الفلسطينية، الطبعة األولى، دمشق، ص  )1(
المرجع السابق،  نصر الدين ريموش،: أنظر أيضا .101، المرجع السابق، ص »الفلسطيني في تقرير مصيره شعبالحق  « ،عبد العزيز العشاوي )2(

  .185ص 
  .147المرجع السابق، ص  عامر وهاب خلف العاني، )3(
  .228ص المرجع السابق،  أمين محمد دبور، )4(

(5) Cobban Altred, National Self Determination, London, 1944, p 45. 
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من  شكلهذا البين  إسرائيل، مميزاً ضد  الفلسطيني شعباّلذي يخوضه ال مسلحعن الكفاح ال 1974نوفمبر 
ّن إّن اّلذين يسموننا إرهابيين يريدون أ «: ما يليياسر عرفـات  جاء في خطاب اإلرهاب؛ فقد بين الكفاح و 

إلى  ة في وجوهنا، وهم يسعون حقاً يحولوا دون اكتشاف الرأي العام العالمي لحقيقتنا ودون رؤيته للعدال
بين  أّن الفرقو ، )....( نفسعن ال دفاعإخفاء ما تتسم به أعمالهم من إرهاب وطغيان وموقفنا في ال

من يناصر قضية عادلة كل  أنمنهما من أجله؛ إْذ كل  يكمن في السبب اّلذي يقاتل ،المناضل واإلرهابي
  .)1( »إرهابياً ُيسمى أّن حال بأّي كن أرضه ال يم تحريرو  الحّريةويقاتل في سبيل 

إلى إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال الجمعية العامة كبند مستقل، لهذا ر تطو هذا ال أّدى
حول  1974نوفمبر عام  22 بتاريخ) 29(الدورة في ) 3236(قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 

عضو عضوية بصفة الها تالفلسطينية ومنح تحريرال منظمةب بهت بموجاعترفالفلسطيني اّلذي  شعبالوق حق
تشرف عليها الجمعية العامة،  التيمراقب دائم بالجمعية العامة؛ مّما يمكنها من حضور جميع المؤتمرات 

، وأعربت عن قلقها من )2( والمعروف أّن هذه الصفة ّلْم يسبق أّن منحت ألي حركة في تاريخ األمم المتحدة
الفلسطيني في استعادة  شعبإلى حق لل القرار كما أشار ،)3(للقضية الفلسطينيةعادل ل إلى حل عدم التوص

هذا القرار من جديد على حق الفلسطينيين  أكدالوسائل وفقًا لمقاصد ميثاق األمم المتحدة، حيث بكل حقوقه 
بإعادتهم، وشدد على أّن  شردوا منها وتطالب التيغير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم 

  .الفلسطيني وٕاحقاق هذه الحقوق، أمران ال غنى عنهما لحل قضية فلسطين شعباالحترام الكلي لحقوق ال
ات منظموال دولالفلسطيني، ولكنه دعا جميع ال شعبالقرار بتأكيد مشروعية كفاح ال ييكتفبذلك ّلْم 

في كفاحه  تقديم المساعدات المادية والمعنوية لهالفلسطيني في كفاحه وطالبها ب شعبال دعمل دوليةال
ياسية والقانونية للقضية الفلسطينية واألساس صدوره أصبح الوثيقة الس منذف ،)4(السترداد حقوقه وفقًا للميثاق

كل  القرار وأدان ، )5(الفلسطيني في تقرير مصيره شعبال حقاّلذي تنطلق منه الجمعية العامة للتأكيد على 

                                                           

   .13ص  ،1986 ،القاهرة، )ن.د.د( ،الطبعة األولى ،والثورة في العالم الثالث تحريرت الشكالوم الدوليحرب اإلرهاب أسامة الغزالي،  )1(
في حق الفلسطيني ال شعبين للخطر، واعترافا منها أّن للالدوليواألمن ْلم الس فلسطين ال تزال تعرض مشكلةوٕاذ تعترف أّن .... «: حيث جاء فيه )2(

غير القابلة للتصرف السيما  حقوقهمن التمتع ب الفلسطيني قد منع شعبلميثاق األمم المتحدة، وٕاْذ تعرب عن بالغ قلقها لكون ال وفقاً تقرير المصير 
  . »في تقرير مصيره، وٕاْذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه حقه

الخامسة،  عام، العدد السابع عشر، المجلة الفكر السياسي، »إرهاب الدولة وٕارهاب المنظمات الدوليمفهوم اإلرهاب والموقف « عصام مفلح،  )3(
  .159، ص 2002شتاء  -خريف

اإلنسان في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة حقوق اإلنساني العالمي و  نظامالفلسطيني في تقرير المصير، ال شعبالحق أسعد عبد الرحمن،  )4(
 شعبالحق يوسف محمد القراعين، : أنظر كذلك .200، ص 1993، منتدى الفكر العربي، سلسلة الحوارات العربية، عمان، 1989الفكرية أبريل 

  .42ص  ،1983عمان،  ،دار الجليل للنشر ،)ط.د(الفلسطيني في تقرير المصير،
يوليو  ،كلية اآلداب، )69(العدد  ،مجلة جامعة المنيا، »الدولية شرعيةالفلسطيني في ضوء ال شعبتقرير المصير للحق « عبد الناصر قاسم الفرا،  )5(

   .35 -34، مصر، ص 2009
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تصف المقاومة  التيت الجائرة هامااالتكل  سقطأبل و  ،)1(المحتلة شعوبتقرير المصير لل حقمن ينكر 
وهو  ،)2(من أجل إقامة الدولة الفلسطينية تحررحركة  تهالفلسطينية باإلرهاب، اّلذي هو في حقيق المسلحة

  .)3(1974نوفمبر  22 بتاريخ) 3237(رقم  نفس ما تضمنه القرار
 شعبر كما فسر كثير من المهتمين بالشأن القانوني للنفسالقرار السابق، فإّننا  عليه نص لّما وفقاً و 

تمنح هذا إنما الوسائل؛ بكل ه وقحقالفلسطيني في استعادة  شعبال حقب اعترفت التيالفلسطيني أّن الفقرة 
ص على إطالقه القانونية المطلقة في العمل على مقاومة المحتل اإلسرائيلي؛ فقد جاء الن شرعيةال شعبال

االحتالل، مّما يترتب عليه ضد  مسلحوالكفاح الالقوة كتشريع باستخدام ) الوسائلكل (عبر استخدام تعبير 
  .)4(تحررالهادفة إلى ال المسلحةإضفاء المشروعية على أعمال حركات المقاومة 

وق حقشأن ب قراراتها؛ من خالل دوليالاستمرت الجمعية العامة في تعبيرها عن إرادة المجتمع 
نوفمبر  10بالدورة الثالثين المنعقدة في  )3376(الفلسطيني، وهذا ما تجسد من خالل القرار رقم  شعبال

غير القابلة  حقوقهالفلسطيني ل شعبإنشاء لجنة معنية بممارسة ال «: جاء تحت عنواناّلذي  1975
، أشارت فيه )6( )169/35(ر رقم أصدرت الجمعية العامة القرا 1980ديسمبر عام  15في و  ،)5( »للتصرف

متثال إالفلسطيني، والحظت بقلق شديد عدم  شعبتقرير المصير لل حقإلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة ب
مازالت تؤدي  مشكلةهذه الألّن  فلسطين؛ مشكلةإسرائيل لهذه القرارات وبالتالي عدم التوصل إلى حل عادل ل

ْلم  لى تعريضإ ط و إلى تفاقم النزاع في الشرق األوس 7(ين للخطردوليالواألمن الس(.  
معية العامة تدين أّن الج على أكد 1988 نوفمبر 3الصادر في  )43/21( رقمكما أّن القرار 

األراضي الفلسطينية بالفلسطيني  شعبالوق حقياسة اإلسرائيلية المستمرة في انتهاك الممارسات والس

                                                           

، ص 2003، سورية ،لبنان ،دار الفكر المعاصر، دار الفكر، الطبعة األولى، العربي اإلسرائيلي ّصراعة لدراسة القّدمم ،عبد الوهاب المسيري )1(
169.  

  .89ص  المرجع السابق،نضال عودة،  )2(
بحوث ومناقشات الندوة اإلنسان في الوطن العربي، حقوق اإلنساني العالمي و  نظامالفلسطيني في تقرير المصير، ال شعبالحق أسعد عبد الرحمن،  )3(

  .200، ص 1993، منتدى الفكر العربي، سلسلة الحوارات العربية، عمان، 1989الفكرية أبريل 
ر، أحمد عبد الخالق، َمْسَأَلة عضوية دولة فلسطين في منظومة األمم المتحدة بين السياسي والقانوني، منشورات مؤسسة بيسان للصحافة والنش )4(
   .23، ص 1990نيقوسيا،  ،)ط.د(
، القاهرة، )ن.د.د( ،)ط.د(، )الدوليدراسة تأصيلية على ضوء أحكام القانون (جعفر عبد السالم علي، معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية  )5(
   .219، ص )ن.ت.د(
 1984لعام ) 17/39(ل قرارها رقم خاصة من خال ،الفلسطيني غير القابلة للتصرف شعبالحقوق اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة مرارًا ب )6(

حسب  مسلحبما في ذلك الكفاح الكافة  بالوسائل المتاحة حقوقهفي استرجاع  حقه، وب)3و 1(في البند  1995لعام  )149/49(، وقرارها رقم )3(بند
  .1984لعام   (39/17)رقم ، وقرارها)5(بند  1974لعام ) 3236(قرار الجمعية العامة رقم 

  . 556غ وآخرون، المرجع السابق، ص أنيس الصاي )7(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
228 

على  مستوطنينمن قبل الجيش اإلسرائيلي وال والرصاص النار ، ومن تلك االنتهاكات فتح)1(المحتلة
 الفلسطينيين العزل وضرب وكسر عظامالمدنيين الكثير من اّلذي نتج عنه قتل وجرح  ،المدنيين الفلسطينيين

  .)2(عن األراضي الفلسطينيةوٕابعاد المدنيين الفلسطينيين  البعض منهم
) 45(الدورة  )74/45(القرار رقم ؛ من خالل السابقةأعيد التأكيد على مضامين القرارات  ذلك،ك

على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام  أكدالفلسطيني و  شعبنضال ال شرعيةاّلذي أقر ب 1990لعام 
) 49(الدورة  )62/49(رقم قرار خالل الالجمعية العامة من  طالبت كما، على األراضي الفلسطينية 1949

 حقوقهالفلسطيني ل شعببممارسة الالمعنّية  ، الّلجنةقضية فلسطينحول  1994ديسمبر  14الصادر في 
 شعبغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، أّن تواصل بذل جميع الجهود الممكنة لتعزيز ممارسة ال

 شكلمن تعديالت وأّن تشدد ب وضرورياً  غير القابلة للتصرف وأّن تدخل ما تراه مناسباً  حقوقهالفلسطيني ل
قرار  هو ما أعيد التأكيد عليه بموجبو  الفلسطيني، شعبللة مساعدوال دعمعلى الحاجة لتقديم الخاص 

الفلسطيني من أجل  شعبنضال ال شرعيةعلى  أكداّلذي  1995لعام ) 140/49(رقم  الجمعية العامة
لعام ) 53/52(والقرار رقم ، )3و 1( ينفي البند 1995لعام  )149/49(رقم  هاوكذلك قرار ، تقرير مصيره

الفلسطيني في  شعبال حقعلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية و  أكد اّلذي 1998
  .)3(مسلحالكفاح ال
حول مشاركة  1998أوت  25 بتاريخالصادر  )250/52( الجمعية العامة رقمأّن قرار كما         

 مراقباً  عضواً متيازات إضافية لفلسطين بوصفها منح ا كد على وجوبأ ،فلسطين في أعمال األمم المتحدة
ت أكد ذلككها، تعقد تحت إشراف التي دوليةالللمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها وفي المؤتمرات 

ني الفلسطي شعبال حقعلى  18/12/2008الصادر في ) 165/63(الجمعية العامة من خالل قراراها رقم 
وحثت جميع الدول والوكاالت المتخصصة  مستقّلةأن تكون له دولته ال هحقفي تقرير المصير بما في ذلك 

في تقرير  هحقنيل ه لتمساعدالفلسطيني و  شعبال دعمومؤسسات منظومة األمم المتحدة على مواصلة 
 .)4(المصير

                                                           

تؤكد من جديد على حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين خاصة حقه في تقرير المصير دون تدخل  ،على أّن الجمعية العامة «: نص حيث )1(
ات الدولية بمد منظموال دولوتناشد جميع ال ،خارجي، وحقه في االستقالل والّسيادة وتعترف له باسترداد حقوقه بكاّفة الوسائل وفقًا لمبادئ األمم المتحدة

  .127-126المرجع السابق، ص  ،محمد عادل حمدان الشراقة: أنظر .»يد العون للشعب الفلسطيني
(2) Adam Roberts, Prolonged Military Occupation: The Israeli Occupied Territories Since 1967, American Journal 

of International Law, volume (84), N°1, 1995, p 80. 
  . 192محمد عيد الخربوطلي، المرجع السابق، ص  )3(
عبد الرحمن محمد  تحرير، دوليالفلسطيني في مقاومة االحتالل، دراسة منشورة ضمن كتاب إسرائيل والقانون ال شعبالحق حسن أحمد عمر،  )4(

    .100 -99م، ص 2011/ه1432طبعة األولى، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت لبنان، علي، ال



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
229 

هو  دوليالكبير على القضية الفلسطينية ووضعها في المجتمع  على أّن القرار اّلذي كان له أثرُ 
، 2012نوفمبر  28الصادر عن الجمعية العامة في اجتماعها السابع والستين بتاريخ ) 19/67(ار رقم القر 

، وبهذا قام القرار بترقية مرتبة )1(منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة قّرر حيث
كة في المشار  حقفلسطينيين حيث أصبح لل فلسطين من كياّن غير عضو إلى دولة غير عضو،

التصويت على قراراتها، باإلضافة إلى الحصول  حقبدون  بصفة دولة منظمةاالجتماعات الدورية العامة لل
األعضاء في افتتاح  دولعن مخاطبة ال فضالً الوثائق المتعلقة بها، كل االجتماعات و  تلكعلى محاضر 

مثل المحكمة  دوليةات منظمنضمام لأعمال الجمعية العامة، كما تتيح الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية اال
  .)2(دوليةالالجنائية 
الثابتة غير القابلة وق حقبلغة شديدة الوضوح على ال أكد عام، إّن قرار ترقية مركز فلسطين شكلب

من مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه ومنها مبدأ عدم جواز  انطالقاً  ،الفلسطيني شعبللتصرف لل
ْلم  وصونالقوة باالستيالء على األراضي  والمساواة والعدل  الحّريةوتوطيد أركانه على أساس  دوليالالس

األساسية، وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على  اإلنسانوق حقواحترام 
األراضي الفلسطينية المحتلة وعدم االعتراف بضم القدس الشرقية ووقف جميع األنشطة االستيطانية 

شير إلى التزامه بما هو أبعد أي ي، )19/67(كما أّن القرار رقم  ،)3(اإلسرائيلية في األراضي المحتلة
لالعتراف بفلسطين كدولة كاملة  دوليالالعضوية الكاملة لدولة فلسطين؛ مّما يبرز حقيقة استعداد المجتمع 

  . العضوية في األمم المتحدة
 2012ديسمبر  20في  الصادر) 154/67(رقم رار قالجمعية العامة من خالل الكذلك ت أكد

، كما مستقّلةفي أّن تكون له دولته ال حقبما في ذلك ال الفلسطيني في تقرير المصير شعبال حقعلى 
 فيه تمساعدو الفلسطيني  شعبال دعماألمم المتحدة على مواصلة  منظمةومؤسسات  دولحثت جميع ال

ديسمبر  13في ) 100/68(رقم قرار د التأكيد عليه من خالل التقرير مصيره في أقرب وقت، وهو ما أعي
ت من خالل أكد الفلسطيني، كما شعبإلى ال دوليةالضرورة الملحة لتقديم مساعدات  ، بحثه على2013

  .الفلسطيني في تقرير المصير شعبال حقعلى  2013ديسمبر  18في الصادر ) 154/68(القرار رقم 
                                                           

بترقية وضع فلسطين بالمنظمة يعتبر هذا القرار خطوة ايجابية لصالح القضية الفلسطينية وانتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيًا للفلسطينيين، خاصة وأنه بعدما أن قام  )1(
بالمراجعة السريعة التجاهات أنه  باألغلبية لهذا القرار، حيث أظهرها التأّييد دولة غير عضو مراقب بصورة ايجابية لصالح القضية،"إلى " يان مراقبك"األممية من 

لصالح فلسطين بالموافقة  ، صوت)دولة 193(من عضوية الجمعية العامة لألمم المتحدة % 97دولة تمّثل  188من أصل : التصويت في األمم المتحدة يبرز ما يلي
  %).21(دولة  41مع إمتناع %) 5(دول  9ها ضدو %) 73(دولة  138 دوليةعلى رفع مكانتها إلى مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في المنظمة ال

باليوم الدراسي األول حول ، مداخلة »بترقية مركز فلسطين في األمم المتحدة 67/19قرار الجمعية العامة رقم  تحليل« أمنة أمحمدي بوزينة،  )2(
 –ية بجامعة حسيبة بن بوعليسياسوالعلوم الحقوق ية البكل، المنعقد »-رؤية قانونية -67/19رقم ور القرار صد القضية الفلسطينية بعدمستقبل «

   .3 -2، ص 2013ماي  14يوم  الشلف، الجزائر،
  .16ص  ،2012يناير ، مركز العودة الفلسطيني بلندن ،)ط.د( ،إلنسان في فلسطيناحقوق دراسة حول انتهاك االحتالل اإلسرائيلي ل ،نسيم أحمد )3(
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ونضالها  المسلحةكفاح حركات المقاومة هي األخرى اإلنسان وق حقل دوليةالالّلجنة  كذلك تأّيد
 التي قراراتيد من العدالأصدرت  ماة واالحتالل، كعنصرياالستغالل األجنبي واألنظمة الضد  المستمر

  :، ومن قراراتها نذكرالمسلحةالمقاومة  الفلسطيني في شعبال حقعلى  اءعتدخاللها االمن  تدنأ
في  شعوبال حقفيه االعتراف بورد  ، اّلذي1970لسنة  )10(اإلنسان رقم وق حقل دوليةالقرار الّلجنة . 1

اإلسرائيلي داخل األراضي المحتلة نوعًا من و عدالأعمال  أعتبر، دوليالاإلرهاب  تقرير مصيرها وأدان
  .1949 لعام األربعة التفاقيات جنيف ةاإلرهاب ومخالف

 شعبالوق حقأقر االعتراف الكامل بالذي ، 1970ديسمبر  04تاريخ ية الصادر بسياسقرار الّلجنة ال .2
ديسمبر  11وأدان قرارها المؤرخ في  ،عنصر ال غنى عنه إلقرار السالم في المنطقة عديالفلسطيني اّلذي 

  .)1(وٕادانة أعمال اإلرهاب اإلسرائيليالفلسطيني شعبالضد  تقوم بها إسرائيل التيالجزاءات الجماعية  1970
، نتيجة 26/7/2002المؤرخ في  )58(في الدورة  اإلنسانوق حقل دوليةالالّلجنة عن ر صد القرار اّلذي. 4

 شعبالمشروع لل حقفقرته األولى التأكيد على الخالل من  نتضمحيث لجهود المجموعة العربية، 
فقرات ا أدانت كمتقرير المصير،  حقأرضه وممارسة  تحريرالفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ل

  .)2(الفلسطيني شعبالضد  القرار الممارسات اإلسرائيلية
الفلسطيني في تقرير  شعبال حقبشأن ال) 10/20(اإلنسان القرار رقم وق حقكذلك اتخذ مجلس   

في  شعوبالوق حقمن ميثاق األمم المتحدة  )55(ألحكام المادة األولى والمادة  وفقاً ، الذي يؤكد )3(المصير
 حقالمجلس على ال أكدو ، قوةلمصير وضرورة االحترام الدقيق لمبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال التقرير ا

  .في تقرير مصيره الفلسطيني شعبغير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط لل
الجمعية العامة لألمم  أقّرتكما : أنه على ،"اإلرهابإعالن جنيف حول  " نص ما سبق، إلى باإلضافة

ة عنصريالنظم ال ضدالهيمنة االستعمارية واالحتالل األجنبي و ضد  التي تقاتل شعوبتحدة مرارًا، فإن الالم
من أجل تحقيقي أهدافهم في القوة في استخدام  حقم في تقرير المصير، لديهم الهحقفي سبيل ممارستهم 

                                                           

  .254 -253ص المرجع السابق، بين الغموض والتأويل،  الدوليمحمد سعادي، اإلرهاب  )1(
  .159المرجع السابق، ص  ،تهاني علي يحي زياد ) 2(
   .)A/HRC/10/L.11(: رقم الوثيقة، 19/02/2009الدورة العاشرة بتاريخ  الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان في) 10/20( راجع القرار رقم )3(

الفلسطيني وغيره من السكان العرب  شعبتقرير اللجنة الخاصة المعنّية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان لل: أنظر كذلك
   .9/9/2009 بتاريخ ، الجمعية العامة)64( في األراضي المحتلة الدورة

UN, General Assembly, 64th session, 9/9/2009, (A/64/339). 
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 اإلرهابعدم خلطها بأفعال يجب قوة لل شرعية، ومثل هذه االستخدامات الاإلنساني دوليالقانون ال إطار
  .)1(دوليال

ألحكام القانون  وفقاً  مشروعاً في المقاومة حقا  الفلسطيني شعبال حقوعليه يترتب على كون 
االحتالل قوى  ضد في تقرير المصير لنيل حريته واستقالله على ترابه حق، باعتباره من قبيل الدوليال

  :اإلسرائيلية، النتائج القانونية التالية
 1949إن المناضلين الفلسطينيين والمدنيين يقعون تحت حماية اتفاقيات جنيف األربعة لعام . 1

 التي دوليةالقرارات واإلعالنات األممية واالتفاقيات الكافة  ، وتحت حماية1977 لعامتوكول اإلضافي و والبر 
  .بيانها مر
لحكم المادة  وفقاً ينية ال تملك الفلسط تحريرال منظمة، وهي الفلسطيني شعبإن السلطة الممثلة لل. 2

وق حقعن ال أو جزئياً  حال من األحوال كلياً بأّي ، التنازل 1949الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
يعد باطال وق حق، كما أن التنازل عن تلك الاهحقلمالفلسطيني بموجب اتفاقيات جنيف و  شعبالممنوحة لل

  .)2(قوات االحتاللضد  المسلحةا في المقاومة هحقبما في ذلك 
بين  بوضوح الفارق مابين ، تالقرارات السابقةأن ما سبق التعرض له، يتضح وبجالء كل  منّ 

المقاومة الفلسطينية  توصف أعمال بأنّ ، مما تنتفي معه أي شبهة المسلحةوالمقاومة  الدولي اإلرهاب
هذه القضية  دعمت دوليادئ القانون المبكل الفلسطيني يناضل من أجل قضية عادلة و  شعبباإلرهابية، فال

 شعبتؤكد على حق ال التي دوليةال شرعيةألنها مقاومة ترتكز على ال وتؤكد على مشروعية أهدافها
 هعن نفس دفاعوال الفلسطيني الوحيدة للذود عن نفسه شعببوصفها أداة ال الفلسطيني في مقاومة االحتالل

 دوليعن الخلط الواقع بين اإلرهاب الكل البعد بعيدة  هذا تكونب وهي ،في مواجهة الهولوكوست اإلسرائيلي
تجاهل وتغاضي الجماعة في ظل ، و وقمع المحتل المعتديى قو ، لكن انعدام توازن الوالمقاومة المشروعة

توفير اآلليات والوسائل التنفيذية  نعجز عوالالفلسطيني  شعبعن األوضاع الصعبة التي يعيشها ال دوليةال
  .المشروع حقالباطل والبين  الخلطأثاره في  كل ذلكلعدالة واإلنصاف، كان لإلقامة ا
  المقاومة الفلسطينية تأّييدمظاهر  :ثانيالفرع ال

على إدانة االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وممارسات  دولييوجد إجماع شبه أنه  أصبح من المؤكد
وقرارات  دوليةال شرعيةمر الخضوع لقواعد الورفض إسرائيل المست ،السكان المدنيينضد  التعسفية هقوات

                                                           

ية في الضفة شعبآفاق المقاومة ال): 73(زياد أبحيص، تقدير استراتيجي  :أنظر أيضا. 101 -100ص المرجع السابق، حسن أحمد عمر،  )1(
  :، منشور على الموقع التالي03، ص 2014نوفمبر  4ات، مركز الزيتونة للدراسات واالستشار  الغربية،

  http://www.alzaytouna.net/permalink/81257.html 
    .109ص المرجع،  نفس )2(
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هذه المبادئ ل إسرائيلمخالفة  دوليةال شرعيةقواعد التطور خافيًا على أحد في ظل  عدياألمم المتحدة، فلم 
قام على العدوان ألّنه  يمكننا التأكيد على بطالن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينيةلذا وخرقها، 

المقاومة الفلسطينية لسلطات  شرعيةكما تّدعي إسرائيل، كما يمكن التأكيد على  فسنعن الدفاعًا وليس 
  .االحتالل
 مستوطنينتقوم بها السلطات وال التيللعمليات  دوليةالأّن اإلدانة  ،أول ما يلفت االنتباهو  

ات؛ ممنظعلى ال ة وٕاسالمية أويلفلسطين من دول عربالمؤيدة  دولرة على الصتمقتعُد  اإلسرائيليون، ّلمْ 
إعالن بعض الهيئات التابعة للدول األوروبية والغربية عن تأييدها للمقاومة حد  تجاوز األمر إلىٕانما و 

 وتبرز، )1(تقوم بها السلطات اإلسرائيلية في مواجهة المقاومة الفلسطينية التيالفلسطينية واستنكارها لألعمال 
المقاومة الفلسطينية سواء على المستوى العربي واإلسالمي أو  يةشرعالعالمي ل تأّييدمظاهر ومواقف الأهّم 

  :على النحو التالي ،بما في ذلك الدول الغربية دوليعلى المستوي ال
  في فلسطين المسلحةالموقف العربي واإلسالمي تجاه المقاومة : أوالً 

منذ برزت سالمي المقاومة الفلسطينية وخاصة العربي واإل شرعيةالعالمي ل تأّييدأهم مظاهر ال
القضية  دعمالفلسطينيين و  دعم حيث تعهدت الدول العربية واإلسالمية على 1948احتالل فلسطين سنة 

واآللية التي  شكلعام بالتباين واالختالف تجاه ال شكلب تسماتأن المواقف الرسمية العربية  أال الفلسطينية،
االحتالل ضد  مراحل الكفاح  الفلسطينيكافة  عبرو  مقاومة الفلسطينيين لالحتالل ايجب أن تكون عليه

أقرب للواقع الفلسطيني في ظل الفوارق  مسلح، فالبعض يجد أن طريق المقاومة أو الكفاح الاإلسرائيلي
ة هذه التباينات حد ليزيد من تفـاق أوسلوإلصالح االحتالل، وجاء  ةعسكريالى قو الهائلة في ميزان ال

  .الفلسطينيةوق حقجل استرجاع الأطريق المفاوضات من  تحريرال منظمةبنت واالختالفات، وذلك بعد أن ت
المقاومة يب أسالالرسمي وغير الرسمي حول الموقف العربي واإلسالمي بغض النظر عن 

حركات مهما كانت األساليب التي تلجأ إليها أنه  ا تتفق كلها علىأنه الفلسطينية بمختلف توجهاتها إال
ال يمكن وصفها في أي حال من األحوال باإلرهاب وال فإنه  ،تحررفي إطار سعيها للة المقاومة الفلسطيني

من خالل  أكد قد؛ في الكنيست السابق النائب العربي عزمي بشارة باإلرهابية، وفي هذا اإلطار نجدعملياتها 
ًا؛ وأّن دوليه مشروع معترف ب حقأّن مقاومة االحتالل ليست إرهابًا، فهي «: ألهرامجريدة اتصريح له ل

ضد  الفلسطينية مشروعة مقاومةالتعُد  الوقت اّلذي نفساإلرهاب الحقيقي هو سياسة حكومة إسرائيل، في 
  .»االحتالل

                                                           

  .250المرجع السابق، ص  ،عمر محمود سليمان المخزومي )1(
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 :خالل زيارته لمدريد أعلن مبارك حسنيالمصري السابق فإّن الرئيس : يعن الموقف المصر  أما
وأنه ال  ،إرهابوليس وق حقمن أجل استرداد الالمحتلة نضال  ياألراض يف سطينيونيقوم به الفل أّن ما«

  .»باإلرهابيينأو وصفهم  إليهميمكن توجيه اللوم 
أّن  «: بالقول ،ة الكويتيةسياسيث لصحيفة الحد يف فتحي سرور يالمصر  رئيس البرلمان أكد كما

مقاومة هذا  يف حقاألعزل اّلذي له ال الفلسطيني شعبالضد  هو اّلذي تمارسه إسرائيل الحقيقي اإلرهاب
وزير  أكد كذلك ،»إرهابياً عمًال حال أّن تكون بأّي مقاومة االحتالل ال يمكن ؛ وأّن االحتالل غير المشروع

  .الموقف بوضوح أكثر من مرة على هذا: سابقا أحمد ماهر المصريالخارجية 
أّن اْألَمٌة  «: لبالقو السابق للجامعة، العام  األمين عمرو موسى أكد عن موقف الجامعة العربية، أما
فالعنف نتيجة  ،باإلرهاب الفلسطيني شعبل وصف الكفاح المشروع اّلذي يخوضه اليمكن أّن تقب العربية ال

؛ فإّنه ال ياحتالل أجنبقوة دامت توجد  ما «: وفى تصريح آخر قال. »منطقية لالحتالل اّلذي يولد المقاومة
دام  وما ،ّن هذه المقاومة ال تعتبر إرهاباً أذا االحتالل؛ و من مقاومة ه هذه الحالة منع المواطنين ييمكن ف

؛ وال يمكن ألحد أّن يطلب من المواطنين عدم لطرده مقاومةال قياميحتل أرضًا فيتعين  ييوجد جيش إسرائيل
  .»فرنسا، مثالً  يثت فحد التيمقاومة االحتالل، وٕاّال كان يمكن وقف المقاومة 

إّن إسرائيل إرهابية، وأبطال  « :يث لهحد يفمحمد سيد طنطاوشيخ األزهر  أكد ،الوقت نفس يف
حماس وحزب اهللا والجهاد  منظمةتقوم بها  التيّن العمليات الفدائية أالجنة؛ و  يالعمليات االستشهادية ف

 ةمائألنها ق ،والوطن وعن المقدسات وهى عمليات مشروعة نفسعن الدفاعًا ، ليست إرهابًا بل اإلسالمي
   .)1(»مشروع قحأساس على 

االحتالل ضد  أن العمليات االستشهادية«  :محمد حسين فضل اهللاعلن المرجع الشيعي اللبناني كما أ
من يتحفظ عليها أو يجرمها يسئ لالنتفاضة اإلسالمية وللشريعة كل  أن ، مؤكداً شرعيةاإلسرائيلي 

علماء المسلمين من الووصل األمر ببل  ،»العمليات االستشهادية شرعيةعلى إننا نؤكد  :اإلسالمية، وقال
على اعتبار العمليات االستشهادية  فيصل مولويوالشيخ  سيد طنطاويوالشيخ  يوسف القرضاويأمثال الشيخ 

رة نص الهدف فيهاألّن  ، وأن المقاتل الذي يقتل فيها شهيدشرعيوهي واجب و عدالضد  أسلوب للجهاد
 :الذي أعلن البابا شنودة الثالثصب، وأزر العلماء المسلمين المحتل الغاضد  عنها دفاعالدين واألمة وال

والجسد جهاد  نفسوالجسد، فالتضحية بال نفسال الحسللمقاومة سوى  الحسأن الفلسطينيين ليس لديهم "
  . "إسرائيلضد  شرعي
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شيخ األزهر،  أكد كلية اإلعالم جامعة القاهرة،ب" اإلعالم وصورة العرب والمسلمين"وفي مؤتمر 
هم من رجال المقاومة الفلسطينية في مواجهة األعداء نفسمن يفجرون أ«  :بأن محمد سيد طنطاويمام اإل

العمليات  أّيد المرأة في اإلسهام في الجهاد، كما حقعلى  يوسف القرضاوي أكد كما ،»هم شهداء
   .عكرمة صبريخ ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشي أحمد الطيباالستشهادية مفتي الديار المصرية 

وعدد من علماء  محمد سيد طنطاويشيخ األزهر بين  على عكس الخالف الفرعي الذي ثار
اليهود بجانب العسكريين عبر العمليات االستشهادية، كان رأي  مستوطنينقتل ال شرعيةالمسلمين بشأن 

 مستوطنينانوا عسكريين أو اإلسرائيليين سواء كضد  للعمليات عموما العديد من رجال الدين األقباط مؤيداً 
  .)1( ألنهم في النهاية قتلة ومغتصبون

بعض الدول العربية  دعمر تطو ، ظهر مدى 2014جويلية  7كما أنه خالل العدوان على غزة في 
تمكنت من تكريس دورها في األزمة من التي قطر واإلسالمية للمقاومة الفلسطينية من خالل ما قامت به 

للتفاوض، وقامت حد مو دة حماس على أراضيها وفرض صيغة الوفد الفلسطيني الخالل عاملين وجود قيا
في الساحة األوروبية وتبنت هذه المواقف في لقاءاتها مع وزير  خصوصاً لجهود القطرية اعم تركيا بد

، إال أن جهودها مع قطر لم تنجح في تبني مبادرة موازية للمبادرة وفي اجتماع باريس الخارجية األمريكي
  . )2(لمصريةا

ي العربي، يمكننا القول أن هناك تأييدًا كبيرًا لخيار المقاومة الشاملة وفي شعبأما على المستوى ال
ية من شعبانخراط مستويات  للمقومة الفلسطينية ، وقد شهدت السنوات األخيرةالمسلحةتها المقاومة مقدم

ة في قوافل كسر الحصار البحري والبري القضية الفلسطينية، كالمشارك دعمبلدان عربية في أنشطة ة عد
ود حد في البلدان التي لها خصوصاً عن قطاع غزة، إال أن اإلجراءات المتبعة من قبل بعض الدول العربية 

برية مع فلسطين والتي جعلت الوصول إلى األراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة أمرًا في غاية 
ية في الضفة شعبية في أنشطة المقاومة الشعبهذه الفعاليات الالصعوبة، حالت دون المشاركة الفعلية ل

  .)3(وغزة
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  المسلحةموقف الفصائل الفلسطينية من المقاومة  :ثانياً 

 وطني، كما في مواد الميثاق الوقحقال الطريق الوحيد الستردادالفلسطينية  المسلحةظلت المقاومة 
الحل "إلى تبني مشروع  تحريرال منظمةأن تنتقل الفلسطيني وفي شعارات وأدبيات فصائل المقاومة قبل 

" المفاوضات"والعمل السياسي  مسلحالكفاح البين  والمزاوجة 1974في برنامج النقاط العشر سنة " المرحلي
الفلسطينية  تحريرال منظمةإلى أن الخيار السلمي ل 1993توقيع اتفاق أوسلو عام مع لتصل األمور الحقا 

كل  بين لكن هذا الخيار لم يكن محل اتفاق، )1(واستعادة األرضوق حقلإلى اوحيد للوصول الطريق ال
الذي تقوده  المسلحةمسار التسوية السلمية والمقاومة  تأييدبين  انقسمتفصائل المقاومة الفلسطينية لذا 

ار مس ُيؤّيدمن بين و  ،فلسطين تحريرية لشعبه الجبهة الدعموت) فتح(الفلسطيني  وطنيال تحريرالحركة 
وهناك من  ،)2(الجهاد اإلسالميحركة و  )حماس( المقاومة اإلسالمية الذي تقوده حركة المسلحةالمقاومة 

والمقاومة السلمية كما هو الحال بالنسبة للجبهة  المسلحةالمقاومة بين  كان موقفه وسط بمعني الجمع
  .فلسطين تحريرالديمقراطية ل

، الجدل داخل الساحة الفلسطينية في إطار جعفر  حسينو أحمد ساطع الخالديويصنف األستاذان 
للنزاع  عبر أصحابها أو مؤيدوها عن مواقف متباينة من التسوية السلمية)3(ست مدارس فكرية وسياسية

للخالص من االحتالل اإلسرائيلي كما يردد مؤيدوها،  باعتبارها الفرصة المتاحة حالياً  ،الفلسطيني اإلسرائيلي
  :على النحو التالي ،دارس في إطار ثالث اتجاهات رئيسيةويمكن تصنيف هذه الم

  المسلحةلمقاومة ل عارضونالم - 1

ينطلق هؤالء من فكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التراب الفلسطيني المهدد أكثر من أي وقت مضى 
وق قحبالمصادرة واالستيطان اليهودي، وعدم إضاعة الفرصة المتاحة دون أّن يكون ذلك على حساب ال

كبير على قدرة فلسطين حد  إلى توّقفّن نتائج المفاوضات تأالفلسطيني؛ و  شعبة المشروعة للوطنيال
 ،وحزب فدا ،شعبكحزب ال ،إدارتها، ويمثل هذا االتجاه حركة فتح والحركات الفلسطينية القريبة منهاب

نا أنّ  «: حين قال ،عباس  محمودولقد عبر عن وجهة نظر هؤالء ما صرح به  ،وبعض المثقفين الفلسطينيين

                                                           

  .61نفس المرجع، ص ) 1( 
  .45ن، المرجع السابق، ص المقاومة الشعبية لفلسطي) 26(تقرير معلومات   )2(
، مركز البحوث والدراسات )21(، العدد ة الفلسطينيةسياسالمجلة ، »مستقّلةعشرة حقائق حول تجسيد الدولة الفلسطينية ال« صخر حبش،  )3(

   .80 - 76، ص 1999الفلسطينية، نابلس، شتاء 
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، والدليل وايخرجحتى سعيا باتجاه التفاوض معهم ٕانما ؛ و ّلْم ندخل عملية أوسلو من أجل مقاتلة اإلسرائيليين
  .)1(»من الضفة الغربية بدون قتال % 42على ذلك أننا بدأنا باتفاق غزة وأريحا ونتيجة لذلك استعدنا 

إلى تدمير ما  أّدىأّن عسكرة االنتفاضة وانتهاج العنف  «: محمود عباسمن هذا المنطلق، يرى 
بت في مضاعفة ا تسبأنه ت بالمفاوضات، كماتحرر  التيبنته السلطة وٕاعادة احتالل لألراضي 

؛ قوةبال تحررالال يمكن الوصول إلى أنه  فهو يعتقد، »ضرار بقضية الالجئينعن اإل فضالً  ،)2(االستيطان
  .)3(بالجانب الفلسطيني من قبل الواليات المتحدة عبر استعادة الثقةٕانما و 

في رام  محمود عباسبرئاسة  تأكيدًا على التوجه السابق، عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاً 
ت فيه قّرر لبحث آلية التحرك الفلسطيني في ظل فشل المفاوضات مع إسرائيل،  12/12/2010اهللا بتاريخ 

 جمال محيسناألراضي الفلسطينية، وقال كافة  في اإلسرائيليسلمية لالحتالل ية الشعبتفعيل المقاومة ال
كل  ية وتوسيعها لتشملشعبنطالب بتصعيد المقاومة ال «: عضو اللجنة المركزية لفتح عقب االجتماع

ناك قرار في داخل فتح بتصعيد المقاومة ه أم، موضحًا »ناتهاكن االحتكاك مع االحتالل ومستوطأم
  .يةشعبال

رفض اتهام حركته بالتخلي عن  ،عباس زكيلحركة فتح  كما أنه في تعليق لعضو اللجنة المركزية
حركة  نّ وأالفلسطيني،  شعبكخيار منح للبه حتفظ ن نالوماز  ا لم تسقطه يوماً أنه « :، قائالةمسلحال المقاومة

تمارسه الحكومة اإلسرائيلية  أو التطرف الذي دوليةالال فتح تدرك ماذا تفعل غير أن ال الظروف العربية و 
يكون ذا كلفة عالية في ألّن  بحاجة مسلحالكفاح ال وشدد على أن ،تسمح باالرتجال في هذا الموضوع

ات إسرائيل يوذا جدوى عالية للفلسطيني الذي ال يمتلك واحدًا بالمليار من إمكانو عدالمعسكر 
  .)4(»ةعسكريال

 دوليةالى قو بها مع إرادة الاتعتقد أّن انسجام َخط ،ينيةنجد أّن السلطة الفلسط ،من هذا المنطلق
ولهذا تقّبل  ؛ية ويجنبها تغيرات المواقف العربيةتحرر الفاعلة على المسار الفلسطيني سوف يسهل مهمتها ال

                                                           

ول السياسي واالقتصادي لتحاعلی عملية  رهاثوسط وأألرق الشامية في لسلاية ولتسظل افي  سرائيلية�ن ا�مامنيب عبد الرحمن شبيب، نظرية  )1(
، ، بحث لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا في كلية االقتصاد)2002 -1991(الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة  شعبلل

   .199 -198 ص، 2003بجامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
(2) Bernard Ravenel, op- cit, p 95. 

عملية  انهيارماذا بعد : ت في الندوة الفكرية المعنونة بقّدم، ورقة عمل منشورة »السلطة الفلسطينية وانهيار عملية التسوية« محمد خالد األزعر،  )3(
، 2004لقاهرة، الطبعة األولى، بيروت، ية في جامعة اسياسالتسوية؟، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات ال

محسن محمد صالح، الحقائق األربعون في القضية الفلسطينية، تقديم محمد عمارة، طبعة منقحة، المركز الفلسطيني : أنظر أيضا .92 -91ص 
  .08، ص 2003لإلعالم، فلسطين، نوفمبر 

  .47 -46، ص بقالمرجع الساية لفلسطين، شعبالمقاومة ال) 26(تقرير معلومات   )4(
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المعارضة للتسوية التفاوضية بمعزل عن ى قو تطالب الجانب الفلسطيني بمطاردة ال التيبخريطة الطريق 
  .)1(الفلسطينية المسلحةيعني استئصال البنية التحتية للمقاومة ؛ مّما مسلحالعمل ال

  المسلحةلمقاومة ل ؤيدونمال - 2

أنه  مع إسرائيل على ّصراعوينظر لل ،يعارض هذا االتجاه من حيث المبدأ التفاوض مع إسرائيل 
االتجاه الجماعات  زوال االحتالل، ويمثل هذاحتى  المسلحةأجيال ويشدد على خيار المقاومة  ّصراع

اتفاق أوسلو منذ  اعارضت نّلتيلالدينية ذات التوجه اإلسالمي كحركة الجهاد اإلسالمي وحركة حماس ا
ة وطنيالوق حقتاريخيا في مسار القضية الفلسطينية، من حيث كونه يتجاهل ال تعتبره َخَطأً  االبداية، ومازالت

 ،الصهيوني على األراضي الفلسطينية بوجود الكياني أرضه ووطنه ويقبل الفلسطيني ف شعبالمشروعة لل
ففي أكثر من مقابلة صحفية وتلفزيونية أوضح قادة  ،)2(المسلحة الوقت يتخلى عن خيار المقاومة نفسوفي 

ية ستشهادأشكال المقاومة وبالذات العمليات االكافة  باللجوء إلى هؤالء دىاالحركتين وجهة نظرهم؛ إْذ ن
متفوقة باألسلحة فإّنه ما من  إسرائيلتوازن الرعب االستراتيجي مع إسرائيل؛ وألّن  تحقيقالقادرة وحدها على 

قادرة على إجبار إسرائيل على الرحيل مع الوبخاصة العمليات االستشهادية  سالحمجال لمواجهتها سوى بال
  .مستوطناتها

للقضــية الفلســطينية،  كمــا يشــدد الفريــق المؤيــد للعمليــات االستشــهادية علــى مــا تحققــه مــن مكاســب
يرى أّن العمليات االستشهادية حققـت فـي الـداخل اإلسـرائيلي مـا لّـْم تحققـه الجيـوش العربيـة  مثال،فـالرنتيسي، 

التجديـــد  يثـــه مـــع صـــحيفة حد جانبــه فـــيمـــن  الشـــيخ ياســـينجميعهـــا فـــي عقـــود مـــن الــزمن، وأوجـــز  يــةنظامال

اإلســرائيلي و عــدالأوجــدت تــوازن الــردع مــع  «: التاليــة ، انجــازات العمليــات االستشــهادية فــي النقــاطالمغربيــة
االقتصــاد اإلســرائيلي والســياحة وأصــبح  انهيــاروأفقدتــه أمنــه واســتقراره، فبــدأ اليهــود بــالنزوح خــارج فلســطين، 

يشعر أّن مستقبله على أرض فلسطين في مهب الريح وأصـبح يفكـر فـي المحافظـة علـى أمنـه بعـد أّن و عدال
    .»على حساب الفلسطينيين عستو كان يفكر في ال

فبرايـــر  8بتـــاريخ اليـــن    عـــرب أونيفصـــل فـــي موضـــوع تـــوازن الرعـــب، كاتـــب مقـــال نشـــر فـــي موقـــع  
المــدجج و عــدالالطبيعيــة مــع ى قــو ال يخلــق مــع غيــاب تــوازن ســالحهــو  «: فيــه علــى مــا يلــي أكــد ،2002

ائيلي هـدفها باألسـاس بـث الرعـب فــي اإلســر و عـدالمـن نـوع أخـر هــو تـوازن الرعـب، فترسـانة  ، توازنـاً سـالحبال
نفـوس الفلســطينيين وٕاجبــارهم تحـت وطــأة هــذا الرعــب علـى قبــول المخطــط اإلســرائيلي بكاملـه؛ ومــن ثــّم تــأتي 

مـن ترسـانة األسـلحة ى قـو ُرّبمـا أ العمليات االستشهادية لتعيد التوازن من جديد وتخلق هي أيضًا رعبا مضاداً 

                                                           

  . 107 -106محمد خالد األزعر، المرجع السابق، ص  )1(
  . 478ص  ، المرجع السابق،)دراسات منهجية في القضية الفلسطينية(محسن محمد صالح، فلسطين  )2(
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يقة عامة وملهى هو مكـان حدكل يه هو مشروع استشهادي، و مقدعلى فلسطيني يمشي كل  ذاتها، حيث أنّ 
لفعــل استشــهادي محتمــل، فحالــة فقــد األمــل هــذه ضــربت أكثــر ركــائز المشــروع اإلســرائيلي فــي فلســطين وهــو 

  .)1(»الماضيين ون إسرائيلي خالل العامينب ملييقر إلى هجرة ما  تأداالستقرار، و 
ّن أ؛ و إلى مساحات أكثر تأثيراً  المسلحة أّن تنقل المقاومةفقد استطاعت العمليات االستشهادية 

بين نالجابين  الخسائر حجماستطاعت أّن توازن كما االحتالل،  في مواجهةتفرض نوعًا من توازن الرعب 
من واحد في  عشرةالقتلى اإلسرائيليين ب مقارنةّن تنقل نسبة الشهداء الفلسطينيين أالفلسطيني واإلسرائيلي و 

ها رئيس عمليات مقدمن واحد في االنتفاضة الثانية، وحسب إحصائية  ثالثةاضة األولى لُيصبح االنتف
 630من أصل أنه  أمام لجنة الخارجية واألمن، تمت اإلشارة إلى )ميتايإإيلي  (الجيش اإلسرائيلي الجنرال 

 جموع القتلى، ويدخلمن م % 75 بستشهادية االعمليات الجراء قتلوا نسبة من تقدر  ،قتيال إسرائيلياً 
الحزام الناسف والعبوات وتفخيخ السيارات بين  هاأشكالتنوعت  التينطاق العمليات االستشهادية ضمن 

 في رتطو من الكفاءة و  تقدمعبرت عن مستوى م التيوعمليات اقتحام المستوطنات والمعسكرات اإلسرائيلية و 
  .)2(الفلسطينية التخطيط والتدريب لدى المقاومة

؛ فإّن العمليات االستشهادية كانت ت مستمرةظل من أّن أساليب المقاومة األخرى رغمالعلى و 
، وبهذا تكون )3(من الجرحى %53من مجموع الضحايا اإلسرائيليين و %56؛ فقد حققت األكثر تأثيراً 

 شعبنوني للسلطات االحتالل اإلسرائيلي على االعتراف بالوجود الفعلي والقاأجبرت  قدالفلسطينية  مقاومةال
 شعبالوق حقب خاللهااالعتراف من  تمأجبرتهم على إبرام اتفاقيات مع الجانب الفلسطيني و الفلسطيني، 

 12، كما أثمرت االنتفاضة الفلسطينية عن انسحاب إسرائيلي انفرادي من قطاع غزة في )4(الفلسطيني
  .)5(تلتها في فلسطينانسحاب إسرائيل من أراضي احمّرة  وبذلك يتحقق ألول ؛2005سبتمبر 

ي شعبعلى المستوى ال هاهناك جانب أخر، يشيد به المؤيدون للعمليات االستشهادية له صلة بوقع
لمقاومة الفلسطينية، وبالتالي جعلت الرأي العام لاالعتبار  أعادتفهي في نظرهم  والرسمي عربيا وٕاسالمياً 

عرفتها العديد من العواصم  التيية شعبظاهرات الها، دل على ذلك المدعمل العربي متعاطفا معها ومستعداً 
المنخرطة في مسلسل التطبيع على  دولفي حمل حكومات بعض هذه ال مهماً  العربية حيث كانت عامالً 

االنتفاضة أحدثت  «: عبد العزيز الرنتيسيها، وفي هذا يقول اإلسرائيلي أو تقليصو عدالع قطع الصلة م

                                                           

   .120 - 119 ص المرجع السابق،، حنان السقاط )1(
   .146ص م، 2007/ه1428األولى، الرياض، الطبعة  مجلة البيان،، »مستقبلالمقاومة الفلسطينية مراحل التطور، وأفاق ال« فرج شلهوب،  )2(
  .53 -52 ص المرجع السابق، حنان السقاط، )3(
   .160ص المرجع السابق، منيب عبد الرحمن شبيب،  )4(
  .04المرجع السابق، ص  ،»بترقية مركز فلسطين في األمم المتحدة 67/19قرار الجمعية العامة رقم  تحليل« أمنة أمحمدي بوزينة،  )5(
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الفلسطيني ونقلت الّناس نقلة نوعية نحو معان جديدة  شعبالعربية واإلسالمية وال ةٌ اْألمانقالبا في معنويات 
من الكرامة والعزة؛ فأّن تسمع امرأة تودع إبنها وهو ذاهب للشهادة، هذه مفاهيم جديدة ما سمعنا عنها في 

  .)1(»التاريخ
   )والمقاومة السلمية المسلحةالمقاومة بين  الجمع( الوسطيون -3

لكن ليس تحت سقف أوسلو اّلذي  ،ال يعارض الوسطيون من حيث المبدأ التفاوض مع إسرائيل          
ة بإنهاء تمّثلوالم ،الفلسطيني ومؤسساته شعبأجمع عليها ال التية وطنيتجاوز من وجهة نظرهم الثوابت ال

عام جوان لرابع من ود احد فيفي الضفة الغربية وقطاع غزة  مستقّلةاالحتالل وٕاقامة الدولة الفلسطينية ال
لى عُيـؤكد هؤالء ؛ إْذ ية والجبهة الديمقراطيةشعب، ويمثل هذا االتجاه التوجه اليساري كالجبهة ال1967

يتم  حتىالطرق بكل الرازخ تحت االحتالل مقاومته  شعبال حق فمن ،اً شرعي خياراً  المسلحةاعتبار المقاومة 
الضفة ب مستوطنينالجنود اإلسرائيليين والضد  ةعسكريعمليات الون حصر الُيؤّيد وبهذا فهم ،)2(نهائيا طرده

المواثيق كافة  أمر تقره المسلحةلفلسطيني في المقاومة ا شعبال حقغزة، من منطلق قطاع الغربية و 
هذا  إيقاف تهدف إلى التي قيادتهالفلسطيني و  شعبعلى ال دوليةال، ولتفادي الضغوط )3(دوليةالوالمعاهدات 
وإلحباط المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى ، )4(تستهدف المدنيين داخل إسرائيل التيلعمليات النوع من ا

  .باإلرهاب ةالفلسطيني المقاومةوسم 
طرأت على التفكير السياسي  التيت تحوّالفيه، أّن االتجاهات الفلسطينية الجديدة أو الشك مما ال 

 ةالفلسطيني المقاومةوأساليب  أشكالفي  تحوّالث حدت ا أنّ الفلسطيني في فترة ما بعد اتفاق أوسلو، كان له
وهناك من  ،ال غير مسلحمن هو مع التفاوض وحده وآخرون مع الكفاح ال ثّمةاالحتالل اإلسرائيلي، فضد 
تلك العمليات إلى تعميق االنقسام السياسي والجغرافي  أّدتأخرى  ناحية، من )5(المنهجينبين  يمزج

ها التراجع ئخسائر فادحة بالفلسطينيين، كان أسو  تنعكس سلبًا على أداء المقاومة وألحقالفلسطيني؛ مّما ا
، تحررا قضية إنسانية ال قضية تقرير مصير و أنه باتت تصور على التيفي مكانة القضية الفلسطينية 

حصل ذلك في ظل الضعف العربي والفلسطيني في خوض معركة إعالمية جادة وحاسمة في فصل 
حسب قواعد  المسلحة والمقاومة دوليال اإلرهاببين  ة الفلسطينية عن اإلرهابي وبالتالي التمييزالمقاوم
  .دوليالالقانون 

                                                           

   .122- 121 ص المرجع السابق، ،حنان السقاط )1(
  .181 المرجع السابق، صجوني منصور،  )2(
  . 202 منيب عبد الرحمن شبيب، المرجع السابق، ص )3(

(4)  Bernard Ravenel, op- cit, p 95. 
  . 202 منيب عبد الرحمن شبيب، المرجع السابق، ص )5(
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فصائل المقاومة الفلسطينية واالتفاق نسبيًا  بين  تم حل تلك االختالفات األخيرة سنواتالنه في أإال 
ي تم توقيعه في القاهرة في ماي وعلى األخص إبان اتفاق المصالحة الفلسطينية الذحول حل وسط 

االتفاق خالل االجتماع  إلىبهما  أّدت ،حركتي حماس وفتحبين  أعقبته، وجوالت الحوار الذي 2011
الفلسطيني للتصدي لالحتالل  شعبجهود الكل  على تفعيل 24/11/2011المشترك في القاهرة بتاريخ 

ة لمواجهة االستيطان وتهويد األرض طنيو ية و شعبفي مقاومة  انشعبومظاهره من خالل حشد طاقات 
  .هنفسوالمقدسات واالحتالل 

عاون نت أننحن في هذه المرحلة نريد  « :خالد مشعلوقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
نؤمن  أننا رغمية وهي من العناوين المشتركة شعبمتفق عليها، أي المقاومة الفي هذه القضايا المشتركة ال

ه نائب أكد وهذا ما، »يةشعباالنتفاضة األولى بفعل المقاومة ال إلىوصلنا  أننا، مذكرا لحةالمسبالمقاومة 
ية شعبالتوافق مع فتح على المقاومة ال أنمن  مرزوق  أبوموسى  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

الفلسطيني  شعبللمشروع  حقها أشكالالمقاومة ب « :، وقالمسلحطالقًا استبعاد الكفاح الإالمشتركة ال يعني 
  .»طالما وطنه محتل

  :إن موقف حماس يأتي انطالقا من االعتبارات التالية
مع االحتالل بالحد األدنى، بهدف تحريك الساحة  ّصراعمع حركة فتح تسمح بإدارة ال بناء توافق - 

كة خالل الحركتين على أساس الشرابين  لتدشين عالقة جديدةّسعي بفعل االنقسام، وال الراكدةالكفاحية 
 .المرحلة المقبلة

وتهم اإلرهاب، ما  مسلحعن حماس التي ارتبطت بالعمل ال دوليةالصورة النمطية في الذهنية ال ّتغيير - 
 .)1(يسمح للحركة بمزيد من التواصل وبسط الجسور مع الدوائر السياسية في الغرب

  تجاه المقاومة في فلسطين دوليالموقف الغربي وال: ثالثاً 

بيل  المقاومة الفلسطينية، وخاصة الغربي؛ ما جاء على لساّن  شرعيةالعالمي ل تأّييدمن مظاهر ال

ضد  تّتخذها إسرائيل التيوزير الخارجية االسترالي، حيث صرح أّن حملة اإلجراءات التعسفية هايدن  
  .العربي اإلسرائيلي ّصراعالتوصل إلى تسوية ال قد حالت دون المتظاهريّن الفلسطينيين

ا في إطار زيارته لألراضي المحتلة، على فظاعة م فيد ميلريداالسابق وزير البريطاني ال أكد كما
يجب أّن  «: الفلسطينيين وكرامته، وعبر عن ذلك في مجلس العموم بقوله اإلنسانوق حقَرَأى من انتهاك ل

                                                           

 .47 -46، ص المرجع السابقية لفلسطين، شعبالمقاومة ال) 26(ت تقرير معلوما  )1(
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المحافظة على يكون هناك اعتراف شامل داخل إسرائيل، أّن األوضاع الحالية ال يمكن أّن تستمر وأّن 
  .»بالبنادق والرشاشاتيتم  األمن لنّ 

 ةفضار ال الواليات المتحدة األمريكيةحزب العمل البريطاني سياسة من    انجيرول كوفمقد انتقد 
اللجوء إلى العنف إذا كان هو السبيل الوحيد  هؤالء حقوشدد على أّن من  شعباالعتراف بالفلسطينيين ك

  .اإلنسانيةوق حقل، خاصة في ضوء حرمانهم من ممارسة الحد األدنى من الالمتاح أمامهم لتحقيق االستقال
قامت بزيارة  التيوعضو البعثة االسبانية  سابقاً  عضو البرلماّن األوروبي خواّن مادياكما عبر 

وأخيرًا أود أّن أشير إلى شيء مهم، وهو أّن الجيش «: األراضي الفلسطينية عن الحقيقة هنالك فقال
كما  ،»؛ وال يريد له البقاء على قيد الحياةعسكرياً أخر ويحكمها  شعبيسيطر على أراضي  اآلني اإلسرائيل
 .)1(الفلسطيني اإلنسانوق حقالنتهاكات إسرائيل لاألسبان انتقادات قانونية موثقة  يونوق حقوجه ال

هاب اإلر بين  الخلط 2001سبتمبر  11رفضت الصين على لسان وزير خارجيتها، بعد أحداث 
اإلرهاب والمقاومة العادلة بين  خلطكل  أّن الصين تعارض « :قالحين  والمقاومة الفلسطينية لالحتالل،
إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية بين  ، وفي هذا إشارة واضحة للنزاع»للدول العربية للعدوان الخارجي

ومناطق أخرى، تبعا  دولفحة اإلرهاب إلى الال يجب توسيع دائرة مكاأنه  على أكد واللبنانية والسورية، وقد
  . )2( ية واإلستراتيجية لبلد ما، وهذا موجه بالخصوص إلى الواليات المتحدةسياسللمصالح ال
ضد  الفلسطيني شعبها وتأييدها لنضال الدعماألهلية األسيوية اإلفريقية على  منظمةت الأكد كما

ى قو في مواجهة هذه ال حقإلسرائيلي، مشيرة إلى أّن الالعدوان واالحتالل ا ضدالهيمنة األمريكية و 
  .)3(اً دولي مشروعاً اإلمبريالية ًيعتبر 

مستمر، تطّور تعترف بالدولة الفلسطينية في تزايد و  التي دولمن اإلشارة إلى أّن عدد ال البدّ كما 
العامة لألمم  الصادر عن الجمعية) 19/67(بارز من خالل التصويت على القرار  شكلوهذا ما ظهر ب

 ،منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة قّرر، اّلذي 2012نوفمبر  28في  المتحدة
صوتًا وامتناع  138بأغلبية  فازالقرار  على هذاففي التصويت اّلذي أجرته الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ر على تصميم الجمعية العامة على كما تؤكد فقرات القرا، دول 9دولة عن التصويت ومعارضة  41
الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق األوسط تنهي  شعبالثابتة للوق حقاإلسهام في إعمال ال

                                                           

  .134-132 ، المرجع السابق، صمحمد عادل حمدان الشراقة )1(
  .390المرجع السابق، ص  تقرير المصير،حق على  الدوليمدى تأثير اإلرهاب  فريدة بلفراق، )2(
  . 10، المرجع السابق، ص شكتغريد سمير ك )3(
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وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة الستئناف وتسريع المفاوضات من  اإلسرائيلياالحتالل 
  .شاملةأجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة و 

دولة  188من أصل : تبرز ما يلي ،التصويت في األمم المتحدة التجاهاتالمراجعة السريعة ف 
فلسطين بالموافقة على رفع مكانتها  صوتت لصالح، )دولة 193(من عضوية الجمعية العامة % 97 تمّثل

%) 5(ول د 9ها ضدو %) 73(دولة  138 دوليةال منظمةإلى مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في ال
المجتمع  استعدادشروط توفر هذه النتيجة، بمدلولها السياسي، تظهر حقيقة  ،%)21(دولة  41 امتناعمع 

للسلطة  وفقاً و  .)1(كاملة العضوية في األمم المتحدة بمكانة فلسطين كدولة لالعترافوجاهزيته  دوليال
 :بع أعضاء في االتحاد األوروبي، هيس بينهادولة اعترفت بالدولة الفلسطينية  134الفلسطينية؛ فإّن 

   .التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص
أّن  2014عام صيبه في البرلمان نأعلّن أثناء ت ستيفـاّن لوفينوكان رئيس الوزراء السويدي 

مطالب ّن هذا االعتراف سيتم في إطار احترام الأ « :حكومته تعتزم االعتراف بدولة فلسطين، وقال
وتلى ذلك، اعتراف   .»م في األمن وتقرير المصيرهحقفيما يتعلق ب ،المشروعة للفلسطينيين واإلسرائيليين

في جلسة تغيب  12، مقابل صوتاً  274مجلس العموم البريطاني في اقتراع رمزي بدولة فلسطين بأغلبية 
  .)2(كاميرون  ديفيدعنها رئيس الوزراء 

في  )Human Rights Watch( اإلنسانوق حقووتش لهيومن رايتش  منظمةكما رفضت 
الجدار العازل وسياسة االستيطان، ضد  يةشعبال أفراد المقاومةما تقوم به إسرائيل من محاكمة  9/9/2010
  .اإلنسانوق حقها انتهاكا لتعدو 

ساندت مجموعة من النشطاء األجانب القضية الفلسطينية من خالل  دوليي الشعبعلى المستوى ال
الجدار ضد  ية في الضفة الغربية وقطاع غزىـ كالمسيرات األسبوعيةشعبركة بوفود بأنشطة المقاومة الالمشا

العازل في الضفة الغربية أو مقاومة مصادرة األراضي، وكذلك بالمشاركة في عمليات كسر الحصار 
 )Corrie Rachel( ، فقد ُقتلت الناشطة األمريكية راشيل كوري16/3/2003البحري عن قطاع غزة، ففي 

من حركة التضامن  ما كانت مع سبعة زمالءبينتابعة للجيش اإلسرائيلي،  ةعسكريبعدما دهستها جرافة 
  .)3( تحاول منع الجرافة من هدم منزل يعود لعائلة فلسطينية في قطاع غزة دوليال

                                                           

 .5المرجع السابق، ص ، »بترقية مركز فلسطين في األمم المتحدة 67/19تحليل قرار الجمعية العامة رقم « دي بوزينة، أمنة أمحم )1(
 

  :منشور على الموقع التالي، )ت.د(، 2014أكتوبر  18، افة الفلسطينيةحوكالة صفا للص إقامة الدولة من ثمرات المقاومة، تأّييدتزايد : حماس )2(
http://safa.ps/details/news/137635  
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لفعاليات ، انطلقت موجة ا2014كما أنه منذ األيام األولى للعدوان اإلسرائيلي على غزة في صيف 
وتيرة التفاعل عبر  تعدالجماهيرية المنددة به في أنحاء متعددة من أوروبا، فتميزت بالسرعة نسبيًا، وتصا

التعبيرية، أشكاله النسبي في تطّور وال حجم تفاعلو ق وقد تجّلى ذلك في اتساع نطا، يومًا من العدوان 51
وقد اتسم هذا التفاعل، في  ،ميدان الجماهيريوتنسيق التحركات ونسج التحالفات في المجتمع المدني وال

العموم وليس على اإلطالق، بالتنوع في مكوناته، وبانضمام فئات وشرائح متزايدة إليه في عدد من الدول 
  .)1(األوروبية

العدوان ضد  فلقد أظهر التفاعل الجماهيري الواسع الذي شهدته عدد من الدول األوروبية الغربية
ت قد طرأت في العديد من المجتمعات تحوّال، أّن هناك 2014 جويلية 7اع غزة، في اإلسرائيلي على قط

الغربية في الموقف من االحتالل اإلسرائيلي وسياساته وانتهاكاته، بما يمنح االنطباع أّن مناهضة االحتالل 
ية، على منوال إلى ثقافة عاّمة شائعة في بعض المجتمعات األوروب تحّوليألّن  اإلسرائيلي لفلسطين قابل

  . )2(البائد في جنوب أفريقيا عنصريالتفرقة ال نظامموجة النبذ الواسعة التي قوبل بها 
مع أحكام القانون  تماماً لسطينية مقاومة مشروعة ومتفقة ؛ فإّن المقاومة الفتقدمترتيبا على ما  

اإلنساني، فأعمالها تستهدف  يدولالتها قواعد القانون قّرر  التيتراعي في ذلك القيود  باعتبارها دوليال
؛ وٕاّن كان هناك قدرا من التجاوز لهذه األهداف إلى بعض األهداف المدنية فهو قدر ةعسكرياألهداف ال
، سالحألنهم يحملون ال مستوطنينالضد  يقدح في هذا القول أّن المقاومة قد توجه ضرباتها؛ وال مسموح به

أّن ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية وبالتالي فهم أهداف مشروعة للمقاومة، بل 
المحتلة من قتل وتعذيب وانتهاك للحرمات وٕازهاق لألرواح من خالل التصفية الجسدية ألفراد المقاومة هو 

الفدائية  األعمالبالباطل عند وصف  حقال وٕالباسقلب الحقائق اإلرهاب بأبشع صوره، كما أنه يعمل على 
 أعمالا أنه على المحتلة األراضي يفمقاومة الفلسطينية حركات ال مارسهات التي المسلحة والمقاومة

 .إرهابية
لمقاومة  سالحال مراء فيه، في أّن يحمل ال مشروعاً الفلسطيني حقا  شعب؛ فإّن للمقدفي ضوء ما ت

مواطنيه،  حقي ف منظمةاّلذي يحتل أرضه، ويمارس سياسة األرض المحروقة وعمليات اإلبادة الو عدال
لخروج  فالسبيل الوحيد إذنّْ ، 1949الثابت اّلذي ال تشوبه شائبة تؤكده اتفاقية جنيف الثالثة لعام  حقوهذا ال

                                                           

مركز الزيتونة للدراسات  وآفاقه المحتملة، 2014التفاعل الجماهيري في أوروبا مع فلسطين خالل عدوان ): 72(حسام شاكر، تقدير استراتيجي  )1( 
  :، منشور على الموقع التالي01، ص 2014واالستشارات، أكتوبر 

http://www.alzaytouna.net/permalink/80191.html  
، نظمه مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت يوم "مستقبل المقاومة الفلسطينية في ضوء الحرب على قطاع غزة"مؤتمر  ،حسام شاكر )2( 
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أفراد  حق حقما يترتب على ذلك الأهّم  أنّ شك ال  ،)1(المسلحةأي محتل من أي ٍأرض هو المقاومة 
ي سلطات أّيد رب، إذا ما وقع بعضهم فية ألسرى الحقّرر المقاومة في الحصول على المعاملة الم

  .االحتالل
أّن السلطات اإلسرائيلية رفضت ومازالت  أال الواضح؛ دوليالمن موقف المجتمع  رغملكّن بال

وضع المقاتلين القانونيين، وهي م في المقاومة وبالتالي هحقترفض التسليم ألفراد المقاومة الفلسطينية ب
وص واتفاقيات جنيف وبرتوكولها اإلضافي، حيث أّن أفراد المقاومة نص هكةتعاملهم معاملة المجرميّن منت

األسرى الفلسطينيين من  حرمويالفلسطينية اّلذين يقعون في قبضة االحتالل اإلسرائيلي يعاملون كمجرمين 
 ةعسكرية لهم بموجب النصوص السابقة، بل تدفع بهم سلطات االحتالل إلى المحاكم القّرر الموق حقأبسط ال

الحرب وقرارات قوانين المتعلقة ب دوليةالتقوم بمحاكمتهم كمجرمين، منتهكة بذلك القانون واالتفاقيات  التي
هم أمام المحاكم دفاعسرى الفلسطينيون أثاروا في األأّن  رغمو ، للمقاتلينوق حقاألمم المتحدة وما ترتب من 

تفرضها  التي دوليةاليستفيدون من الحماية عدم جواز محاكمتهم باعتبارهم أسرى حرب ومن ثّم  ةعسكريال
مستمر، وتصدر  شكلهم بدفاعترفض  ةعسكريلحماية أسرى الحرب، لكن المحاكم ال دوليةالاالتفاقيات 

وصف أعمال حد  بل أّن األمر وصل بها إلى ،يصل بعضها إلى السجّن مدى الحياة أمام أحكهحقب
ات منظما أنه يبية، كما وصفت حركات المقاومة الفلسطينيةا أعمال إرهابية وتخر أنه المقاومة الفلسطينية

  .إرهابية

  المطلب الثاني

  منهجية المقاومة الفلسطينية تقدير

في ظل انكسار الميزان  اً كبير  نجاحاً  حققتا أنه نالحظبنظرة فاحصة لوضع المقاومة الفلسطينية،         
 تأّييد، فقد تمكنت من الحصول على الحتالل اإلسرائيلياالبين و  بينهاى قو وانعدام توازن ال االستراتيجي

الّتعقيد واجه فرضت نوعًا من  وجود أوضاع غاية في الصعوبةخاصة في ظل ، دوليةالالعالمي والهيئات 
بين و  بينهاالمقاومة الفلسطينية حالت  تشوب عملنواقص كثيرة  ثّمةأنه  أال حركاتها،أداء تطّور عمل و 

المقاومة  شرعيةتحكم  التيمن هنا سوف نتعرض للضوابط  ،)2(واالستقالل تحررلتحقيق هدفها في ا
  :، ثّم نقف على ايجابيات ونقاط ضعف المقاومة الفلسطينية، على النحو التاليالفلسطينية

  

                                                           

، ير شفيق، المشروع الصهيوني في فلسطين، التسويات والحلول المقاومة واالنتفاضة، الطبعة األولى، منشورات نادي الفكر اإلسالمي، الرباطمن )1(
   .09، ص2002

  .146، المرجع السابق، ص »المقاومة الفلسطينية مراحل التطور، وأفاق المستقبل«  فرج شلهوب، )2(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
245 

  المقاومة الفلسطينية  شرعيةضوابط : الفرع األول

المدنيين األبرياء ب المقصود تحديد أوالً ، يجب المقاومة الفلسطينية عمليات شرعيةقبل البحث في 
تواجه هذه األخيرة خاصة إذا كانت  ،باستهدافهمالمقاومة الفلسطينية أفراد قيام  شرعية مدىو في إسرائيل

قبل ذلك ينبغي أنه  ، علىمقاتليه ومدنييه كما هو الحال مع االحتالل اإلسرائيليبين  ال يمكن التمييز طرفاً 
   .اإلسرائيلية المستوطنات اتجاهالمقاومة الفلسطينية  عمليات شرعيةمدى البحث في 
  المدنيين في إسرائيلب المقصود: أوالً 

يجوز قتله، وهو يشمل عادة وال  هو اّلذي ال يشارك في القتال يمما سبق، يظهر لّنا أّن المدن
و اّلذي يشارك عادة المحارب فه أما، الّنساء واألطفال والشيوخ الكبار ورجال الدين والفالح المشغول بأرضه

 يعّرفأي ما ( في القتال ولو ّلْم يشارك في المعركة القائمة، فالمعد للقتال والمستعد له عند الحاجة إليه
الفقهاء على  أكد ؛ فقدأم امرأةً  سواء كان رجالً و ولو ّلْم يخرج إلى المعركة حتى  مقاتالً ًيعتبر ) باالحتياطي

من كل  مقاتلينوكذلك ًيعتبر من ال، اء خرج إلى ساحة المعركة أم ّلْم يخرجللقتال يقتل سو  أّن من كان أهالً 
ه من مشورة للقوات المشاركة في قّدملما يو  له رأي في الحرب فهو يعين المحارب بتوجيه رأيه وخططه

  .القتال
نيين المدب المقصود تحديد أوالً ، يجب المقاومة الفلسطينيةأفراد  عمليات شرعيةلكّن قبل البحث في 

هذه خاصة إذا كانت  ،المقاومة الفلسطينيةبعمليات أفراد  استهدافهم شرعية مدىو األبرياء في إسرائيل
  .مقاتليه ومدنييه كما هو الحال مع االحتالل اإلسرائيليبين  ال يمكن التمييز تواجه طرفاً  األخيرة

ن هو المدني ومن هو م :ح وجهة نظرنا أكثر ينبغي علينا اإلجابة على التساؤل التالييضتو ل
عدم استهداف المدنيين  قاعدةالمقاومة الفلسطينية لأفراد مدى انتهاك  دحدنحتى في إسرائيل؟، وذلك  مقاتلال

تقوم بها قوات  التيالعمليات  شرعيةمدى قصد تكييف  ،اإلسرائيلي قوات االحتاللضد  هاعند القيام بعمليات
  .المقاومة الفلسطينية

م من المدنيين، ونقصد أنه ينبغي التعرض لوضعية األشخاص المفترض فيهم، ذلكلوقوف على ل
ذين ال يجوز التعرض لهم بالقتل، لكن ذين في األصل ًيعتبران من المدنيين الّ لّ ال ورجال الدين ذلك الّنساءب

فإسرائيل ثكنة ، )1(الجيش اإلسرائيليب ةعسكريأّن هاتين الفئتين تعتبران من القوات النجد بالنظر إلى إسرائيل 
هن ديجنتيتم  في عداد الجيش اإلسرائيلي أو احتياطي الجيش ويمكن أنّ اإلناث والذكور ًيعتبر  ، إذةعسكري

على الّنساء  عسكرياً  البلد الوحيد في العالم اّلذي فرض تدريباً  فإسرائيل ،)2(لحظة ةعلى نحو إلزامي في أي

                                                           

   .201- 200ص  المرجع، نفس )1(
  . 44، ص 1997، أوت )375(، المجلد اإلصالحمجلة ، »العمليات االستشهادية في فلسطين المحتلة شرعية« يوسف القرضاوي،  )2(
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على حمل  ةساء قادر نسب الرجال ومّن ّلْم تكن من النارب تق ظاميةنبصفة مجندات لنسبة الّنساء لذا فإّن 
 تدعى إلى االنضمام لصفوف الجيش عند الحاجة ،في الجيش اإلسرائيلي فهي احتياطية ياً ظامن الحسال

دور  اإلسرائيليالمرأة في الكيان  دور أن شك ال إذا ؛ )1(اركللمشاركة في المعة عدمتدربة مستهي ف ومن ثمّ 
ال مدنية؛  ةعسكريتعتبر  شاركت في القتال،مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي ما المرأة إذا عسكري بصورة 

حيث حاولت أو عملت على إفساد المسلمين، فإّنها تقتل كما يقتل المقاتل، ما فإّنه يجوز قتلها، وكذلك إذا 
  . )2( ))يوم الطائف مسلمينبرمي امرأة تكشفت على الأمر (( :الرسول  أن

انتهجتها  التي االستيطانالشيخ والفالح، فإّنهم يقيمون على األراضي الفلسطينية تطبيقا لسياسة  أما
بقاع العالم، بل أّن هؤالء كافة  أحضرتهم من مستوطنينإسرائيل، بهدف تهجير الفلسطينيين واستبدالهم ب

فإنه يخرج إلى ساحة المعركة،  مستعدوّن لقتل ودفع الفلسطينيين خارج أراضيهم إذا تطلب ذلك، فهو وٕاّن ّلمْ 
، ويدل على )3(جاز قتله ،بالقتل أال إذا ّلْم يدفعالمَسلم بالرجوع إلى أقوال الفقهاء المسلمين على أّن الصائل 

:قالأنه  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه،ورد  هذا ما
  

يا رسول اهللا أرأيت  :فقال، جاء رجل إلى رسول 

أرأيت إّن : قاتله، قال: أرأيت إّن قاتلني، قال: فال تعطه مالك، قال: ي؟ قالإّن جاء رجل يريد أخذ مال
  . هو في النار: ، قال)4(أرأيت إّن قتلته؟: شهيد، قال فأنت: قتلني؟ قال

بالقتل قتل، ولو قصد أخذ القليل، فكيف إذا كان  أال فإذا كان الصائل المسلم، إّن ّلْم يدفع
فإّن الشيوخ  ،بالتالي، لمؤمنين؟االّناس عداوة هللا و  أشدّ و  يهودياً و عدالن هذا ؟ وكيف إذا كاالمغتصب عدواً 

 إلىهؤالء  مجيءّن أللقتال، بل  وهم مستعدون ؛ ألنهم مغتصبون ألرض فلسطينهموالفالحين، يجوز قتل
  .فلسطين كان من أجل الحرب والقتال واغتصاب األرض واالعتداء على أهلها

على الفلسطينيين، فهم أول  وتأليباً  حقداً  شدّ هم األ - ل الدين من اليهودرجا–األحبار في حين أن 
من يطالب بإخراج المسلمين من فلسطين، وهم اّلذين يهرعون إلى اقتحام ساحات المسجد األقصى من حين 

 تحريروجوب اليهود بالحاخامات  كما يطالبسليمان المزعوم، كل بهدمه إلظهار هيبين إلى حين مطال

                                                           

مصر،  -، مركز اإلعالم العربي، الجيزة)23(العمليات االستشهادية في الميزان الفقهي، الطبعة األولى، سلسلة كتاب القدس نواف هايل تكروري،  )1(
   .14ص  ،2003

تالل من كما أّن المرأة اإلسرائيلية، توظف لفتنة أبناء المسلمين وٕافسادهم وٕابعادهم عن دينهم، وّتعمل على إسقاط الشباب في براثن عمالة االح) 2(
تفعل ذلك وفق  وهي ّسالحخالل الجنس وغيره، فهي مستغلة أبشع استغالل إلفساد الشباب الفلسطيني، األمر اّلذي هو أنكى بالفلسطينيين من ال

كم في قتال الفلسطينيين؛ فإّن نفسال ترهقوا أ« : مادتهقمخطط مدروس، بل أّن هذه المهمة معتبرة عند اليهود البديل األفضل للقتال، حيث يقول أحد 
، إعداد قسم األرشيف )2012 -2000(تقرير معلومات حول الجيش اإلسرائيلي : أنظر. »كأسًا وغانية يدمران في أمتهم أكثر من ألف مدفع ودبابة

نواف هايل تكروري، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا. 06 ، ص2013مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، لبنان،  ،)ط.د( والمعلومات،
14.   

   .202-201ص  المرجع السابق،نواف هايل تكروري،  )3(
  . 215، ص )225(كان القاصد مهدور الدم، رقم حق على أن من قصد مال غيره بغير باب الدليل  -كتاب اإليمان: ّنوويصحيح مسلم بشرح ال )4(
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، ويسعون إلى ةعسكريله اليهود من خطط  عديما كل  نّ أبل ، )1(بينالغاص مسلمينرائيل من الأرض إس
يفعلونه تنفيذا ألقوال إنما إخراج للمسلمين من ديارهم أو تضييق عليهم أو مصادرة ألراضيهم؛ كل تحقيقه و 

نواّن أحبار اليهود؛ وٕاّن ّلْم أ ذا المنطلقهمن  ،)2(حاخاماتهم على االستيطان شجعون ين، فإّنهم يمقاتل ُيكو
  . )3(الوسائل على حساب الفلسطينيينبكل و  توّسع، ويؤلبون حكومتهم على الوٕابادتهموقتل الفلسطينيين 

أّن يقاتل؛ ومن ثّم ال  أال ؛يجوز التعرض لهم بالقتل قصداً ؛ وال نياألطفال، فإّنهم يبقون مدني أما
المقاومة أّن حركات يستهدفوا هؤالء، وفي هذا اإلطار نالحظ  أنّ  يةفلسطيناليجوز ألفراد المقاومة 

روضة لألطفال أو سيارة لنقل طلبة المدارس وأماكن العبادة، ضد  اتهاعملييوما بتوجيه الفلسطينية ّلْم تقم 
 البدّ أنه  أال ،)4(وهذا يدل على أّن عملياتها كأصل عام ال تستهدف المدنيين األبرياء خاصة األطفال منهم

استشهادية قد يتصادف خاللها وجود بعض  ةعمليل ةمن اإلشارة إلى أّن تنفيذ أفراد المقاومة الفلسطيني
ّلْم ألّنه  العملية؛ شرعيةاألطفال وتعذر عليهم تمييزهم أو ّلْم يكن لهم علم بتواجدهم؛ فإّن ذلك ال يؤثر على 

  .)5(ةعسكريكنتيجة للضرورة ال قتلوا بالَخَطأ أوٕانما و  ،هميكّن يقصد من ورائها استهداف
  المستوطنات اتجاهعمليات المقاومة الفلسطينية  شرعيةمدى : ثانياً 

تنفذها حركات المقاومة  التياعتبار العمليات  المقصود بالمقاتلين، نتساءل عن مدى تحديد بعد
حسب أهداف ضد  ّال إرهابية، كونها موجهةاأعم اإلسرائيليةالمستوطنات  اتجاهالفلسطينية في فلسطين 

  .مدنية؟األصل العام تعتبر أهدافًا 
بسلب  يسرائيلاإل المحتل ؛ فقد قاماإلسرائيليةبداية من العودة إلى ظروف نشأة المستوطنات  البدّ         

بقاع العالم، كافة  أتى بهم من شخاصحل محله أأده وجعله بال مأوى، و الفلسطيني وشر  شعبأرض ال
أو له جذور  وّديةاّلذي يعتنق الديانة اليه األعراق المكونة للجنس البشريكل ل ون متحف حيشكلذين يوالّ 

من  أكدهذا ما يت ،)7(اإلسرائيلي كأحد عناصر دولة إسرائيل شعب، وذلك، بهدف اصطناع ال)6(إسرائيلية
اضي المحتلة باستمرار الممارسات اإلسرائيلية في األر  أـدانت التياألمم المتحدة  خالل االطالع على قرارات

والخاصة  الهاي اتفاقيةالالئحة الملحقة بمن ) 23( لمادةلالسيما قضية المستوطنات، واعتبرتها مخالفة 

                                                           

ت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتخذبكى، عندما أنه  :قال؛ إذ 1967، عشية عدوان جوان عام "أكوك" جاء على لسان أحد الحاخامات اليهود )1(
أين نابلس؟ ": ندما كان جميع اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار، وصرخ بالحضور قائال، وذلك ع1947لعام نوفمبر  29قرارها بتقسيم فلسطين في 

   ".ّنها جميعا لناإأين أريحا؟ أين نهر األردن، 
   ".إذا ّلم  تطردوا سكان األرض من أمامكم يكون اّلذين يتبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم" :حيث جاء فيها )2(
   .208 -206ص  المرجع السابق،تكروري، نواف هايل  )3(
   .34ص  المقاومة والعمليات االستشهادية، المرجع السابق، شرعيةغازي حسين، االحتالل اإلسرائيلي و  )4(
   .44ص  يوسف القرضاوي، المرجع السابق، )5(

(6) Christian Chesnot et Joséphine Lama, op-cit, p 9. 
  .134جع السابق، ص خولة محي الدين يوسف، المر  )7(
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اتفاقية جنيف الرابعة لعام من ) 49/6( وكذا المادة 1907ام لعباحترام قوانين وأعراف الحرب البرية 
حرصت على ؛ فقد )1(يحتلها التيألراضي السكان المدنيين إلى ا نقلر على المحتل أّن يتحظ التي 1949

التأكيد على خطورة الموقف اّلذي تنتهجه إسرائيل فيما يتعّلق بالمستوطنات على عملية السالم وٕامكانية 
ت أّن االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين أكد ، كما)2(التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

تعُد  ، التي1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 147(وخاصة المادة  دوليالن انتهاك جسيم ألحكام القانو 
، بل سبق وأّن ذهبت في معرض )3(خرقا خطيراً  شكلغير مشروع ويعمًال االستيالء ومصادرة األرض 

ا جرائم أنه تكييف ممارسات إسرائيل في األراضي الفلسطينيةحد  رفضها لسياسة االستيطان اإلسرائيلي إلى
   .)4(1977 توكول اإلضافي األول لعامو من البر  )85(المادة في المعنى  نفست على نص كما  حرب،

قيام دولة أّن ، 1998لعام  دوليةالميثاق المحكمة الجنائية من ) ب/ 8(المادة اعتبرت  ذلك،ك
تحتلها أو  التي يضااالحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األر 

  .)5(حرب يمةجر  ،سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجهاكل  إبعاد أو نقل
 علىجريمة ال قصرجريمة االستيطان؛ إْذ ّلْم ي تحديد في توّسعأنه  ،هذا النصخالل حظ من يال

 إبعاد أو نقل السكان نقل أجزاء من السكان المدنيين إلى األراضي المحتلة، بل أضاف إلى ذلك تجريم
مباشر أو غير مباشر،  شكلداخل أرضهم أو خارجها، وأشار النص إلى تجريم نقل المدنيين ب األصليين

الصندوق القومي  و يةودالوكالة اليهشمل ما تقوم به إسرائيل والوكاالت المرتبطة بها مثل وبهذا يكون قد 

لهم قروض  تقدمالمحتلة، حيث الفلسطينية ألراضي لالنتقال إلى ا مستوطنينمن تقديم حوافز للاليهودي  

                                                           

ت جميعها على أن األراضي الفلسطينية أكدّ  اإلنسان في أكثر من ثالثين قرار،حقوق عبر عن هذا الموقف مجلس األمن والجمعية العامة ومجلس  )1(
ل ملزمة باحترام المبادئ والقواعد السلطة القائمة باالحتال باعتبارهان إسرائيل أ؛ و 1949 جنيف الرابعة لعام التفاقيةهي أراضي محتلة وبالتالي تخضع 
    حرم عليها إقامة المستوطنات فيهاياإلنساني، وبالتالي  الدوليالقانونية العرفية الخاصة بالقانون 

بوجوب الكف فورًا عن جميع  1971ديسمبر  20الصادر في ) 2851(فعلى سبيل المثال، طالبت الجمعية العامة إسرائيل من خالل قراراها رقم  )2(
، توطئة لتدابير واإلجراءات غير المشروعة اّلتي تمارسها في األراضي المحتلة بما في ذلك اإلجراءات الخاصة بإنشاء المستوطنات في هذه األراضيا

القرار : ثالقرارات الحقة،، مة عدلترحيل السكان العرب وٕاسكان المهاجرين اليهود محلهم، وقد شددت الجمعية العامة على هذا الموقف من جانبها في 
قرار الجمعية العامة و  ،1974نوفمبر  29في ) 3240(، والقرار رقم 1973في ديسمبر ) 3092(، القرار رقم 1972ديسمبر  15في ) 3005(رقم 
القدس  الفلسطينية المحتلة، بما فيها يضاالمستوطنات اإلسرائيلية في األر المتعّلق ب 2013ديسمبر  11في الصادر ) 68(الدورة ) 82/68(رقم 

خرقا شكل األراضي اّلتي تحتلها ي إلىأن قيام السلطات القائمة باالحتالل بنقل بعض سكانها المدنيين  : "...على ت من خاللهأكدّ  الشرقية، الذي
التفاقيات  األول اإلضافيتوكول و ذات الصلة بالموضوع من القانون العرفي بما في ذلك األحكام المدونة في البر  األحكامالتفاقية جنيف الرابعة و 

   ."...جنيف
في  دوليةلمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية ال وفقاً االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة  «عبد الرحمن محمد علي،  )3(

، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، عبد الرحمن محمد علي، الطبعة األولى تحرير، دولي، دراسة منشورة ضمن كتاب إسرائيل والقانون ال»الهاي
  .339م، ص 2011/ه1432لبنان،  -بيروت

  .122المرجع السابق، ص  ،عمر محمود سليمان المخزومي )4(
  . 97ص  ،المرجع السابق، )دراسة لحالة العراق(الحماية القانونية للمدنيين في األقاليم المحتلة أمنة أمحمدي بوزينة،  )5(
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وتعتبر هذه الحوافر نوعًا من الضغط أو التأثير غير  ،األسلحة ويمنحون خصومات على الضرائبو ميسرة 
  .بفلسطين توسيع عملية االستيطانالمباشر ل

 الفلسطينيةفي األراضي  يةودقضية المستوطنات اليهل دوليةالمحكمة العدل  عرضتت كذلك،
المحتلة، وأرست السابقة القضائية األولى في هذا الشأن، حيث خلصت إلى أّن إقامة المستوطنات 

؛ وال يقتصر دوليالخرقا للقانون  تمّثلاإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
القائمة القوة ًا أية تدابير تّتخذها أيضتحّظر ٕانما ؛ و قوة هذا الحكم على حظر ترحيل السكان أو نقلهم بال

   .)1(من سكانها إلى األراضي المحتلةجزُء باالحتالل من أجل تنظيم أو تشجيع نقل 
أّن مفاده في مؤتمرها الرابع والعشرين،  للصليب األحمر قراراً  دوليةالالّلجنة  أصدرتكما 

اتفاقية جنيف الرابعة من ) 49(و )27( نمادتيالمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة تتعارض مع ال
  .)2(1949لعام 

تنفذها حركات المقاومة  التياعتبار العمليات  مدى لىالتساؤل ع أما فيما يتعلق باإلجابة عن   
 يعّرفد أو من ال يمن بع مالحظالف، ّال إرهابيةاأعم اإلسرائيليةالمستوطنات  اتجاهالفلسطينية في فلسطين 
ية الفلسطينية قد تبدو له عملية استشهادية تستهدف حافلة أو مقهى أو أحد أي تفاصيل عن القض

أهداف  هنا هل تعتبر المستوطناتمن  ،أهداف مدنيةضد  كونه موجه إرهابياً عمًال  اإلسرائيلية المستوطنات
  .؟المسلحةبعمليات المقاومة  ال يجوز استهدافها مدنية بِريئة

  :هي ،أمورة عدذا االستفسار وتدعيم اإلجابة بأسانيد من الوقوف على هنا لإلجابة على ه البدّ         
وبالتالي تعتبر من حيث  ،أّن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة ظم الفقهاءعميرى 

ال يجوز مهاجمتها ويتمتع سكانها  االحتالل وضعمجرد ومنفصل عن كل  تعتبرالشكل أهدافًا مدنية 
أهدافًا غير َبِرْيَئٌة من تعُد  هالكن ،ةعسكرييحظر استهدافهم بالعمليات ال المدنيينسكان للبالحماية المقّررة 

رافقت إنشائها  التيللظروف نظرًا  ا تفتقد للصفة المدنية من حيث النتيجة وذلكأنه أوالتقنية  ناحيةال
  .)3(من الجائز مهاجمتها واستهداف سكانها ُيصبحفإّنه  ولهذاوٕاقامتها 

، غير مشروععمًال  عديومّن جهة ثانية يذهب البعض إلى أّن الهجوم على مستوطن إسرائيلي ال 
، أّن مجرد قيام السلطة المحتلة بنقل سكانها المدنيين إلى 1949 الرابعة لعاماتفاقية جنيف  استنادا إلىألّنه 

 التيقد فقدوا صفة البراءة  نينمستوطوألّن هؤالء ال، من صفة البراءة مستوطنينالمنطقة المحتلة يحرم ال

                                                           

    .340ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد علي،  :أنظر أيضا. 80ص  ،المرجع السابق سم،أنيس فوزي قا )1(
(2) W.T.Malison &S.V. Malison, The Palestine Problem in international Law and World Order, 1986, p 240. 

مجلة الفكر ، »اإلرهاب الصهيوني فكرًا وممارسة«  ،أسعد السحمراني: أنظر أيضا. 599، 597ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )3(
  .35 ص ،2005 ،)23(و )22(العددين  ،السياسي
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ألفراد  مباحاً  ْيَئة وتعد مهاجمتهم واستهدافهم أمراً َبر توجب عدم استهدافهم من ثّم ُيصبحون أهدافًا غير 
  .)1(المقاومة الفلسطينية

، فوفقًا 1977توكول األول لعام و من البر  )51(ه مدلول الفقرة الثالثة من المادة ُيؤّيد ،ذا االستنتاجه
الفلسطيني وتشريده من وطنه وطرده  شعبمدني إسرائيلي ساهم في عمليات التنكيل بالكل  جب اعتبارلها ي

ا بمثابة محلهالمستوطنات  إحاللبغية  ،من أرضه واالستيالء عليها بصورة غير مشروعة وبوسائل إرهابية
كالجندي اإلسرائيلي عمليات االحتالل، وعليه يجب اعتبار المستوطن  من قبل هؤالء في مشاركة مباشرة

 وُيصبحان يأخذان نفس النتيجة أنهمااّلذي يساهم مساهمة فعالة في استمرار االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي ف
كانت األسباب الفلسطينية؛ وٕاذا  المسلحةتنفذها حركات المقاومة  التية عسكريمشروعًا للعمليات الهدفًا 

أفراد المقاومة الفلسطينية  استهداففإّن  ،أنفا توضيحه تمما تبرز من خالل المؤدية إلى هذه النتيجة 
يكون بغرض ردع سلطات االحتالل وقواتها عن إقامة إنما ؛ ةعسكريومستوطناتهم بالعمليات ال مستوطنينلل

  .)2(ين وتشريدهم منهاالشرعيوطرد أصحابها  ،المزيد من المستوطنات ومصادرة األراضي واالستيالء عليها
 التيأحدث األسلحة  يحملون مستوطنينستند هذا الرأي إلى أّن الغالبية العظمى من الي كذلك

سلطات ، ف)3(هجمات اإلرهابيين العربضد  نفسعن ال دفاعا للأنه تزودهم بها سلطات االحتالل بزعم
ذلك على  تنياهوان  بنيامين أكد حيث، )4(همنفسأعن  دفاعاالحتالل تقوم بتسليحهم بحجة تمكينهم من ال

إلى  النضمامل مستعديناإلسرائيلي يتكون من رجال االحتياط  شعبمن ال كبيراً  إّن قطاعاً  «: بقوله ،هنفسب
األمر اّلذي يقلل من إمكانية تنفيذ هجمات إرهابية  ،)5(الخفيف الحسمنهم يحمل ال وكثيراً ة عسكريالوحدات ال

، في أي وقتالفلسطينيين ضد  استخدامه د علىمواطن إسرائيلي وال قيّ كل  موجود مع سالحهم، فالضد
 شكلوب يةسرائيلالسلطات اإل رددتكما  ،)6( »وثهحد لديهم استعداد كبير للهجوم اإلرهابي المتوقع هؤالءف

. »إسرائيل شعبكل  ّن جيش إسرائيل هوأهو جيش إسرائيل؛ و  شعبالكل  أن «: مستمر شعار مفاده
التعرض لهم بالهجمات ال يجوز  ةمدني أهدافاً  مستوطنينال عدي بهذا ال، )7(يخضع للتدريبكل وبالتالي فال

                                                           

الفلسطينية، مركز  تحرير، منظمة ال)49(، العدد مجلة دراسات فلسطينية، »الوضع القانوني للمقاومة العربية في األرض المحتلة«إلياس حنا،  )1(
   .127ص ، 1968األبحاث، بيروت، 

مجلة الفكر ، »اإلرهاب الصهيوني فكرًا وممارسة« ، أسعد السحمراني: أنظر أيضا. 599، 597ص  ، المرجع السابق،ثم موسى حسنهي )2(
  .35 ص ،2005 ،)23(و )22(العددين  ،السياسي

   .390 -389ص المرجع السابق،  ،عبد الفتاح سعد منصور )3(
  .135خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص  )4(
  .591هيثم موسى حسن، المرجع السابق، ص  )5(

(6) Benjamin Netanyahu, Terrorism: How the west can win, Mass market paperback, April 1987, p 10. 
  .49محمد عمر الحاجي، المرجع السابق، ص  )7(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
251 

فلسطين، باإلضافة بالستيطان لإقامة المستوطنات بتركهم بلدهم األصلي في كونهم ساهموا ل، وذلك العدائية
  .)1(يفلسطينال شعبفي االعتداء على ال مستوطنينالسلطة المحتلة والبين  تامإلى التعاون ال

أحدث أنواع  يحملون إّن ّلْم نقل كلهم ،اإلسرائيليين مستوطنينأّن غالبية ال ،ز هذه النتيجةما يعز         
ا أنه تقوم بتسليحهم تحت زعم التيهي أّن سلطات االحتالل اإلسرائيلية ؛ ال بل األسلحة الفردية والخفيفة

ع في فلسطين يشهد أّن هذه مع أّن الواق ،الفلسطينيينبين والمخر  هجمات اإلرهابيينضد  نفسعن ال دفاعلل
لعّل أشهرها  ،وتحصىتعُد  الفلسطيني واألمثلة على ذلك أكثر من أنّ  شعباألسلحة تستخدم إلرهاب ال

 باالعتداء على المصلين 1994عام في فبراير  جولد شتايناإلسرائيلي اإلرهابي  مستوطنحادثة قيام ال
ومع  ،مصلي وجرح أعداد كبيرة 40قتله ألكثر من مدينة الخليل و في المسجد اإلبراهيمي بالفلسطينيين 

أو مستوطناتهم  مستوطنينالموجهة نحو ال ةعسكريتقرير النتائج السابقة، ال مجال للقول أّن العمليات ال
  .استهدافه اّلذي ال يجوز برْيءهؤالء فقدوا صفة المدني ال ألن ،عمل غير مشروع أو إرهابي

قد  ،البريطانية )Sanday télégraphe( الصنداي تليغراف ّن صحيفةأإلى  ،يشار في هذا الصدد
مواطن إسرائيلي ًيعتبر كل  أنّ «: قائلة ،الجيشبعلقت حول رفض بعض المواطنين اإلسرائيليين الخدمة 

يخضع لها هؤالء خارج نطاق الخدمة  التيلظروف التدريب العسكري نظرًا  محاربا من حيث النتيجة جندياً 
الحكومة اإلسرائيلية تقوم بتسليح غالبيتهم في إطار ما ُيسمى بالتعبئة العامة وقوات ألّن نظرًا و  ،اإلجبارية
  . )2(»االحتياط

أّن فلسطين كلها من  ،2002بيروت في جانفي عام بمؤتمر علماء اإلسالم اّلذي انعقد  أكدكذلك 
اإلسرائيلي عمليات  وعدالضد  ّن العمليات االستشهاديةأإسالمية؛ و  –النهر إلى البحر أرض عربية
لوائح اإلرهاب األمريكية، واعتبر البند الرابع من البيان الصادر عن  قاطعاً  مشروعة، ورفض المؤتمر رفضاً 

ص البند الخامس على أّن نأشكالها حق مشروع، و بكل الفلسطيني لالحتالل  شعبالمؤتمر أّن مقاومة ال
  .)3(و اإلسرائيلي عمليات مشروعةعدلاضد  ينفذها المجاهدون التيالعمليات االستشهادية 

وهي أكبر حملة عسكرية ضد  2002عام  "حملة السور الواقي"وجد هذا تطبيقه العملي خالل 
 شهدت التي ،عاممن نفس ال في مايو "الطريق الحازم"الشعب الفلسطيني منذ بداية االنتفاضة ليتبعها حملة 

ّن مخيم جنين، قد ، ويكفي أيضًا معرفة أ)4(ساعات ةدعفي ظرف قياسي ال يتعدى يين استدعاء االحتياط

                                                           

  .591هيثم موسى حسن، المرجع السابق، ص  )1(
  .601ص  المرجع، نفس  )2(
  .37ص  المقاومة والعمليات االستشهادية، المرجع السابق، شرعيةين، االحتالل اإلسرائيلي و غازي حس )3(
، 1988محمود بركات، االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  نظام )4(

  .139-138ص 
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ّن قائد البلدوزر أ، بل )1(مت على أهلها بفعل جنود االحتياط أو ما ُيسمى بالمدنيين اليهوددّكت بيوته وهد
قد اعترف أّن  -أحد جنود االحتياط -  مخيم جنين مجزرةالصهيوني اّلذي قاد عملية الهدم والتدمير في 

كامل على رؤوس ساكنيه؛ وال ريب أن  شكلق قلبه كونه هدم أجزاء من المخيم ولم يهدمه بالحسرة ّلْم تفار 
تحت زعم استهدافها  الفلسطينيةمثل هذه الحقيقة كافية لنسف جوهر االنتقادات الموجهة للعمليات 

  .)2(لمدنيين
على هدف عسكري أو ة وطنيأّن هجوم أعضاء حركات المقاومة ال سرحان  العزيز  عبديرى  ذا،هل       

إلى سقوط ضحايا من  أّدىلو حتى سلطات االحتالل اإلسرائيلية هو عمل مشروع ل تابعشبه عسكري 
نواأولئك الضحايا ّلْم ألّن  ،غير مقصود شكلالمدنيين ب ومّن جهة أخرى فإّن الهجوم  ؛الهدف األساسي ُيكو

 توكول األولو والبر  الرابعة جنيف ةوجب اتفاقيبمألّنه  غير مشروععمًال يهودي ال ًيعتبر  مستوطنعلى 
 مستوطنيناالحتالل بنقل سكانها المدنيين إلى المنطقة المحتلة يحرم ال اتّن مجرد قيام سلطأ، اإلضافي
 دوليةاإلنساني وجريمة  دوليالانتهاك خطير للقانون وًيعتبر  ،من صفة البراءة المفترضة فيهم المنقولين
  .)3(قواعدهبموجب 

في فرض التحفظات والقيود على  ةبالغب عدم الميجأنه  ،ذهبت بعض اآلراء إلى القول كذلك
 دخلها الفلسطينيون مع إسرائيل أنّ  التيالمعارك  ةكافأثبتت ؛ فقد مستوطنينالضد  النشاط الفدائي الموجه

وهذا يعني أّن  ،لحربيةّال في العمليات اافع أم مساعداً  ياَ نظاممواطن في إسرائيل تقريبا مقاتل سواء كان كل 
 ةعسكريالنضمامهم إلى الوحدات النظرًا  من السكان اإلسرائيليين ًيعتبرون في حكم المقاتلين كبيرجزُء 

ي في التعامل مع نظاموبسبب تسليحهم وٕاعطائهم صالحيات الجندي ال ،بصفة احتياطيين من جهة
فًا مشروعة لعمليات المقاومة الفلسطينية إزاء ذلك ُيصبحون أهدا ،من جهة أخرى المدنيين الفلسطينيين

  .)4(غير مشروع إرهابياً عمًال وتسقط بذلك االدعاءات اإلسرائيلية أّن مهاجمتهم 

                                                           

في حملة عسكرية واسعة، احتل فيها العديد من المدن والقرى  2002 مارس 29ش االحتالل اإلسرائيلي في وقعت المجزرة بعد أن شرع جي )1(
وبعد أسبوعين من حصار مخيم جنين واندالع قتال عنيف بين المقاومين الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي، لم يعد من ، والمخيمات الفلسطينية

وباشرت عندها القوات اإلسرائيلية حملة إعدامات . ئيلي للقضاء على هذه المقاومة سوى هدم المخيم على ساكنيهسبيل أمام جيش االحتالل اإلسرا
كن مكثفة في صفوف هؤالء الفلسطينيين، وترافقت حملة اإلعدامات تلك مع جهد دؤوب من قبل جرافات االحتالل بإزالة المخيم من الوجود، ولم ت

بها جيش االحتالل اإلسرائيلي، إذ قام بقصف بناية سكنية من أربعة طوابق مكتظة بالمدنيين شرقي ملعب اليرموك  مجزرة جنين الوحيدة التي قام
 12د بمدينة غزة، في عملية استهدفت قائد كتائب عز الدين القسام صالح شحادة، وقد أدت تلك العملية باإلضافة إلى استشهاد شحادة إلى استشها

  .آخرينفلسطينيا وجرح نحو مائة 
سلسلة ، )م31/12/2004- 28/9/2000(للمقاومة الفلسطينية  عسكرّيةإسماعيل عبد اللطيف األشقر ومؤمن محمد غازي بسيسو، العمليات ال.م )2(

  .42، ص 2005المركز العربي للبحوث والدراسات، فلسطين، يناير ،)ط.د(، )6(انتفاضة األقصى 
  . 599 ،597ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )3(
   .600-599ص  المرجع، نفس  )4(
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وينفي صفة اإلرهاب عن أي عمل موجه  الفلسطينية أهداف مشروعة للمقاومة مأنه ه ُيـؤكدكلهذا 
في مواجهتهم يقوم بها الفلسطينيون  التيية وال يمكن أّن نسمي األعمال االستشهادية أو الفدائ ،)1(همضد

مجتمع عسكري ال يوجد فيه مدنيون ماعدا األطفال وبعض  اإلسرائيليالكيان بهذا يكون ، )2(باإلرهاب
عن أنفسهم؛ إْذ يكفي نداء واحد من قبل الجهات األمنية المختصة كي  دفاعالشيوخ اّلذين ال يملكون ال

 وجهالعسكري وي زيه رتدية وينزع رداءه المدني ليعسكرينية إلى حالته الينتقل اإلسرائيلي من حالته المد
يغني إسرائيل عن االحتفاظ  مستوطنينووجود هؤالء ال ،قتًال وتدميرًا وسفكًا للدماء ينالفلسطيني هجماته ضد

  .ة ضاربة على الحدودعسكريبقوات 
 مستوطنينفي مواجهة الممارسة أعمال المقاومة الفلسطينية  حوزعلى ما سبق، ت تأسيساً 

كبيرة أغلب  ةعسكريخاصة وأّن إسرائيل حولت المجتمع الفلسطيني إلى ثكنة  القانونية شرعيةالاإلسرائيليين 
ضد  مواطن إسرائيلي وال قيد على استخدامهكل  موجود لدى سالحون، فالمسلحمواطنيها عسكريون و 

  .الفلسطينيين
  مليات العدائيةعدم استهداف المدنيين بالع :ثالثاً 

يقوم عليه القانون  التياألسس أهّم  المقاتلين وغير المقاتلين منبين  أّن استقرار التفرقةشك ال 
ار أعمال المقاومة ثألالمدنيين  ضيتعر االمتناع عن اإلشارة إلى وجوب  يجب هنااإلنساني، من  دوليال

نواأّن على ناهيك  المسلحة 3(نالهم بغير تمييزيعنف العشوائي اّلذي يمكن أّن أهدافًا مباشرة ألعمال ال ُيكو( ،
أّن  لىكشفت بوضوح ع تحريرمن هذه النتيجة الحاسمة، والمبدأ الواضح؛ فإّن تجارب حروب ال رغموعلى ال

اإلسرائيليين يسهمون  مستوطنينأّن معظم ال رغمو  ،أهدافًا مباشرة ألعمال المقاتلين ما يكونون المدنيين كثيراً 
حيث يوجد مدنيون  ،ال أحد ينكر وجود استثناءاتأّن  أال ،الفلسطيني شعبالضد  العدائية األعمالب

؛ العدوانية لدولتهم ةسياسالإسرائيليون ال عالقة لهم بالعمل العدائي وهم من الّنساء والرجال الرافضون 
ما دامت صفة  ،ستهدافهمحال من األحوال قتلهم أو ابأّي يجوز وال الذين ال دور لهم في القتال واألطفال 

  . )4(البراءة تتوافر فيهم
باب االلتزام بعناية ضمن  يندرجإنما ؛ بهذا الواجب المسلحةلتزام حركات المقاومة إيبدو لّنا أّن 

ال يمكنها ضمان أمن المدنيين  مسلحذلك أّن حركات المقاومة في كفاحها ال ،نتيجةتحقيق بوليس االلتزام 
لتزامها اتجاههم ينحصر في تحري السبل والوسائل الكفيلة إبل أّن  ،قات وبصفة مطلقةاألو كل  األبرياء في

                                                           

  .139، ص المرجع السابقمحمود بركات،  نظام )1(
  . 193 -192المرجع السابق، ص  محمد عيد الخربوطلي، )2(
   .25-24ص  المرجع السابق، ،الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة شعبالحق صالح الدين عامر،  )3(
   .601-600ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )4(
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وفي حال وقوع  ،ةعسكريعن مخاطر العمليات ال نامكاإل قدرتحقيق أقصى حماية ممكنة لهم وٕابعادهم ل
ال يمكن إّنه ؛ فاتخاذ االحتياطات والتدابير السابقة رغم المسلحةضحايا من المدنيين جراء عمليات المقاومة 

 إذا ثبت تقصيرها في اتخاذ التدابير واالحتياطات الوقائية أو ثبت أال ،مسؤوليةالتحميل حركات المقاومة 
  .ا كانت تستهدف بعملياتها المدنيين األبرياء بصورة مباشرة ورئيسيةأنه

ه في نفسر بوضع عبوة ناسفة أو تفجيالفلسطينية إذا قام أحد أفراد المقاومة  ،على هذا األساس
اإلسرائيليين إلى  مستوطنينمخصص للجنود اإلسرائيليين أو لنقل ال سيارة مفخخة في موقف للحافالت

اّلذين  بعض المدنيينم بينها أسفرت عن عدد كبير من الضحايا أنه العملية تمامبعد إبين ثّم ت ،مستوطناتهم
حركة المسؤولة عن الم المسؤولية في جانب فما الحكم هنا؟ وما مدى قيا ،تواجدوا بالصدفة مكان االنفجار

  .؟ةتنفيذ هذه العملي
 يرضع شكلبضحايا َأْبِرَياء سأل عن وقوع ال تُ  –في تقديرنا الشخصي - المقاومة اتحركإّن 

 االحتياطات والتدابير الوقائية الملقاة على عاتقها ابتداءً  باتخاذقامت ها ألن ؛ةالعملي تلكوبالصدفة جراء 
 مستوطنيناتجاه الجنود وال ةعسكريحقيق الحماية للمدنيين من خالل توجيه عملياتها التكفل ت التي

بمحض الصدفة  أال من النادر على المدنيين األبرياء التواجد فيها التياإلسرائيليين في األماكّن واألوقات 
 ةتنفيذ هذه العمليلكن من جانب أخر إذا ثبت أّن حركة المقاومة قامت ب ،أو ألمر استثنائي غير متوقع

  .)1(النشاط اتتحمل المسؤولية الناجمة عن هذ هامستهدفة هؤالء األبرياء، فإنّ 
وهو ما  ،اللتزامإباستقراء الواقع في فلسطين، نجد أّن حركات المقاومة الفلسطينية قد احترمت هذا        

التابعة  كتائب عز الدين القسام ثتهاته رسالة باللغتين العربية والعبرية بنتضمظهر من خالل التحذير اّلذي 
 7إثر العدوان على غزة في  ،2014جويلية  12عبر فضائية األقصى يوم لحركة المقاومة اإلسالمية 

وضواحيها الجنوبية بعد الساعة التاسعة مساًء وأنها تدعو  تل أبيب ا ستقصفأنه تفيد 2014جويلية 
طالبت وسائل اإلعالم بتغطية الحدث، وبعد حوالي ساعة من المواطنين اإلسرائيليين ألخذ الحيطة والحذر و 

م، حيث أظهر السكان اإلسرائيليين وهم يهرعون و مباشر وقائع الهج شكلالرسالة بث اإلعالم اإلسرائيلي ب
 .)2(إلى المالجئ

لعدم قدرتها على الدخول في نظرًا  قد تضطرالفلسطينية، المقاومة  اتيجب التنبيه هنا إلى أّن حرك
الجنود اإلسرائيليين أو ضد  اإلسرائيلي إلى تنفيذ بعض عملياتهاو عدالعارك واسعة ومفتوحة مع م
 شكلداخل أماكن تواجد وٕاقامة السكان المدنيين، فإذا ما وقع ضحايا في صفوف هؤالء ب مستوطنينال

                                                           

   .602 ص المرجع، نفس )1(
  :ن المعلومات أنظر الموقع التاليللمزيد م )2(

 http://ar.wikipedia.org/wiki. 
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الء األبرياء تفوق بكثير ما أصاب هؤ  مستوطنينعرضي وكانت النتائج المتحققة في إصابة الجنود أو ال
سأل فإّن هذه الحركة ال تُ  ذلك،ملموسة ومباشرة جراء  ةعسكرياّلذي يحقق لحركات المقاومة ميزة  شكلوبال

وكانت قد  مستوطنينالجنود وال نحوعملياتها وجهت في األصل  تعن سقوط ضحايا من المدنيين ما دام
    .)1(1977لعام  توكول األولو من البر  )57(المادة ب منصوص عليهات جميع االحتياطات الاتخذ

؛ فال يمكن تبرير ةعسكريلمبدأ الضرورة ال وفقاً يقدر  معيار التناسب، َمْسَأَلة واقعية وموضوعيةو 
تُبرر  الوقت نفسفي أنه  أال فيها، لمجرد وجود جندي أو مستوطن عملية نسف حافلة للركاب تقل مدنيين

إسرائيليين ولو وقعت في أماكن تواجد المدنيين األبرياء  وداً تقل جن ةعسكريعملية كهذه إذا استهدفت حافلة 
ملموسة في مواجهتها مع  ةعسكريلحركة المقاومة ميزة  حققمن ورائها ت رجوةبشرط أّن تكون النتائج الم

بهؤالء أضرار وٕاصابات تفوق هذه المزايا  حقيل أالَ و ، )2(ومعنوياً  اإلسرائيلي بإضعاف قواته مادياً و عدال
صفوف السكان بين  وجود من ال ينطبق عليهم وصف المدنيين قاعدةيمكن االحتجاج هنا بوال  ةريعسكال

ة لهم؛ وٕاّن قّرر الحماية الم منو  م المدنيةمن صفته لفئة الثانية، فوجود هؤالء ال يؤدي إلى تجريد االمدنيين
واألهداف  ةعسكرياألهداف البين  يزالتميلمبدأ  ًا جسيماً خرقًيعتبر حركات المقاومة بمثل هذه العمليات قيام 

  .المدنية
سأل حركة المقاومة عن وقوع ضحايا من المدنيين اإلسرائيليين على هامش عملياتها ال تُ  بالتالي،

االحتياطات والتدابير الوقائية الكفيلة كافة  تاتخذألنها  ،مستوطنينالجنود والضد  أساسي شكلالموجهة ب
حصلت  التي ةعسكريحجم المزايا البين  يستدل على ذلك من معيار التناسبلمدنيين، لبتوفير أقصى حماية 

تفوق بكثير حجم اإلصابات في صفوف المدنيين، كما أّن  التيتنفيذ هذه العمليات و  جراءعليها المقاومة 
، باعتبار أّن ذلك يمثل أحد مآسي الحرب مبّررنزاع ًيعتبر أمر كل  وقوع عدد من الضحايا األبرياء في

إلى اإلخالل بمعيار  فعالً  أّدىصفوف المدنيين سوف يؤدي أو ضمن  أّن تنفيذ هكذا عملياتبين إذا تكن ل
مع  اتاً أو لحقت بهم ال تتناسب بتتلحق س التيالمدنيين أو األضرار بين  التناسب، بحيث تكون اإلصابات

 قام أفرادها بتنفيذ التيا الحركة سأل عنهوتُ  ،دخل في فئة األعمال اإلرهابيةتالمحققة؛  ةعسكريالمزايا ال
  .)3( العملية

واإلرهاب اختالطا يصعب  المسلحةالمقاومة بين  برز ما يؤدي إلى الخلط ماأّن أتجب المالحظة، 
أهداف مدنية خارج أراضي الدولة ضد  تحررأفراد ينتمون إلى حركات القوم بها ي التيالعمليات  تفكيكه،

                                                           

   .602 ص ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )1(
(2)  Adam Roberts, Counter-terrorism, Armed Force and the Laws of War, op-cit, p 05. 

   .605 -603ص  ، المرجع السابق،هيثم موسى حسن )3(
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ع كاختطاف عناصر نزافي دولة ثالثة غير معنية بال الهجوم موجوداً  محل ؛ أي عندما يكون الهدف)1(العدو
المحتلة باإلفراج مثال  تقوم السلطةحتى المقاومة لطائرة مدنية تابعة لدولة ال عالقة لها بالنزاع الحاصل 

 ختالطاً ا دوليالباإلرهاب  مسلحفهنا يختلط الكفاح ال ؛بسجون االحتالل همأسر اللذين تم هؤالء عن رفاق 
 بعيدة عن المعركة القائمةال دولجميع العمليات واألنشطة الواقعة على إقليم ومصالح الف، يصعب تفكيكه

 ؤوليةلمسا ي تقيمتعتبر من قبيل األعمال اإلرهابية الت ،المسلحةالسلطات المحتلة وأفراد المقاومة بين 
واء كان الطرف المحتل أو المحتلة أرضه هو القائم سة المعني ة للدولة الثالثةوطنيالجزائية أمام المحاكم ال

  .)2(بها
إذا كان من المتعين النظر إلى أعمال المقاتلين الفلسطينيين من أجل واالستقالل في في رأينا، 

 يجب النظر إليها في ضوء اعتبارينتوجه نحو المدنيين اإلسرائيليين،  التي؛ فإّن األعمال تقدمضوء ما 
  :هامين

ضد  ينمسلحها الوطنيرهاب اّلذي تمارسه الدولة اإلسرائيلية بجيوشها وقوات أمنها ومستاإل: أولهما
العالم أجمع يوما بيوم، بل ساعة بساعة من خالل  المدنيين الفلسطينيين، يشهد به القاصي والداني ويتابعه

  .وسائل اإلعالم وأجهزته
قية واإلنسانية والتزاماته القانونية نحو في النهوض بواجباته األخال دوليالالمجتمع  تقصير: ثانيهما

   .)3(من جانب القوات اإلسرائيلية منظمةالفلسطيني اّلذي يتعرض إلبادة  شعبال
 حقهذا الأّن  أال ؛المحتلضد القوة في استعمال  حق؛ فإّن لحركات المقاومة التقدمترتيبًا على ما 

ي ذلك أو المصالح المادية لدولة االحتالل بما ف ةكريعساألهداف الضد  مقيد باستخدامهإنما ؛ مطلقاً  ليس
لكن  ،داخل األراضي المحتلة حق، ويجب أّن تتم ممارسة هذا الوالمستوطنات ييننظامالمعدات والجنود ال

إلجراءات نظرًا  إذا استحال تنفيذها بالداخل من الممكن أّن يوجه إلى المصالح المادية خارج دولة االحتالل
يعتمدها االحتالل في مطاردة وتقصى أماكّن أفراد المقاومة بهدف القضاء عليهم،  التيتابعة القمع أو الم

  .المسلحةمقاومة يؤثر سلبًا على حركات ال االلتزامهذا عن الخروج ف ،األبرياءالمدنيين بشرط عدم المساُس ب
  المقاومة الفلسطينيةونقاط ضعف ايجابيات  :الفرع الثاني

 ندرك أننا أمام حالة يجب أّن تقبل كما هيحتى  ،المقاومة الفلسطينية شكالأ قف علىيكفي أّن ن
، من هنا سوف هاإستراتيجية تهويدكذا على فلسطين و  إسرائيلاستيالء  ناحيةتقارّن بغيرها سواء من وال 

                                                           

  .180، المرجع السابق، ص )دراسة قانونية ناقدة(، الدوليري، اإلرهاب شكمحمد عزيز  )1(
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  . 63، ص 2002دار البباوي للنشر ومطابع األهرام، القاهرة،  ،)ط.د(نبيل لوقابباوي، اإلرهاب صناعة غير إسالمية، : وأيضا. 166 -165
  .93 -92، ص 2003لورنس فشلر وآخرون، جرائم الحرب، ترجمة غازي مسعود، الطبعة األولى، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان،  )3(
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نحو ، على الهاإلى نقاط ضعف شيرنعرض على التوالي إلى ايجابيات ومزايا المقاومة الفلسطينية، ثّم ن
  :التالي

  ايجابيات المقاومة الفلسطينية: أوالً 

على إدانة االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وممارسات  دوليجماع شبه إيوجد أنه  ،أصبح من المؤكد
 وقرارات دوليةال شرعيةالسكان المدنيين، ورفض إسرائيل المستمر الخضوع لقواعد الضد  جراميةاإل هقوات
المقاومة الفلسطينية، إال  أفرادت لدى ر توفمن اإلمكانيات المحدودة التي  رغمى الوعل ،)1(األمم المتحدة هيئة

ح المقاومة الفلسطينية انج مدىلهذا وبالبحث عن  أن هذه المقاومة حققت العديد من اإلنجازات والمكاسب
  :نجدهااالنجازات،  بعضفي تحقيق 

ات منظم، ال يقتصر فقط على أفراد الهيرياً جما شكالً منها  المسلحةأمست أساليب المقاومة السيما  .1
من نطاق التنظيم الواحد إلى مختلف التنظيمات الموجودة  انقلته التييل القوات الضاربة شكالفدائية بفضل ت

في صفوفها من خالل  منظمةبأس به من الجماهير غير ال في ساحة المقاومة، إضافة إلى انخراط عدد ال
  .مقالع، السكيناستخدامها ألدوات الحجر، ال

بين عمليتي الهدم والبناء، الفك والتركيب، ضرب ركائز االحتالل ومحاولة تدميرها، كما تبين  الجمع .2
 المسلحةبما فيها ها األخرى أشكالالمقاومة حال تكامله مع  أشكالمن  شكلكأهمية العصيان المدني مدى 

  .ادية والتعبوية لنجاحهفي حال توفير المقومات المادية التنظيمية واالقتصخاصة 
المرافق للمقاومة السلمية  مسلحفي السنوات األخيرة أّن أفق العمل الالفلسطينية ت يوميات المقاومة أكد .3

البشرية، ومع أّن االعتبارات  ناحيةلكونه الوحيد اّلذي يكلف االحتالل من ال دائماً ينبغي أّن يكون مفتوحا 
تطوير التكتيكات  في هزيمة مشروع االحتالل، ولذلك ينبغياإلعالمية مهمة لكنها ليست حاسمة 

  .)2(المسلحة
 مسلحالكفاح البين  والجمع في أّن واحد وتكاملهما مع بعضهما المسلحةالمقاومتين السلمية و بين  المزج .4

 فمختلابتكار  علىقدرة الوعلى هذا الصعيد بالذات، أثبتت المقاومة  ؛ةالجماهيري المقاومةالكالسيكي و 
، المسلحة ألسلحة النارية واستخدام الكمائنوالحرائق وا لسكينالمواجهة البدائية منها كالحجر وا اليبأس

على قواسم مشتركة عديدة  المسلحة، واتفقت المقاومتان السلمية و مستوطنينوال ةعسكريواستهداف المواقع ال
  : أهمها

                                                           

   .139ص المرجع السابق،  أمين محمد دبور، )1(
مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  ،)ط.د(والبحث عن الدولة،  مسلح، الكفاح ال1993-1947يزيد صايغ، الحركة الوطنية الفلسطينية  )2(

  .195، 170، ص 2003
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 نظام، بما يستّدعي وجود حالة من االنضباط والحمسلالسلمي وال يهاشكلالجماهير في المقاومة ب انخراط -أ
  .إلشاعة أجواء الثقة في نفوس الجماهير المنضوية في إطارهماّسعي وال
عن  فضالً ية، سياسها التنظيمية واإلدارية والشكلنجحت في ضرب مرتكزات سلطة االحتالل؛ أيا كان  -ب

عزيز روح المقاومة وشل فعالية أجهزة نتصارات لتاالإضعاف وتحطيم معنويات جنوده من خالل تحقيق 
  .االحتاللوقوات سلطة 

ضاربة أسهمت  ةعسكريأذرعا  شكل، تطورت لتمنظمة ةعسكريمجموعات  المسلحةأفرزت المقاومة  .6
 كبير مشروع المقاومة على شكلتاريخ المنطقة وصياغته من جديد، كما عززت ب ّتغييرمساهمة كبيرة في 

ة مختلف شكالعديدة أل الفلسطيني، وفتحت أبواباً  شعبخيار أساسي ورئيسي أمام الكاألصعدة، وأبرزته كافة 
  .)1(الفلسطيني شعبة من المختلففيه شرائح  انخرطت ،من العمل المقاوم

الخوف في المجتمع اإلسرائيلي عبر إدامة إطالق الصواريخ، ونحّن  توليداالحتفاظ بالقدرة المناسبة ل .7
تمتلكها المقاومة في غزة، ّلْم تكّن يوما ذات وظيفة تدميرية، بل أّن دورها الرئيسي  يالتنعلم أّن الصواريخ 

من قناعتنا أّن المجتمع اإلسرائيلي تجمع  رغمهو إنتاج الخوف والرعب لدى المدنيين اإلسرائيليين، بال
  .سالحن فيه فقط األطفال أو الشيوخ اّلذين ال يقدرون على حمل اليعسكري المدني
عي إلى إنتاج سقصد اللجأت المقاومة إلى الصواريخ ، الّرد على االعتداءات اإلسرائيليةبغية 

 هالحمإلسرائيلية المحيطة بقطاع غزة لتالضغط على سكان المناطق امن خالل  الخوف والرعب بقدر معين
ظومة صواريخ ية المهمة لمندفاعمن هنا تبرز الوظيفة ال ،ف عدوانها على المدنيين الفلسطينييناقعلى إي
تهدره ؛ فال كان على المقاومة وخاصة حماس أّن تحتفظ بالحجم المناسب منها التيو  الفلسطينية المقاومة

  . )2(الخصم من ذلكتمكن  تعرض مخازنه للتدمير أووال  في وقت قصير
ه ضدفلسطينيون اّلذي ّلْم يتوقع أّن يتحرك ال ،مة عنيفة للكيان اإلسرائيليصد المقاومة الفلسطينية سببت .8

 علىه وبقدرته نفسالفلسطيني ثقته ب شعبلل أعادتم، وبالتالي هحقاهتمامه وجهده لسكل  بعد أّن وجه
  .)3(اإلسرائيلي الفلسطينيين والمحتلبين  يانفسوخلقت حاجزا  ،مواجهة االحتالل اإلسرائيلي

يجة المسيرات وحملة المقاطعة، فقد بخسائر لالحتالل اإلسرائيلي نتالمقاومة الفلسطينية تسببت تكتيكات . 9
، بأن االحتجاجات التي نظمها أهالي قرية نعلين والتي 25/7/2008اعترف الجيش اإلسرائيلي في 

                                                           

، رسالة )2008ه ألداء القيادات خالل العدوان األخير على غزة  أواخر عام دراسة تحليل(اإلطار السياسي  ٕاشكاليةو الوطني  تحررال سامي نبهان، )1(
   .66 - 65، ص 2010-2009سال، المملكة المغربية،  -، جامعة محمد الخامس السويسيالدوليةوالعالقات  الدوليماستر في القانون شهادة لنيل 

 ،عبد الحمد الكيالي تحرير، )معركة الفرقان_ عملية الرصاص المصبوب(زة ، دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غوآخرونأمين حطيط  )2(
  .100ص ، 2009يوليو  ،بيروت، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،الطبعة األولى

   .164يزيد صايغ، المرجع السابق، ص  )3(
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 287نحو ( كلإلى خسارة سلطات االحتالل أكثر من مليون شي أّدتية، شعبمسيرة وفعالية  72ت نتضم
  .، بسبب تخريب معدات بناء الجدار)ألف دوالر أمريكي

من جهة أخرى، اعتمد الفلسطينيون المقاطعة االقتصادية لمنتجات المستعمرات اإلسرائيلية، وقالت          
ة لمقاطعة إسرائيل في رام اهللا، إن الحكومة اإلسرائيلية اضطرت لالجتماع واتخاذ القرارات وطنياللجنة ال

قدر خبراء وباحثون في الشأن  قدو مليون دوالر أمريكي لمقاومة حركة المقاطعة،  29 منها تخصيص
أن الخسائر السنوية إلسرائيل نتيجة المقاطعة االقتصادية تتجاوز ثمانية  2014اإلسرائيلي في فبراير 

  .)1(، يرافقها فصل قرابة عشرة أالف عامل من داخل إسرائيل والمستعمرات معاوالرمليارات د
ما مواجهة االحتالل اإلسرائيلي من خالل يمكن إبراز ايجابيات المقاومة الفلسطينية في  ،وعليه

  :يلي
أمام  حيث وقف جيش االحتالل عاجزاً ، "الحدود اآلمنة"ألغت المقاومة من القاموس اإلسرائيلي مصطلح . أ

سحرية لقمعها ونجحت  يعلنوا عدم امتالكهم حلوالً ألّن  بقادتهابتكارات أفراد المقاومة الفلسطينية؛ مّما دفع 
  .المباشرة على اإلسرائيليين نتيجة سياسات حكوماتهم المتعاقبة في فرض المعاناة

من  زادتعلى العكس؛ بل ، مرجوةلصالح المحتل، ّلْم يحقق النتيجة الى قو أّن اختالل موازين ال أظهرت. ب
  .ه السياسينظامأزمة 

وهذا ما ، "يقهرالجيش اّلذي ال "أسطورة  حطيمفي ت تعدكشفت المقاومة حقيقة الكيان اإلسرائيلي وسا. ت
عن كبار المحللين العسكريين، حيث تناولت الصحف على صفحاتها األولى  رتصدّ  التيتؤكده التعليقات 

ها، وأجمعت على تميزها أشكالوفي التحليالت والمقاالت واالفتتاحيات يوميات وعمليات المقاومة بمختلف 
  .لمقاتلين الفلسطينيينلمذهلة الجرأة الب

حالة تدهور الوضع األمني إلسرائيل خاصة بعد أّن لوحظ تغير في أساليب عمل  عكست المقاومة. ث
امات مباشرة معها، وبات صدّ  قوات االحتالل من خالل خوضضد  أصبحت توجه جهودها التيخالياها 
  .أّن هذه العمليات سبقها نشاط استخباري وتخطيط وجمع للمعلومات واضحاً 

جميع جبهاتها في الداخل والخارج  على مستوىمختلف مراحلها و  شهدت المقاومة الفلسطينية خالل. ج
 ةالمقاومأفراد من الناحيتين الكمية والنوعية، حيث استمات  ّصراعمع جيش االحتالل، واشتد ال دامياً  اً ّصراع

ة ال يزيد أفراد مسلحة المواجهة ولم تكّن سوى مجموعات حد في الصدام على اعتبار أّن موتهم سيزيد من
  .عدد أصابع اليدعن احدة منها الو 

                                                           

  .39 -38ص  المرجع السابق، ية لفلسطين،شعبالمقاومة ال :)26(تقرير معلومات   )1(
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شك حظي أعداؤنا بنجاح عسكري؛ وال  «: بقوله قادتهأوصلت المحتل إلى اقتناع، جاء على لسان أحد . ح
أّن هذا النجاح سيثير شهيتهم إلحراز نجاحات جديدة، فلقد ولدت الحرب االحتالل واالحتالل ولد المقاومة 

د واالعتقاالت والتحقيقات ومقابلها الردود، وحسابات الدم المتواصلة والمقاومة ولدت الخطوات الوقائية والقيو 
  .)1( » روح الكراهية المتبادلة وأحالم االنتقام، وهو ما أبرز مجدداً 

  نقاط ضعف المقاومة الفلسطينية : ثانياً 

 التياألرض : على أّن نجاح أي مقاومة رهّن بتوافر ثالثة شروط ةعسكرييتفق خبراء اإلستراتيجية ال
نظرة فاحصة لوضع المقاومة ب هتتحرك عليها المقاومة، العمق التكتيكي، والعمق االستراتيجي، ولعلّ 

ا شهدت بعض أنه ، كما)2(نواقص كثيرة تحتاج إلى استكمال من جهة ثّمةكشف لّنا أّن ني ،الفلسطينية
اإلسرائيلية فحسب، بل هناك ولم يكّن ذلك نتيجة الممارسات  ،موجات من التراجع النسبي من جهة ثانيةال

  :ما يلي من أبرزها التيعوامل ذاتية أسهمت في إضعاف تنظيمات فصائل المقاومة الفلسطينية، و 
  الفلسطينية الفدائيةى قو عدم توحد ال.1

فلسطين من االحتالل واتفاقها في  تحريرمن اتفاق فصائل المقاومة الفلسطينية على مبدأ  رغمبال         
بحيث ، )3(بينهاا اختلفت فيما أنه أال ،تحررباعتباره طريقا وحيدا لل مسلحلى تحقيقه عبر الكفاح الالبداية ع

الفلسطينية؛ إْذ لوحظ غياب الوحدة داخل صفوف  تحريرال منظمةبرزت ظاهرة االنقسام في العالقات داخل 
كامل األراضي الفلسطينية من  عن مبدأالفلسطينية  تحريرال منظمةدما تخلت عبخاصة  المقاومة الفلسطينية

على  قيادتهمن جزُء أو  شعبمن الجزُء ترضي  التيمنطلق أّن القبول بالتسويات والحلول الجزئية والمؤقتة 
  .الفلسطيني شعبالوق حقسترداد ال المقاومةفي الشرعي  حقذاته تنازل عن الحد  هو في كلحساب ال

حركات  علىإلى التنافس السلبي وطغيان الذاتية  الفلسطينية المقاومةحركات بين  االنقسام أّدىوقد 
 التفريق محاوالتوٕافساح المجال ل فصائلهابين  الكثير من الخالفات فيما نشوءالمقاومة الفلسطينية و 

برز  ،)4(اإلسرائيليو عدالإلى ضعف المواجهة مع  أّدىالمقاومة؛ مّما قوى  بين والتسّبب في النفور والشقاق
الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية  تحريرال منظمةمن قبل  رسمياً  "اتفاق أوسلو"قاق منذ التوقيع على هذا الش

ذ بقيام السلطة ا، ودخول هذا االتفاق حيز النف)5(بواشنطن 1993في الثالث عشر من سبتمبر عام 

                                                           

  .66المرجع السابق، ص  سامي نبهان، )1(
  .146، المرجع السابق، ص »المقاومة الفلسطينية مراحل التطور، وأفاق المستقبل« فرج شلهوب،  )2(
) دراسة إستراتيجية وقانونية(في االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين  وردأفاق المشروع الوطني الفلسطيني في ظل االستيطان،  ،جوني منصور )3(

 ،والمراجعة، صالح أبو اإلصبع  وأحمد سعيد نوفل، أعمال ندوة بمناسبة احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية تحريرالتقديم وال
  .175، ص 2011منشورات جامعة فيالدلفيا، دار البركة للنشر والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية، 

    .66ص ابق، سامي نبهان، المرجع الس )4(
(5) Christian Chesnot et Joséphine Lama, op-cit, p 9. 
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الساحة  أخذت حيث ؛)1(الفلسطينية الفلسطينية وتوليها بعض المهام األمنية واإلدارية داخل المناطق
ف العمل السياسي الفاعلة داخل الساحة الفلسطينية ئاو مختلف طبين  الفلسطينية تشهد نقاشا وجدًال متزايداً 

  .مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعنز مؤيد ومعارض لها وكيفية إدارة البين  حول العملية السلمية
 تحّوليالفلسطيني  وطنيالمشروع ال ، جعلتينيةعرفتها القيادة الفلسط التيكون حالة االنقسام تبهذا 
 عديفنتيجة لذلك ّلْم حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في رام اهللا، بين  نتيجة الخالفات إلى ضحية
تلك الفلسطيني من حالته  وطني، لهذا وإلخراج العمل البينهاتجمع وتوحد  التيهو النواة  وطنيالمشروع ال
يل حكومة وحدة شكتوذلك ب ،وغيرها من الفصائل فتح وحماسبين  االنقسامنهائي لحالة حد  يجب وضع

على  اً نضممتفقين  ماأنه أال ،في نقاط معينة بينالجان فاختلأن خاصة و  ،أبناء البيت الواحدبين  ةوطني
ن بي ، وباعتقادنا أّن هذا كافي إلعادة بناء أسس للتقارباإلسرائيليضرورة إزالة االحتالل واالستيطان 

عدم التنازل عن المطالب الفلسطينية وٕالغاء فكرة التفاوض العبثية مع االحتالل بالطرفين بناء على االتفاق 
صالح ورقة رابحة ل، بل سيكون بشْيءلن يعود على الطرفين استمرار حالة االنقسام خاصة وأّن اإلسرائيلي 

  .إسرائيل
لحالة شاملة من  وصوالً ، بينهاالخالفات  ال يمكن إغفال أهمية أّن تتجاوز فصائل المقاومةلذا 

خطة مشتركة، وتكثيف العمل للحصول على وسائل قتالية ذات ضمن  التنسيق والتكامل، وتنظيم األداء
إلى هزيمته سواء عبر التزود من مصادر وراء الحدود  وصوالً كفاءة تسمح باالستمرار في مواجهة االحتالل 

اتي دون أّن تهمل المقاومة عنصر التدريب ورفع كفاءة المقاتلين على أو عبر تطوير إمكانات التصنيع الذ
  .دفاعالمختلفة واستخدام تكتيكات الحرب ورسم خططها وتحصين خطوط ال الحسال نواعاستخدام أ

  خضوع كامل األراضي الفلسطينية لسيطرة االحتالل. 2

قطاع غزة  باستثناءاالحتالل  تكاد تكون األراضي الفلسطينية خاضعة بصورة كاملة لسيطرة       
مكشوفة حيث ال جبال وال غابات، وبهذا تكون األراضي الجغرافية الالجهات وذي طبيعة كل  المحاصر من

ود ومعابر وفضاء حد ، من)2(اإلسرائيلي الفلسطينية مسيطر عليها بصورة مطلقة من قبل جيش االحتالل
فلسطينية ذاتها، ولم يكتفي االحتالل اإلسرائيلي بالسيطرة ال مناطقالبين  وخطوط اتصال فيماإقليمية ومياه 

أضاف إلى ذلك السيطرة السكانية عبر بناء اآلالف من بل على األراضي الفلسطينية،  ةعسكريال
عن سيطرته  فضالً عمل من خاللها على تجزئة المناطق الفلسطينية ومنع تواصلها،  التيالمستوطنات 

                                                           

، الطبعة األولى، مركز اإلعالم العربي، )1(، سلسلة دراسات فلسطينية )دراسات منهجية في القضية الفلسطينية(محسن محمد صالح، فلسطين  )1(
  .478ص  ،2003مصر،  -الجيزة 

(2) John Dogard Despite, The ‘'Withdrawal: The Siege of Gaza Goes on’, 5 October 2006, p 3. 
at: http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/john‐dugard‐despite‐the‐withdrawal‐ 
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 ؛عناصر الفعل أهم المسلحةلحيوية وطرق المواصالت مّما يفقد المقاومة على المناطق اإلستراتيجية وا
 ريب والتحرك األمن وتجميع وتخزينمالذا أمنا للمقاومين ومكانا للتد شكلالسيطرة على أرض ت يوه
  .)1(ووسائل القتال الحسال

نسحاب اال َمْسَأَلة ال يجب على الطرف الفلسطيني أّن يعول علىأنه  مع ذلك تجب اإلشارة
ذلك أّن ّن هذا القطاع ّلْم ُيصبح بعد تحت السيطرة اإلسرائيلية، أ؛ و )2(2005اإلسرائيلي من قطاع غزة عام 

، بل ًيعتبر فعلياً  ًيعتبر انسحاباً وال )3( فك ارتباط من طرف واحدفي الواقع ليست سوى هي بدعة االنسحاب 
مكن أّن يشمل الدولة ثّم يمكن أّن ينّسحب المحتل بل أخطر منه، فاالحتالل ي ،الحتاللل استمرارفي جوهره 

حتى الحتالل إلى نوع من االستيطان لتحويل  أال فك االرتباك من طرف واحد ما هو أما؛ )4(كليا أو جزئيا
في المقابل مستمر في السيطرة أنه  أال للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، الحّرية قّدمأنه  يظهر للعالم

  .)5(عليه
اتفاق "الفلسطينية وحكومة إسرائيل وبخاصة  تحريرال منظمةبين  الموقعة لالتفاقاتقراءة القانونية فال

كما أبقت إسرائيل  ،)6(إسرائيلبين السلطة الفلسطينية و بين  13/9/1993في تاريخ  تماّلذي  "أوسلو
اتفاقية "القطاع بموجب يخرج من  ايدخل وم كل ما السيطرة علىسيطرتها على المعابر الفلسطينية وذلك ب

نجد أّن االحتالل مازال قائما  ،)7(15/11/2005التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية بتاريخ  "معبر رفح
إعادة تموضع القوات اإلسرائيلية داخل القطاع وبقيت المستوطنات  تم؛ فقد )8(يه المادي والقانونيشكلب

 .من األراضي الفلسطينية كبيراً  على حالها محتلة جزءاً  ةعسكريوبعض المنشآت ال

                                                           

  .148، المرجع السابق، ص »المقاومة الفلسطينية مراحل التطور، وأفاق المستقبل« فرج شلهوب،  )1(
راء اإلسرائيلي األسبق أريئيل شارون عن خطة انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، وتم تنفيذها خالل شهري أغسطس أعلن رئيس الوز  )2(

  .عن السكان المدنيين في قطاع غزة تنتهي بمجرد تطبيقهاتها ، وتّدعي السلطات اإلسرائيلية بموجب تلك الخطة أن مسؤولي2005وسبتمبر عام 
منشور على الموقع ، )ت.د(، 2004يونيو  6 بتاريخ ائيلي بخصوص خطة فك االرتباط، وزارة الخارجية اإلسرائيلية،قرار مجلس الوزراء اإلسر  )3(

  :االلكتروني التالي
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Revised+Disengagement+Plan+6‐June‐2004.h
tm 
(4) Rebecca M.M. Wallace, op-cit, p 91. 

 ، ص2004جويلية  19، فلسطين، )441( الرابعة، العدد عام، النشرة كنعان، »فك االرتباط ومقاومة المقاومة «، الدوليةعادل سمارة، المحكمة  )5(
01.   

 (6) Christian Chesnot et Joséphine Lama, op-cit, p 9. 
  .328ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد علي،  )7(
إذا خضع  ،، نجدها تؤكد على أن أي إقليم يعتبر محتال1907من الئحة الهاي الخاصة بقواعد الحرب وأعرافها لعام ) 42( وع إلى المادةبالرج )8(

حالة االحتالل بمدى  حّددللسلطة الفعلية أو السيطرة الفعلية لجيش معاد، ويمتد االحتالل فقط على اإلقليم الذي نشأت فيه مثل هذه السلطة، وتت
وٕادارية على اإلقليم ال  عسكرّيةلسيطرة اّلتي تمارسها إدارة االحتالل على حساب السلطة المدنية اّلتي كانت قائمة قبل االحتالل، كما أن وجود سيطرة ا

وليس هذا فحسب، ء، يتطلب بالضرورة وجود قوات محتلة داخل اإلقليم؛ وٕاّنما قدرة تلك القوات على ممارسة السيطرة والتحكم في اإلقليم وقت ما تشا
على هذا  أكدّ  الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة، كما الدوليةت على انطباق وصف األراضي المحتلة على فلسطين عشرات القرارات أكدّ  بل
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 ةعسكريكما بقيت الجوانب القانونية لالحتالل اإلسرائيلي على حالها لحد كبير، فاألوامر ال
 يزال أالف القائمة و  ةعسكريوبقيت سارية المفعول بموجب االتفاقات وما تزال المحاكم ال ىاإلسرائيلية ّلْم تلغ

ية، هذا باإلضافة إلى أّن العناصر الجوهرية للقضية الفلسطينية الفلسطينيين أسرى في السجون اإلسرائيل
عودة الالجئين  حقإزالة المستوطنات اإلسرائيلية، وَمْسَألة في تقرير المصير،  حقالك: بقيت دون حل

  .)1(الفلسطينيين
ى أي إلٕانما ال يتطلب اختبار السيطرة الفعالة الوجود العسكري للمحتل في جميع أنحاء األراضي؛ و 

ذلك أّن النهاية ، )2(المحتلةمدى تستطيع السلطة القائمة باالحتالل ممارسة سيطرة فعالة على األراضي 
سلطاتها في كامل المناطق الفلسطينية بما فيها كل  الفعلية لالحتالل تقتضي أّن تتنازل إسرائيل عن

ّن نفوذ تلك القوات أي تلك المناطق؛ و أّن إسرائيل مازالت تتمتع باختصاصات األمن ف أال ؛)3( )أ(المنطقة 
تتجاوز الشهرين بعد فك  مّدة، فعلى سبيل المثال أمرت إسرائيل بإغالق معبر رفح لبهامازال مستمرا 

، وتقوم الطائرات )4(2008كان أخرها اإلغالق المستمر منذ عام  بعد ذلك مراتة عداالرتباط، وأغلقته 
رات بعد فك ـمة عداجتاحت إسرائيل القطاع ذلك ك، يومي شكلزة باإلسرائيلية بالتحليق في سماء قطاع غ

أو العمل على بناء ميناء غزة أو استخدام المعابر القائمة  دوليالال يمكن تشغيل مطار غزة كما االرتباط، 
أقامتها إسرائيل على طول الحدود تقع  التيللتنقل والتجارة دون موافقة إسرائيل، ناهيك على أّن المنطقة 

  .)5(ود قطاع غزةحد اخلد
عن  فضالً كما احتفظت إسرائيل بصالحيات أمنية واسعة وبقيت مسيطرة على جميع منافذ القطاع، 

في الصالحيات المدنية واألمنية الممنوحة  يتبقكما تحت ذرائع أمنية، ود القطاع حد داخلالتوغل بقيامها 
                                                                                                                                                                                        

 جويلية 9لصادرة بتاريخ ة عن تشييد جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة ائبشأن اآلثار القانونية الناش الدوليةالتوصيف فتوى محكمة العدل 
2009.  

Voir: Rihab Chaddad, op- cit, p 27 et seq. 
الطبعة  ،الطبع محفوظة للمركزحقوق ، 2002ديسمبر 31بتاريخ المركز  عن رصدّ  التقرير السنوي الذي ،اإلنسانحقوق المركز الفلسطيني ل )1(

   .01، ص 2003األولى، غزة، نشر في أبريل 
قائمة ضد  عديدة، خالل محاكمات نورنمبورغ في قضية الواليات المتحدة األمريكية دوليةمحاكم  من خالل األحكام الصادرة عنار هذا المعي أكدّ ت )2(

قد طردت من  عسكرّيةمن أن قواتها الّرغم ت المحكمة أن ألمانيا ال تزال سلطة قائمة باالحتالل في اليونان ويوغوسالفيا، بالقّرر حيث ويلهلم وآخرين، 
  .ألمانيا كان يمكنها في أي وقت دخول البالد ثانية وممارسة سيطرة فعالةألّن  ،قسام مختلفة من البالد في أوقات مختلفةأ

See: Rebecca M.M. Wallace, op-cit, p 91. 
(3)  la Palestine a été découpée en trois zones : 
* la zone A qui appartient aux palestiniennes. 
* la zone B qui administrée par les palestiniennes mais se contrôle militaire israélien. 
* la zone C qui appartient aux israélien. Cette zone épouse la carte des colonies juives de Cisjordanie et de Gaza 
L’Etat israélien est donc constitué : en plus du territoire national, s’ajoutent maintenant les 170 colonies de 
Cisjordanie et les 17 situées dans la bande de Gaza. Voir: Thierry Vareilles, op-cit,  p 229. 

   .بين السلطة الفلسطينية وٕاسرائيل 2005يعتبر إغالق المعابر انتهاك التفاق العبور والتنقل المبرم في عام  )4(
مسؤولية إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة، ترجمة من العبرية مرزوق حلبي، مذكرة موقف صادرة -ساري باشي وتمار فلدمان، مؤشر السيطرة )5(

   .10، ص 2011مسلك، تشرين الثاني، -اإلنسان اإلسرائيلية حقوق عن مؤسسة 
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ة وطنيالسلطة الكذلك ال تمارس االحتالل، ت بيد سلطا ة الفلسطينية في قطاع غزةوطنيللسلطة الاألصل 
حرية المرور للمواطنين الفلسطينيين توفر على الميناء البحري والمطار والمعابر، وعدم  تهاالفلسطينية سيطر 

  .بموجب ترخيص من سلطات االحتالل أال ،القاطنيّن في قطاع غزة منه وٕاليه
قطاع ب تدخل إسرائيل في األمور المدنية واإلداريةالمظاهر العملية لبقاء القطاع محتال من أنه  كما

الحصول دون  شخصيةهوّية حيث ال يمكن الحصول على بطاقة بغزة كتسجيل السكان في السجل المدني 
للسيادة إلى السلطة الفلسطينية، بل تعيدنا إلى  نقالً  نتضمهذه األعمال ال تكل  على موافقة إسرائيل،

بكوّن قطاع غزة أرضا محتلة وتنطبق  تمّثلألحادي من قطاع غزة والمالوضع السابق قبل االنسحاب ا
وبهذا فخطة االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب من قطاع غزة تهدف من ، دوليالعليها قواعد القانون 

 .)1(صل من التزاماتها القانونية اتجاه السكان المدنيين الفلسطينييننوراءها إلى الت
  والسياسي الضعف اإليديولوجي. 3

 ة بأفقمسلحنمو كوادر  شديد في طئبُ الفقر الفكري لفصائل المقاومة الفلسطينية إلى  أّدى        
 عناصر قيادية ّلْم يتم الفلسطينية ؛ مّما يعني أّن حمالت االعتقال واالغتيال أفقدت التنظيماتيولوجيدأي

الفلسطينية ؛ فقد ركز أفراد المقاومة )2(قيادةإلى ضعف تدريجي في ال أّدىمّما  ،لهاإيجاد البديل المناسب 
على العمل الفدائي العسكري دون االهتمام بالعمل السياسي؛ مّما أفقد المقاومة الكثير من فاعليتها ونتج 

فإّنها كانت تنحرف  ،يةسياسولو وجدت فرصة للتوعية ال ؛جوانب العمل المقاومبعن ذلك قصور في الوعي 
بدوره  أّدىتيارات سياسية منافسة في الثورة الفلسطينية، وهو ما ضد  ي واإليديولوجياالنفعال باتجاه الشحن

لرؤية الحقيقية للوقائع والقدرة على التحليل وبعد النظر وتبني الخط السياسي اإلى فقدان العمل الفدائي 
  .)3(يمةوالعسكري الصحيح لضمان تحقيق االنتصار وتجنب الهز 

  التهويل اإلعالمي. 4
وتزيين صورة  حقلتشويه صورة ال حتاللاالقوى  عادة ما يجري التالعب بوسائل اإلعالم من قبل         

 شعبالمقاومة الفلسطينية والبالباطل؛ من هذا المنطلق عملت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على ربط اإلرهاب 
الطاقات والمؤهالت لتحطيم كل لجأت إسرائيل إلى تجنيد العمالء وأجهزة اإلعالم و ؛ فقد )4(الفلسطيني

                                                           

المتعّلق بالحالة في الشرق  2009يناير  8بتاريخ ) 1860(رقم القرار  :هامن نذكر ،خالل العديد من القراراتن م األمنه مجلس أكدّ  هذا ما )1(
، وسيكون جزء من الدولة 1967على أن قطاع غزة جزء ال يتجزأ من األرض اّلتي احتلت عام  أكدّ  ، حيثاألوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

  .الفلسطينية
   .66المرجع السابق، ص  سامي نبهان، )2(
   .199لمرجع السابق، ص يزيد صايغ، ا )3(
  .118ص ، المرجع السابق، محمد مسعود قيراط )4(
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التهويل إلى التعارض  أّدى، وقد )1(ونشر البلبلة شعبمعنويات أفراد المقاومة الفلسطينية وتمزيق وحدة ال
إلى المزيد من  أّدىتنظيمات المقاومة وأصبح أكثر من تنظيم يتبنى عملية واحدة؛ مّما بين  واالختالف

  .بينهافيما االختالفات 

الغربي دورا سلبيا ومتحيزا في تشويه حقيقة النزاع وجوهره، وذلك من خالل كما لعب اإلعالم 
؛ فقد م متعطشون للقتل والدماء وعلى أّن همهم الوحيد هو رمي اليهود في البحرأنه تصويره للعرب على

من  مسلحدرجت وسائل اإلعالم الغربية واإلسرائيلية لفترة طويلة من الزمن على وصف عمليات الكفاح ال
، منطلقة في هذا من تعريف غريب )2(مشروعةالرهابية غير اإلعمال باألواالستقالل  الحّريةجل نيل أ

ما يفعله األشخاص السيئون واألشرار من  «: أنه أو ،»لآلخريـن دائماً ما ُيْنَسـُب «: وطريف لإلرهـاب بأنه
  .)3( »خصومنا

  يةشعبتشوه مفهوم المقاومة ال. 5
مواجهة المقاومة السلمية والالعنفية، إذ نشأت في بعض أوساط ب المسلحةة المقاومة في ظَل ثنائي         

 المقاومةالنخبة اليسارية والنشطاء الفلسطينيين حالة تمجد المقاومة السلمية، وتعيد تأويل ورسم تاريخ 
تبني على  ، ونشأت حالة2000النتفاضة سنة  المسلحةبوصفه نضاًال سلميًا تشوه بالمظاهر  ةالفلسطيني

 وطنيوجود المتضامن األجنبي واإلسرائيلي اليساري أحيانًا، وتسمح بتسلل تعريفاتهما ألهداف المشروع ال
  .)4(الفلسطيني وأولوياته وأدواته

خاصة وضع إستراتيجية جديدة بّلْم تقم بتوسيع إستراتيجيتها  ،على اعتبار أّن المقاومة الفلسطينية
باإلضافة إلى عدم قدرة فصائل ، سبتمبر 11أحداث بعد  دوليالمجتمع عرفها ال التيبعد التطورات 

االتفاق على نهج معين لمقاومة االحتالل جعلها تقع ضحية للترويج اإلعالمي على المقاومة الفلسطينية 
بين  اّلذي ركز باستمرار على وصف المقاومة الفلسطينية باإلرهاب في محاولة منه للخلط اإلسرائيلي
حيث نجحت وبالتالي التأثير سلبًا على صورة المقاومة الفلسطينية،  دوليال المشروعة واإلرهابالمقاومة 
المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، أّن فصائل إقناع الرأي العام العالمي بما فيه العربي إلى في إسرائيل 

من الحرب على جزُء  أنه الفلسطيني بحجة شعبلتصعد عدوانها على ال هاوهذا ما فتح المجال أمام

                                                           

   .68 -67ص  سامي نبهان، المرجع السابق، )1(
   .56ص  عبد اهللا إبراهيم ناصر العريفي، المرجع السابق، )2(
   .122ص ، المرجع السابق، محمد مسعود قيراط )3(
  . 05ص  المرجع السابق،، زياد أبحيص )4(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
266 

انتفاضة  تلت التيخاصة بعد انتهاج أسلوب العمليات االستشهادية كأداة للمقاومة عقب السنوات  اإلرهاب
  . )1(سبتمبر 11األقصى وأحداث 

  الثاني المبحث

  على االحتالل اإلسرائيلي المسلحةوالمقاومة  دوليال بين اإلرهابالتمييز  انعكاسات
إلى إبراز حقيقة الممارسات اإلسرائيلية وتفنيد  المسلحةاإلرهاب والمقاومة بين  تؤدي عملية التمييز

ما ًيعتبر مقاومة بين  ، ونتيجة للتمييزشرعي دفاعالفلسطيني  شعبأّن ما تمارسه في مواجهة البادعاءاتها 
 دفاعالا في هحقدحض مزاعم إسرائيل وادعاءاتها بما ًيعتبر إرهابًا غير مشروع، سيتم بين و  دفاع شرعيو 

في تقوم بها إسرائيل  التي ممارساتال التأكيد على طبيعة؛ ومن ثّم، اإلرهاب الفلسطينيضد الشرعي 
وعليه  المقاييس،بكل ، بل هي إرهاب دولة الشرعي دفاعصلة للبأّي ال تمت والتي مواجهة الفلسطينيين 

اإلرهاب ضد الشرعي  دفاعالفي ا هحقسنحاول التعرض إلى كيفية دحض مزاعم إسرائيل وادعاءاتها ب
 في نفسعن ال دفاعال حق ضوابطوذلك من خالل عرض الحجج اإلسرائيلية مع اإلشارة إلى  الفلسطيني

  .في مواجهة الفلسطينيينتقوم بها إسرائيل  التي ممارساتال طبيعةبين ن؛ ومن ثّم سدوليالالقانون  إطار

  طلب األولالم

  الشرعي دفاعال حقو  ممارسات االحتالل اإلسرائيلي

سالمة ضد  حال يرتكب مسلحلصد عدوان  دولالو لألفراد  دولياله القانون قّرر  حقالشرعي  دفاعال
ّن أهو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان؛ و القوة إقليمها أو استقاللها السياسي، شريطة أّن يكون استخدام 

، )2(يندوليالواألمن ْلم الس الالزمة إلعادة فرض مجلس األمن التدابير إلى أّن يّتخذ معه يكون متناسباً 
، بما في ذلك عمليات )3(الفلسطيني شعبال في مواجهةبررت إسرائيل ممارساتها  حقإلى هذا ال واستنادا

ج أّن يترو الحاولت إسرائيل ؛ فقد )4(المدن واألحياء السكنية الفلسطينيةالمدنيين و ضد  القصف الجارية
من  )51(ها بموجب المادة نفسعن  دفاعال فيالمشروع  حقالضمن  غزة تندرج عملياتها العدوانية في
 التابعة مناطقال تقصف بها حركة المقاومة حماس التيمواجهة الصواريخ ل ميثاق األمم المتحدة

  .)5(إلسرائيل

                                                           

   .232المرجع السابق، ص ياسين الحموي،  ماجد )1(
(2) François Heisbourg, op-cit, p 57. 

  .78 ، ص، المرجع السابقإسماعيل الغزال )3(
   .328 المرجع السابق، صمصطفى يوسف اللداوي،  )4(
الثالث حول العدوان على غزة والقانون  وليالدالملتقى  ، مداخلة ضمن»شرعيال دفاعالعدوان اإلسرائيلي على غزة وذريعة ال« إدريس لكريني،  )5(

  .04، ص 2009أكتوبر  28 –27يومي  ،بالشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي  ،ية العلوم القانونية واإلداريةبكلاإلنساني  الدولي
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 تلجأ إلى هذه الذرائع لطالما كانت الفلسطينية، احتاللها لألراضيمعلوم أّن إسرائيل ومنذ ومن  
أّن  بدعوىقوة ها االستخدام المفرط للنفسة لمبّرر ، يينفلسطينال علىة كّرر باستمرار لتبرير اعتداءاتها المتو 

غايتها من هذه األعمال اإلرهابية هو حماية أرواح وسالمة مواطنيها وممتلكاتهم من هجمات واعتداءات 
مستمر  شكلوتحمل ب مستقبليةهابية أعمال إر ها ولمنع حصول ضدلوقف العنف و الفلسطينيين، اإلرهابيين 

باإلرهابية كونها غير قادرة وغير راغبة في منع هذه  -تصفها التي –الحكومة الفلسطينية مسؤولية األعمال
  .)1(األعمال

هي ا أنه إدعت، حيث 2001سبتمبر  11بعد أحداث الشرعي  دفاعازداد تمسك إسرائيل بحجة ال
ّن أ؛ و )2(ياسر عرفـاتي يتزعمه ويقوده الرئيس الفلسطيني الراحل األخرى ضحية اإلرهاب الفلسطيني اّلذ

هي تقوم بها من قتل وتصفيات جسدية واعتقاالت وحصار وغير ذلك من األساليب ما  التيجميع األعمال 
من مدى  أكديتم التحتى ، وعليه )3(نفسالمشروع عن ال دفاعالضمن  وسائل وقائية تندرج في الواقع إال
في نقطة أولى، ثّم نعرض لتفنيد الشرعي  دفاعت إسرائيل، فإّننا سنتعرض لشروط وضوابط الصحة ادعاءا

  :في نقطة ثانية، على النحو التاليالشرعي  دفاعال حقإسرائيل ب تمسكوٕاسقاط 
  الشرعي دفاعال حقضوابط وشروط االستناد إلى : ولالفرع األ 

خضع هذا أُ ، دوليةالفي العالقات القوة خدام لتبرير استالشرعي  دفاعال حقلخطورة التذرع بنظرًا 
تنبغي أنه  ميثاق األمم المتحدة، علىمن ) 51(ت في المادة وردلجملة من الشروط والضوابط  حقال

لعدوان، وثانيهما اتنقسم إلى نوعين، أولهما الشروط المتطلبة في فعل الشرعي  دفاعشروط الاإلشارة إلى أّن 
 حقوهناك شرط مستقل وهو شرط رقابة مجلس األمن على ممارسة  ،فاعدالشروط المتطلبة في فعل ال

   .الشرعي دفاعال
القوة ًيعتبر استثناء من قاعدة حظر استخدام  ،)4(الشرعي دفاعفي إطار الالقوة وباعتبار استخدام 

دى ضرورة م ، من هنا ينبغي، أّن يؤخذ في االعتبار عند تقديردوليةأو التهديد باستعمالها في العالقات ال
وجوب استنفاذ الطرق  دفاعها قبل اللجوء إلى النفسعن  دفاعة للعسكرياتخاذ الدولة المعتدى عليها لتدابير 

                                                           

  .332 المرجع السابق، صمصطفى يوسف اللداوي،  )1(
لمجلد ، احقوقمجلة ال، »ينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمةالجرائم اإلسرائيلية في األراضي الفلسط« مخلد الطراونة،  )2(
  .290، ص 2005جامعة الكويت، ، )2(، العدد )29(
   .206سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )3( 
وقف يمكن ضافة إلى مبدأ التسليم أو المحاكمة للدولة المعتدى عليها إذ يوجد أمام الدولة المعتدى عليها العديد من الوسائل القانونية الّسلمية، فباإل )4(

  .50 -49ص  المرجع السابق،محمد صافي يوسف،  :أنظر. للدولة المعتدية تقدمنوية اّلتي كانت عأو الم عسكرّيةالمساعدات االقتصادية أو ال
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شرط من هذه كل  ، وعليه سنحاول معالجة)1(يمكنها اللجوء إليه إذا ما كان يوجد بديل سلمي ؛ أيلميةسال
  :على النحو التالي ،الشروط بشيء من التفصيل

 الشرعي دفاعال حقل أوط العدوان المنششر : أوالً   
عمل موجب ب ردهب حقاللها  التيالدولة،  على بقسمبوجود عدوان الشرعي  دفاعال حقيرتبط 

 سابق شرطكمتوافرة  إذا كانت يتطلب اللجوء إلى الوسائل السلميةأنه  ، على)2(عن أراضيهادفاعًا مضاد 
في حال فشل الطرق السلمية  أما ،بصورة تلقائية وفوريةأو العنف القوة لرد أو منع الدولة من استخدام 

ة في فعل العدوان محددينبغي أّن تتوافر شروط كذلك ، )3(هانفسعن  دفاعللالقوة فيمكن للدولة أّن تستخدم 
، بل )4(الشرعي دفاعال حقبرر استخدام يعدوان يمكن أّن كل  فليس، المسلحةالقوة يمكن استخدام حتى 

وق حقأحد ال يهددّ ّن أ؛ و )5(غير مشروع وحال ومباشر وعلى قدر من الجسامة مسلحعدوان يجب أّن يكون 
 :، وهو بذلك يخضع لجملة من الشروط، سوف نفصلها على النحو التالية للدولة المعتدى عليهاالجوهري

 الشرعي دفاعفي إطار ال المسلحةالقوة يكون استخدام حتى : غير المشروع مسلحالعتداء اال. 1
، كذلك يجب )6( مازال قائم ّلْم ينته بعدو  غير مشروع مسلحمواجهة اعتداء ب اً مبّرر ، يجب أّن يكون مشروعاً 

غير أّن التساؤل اّلذي يطرح في هذا  ،)7(أّن يتوافر في االعتداء القصد العدواني لدى الدولة المعتدية
في  دفاعال حقيسمح بمباشرة  التيو  دوليالالقانون  إطارعدوان في  شكلت التيالصدد، ما هي األعمال 

 )51( ةبموجب الماد المسلحةالقوة سيما أّن ميثاق األمم المتحدة اكتفى ببيان إمكانية استخدام ال مواجهتها
  .)8(المقصود بالعدوان؟ دحددون أّن ي

تجعل منه فعل  التيلتعريف العدوان وتحديد أساسه القانوني ووضع الشروط  محاوالتة عدظهرت 
جاءت من قبل  التي، لكن أبرزها تلك المحاولة )9(، تعود إلى عهد عصبة األممالشرعي دفاعال حقل أمنش

 ،اّلذي وضع تعريفا للعدوان 1974ديسمبر  14في  )3314(الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار 
  .)10(ًيعتبر عدوانا ةسيادة دولة أخرى ووحدتها اإلقليميضد  من قبل دولةقوة استخدام للكل  أنّ  قّررو 

                                                           

   .206سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )1( 
(2)  Rebecca M.M. Wallace, op-cit, p 269. 

  . 331ص  ، المرجع السابق،مصطفى يوسف اللداوي )3(
(4) Dominique Carreau, Droit International, 3eme Edition, N°1, pedone,  1991, p 526. 

   .93ص السابق،  ، المرجعالمعاصر الدوليالسيد مصطفى أحمد أبو الخير، المقاومة العربية واإلسالمية في القانون  )5(
   .23ص  المرجع السابق، ،مدةسهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوا )6(
   .403، ص 2006 القاهرة،دار النهضة العربية،  ،)ط.د(، المرجع السابق، الدوليةوالعالقات  الدوليأحمد أبو الوفا، القانون  )7(
   .208، ص 2004األردن،  - عمان وائل للنشر، دار، معاصر، الطبعة األولىال الدوليفي القانون  قّوةمحمد خليل الموسى، استخدام ال )8(
   .52 ، ص1992، العدد السابع، جامعة عنابة، الجزائر، مجلة العلوم القانونية، »المعاصر الدوليالعدوان في ضوء القانون « أحمد بوعبد اهللا،  )9(
   .26ص ، المرجع السابق، العام الدوليمحمد سعادي، القانون  )10(
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لكي يوصف الفعل بالعدواني؛ مّما  المسلحةالقوة مّن الواضح أّن هذا التعريف اشترط استخدام 
في قرار ورد  ، ومع ذلك؛ فقدال ًيعتبر فعال عدائياً  المسلحةالقوة يعني أّن استخدام أدوات أخرى غير 

 ورددليل لتقرير وجود فعل العدوان، حيث أ أال الجمعية العامة أّن التعريف المرفق بهذا القرار ما هو
أّن الغزو جاء فيه ؛ فقد عدوانياً عمًال منها كل  شكلنماذج ألفعال قد ي - سبيل المثال على –التعريف 

ية في أراضي ز الغاقوة واالحتالل والقصف الجوي وحصار الموانئ والشواطئ ومنح التسهيالت لل مسلحال
أنه  ه بخصوص تعريف الجمعية العامةحظأّن أبرز ما نل أال ؛)1(عدوانية الّ اجميعها تعتبر أعم ،دولة أخرى
، ومع هذا يبقى التعريفضمن  إدراجهايتم  توجد أعمال أخرى من قبيل العمل العدواني ّلمْ ألّنه  ؛غير شامل

ة ما ضحية تعريف الجمعية العامة للعدوان المرجع الوحيد اّلذي يمكن االحتكام إليه لتحديد ما إذا كانت دول
  .المشروع أم ال دفاعال حقاعتداء يمنحها 

إذّن ، )2(الحقا من الممكّن إضافة أفعال أخرىأنه  طالما أّن القرار أعلن أّن هذه مجرد أمثلة، يعنيو 
الوقائي ال الشرعي  دفاعبال يعّرفما فولهذا  ؛وفعلي مسلحفي حال وقوع اعتداء  أال القوةال يمكن استخدام 

، بل هو مسلحالخطر الحال والعدوان ال يطينقصه شر أنه  المشروع، باعتبار دفاعال حقوم مفهضمن  دخلي
جرائم إسرائيل كافة  ، وهذا من شأنه أّن يدرج)3(محتمل أو ممكّن الوقوع مسلحاعتداء لحدوث مجرد توقع 

     .)4(شرعيال دفاعوينفي عنها صفة ال دوليالدائرة اإلرهاب ضمن  ةالفلسطيني ةتستهدف المقاوم التي
شك إذا كان واقعا بالفعل وليس على و حاًال  يكون العدوان: ومباشراً حاًال  أّن يكون العدوان .2

   .)5(قوة الخطر المستقبلي ال يكفي لتحقق العدوان ولو كان منطويا على التهديد باستخدام الألّن  الوقوع؛
المستمر، ويفترض في الخطر الخطر الوشيك والخطر  :في صورتينحاًال  ويكون التعرض للخطر

نفيذ أو مرحلة المحاولة وتقدير ـو في مرحلة التالبدء أشك ولكنه على و بدأ بعد، ــتداء ّلْم يـالوشيك أّن االع
عن المعتدي أفعال تجعل من  تر صد قدأنه  ويفترض ،حلول الخطر يستند إلى اعتبارات موضوعية واقعية

 فيهفترض يف :الخطر المستمر أما ؛)6(على الفور االعتداءأّن يبدأ  –العادي لألمور ىجر للم وفقاً  –المتوقع 

                                                           

  .    70 - 69أنيس فوزي قاسم، المرجع السابق، ص  )1(
   .52 صالمرجع السابق، أحمد بوعبد اهللا،  )2(
  . 129ص ، المرجع السابق، العام الدوليمحمد سعادي، القانون  )3(
   .331ص المرجع السابق، مصطفى يوسف اللداوي،  )4(

(5)  La Doctrine Défini Ainsi la Légitime Défense «Comme un Droit qui Appartient a quiconque est attaqué de 
riposter sur le champ ». Voir: Ben Anter Abdenour, La Mondialisation, L’Etat et la Sécurité, palais des nations, 
Alger 4-7 mai 2002, p 115. 

   .209سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )6(
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ال ؛ فإّنه )1(الحق يهددّ ما كل  وتحقق وانتهى تمقد  االعتداءإذا كان  أما ؛أّن الخطر ال يزال قائما ّلْم ينتهي
  .)2(االنتقاميدخل في دائرة  بل اعتداءفي هذه الحالة لّن يدرأ ألّنه  محلالشرعي  دفاعيكون لل

زال يثير جدًال فقهيًا حول تفسيره، واستنادا إليه يبرر وال  شرطالأثار هذا قد ، أنه كما تجب اإلشارة
، كما ثار جدل فقهي حول مدى كفاية التهديد باستخدام اإلستباقيةالموسعين في تفسيره ما ُيسمى بالضربات 

رد التهديد بالعدوان يكفي لقيامه مستندين اعتبر جانب من الفقه أّن مج؛ إْذ الشرعي دفاعال حقلقيام القوة 
في الشرعي  دفاعأي قيد يفيد تخلف ال نتضمّلْم ت األمم المتحدة من ميثاق )51(في ذلك إلى أّن المادة 

في  عتوسحالة التهديد بالعدوان، إضافة إلى أّن التطورات المتالحقة في فنون الحرب وأساليبها تقتضي ال
يبقى الرأي الراجح ، لكن ليشمل حاالت االعتداء غير المباشر والتهديد بالعدوان حمسلتفسير معنى الهجوم ال

فإّنه ال يكون  ،حقال يهددما كل  إذا انتهى وتحقق أمالم ينته بعد؛ و بالفعل  أّن العدوان يجب أّن يكون واقعاً 
                                                                                    .)3(محل وُيصبح مجرد أعمال انتقام دفاعلل
في  حقمن ميثاق األمم المتحدة، للدولة ال )51(تجيز المادة  :الجوهرية للدولةوق حقبال المساس. 3
من ) 2/4(وطبقا للمادة األساسية، وقها حقها لرد العدوان الخارجي عليها أو على أحد نفسعن  دفاعال

 حقلحمايتها هي  دفاعال حقيستتبع االعتداء عليها نشوء  التيالجوهرية وق حقال ميثاق األمم المتحدة؛ فإنّ 
اّلذي  في تقرير مصيرها شعوبال حق، ُيضاف إلى ذلك )4(لهااالستقالل السياسي  حقسالمة إقليم الدولة، و 

في إطار  لكن ،)5(دوليالراسخة في القانون  قاعدةه قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وأصبح أقّرت
 دفاعفي ال حقتمسكا بال دول، نجد أّن الواليات المتحدة األمريكية وٕاسرائيل كانتا أكثر الدوليةالالممارسات 

، وهو تفسير ال يخلو من )6(ّال إرهابيةاأعم شكليأنه  ما يعتقدضد  ةعسكريلتبرير عملياتهما ال نفسعن ال
؛ فقد تذرعت الوقائي دفاعفي طياته فكرة ال نتضميأنه  ، كما)51(ة في المادة قّرر تجاوز واضح للحدود الم
بما في ذلك  األراضي العربية فيتبرير أعمالها غير المشروعة لمرات ة عدإسرائيل بهذا التفسير 

  .)7(فلسطين

                                                           

   .48، ص 1995، الطبعة الثالثة، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، )الجزائية العامةحقوق ال(يد الزغبي، الموسوعة الجنائية، المجلد الرابع فر  )1(
   .210سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص  )2(
الوقائي، مذكرة لنيل شهادة دفاع الشرعي إلي الدفاع الشرعي من ال الراهنة الدوليةفي ظل المتغيرات دفاع الشرعي صليحة حامل، تطور مفهوم ال )3(

   .51 - 50 ، ص7/4/2011تاريخ بجامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر،  ،الدوليالماجستير في القانون فرع قانون التعاون 
  .293، ص 2007بنان، ، لالحقوقيةالعام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي  الدوليمحمد المجذوب، القانون  )4(
  .156 -155الجنائي، المرجع السابق، ص  الدوليات األساسية في القانون قدمعبد اهللا سليمان سليمان، الم )5(
شتيه، المركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمي ووزارة الثقافة، آمحمد  تحريربكر أبو بكر، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، مؤلف جماعي  )6(

   .253 -252، ص 2010بع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ط
الغارة اإلسرائيلية على مطار بيروت الدولي بعد أّن زعمت إسرائيل أّن  1968عام ) 262(أدان مجلس األمن، بموجب القرار رقم  1968 عامففي  )7(

كما لجأت إلى الحجة ذاتها  ا من قبل عناصر تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،على محاولة اختطاف طائرة إسرائيلية بمطار أثين عملها جاء رداً 
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   نفسعن الدفاعًا شروط العمل المتخذ : ثانياً 

هذه األخيرة اللجوء إلى  حقعليها؛ فإّنه من  السيادية للدولة المعتدىوق حقلّما كان العدوان انتهاكا لل       
 التيها على أّن يخضع العمل المتخذ لضوابط قانونية تنسجم مع الصفة المؤقتة نفسعن  دفاعللالقوة 

، ولكي يبقى )1(ال يعيق تدخل مجلس األمنحتى  نفسعن ال دفاعيضفيها ميثاق األمم المتحدة على ال
ولهذا  ؛مع الحظر العام والشامل المفروض على استخدامها انسجاما في أضيق نطاق ممكنالقوة استخدام 

مع االعتداء اّلذي تعرضت له  ّن يكون متناسباً أ؛ و دفاعللضرورة تملي العمل المتخذ  ثّمةكون تأّن  ،يجب
وذلك ما يبرز من خالل توافر شرطي الضرورة ، هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان دفاعيكون ال؛ وأّن الدولة

  . التناسبو 
أّن تمليه ضرورة حالة وملحة ال تترك يجب  ،نفسعن الدفاعًا إّن العمل العسكري المتخذ  :الضرورة .1

 إنه الالختيار وسائل أخرى تغني عنه، فإذا أمكّن استخدام الوسائل الدبلوماسية مثال لدفع الخطر؛ ف مجاالً 
وقوع مع  متزامناً  دفاعال ضرورة أّن يكون عمليفترض في شرط الأنه  ، كما)2(قوة للاللجوء  لدولةيجوز ل

 دفاعًيعتبر فعل الحتى و  ،دوليالإلى عمل ثأري يحظره القانون  لتحو االعتداء، فإذا ما تأخر عن ذلك 
  :ضروريا والزما يجب أّن يتصف بالمميزات التالية

هناك أية وسيلة أخرى غير  هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان، بمعنى أّن ال تكون دفاعأّن يكون فعل ال -أ
 دفاعلصد العدوان، فإذا وجدت وسيلة أخرى، ولم تلجأ إليها الدولة المعتدى عليها؛ فإّن فعل القوة اللجوء لل

ن تكون الدولة المعتدى عليها قادرة على االستعانة في وقت مناسب أفي هذه الحالة يكون غير مشروع، ك
، بمعنى يجب توافر هاضدالمرتكب  مسلحايتها من العدوان الوكانت المعونة كافية لحم دوليةات منظمب

مجاال للخيار بين  مسلحال االعتداءوقع عليه  التيال تدع أمام الدولة  التيحالة الضرورة الفعلية الملحة 
  .)3(وقت للتفكير والتدبير أو اللجوء إلى مجلس األمن في الوقت المناسبالوال  الوسائل

قامت  التيهو الدولة  مسلحإلى مصدر الخطر، ومصدر الخطر في جريمة العدوان ال دفاعأّن يوجه ال -ب
وال يجوز توجيهه إلى دولة غير مشتركة في  إلى الدولة المعتدية دفاعل البه؛ ومن ثّم، يجب توجيه فع

                                                                                                                                                                                        

للعملية أثناء المناقشات اّلتي األمريكية الواليات المتحدة  ، على الرغم من تأّييد1985 عامعند قصفها لمواقع منظمة التحرير الفلسطينية في تونس 
بأّنه عمل عدواني دون أّن يوقع أي عقوبات على  وصفهو  1984عام ) 573( بموجب القرار رقم دارت داخل مجلس األمن، إّال أنه تمت إدانته

  .إسرائيل
  .55ص  المرجع السابق،صليحة حامل،   )1(
   .23المرجع السابق، ص  ،مدةسهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوا )2(
  .216 -214سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق،  ص  )3(
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جريمة  عديالشرعي  دفاعانتهاك حياد دولة معينة من أجل الألّن  ؛الحرب أو أية دولة أخرى محايدة
  .)1(دولية

كان وٕاذا مع حجم العدوان؛  متناسباً  دفاعفي فعل الالقوة يقصد بالتناسب أّن يكون استخدام : التناسب. 2
مع  دفاعشرط التناسب يعني مدى تناسب الوسيلة المستخدمة في ال؛ فإّن دفاعق بكيفية التعلي الضرورةشرط 

تتجاوز تلك  التي، ويترتب على ذلك أّن الدولة )2(دون مبالغة أو تجاوز االعتداءالوسيلة المستخدمة في 
إذا وقعت في التجاوز َخَطأ  أماا القصد الجنائي؛ لديه رتوفإذا ما  دوليةالحدود، ًيعتبر عملها عندئذ جريمة 

لة ستعملمكما يدخل في شرط التناسب أيضًا األسلحة ا ،غير عمدية دوليةجريمة  عديفي التقدير فإّن عملها 
بواسطة األسلحة التقليدية ال ينبغي أّن ترد عليه باستعمال  مسلح، فإذا ما تعرضت دولة العتداء دفاعفي ال

  .ذلك إخالل صريح بشرط التناسبفي ألّن  ةألسلحة الذريا
الدولة المعتدية، ومن ضد  يجب أّن يوجه ذكذلك، أّن العمل العسكري المتخ قاعدةكما تعني هذه ال         

التنظيمات اإلرهابية يطرح عالمات استفهام كثيرة حول ضد  نفسعن ال دفاعال حقهذا المنطلق، فالتمسك ب
  ؟كونمن ي ضدماهية الّرد المتناسب و 

 شكلتنفذها وترعاها دولة ما سواء ب التيسهال في حالة االعتداءات اإلرهابية األمر قد يبدو          
، لكن عندما تنسب إلى مجموعة تتواجد على إقليم مسلحمباشر أو غير مباشر، حيث تعتبر بمثابة اعتداء 

ضد القوة يرة، فالقول بإمكانية استخدام ختلف السيما أمام عدم ثبوت مسؤولية هذه األخمدولة ما، فاألمر 
لمقرات  مثال األمريكيةها، فضرب الواليات المتحدة نفسالدولة ضد القوة هذه المجموعات يعني استخدام 

ها، ومن الصعب القبول به نفسومراكز التدريب التابعة لها في أفغانستان هو استهداف ألفغانستان  قاعدةال
   . )3(ستهدف ضرب دولة بأكملها للقضاء على مجموعة ماكرد متناسب في الوقت اّلذي ي

  إبالغ مجلس األمن: ثالثاً 

قوة دون االستخدام المفرط وغير المشروع لل لتحو يفرضها ميثاق األمم المتحدة ل التيمّن الضوابط 
اء يتخذها األعض التي، حيث جاء فيها أّن التدابير )4(من ميثاق األمم المتحدة )51(ما تفرضه المادة 

تطّور والغاية منه إطالع المجلس على ، )5(تبلغ إلى مجلس األمن فوراً  نفسعن ال دفاعال حقل الً ااستعم

                                                           

   .292- 291ص  ، المرجع السابق،العام الدوليمحمد المجذوب، القانون  )1(
(2) Touscoz Jean, Droit International, press Université de France, 1993, p 278. 

  .141 ، ص2005 ،)ن.ب.د(، الحقوقية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الدوليةفي ظل المتغيرات  الدوليأحمد حسين سويدان، اإلرهاب  )3(
(4) François Heisbourg, op-cit, p 57. 

 .105-104، ص المرجع السابقمحمد خليل الموسى،  )5(
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ْلم  لحفاظ علىاالقرار المناسب اّلذي يقتضيه  إلتخاذتشهد نزاعات  التياألوضاع في المناطق  واألمن الس
  .)1(يندوليال

ى الوقت الالزم لقيام المجلس باتخاذ الخطوات يقتصر عل دفاعمن أجل الالقوة وعليه فإّن استخدام 
من جانب  ةعسكريالالقوة يجعل استخدام  شكلالالزمة إلنهاء العدوان بشرط أّن تكون هذه اإلجراءات فعالة ب

حاالت أّن جميع  دوليةالالحظ على مستوى الممارسة يلكن  ،)2(الدولة المعتدى عليها غير ضروري
، فها هي ذي إسرائيل هذا الشرط إتباعمن  تماماً تخلو الشرعي  دفاعاء التحت غط المسلحةالقوة استعمال 

ر مجلس اوبضرورة إخط دوليةال شرعيةغير أبهة بالالشرعي  دفاعبذريعة ال المسلحةالقوة في استخدام  تتفننُ 
  .)3(األمن

  الشرعي دفاعالفي  حقالبتفنيد ادعاءات إسرائيل : ثانيال فرعال

الفلسطيني بما في ذلك عمليات  شعبال حقإسرائيل بررت ممارساتها بسبق أّن وقفنا على أّن 
أّن حياة المواطنين اإلسرائيليين تتعرض ب واألحياء السكنية الفلسطينيةالمدنيين مواجهة في القصف 

ون شكلأّن الفلسطينيين ي ةمدعي ،)5(نفسعن الدفاعًا  أال ّن ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي ليسأ؛ و )4(للخطر
الشرعي  دفاعتمسك إسرائيل بحجة ال وأزداد، ون السالم واألمن في المنطقةيهددوأنهم  إسرائيلرًا على خط

على  شنتها التي ةعسكريعلى عملياتها ال شرعيةحاولت إضفاء ال ذلكك، )6(2001سبتمبر  11بعد أحداث 
الصواريخ ضد  نفسعن ال دفاعفي ال حقل أّن لها الإسرائي أدعتبحيث  ،2008ديسمبر  27غزة في 

اّلذي  إثر العدوانالحجة  نفسكما تمسكت ب، )7( اعأفراد المقاومة الفلسطينية من داخل القطقبل الموجهة من 
  .)9(المدنيين وممتلكاتهم تستهدفا)8(2014خالل شهر جويلية عام قطاع غزة  ىشنته عل

                                                           
(1) Rebecca M.M. Wallace, op-cit, pp 258, 269. 

   .200ص  المرجع السابق،، محمود حجازي محمود )2(
 (3) François Heisbourg, op-cit, p 57. 

  .78ص  ، المرجع السابق،إسماعيل الغزال :أنظر كذلك .68ص  المرجع السابق،عبد الرافع حمد األمين،  )4(
  .72، ص 1978، )53(، العدد الدوليةة سياسمجلة ال، »وواجباتها دولالحقوق في مفهوم «عبد اهللا العريان،  )5(
، منشور على )ت.د(، »جرائمه في غزة؟ ن الصهيونيكيف يبرر الكيا«عبد اهللا األشعل، : أنظر أيضا. 290مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص  )6(

  :التالي الموقع اإللكتروني
http://www.swefonline.com/index.php?t=content&tid=392&cid=1333 
(7) Mâtereau Christin, L’action Militaire Israélienne à Gaza au Regard du Droit International: Quel remarque 
liminaires, journal mesiapart, le 06 janvier 2009, p 01. 
Disponible sur: http://reseau-multipol.blogspot.com/2009/01/note-laction-militaire-israelienne-gaza.html 

كتائب  توردّ  الجرف الصامد ليةعم الجيش اإلسرائيلي واّلتي أطلق عليها 2014يوليو  8بدأ فعليًا يوم ، 2014على قطاع غزة العدوان اإلسرائيلي  )8(
بعد موجة عنف تفجرت مع خطف وتعذيب  البنيان المرصوص، ت حركة الجهاد اإلسالمي بعمليةوردّ  العصف المأكول، عز الدين القسام بمعركة

صفقة شاليط،  ريوٕاعادة اعتقال العشرات من محر  ،2014يوليو  2ي مجموعة مستوطنين في أّيد على شعفاط من محمد أبو خضير وحرق الطفل
ثنين من العمال إواشتدت وتيرتها بعد أن دهس إسرائيلي  وكذلك مناطق الضفة الغربية،) 48(وأعقبها احتجاجات واسعة في القدس وداخل عرب 

  .وتخلل التصعيد قصف متبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيفا، العرب قرب
  .2014يوليو  31المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في ، »جريح 8100وشهيدًا  25/1395غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ«تقرير بعنوان  )9(
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وهي حقيقة  أال قانونية في غاية األهمية، إشكاليةأمام  رمبر ذا البهإسرائيل  تمسكبالطبع يضعنا 
 اإلشكاليةفي مواجهة الفلسطينيين، وبعبارة أخرى قد نعبر عن هذه  الشرعي دفاعالبإسرائيل  حققيام 

بمواجهة الفلسطينيين استنادا القوة باستخدام  حقهل إلسرائيل كدولة احتالل ال :القانونية بالتساؤل التالي
بمواجهة قوات االحتالل اإلسرائيلي إثارة قوة وهل يترتب على استخدام الفلسطينيين لل، ؟الشرعي دفاعال حقل

  .؟لسطينيينالفبمواجهة  نفسعن الالشرعي  دفاعبال اهحق
 دفاعبدعوى ال الفلسطيني شعبإسرائيل بمواجهة ال ممارساتنا للشروط السابقة على تبقاطمد عن

غير الجائز والمشروع لدولة  من، ف)1(قواعدتلك التتوافق مع مضمون  الالمزاعم  ه، فإّننا نؤكد أّن هذالشرعي
فهذه االدعاءات  ،)2(المحتل الفلسطيني شعبالبمواجهة الشرعي  دفاعال حقاالحتالل اإلسرائيلي التذرع ب

  :لالعتبارات والحجج القانونية التالية مردود عليها استناداً 
أّن تلجأ  ،عليها مسلحأثناء حصول اعتداء لمية على الدولة العضو لسشرط إتباع اإلجراءات ا يفرض .1

، لكن قوةاّلذي تتعرض له قبل اللجوء إلى خيار ال مسلحاإلجراءات والوسائل السلمية لرد العدوان الإلى 
عليها من قبل المقاومة  تشن التيلرد االعتداءات  الكفيلة ةسلميعدم توافر الوسائل البإسرائيل تّدعي 

وتفترض الطبيعة العدوانية في  ،فرهااعدم جدوى هذه الوسائل في حال تو  ا تفترض مسبقاً أنه فلسطينية ثمّ ال
تجعل تالفي مخاطره بالسبل  التيذلك يشترط في الهجوم أّن يحمل قدرا من الفجائية ك، الطرف الفلسطيني

   .)3(توقعاكان م يةفلسطينالالمقاومة  رد ما نجد أنّ بين ،القانونية أمرا مستحيال

هجومًا  تمّثلدعت إسرائيل في مذكرتها الموزعة على مجلس األمن أّن صواريخ المقاومة الفلسطينية إ .2
يجد فيها من يدعي  التيال يمكن أّن يثور سوى في الحالة  نفسعن ال دفاعال حقأّن مع  ًا فعلياً مسلح

، وهذا بالطبع مخالف لحقيقة )4(أخرفعلي من قبل طرف  مسلحفي مواجهة هجوم ه نفس حقامتالكه هذا ال
وعلى وجه مخالف ألحكام وقواعد احتالل غير مشروعة قوة الوضع اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية ك

   .)5(ومقاصد ومبادئ األمم المتحدة دوليالالقانون 
ينية، وبالتالي االحتالل من داخل األراضي الفلسطضد  كما أّن المقاومة الفلسطينية تمارس أعمالها        

هذه األخيرة ألّن  ،أعمالهاضد الشرعي  دفاعال حقال يجوز لسلطات االحتالل اإلسرائيلي االستناد إلى 
                                                           

   .55 - 54ص  المرجع السابق،وراه في القانون، ، رسالة لنيل درجة الدكتالدوليجمال زايد هالل أبو العين، اإلرهاب وأحكام القانون  )1(
(2)  Bernard Ravenel, op-cit, p 94. 

تصدر عن الجمعية الفلسطينية للعلوم القانونية، العدد  ،مجلة قانونية، »الدوليالمقاومة واإلرهاب اإلسرائيلي والقانون « محمد وليد عبد الرحيم،  )3(
  .12، ص 2001الثالث، أكتوبر 

  .  105، ص2000المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  ،)ط.د(، الدوليبو الروس، اإلرهاب والتطرف والعنف أحمد أ )4(
 بتاريخ ،صحيفة الحياة اللندنية، »كيف تبرر إسرائيل جرائمها في غزة؟ ...العقابيدفاع الشرعي نظرية غريبة اسمها ال« عبد اهللا األشعل،  )5(

  :الموقع االلكتروني التالي منشور على، )ت.د(، 11/01/2009
http://www.egyptwindow.net/Article_Details.aspx?News_ID=1141  
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 دفاعال حقتقرير المصير و  حقمفهومي ضمن  دوليةال شرعيةوقرارات ال دولياللقواعد القانون  وفقاً تندرج 
 ،نفسعن ال دفاعال حقبمواجهة  نفسعن ال دفاعالاالدعاء ب مستقرّ للمبدأ ال وفقاً ؛ إْذ ال يجوز الشرعي

كما ، )1(الفلسطينيينة على كّرر أّن صواريخ المقاومة تعتبر ردًا على االعتداءات اإلسرائيلية المت ،الصحيحو 
بين العدوان و بين  معيارا رئيسيا للتمييزتعُد  التي صفة االعتداءتنتفي فيها  يةفلسطينالأّن أعمال المقاومة 

  .)2(االحتالل اإلسرائيلي ضدها بطريقة مشروعة نفسكانت تدافع عن  هاّ ألن مشروعةالقوة الأعمال 
أقره  حقال ذاه، فالمسلحةالمقاومة  اتجاهال يمكن أّن يثور الشرعي  دفاعبه، أّن الالمَسلم  منف       
بل أّن المجتمع  االحتالل اإلسرائيلي، وليس هذا فحسب، في مواجهةالفلسطيني  شعبلل دوليالقانون ال
قوة لالتكييف القانوني الستخدام إسرائيل لحقيقة صريحة ال دوليةمن القرارات ال ديدوعبر العقد حسم  دوليال

نطاق العدوان واإلرهاب واالنتهاك الجسيم ضمن  هذا االستخدام إدراجوذلك ب، الفلسطيني شعببمواجهة ال
، ألراضي الفلسطينيةاباالنسحاب والتراجع عن  إسرائيل الباالحتالل وط أدان كما، )3(دولياللقواعد القانون 

على العدوان مخالفة تعهداتها أساسًا على دولة قامت الشرعي  دفاعال يمكن أّن تنطبق حالة الأنه  إذْ 
الخاص بالتقسيم، والذي قامت  1947عام ) 181(سيما بصدور القرار رقم الباحترام ميثاق األمم المتحدة 

لعام ) 338( العودة، والقرار حقالخاص ب 1948لعام ) 194(وتجاوزه، وكذلك القرار رقم إسرائيل بخرقه 
ك اّلذي يبيح تحت هذه الحجة الواهية لذ ب من األراضي المحتلة، فأي قانونبخصوص االنسحا 1973

   .)4(نفسعن ال دفاعوممارسة جرائم وحشية بحجة ال إرهابيةالقيام بأعمال 
 2004 جويلية 09بتاريخ  دوليةالالرأي االستشاري لمحكمة العدل  تند إلىاق، نسي هذا السيفو          

ورفضت االدعاء اإلسرائيلي  ،الجدار العازل باألراضي الفلسطينية المحتلة شرعيةفيه بعدم  أقّرتاّلذي 
 ينطبق ال نفسعن ال دفاعال حقورأت أّن ، لألوضاع القائمة في األراضي المحتلةنظرًا  نفسعن ال دفاعبال

بأّي باستمرار من خالل االحتالل الطويل األمد ال يمكنها  دوليالتنتهك القانون  التيهنا، كما أّن الدولة 
، وأشارت إلى أّن إسرائيل تمارس السيطرة في نفسفي ال دفاعفي ال حقا تمارس الأنه االدعاء تأّييدحال 

لتشييد  رمبر ها كنفسجسيمًا حسبما ذكرت إسرائيل األرض الفلسطينية المحتلة، وألّن التهديد اّلذي تعتبره 
التبريرات اإلسرائيلية بإقامة  بموجب ذلكورفضت ، وليس من خارجها يضاالجدار ينبع من داخل تلك األر 

إلى  يجب أّن يصدر من دولة وليس من وحدات ال ترقى مسلحالهجوم الألّن  ،الشرعي دفاعال حقالجدار ب
                                                           

، الدوليوسياسة االغتياالت اإلسرائيلية خارج القانون، دراسة مترجمة ومنشورة ضمن كتاب إسرائيل والقانون  الدوليفيرا جوالند دباس، القانون  )1(
  .217، ص 2011راسات واالستشارات، بيروت، الطبعة األولى، مركز الزيتونة للد

(2)  Materneau Chrispin, op-cit, p 2. 
، مؤتمر آليات األمم المتحدة والقضية »على قضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية الدوليةمدى انطباق المعاهدات «قدورة فارس،   )3(

  .03، ص 6/12/2003تاريخ اإلنسان بحقوق نظمته مؤسسة الضمير ل ،الفلسطينية
   .127أمين محمد دبور، المرجع السابق، ص  )4(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
276 

 دفاعهذا الشرط لممارسة التوفر ال  حماس وحزب اهللا من هذه الزاويةأّن أعمال  أي مستوى الدولة
  .)1(الشرعي

ينطبق ، 1974ديسمبر  14الصادر بتاريخ  )3314(رقم بموجب القرار تعريف العدوان أّن  كما
مطابقة  خاللمن  أكديتوهذا ما ، ة على الفلسطينيينكّرر وعلى اعتداءاتها المتقوة على استخدام إسرائيل لل

تعداد األعمال أّن  دنجإذ  ،)2(اإلسرائيلية العدوان مع أعمال في المادة الثالثة من ذات القرار ةعمال الوارداأل
الفلسطيني، فهي  شعبالضد  تقوم بها إسرائيل يوميا التيعدوانية هي ذاتها  الً ايعتبرها القرار أعم التي

وتحتل ، لفلسطينية واالستقالل السياسي لهامنتهكة بذلك سيادة ووحدة األراضي ا ةعسكريالالقوة تستخدم 
السكان بالبقاء في وطنهم،  حقوتصادر  اهمنجزُء كامل األراضي الفلسطينية وترفض االنسحاب من أي 

والقرى  الهجمات واالعتداءات على المدنمّرة كل  في تشنكما  ،أنواع األسلحة المحرمةكل  قواتها تستخدمو 
والخدماتية الفلسطينية فتدمرها وتقتل المدنيين األبرياء، وتقوم قواتها البرية  والمخيمات والمنشآت االقتصادية

بفرض الحصار على شواطئ قطاع غزة وطرد السكان من بيوتهم وتعتقل اآلالف، وتخرب الزرع وتقتلع 
نواع وأ شكالاألبكل قتل التخريب أو الل اعمأأصبحت حياة الفلسطينيين اليومية ال تخلو من حتى األشجار 
في مواجهة المدنيين  اعتقالوال يكاد يمضي يوم دون أّن تقوم قوات االحتالل بعمليات اغتيال أو ، األسلحة

  .)3(الفلسطينيين

إسرائيل أّن تدفع هذه التهم عنها وتلصقها بالمقاومة الفلسطينية وتحمل السلطة  اعتادتوقد 
تسمح أّن  - السلطة الفلسطينية - اأنه على أساس المقاومةحركات الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أعمال 

بوضوح بين مع أّن النصوص السابقة تثبت العكس وت ،عليها المسلحةلشن االعتداءات  تكون أراضيها مكاناً 
وبالتالي ما تقوم ، )4(ي كما تدعيدفاعأّن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عمل عدواني ال عمل 

أعمال عدوانية وأخطر أنواع االستعمال غير المشروع هي إنما ؛ الفلسطينييند ض ةعسكريبه من أعمال 
  . )5(كما أّن ممارساتها تدخل في إطار األعمال اإلرهابية، قوةلل

إدانة  علىالتابعة لهيئة األمم المتحدة خاصة الجمعية العامة  لألجهزةت القرارات المتتالية أكد كما
وميثاق األمم المتحدة، وأعلنت  دوليالانتهاكا لمبادئ القانون  شكلن اّلذي يالعدوان اإلسرائيلي على فلسطي

                                                           
(1)  Kevork Elmassian, op- cit, p 08. 

، ص 2006 ،)ن.ب.د(للصليب األحمر،  الدوليةإصدار الّلجنة  ،)ط.د(، )الموائمات الدستورية والتشريعية( الدوليةشريف عتلم، المحكمة الجنائية  )2(
16.  

   .337ص المرجع السابق، ف اللداوي، مصطفى يوس )3(
  .15 - 14، المرجع السابق، ص شكّ تغريد سمير ك )4(
   .338ص ، المرجع السابق، مصطفى يوسف اللداوي )5(
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معالم األراضي  ّتغييرتقوم بها إسرائيل ل التيمناسبات رفضها االعتراف باإلجراءات ة عدفي 
  .االحتالل ةالفلسطيني في مقاوم شعبال حقعلى ت بالمقابل أكدو )1(الفلسطينية

 مسلحلمواجهة الهجوم ال ري اإلسرائيلي ضرورياً كسعأّن يكون الّرد ال، قوةفترض الضرورة الستخدام الت. 3
ن أعمال المقاومة هي الخطر أسالمة أراضيها ومواطنيها، وكضد  توجهه المقاومة الفلسطينيةأنه  اّلذي ترى

تقوم بها  التياألعمال نوعية ف ،اإلرهابية يةسر واألعمال القالقوة ب أال الطارئ اّلذي ال يمكن إلسرائيل رده،
وجود دولة إسرائيل، وهي بالتالي ليست بالطارئ اّلذي ال  يهددّ المقاومة الفلسطينية، ليست من النوع اّلذي 

في الحاضر أي أسس كافية إلثبات تحقق شرط الضرورة وال  في الماضي مقديمكن رده، فإسرائيل ّلْم ت
 التيالمقاومة فأعمال ، الفلسطيني شعبالضد  ألمنيةالحقيقية للّرد القسري اّلذي يقوم به جيشها وأجهزتها ا

بين  معيارا رئيسيا للتمييزتعُد  التي والضرورة الخطورة إطارها حجة تنتفي في الفلسطينية الفصائلباشرتها 
  .حقتسمح بمباشرة هذا ال التيفهي ال تصل من حيث الخطورة إلى الدرجة  ،األخرىالقوة العدوان وأعمال 

ها ما إذا كان ردها العسكري ضروريا أم ال، حجة نفسب قّررفي أّن ت حقسرائيل أّن لها الوحجة إ        
، حيث أّن هذا الشرط يستوجب موافقة مجلس األمن، فالضرورة معيار دوليالغير مقبولة ويرفضها المجتمع 

انها بسبب وجودها وكي يهدد هناك خطر يسلأنه  الوقائع تشيركل و ، موضوعي محكوم بالوقائع المادية
  .)2(الفلسطيني شعبيقوم بها ال التيأعمال المقاومة 

أّن تكون تدابير الّرد الشرعي  دفاعوفعل ال )مسلحالهجوم ال(فعل العدوان بين  التناسبيتطلب شرط . 4
 حقالقسري متناسبة بالنوع والكم مع نوع العدوان أو التهديد اّلذي استوجب القيام بالّرد استنادا إلى مبدأ 

حجم عملياتها بين  ففي هذه النقطة من الواضح أّن إسرائيل ّلْم تحترم مبدأ التناسب ،)3(نفسعن ال دفاعال
وما قامت به المقاومة الفلسطينية، فالّرد على أعمال هذه األخيرة ال يكون بقتل المدنيين وتدمير البنى 

  .المكثف والمستمر على المدنيينالتحتية واالقتصادية، كما ال يكون بالقصف الجوي والمدفعي العنيف و 
؛ فإّنه )4(وهو افتراض غير صحيح نفسعن ال دفاعال حقبدعاء إسرائيل إافترضنا جدًال صحة وٕاذا         

 التياإلسرائيلية الواسعة النطاق  ةعسكريهجمات المقاومة الفلسطينية والعمليات البين  ال يوجد أي تناسب
ة، فإسرائيل مدججة بأحدث األسلحة في المقابل ّنوويوالبحرية والبرية والقوات الجوية لتتسم باستخدام مفرط ل

مستمر للسكان المدنيين وتدمير العشوائي القتل ال؛ مّما يترتب عليه )5(مدنيين عزل في األساس تواجه سكاناً 

                                                           

  . 56، المرجع السابق، ص »الوضع القانوني للمقاومة العربية في األرض المحتلة« إلياس حنا،  )1(
  .334 -333ص ، المرجع السابق، مصطفى يوسف اللداوي )2(
  .13ص ، المرجع السابق، محمد وليد عبد الرحيم )3(
   .8ص  ، المرجع السابق،»شرعيال دفاعالعدوان اإلسرائيلي على غزة وذريعة ال« إدريس لكريني،  )4(
   .126 -125، ص 2006نان، إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، ترجمة عالء الدين أبو زينة، الطبعة األولى، دار األدب للنشر والتوزيع، لب )5(
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تعتبر و  اإلنسانيةضد  جرائم حرب وجرائم شكلالبنية األساسية لقطاع غزة المتهالك أصال وارتكاب أفعال ت
 فهل يعقل مثال أّن تستخدم إسرائيل قنبلة وزنها يتجاوز األلف كيلو جرام ؛)1(اإلنسانوق حقا لّصارخانتهاكا 

حيث ، )2(القسام ينالقائد العسكري في كتائب عز الد كصالح شحادةلتغتال شخصية فلسطينية واحدة 
وألقت قنبلة وزنها ألف كيلو جرام، فقتلت  استهدفت الطائرات العسكرّية اإلسرائيلية حي الدرج بمدينة غزة،

، فضال عن حاالت الخراب )األطفال والنساء والشيوخ(وجرحت أكثر من مئتي شخص من المدنيين 
أحدثها دوي وفعل هذه القنبلة، فهل كانت هناك حاجة ملحة الستخدام هذا الكم الكبير من  التيوالتدمير 

حياة اإلسرائيليين، حّتى اضطرت لمهاجمة أهداف  هددي؟، وهل كان هناك خطر حقيقي داهم سالحال
   .)3(هراء هو محُض  نفسعن ال دفاعللمن ثّم فإّن الطرح اإلسرائيلي ، مدنية؟

 المحظورة فإسرائيل في ردها على أعمال المقاومة الفلسطينية، تقوم باستخدام جميع أنواع األسلحة
ومدافع ميدانية  من طائرات وطوافات وسفن حربية ةعسكريأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الو  وأكثرها فتكا

حيث يقوم الجيش اإلسرائيلي بقصف المدن والقرى الفلسطينية األهلة بالسكان ، )4(ةعسكريودبابات  ثقيلة
تقصف القوات كما مرها على من فيها فيقتل ويجرح المئات من المدنيين شيوخا ونساء وأطفال، دفي
ال يمكن أّن تكون بالتالي  ،الخدماتيةالمنشآت االقتصادية و  طرقات والجسور وتدمراإلسرائيلية ال ةعسكريال

 العرفي وال ميثاق األمم المتحدة دوليالفال القانون  ،نفسعن ال دفاعما يستدعيه الهذه األعمال متناسبة مع 
المدنيين ضد  ليد اإلسرائييمكن أّن يضفي المشروعية على الر  التفسير الواسع لشرط التناسبحتى وال 

  .)5(الفلسطينيين
استخدم الجيش اإلسرائيلي بمواجهة راشقي الحجارة  2000عام  خالل انتفاضة األقصىمثال ف

والمروحيات المقاتلة والدبابات  )6( )16- إف(الفلسطينيين األسلحة الثقيلة بما في ذلك المقاتالت من طراز 
ة البيوت والمساكن ومراكز الشرطة ومكاتب األمن والصواريخ الخفيفة واستهدف بهذه األسلحة الحربي

قامت فرق خاصة من الجيش اإلسرائيلي باالستيالء على مساكن ، كما )7(والمؤسسات والمنشآت وغيرها

                                                           

  . 02ص ، 2007، )41( العدد ،العودةحق جريدة ، »عرض تحليلي -الدولية شرعيةإسرائيل وقرارات ال« ، خالد أحمد عثمان )1(
ية سياسللعلوم ال ، تصدر عن الجمعية العربيةياسيةالمجلة العربية للعلوم الس، »)حالة إسرائيل( مسؤولية الدولة الجنائية« عماد عمر أبو الرب،  )2(

  .38، ص 2009لبنان، صيف  -، بيروت)23(بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
   .126ص المرجع السابق، إدوارد سعيد،  )3(
  .28ص أكرم شمس الدين الخطيب، المرجع السابق،  )4(
  .13ص ، المرجع السابق، محمد وليد عبد الرحيم )5(
 ل داينمكساوجنر  لوكهيد مارتنن إنتاج شركتي خفيفة م مقاتالت الجيل الرابعمن  طائرة مقاتلة (F-16 Fighting Falcon) باإلنجليزية 16-إف )6(

تم تطويرها أساسًا انطالقًا من مفهوم تطوير طائرة  ،الطائرات المقاتلة التي ظهرت في الجزء األخير من القرن العشرينأهم  واحدة من ،األمريكيتين
   .لجميع الظروف الجوية وطائرة هجومية دقيقة اإلصابة لألهداف طائرة مقاتلةمقاتلة تجريبية خفيفة الوزن إلى أن أصبحت 

(7) Christian Chocquet, op- cit, p 22. 
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خارج المساجد ليتمركز مالفلسطينيين وخاصة األبنية العالية منها المطلة على الساحات العامة ومداخل و 
ص محترفة نمون مناظير للرؤية وتقريب المسافات ويتصيدون بأعمال قفيها قناصة إسرائيليون يستخد

الوقت استهدفت األجهزة األمنية  نفسمساجد، وفي الالشباب الفلسطيني أثناء دخولهم وخروجهم من بيوتهم و 
  .)1(بواسطة المروحيات والصواريخ والدبابات الفلسطينيين المقاومة اإلسرائيلية رموز

أّن إسرائيل ال تراعي في مواجهتها مع الطرف الفلسطيني  ،ات السابقةيظهر من خالل الممارس
قائد سابق بالجيش  ديفيد هوليمع ، ففي مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس )2(مبدأي التمييز والتناسب

بواسطتها الفلسطينيون  شكلقد أحصى أربع وسائل ي «: أنه فيهاورد  ،2001 جانفي 30بتاريخ البريطاني 
أّن  :نود والمدنيين وهي الحجارة وخليط الموتولف والقنابل على الطرقات واألسلحة الخفيفة، وقالللج تهديداً 

ت، باستخدام البنادق، ولم يجد تهديداالجيش اإلسرائيلي كان يستطيع في معظم الحاالت مواجهة هذه ال
    .)3( » الحربية وغيرهاتستخدم إسرائيل الوسائل واألسلحة الثقيلة كالمدفعية والمروحيات ألّن  تبريراً 

سكان قطاع غزة في ضد  تحترم إسرائيل مبدأ التناسب خالل الهجوم الجوي والبحريكذلك، ّلْم 
 اً دولياألسلحة المحرمة  مختلفالطائرات والقنابل والدبابات و  خاللهاستعملت ؛ فقد )4(2008أواخر ديسمبر 

تأتي في سياق مواجهة االحتالل وممارساته  يالتمحدودة التأثير ال الصواريخ الفلسطينية في مواجهة
ما ألحقته صواريخ المقاومة  بالفلسطينيين فاق كثيراً  إسرائيلبدليل أّن حجم الضرر اّلذي ألحقته ، )5(الوحشية

في هذا المعطى الرقمي ما ُيـؤكد قطعا على غياب وتغييب  أضرار بإسرائيل، ولعلالفلسطينية من 
قتلى  5باعتراف سلطات االحتالل اإلسرائيلي حوالي  العدوانب، حيث سقط خالل اإلسرائيليين لمبدأ التناس

 منزل تدميراً  280ودمر  28000فلسطيني وجرح حوالي  600قتل أكثر من حين  ص فياشخأ 5وجرح 
، وتجب اإلشارة )6(بدأ القصف اإلسرائيليتاريخ منزل للتدمير الجزئي من  4000، كما تعرض حوالي كامالً 

أفراد المقاومة، بل استهدفت منذ اللحظة  والأعمال القصف كما هو ثابت ّلْم تستهدف العسكريين  إلى أنّ 

                                                           

الطبع محفوظة للمركز، الطبعة حقوق ، 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)اإلنسان حقوق يني لراجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسط )1(
   .03، ص المرجع السابققدورة فارس،  :أنظر أيضا .17ص  ،2003األولى، غزة، نشر في أبريل 

اإلنسان، حقوق ز القاهرة لدراسات الفلسطيني، مرك شعبتقرير المصير للحق عن دفاعًا عصام الدين محمد حسن، يوميات انتفاضة األقصى  )2(
   .231، ص 2000القاهرة،  ،)ط.د(
بين استراتيجيات التدمير وأوهام السالم، ترجمة رندة بعث ورشا الصباغ، دار الفكر،  1948حرب  إنهاءتانيا راينهارت، إسرائيل فلسطين سبل  )3(

   .149، ص 2004الطبعة األولى، دمشق، 
  .03السابق، ص  المرجع، خالد أحمد عثمان )4(
   .8ص  ، المرجع السابق،»شرعيال دفاعالعدوان اإلسرائيلي على غزة وذريعة ال« إدريس لكريني،  )5(
  .28 ، ص2007دار العلوم، الجزائر،  ،)ط.د( ،)التطور واألشخاص( الدوليعبد الرحمن لحرش، المجتمع  )6(
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 12سوى  تمّثلاألولى السكان المدنيين، بدليل أّن نسبة أفراد المقاومة من مجمل الضحايا اّلذين سقطوا ال 
%)1(.  

 إذْ ، يوما 51الذي استمر  2014جويلية  7إثر العدوان اإلسرائيلي على غزة في هذا ثبت أيضًا 
بما في  دوليةالفلسطينية واإلسرائيلية وال اإلنسانوق حقات منظموثقها المركز الفلسطيني و  التيتدل الشواهد 

ات ولممثلي منظمشهود العيان والتحقيقات، وكذلك المراقبة الميدانية لتلك الالذلك الكم الضخم من إفادات 
 يين أّن قوات االحتالل اإلسرائيلي ّلْم تراعدوليالوغيرهم من المبعوثين  األمم المتحدة ةوسائل اإلعالم وهيئ

 الفلسطينيين مّما زاد من عدد الضحايا المدنيين، )2(ةعسكريمبدأي التناسب والتمييز في معظم عملياتها ال
، ففي والمساجد والمؤسسات والطرقات المنشآتخاصة منازل المدنيين و  الممتلكات ووسع نطاق تدمير

وظفتها قوات االحتالل مع حجم خطر أفراد المقاومة الفلسطينية،  التيالقوة معظم عملياتها ّلْم يتناسب حجم 
، فقد واضح بحياة المدنيين الفلسطينيين اكتراثعدم  يدل علىتمييز  ما كان الّرد عشوائيا وبدون وكثيراً 

إلى  أّدتليابس دون تمييز و تعرض قطاع غزة إلى حرب استهدفت البشر والحجر وأحرقت األخضر وا
  .)3(تدمير قطاع الخدمات

أّن إسرائيل تتجاهل  دوليال ُيـؤكد لّنا الواقع؛ إْذ دوليالشرط إبالغ مجلس األمن  إسرائيل ّلْم تراعي يوما .5
ضد  تّتخذها التيها بإبالغ مجلس األمن بالتدابير نفسفال تكلف  من الميثاق) 51(الوارد في المادة  الشرط
ه إحدى تقدمبناء على طلب  دائماً حيث يتدخل مجلس األمن  ،)4(ان الفلسطينيين في األراضي المحتلةالسك

 أال الفلسطينيين؛ضد  على ضرورة الطلب من إسرائيل بوقف العنف صباً ناألعضاء، ويكون النقاش م دولال

                                                           

، 2009فبراير  18بتاريخ  ،سويس أنفو، »ة لمحاسبة إسرائيل على أعمالها في غزةالتوجه إلي الجمعية العامة لألمم المتحد« محمد شريف،  )1(
  :منشور على الموقع االلكتروني التالي، )ت.د(

http://www.swissinfo.org/ara/front.h...62226000&ty=st 
  .43ص ،المرجع السابقعماد عمر أبو الرب،  )2( 
مسجدًا بصورة  73مليون دوالر، فيما تم تدمير  50وزارة األوقاف أن الخسائر التي لحقت بالمساجد والمؤسسات الدينية خالل العدوان بلغت أكدت  )3(

تنمية واألعمار خسائر قطاع الطاقة في غزة، بناء ، كما قدر الفريق الهندسي في المجلس االقتصادي الفلسطيني للجزئيشكل مسجد ب 197كلية و
مليون دوالر موزعة بين شركة توزيع الكهرباء وبين  54ه لجنة متابعة وحصر الدمار ب تعدفي تقرير حول خسائر قطاع الطاقة الذي أ وردّ على ما 

ا يعتبر قطاع اإلسكان من أكبر القطاعات التي تضررت من كم. محطة توليد الكهرباء، كما يوضح التقرير أن العدوان دمر من شبكات البنية التحتية
إلى تدمير ما يزيد هن  أّدىمباشر، مما شكل تلك الحرب، حيث أنه ومنذ اليوم األول للحرب تعمد االحتالل اإلسرائيلي استهداف منازل المواطنين وب

وحدة سكنية أصيبت بضرر جزئي  45000حة للسكن ووحدة حيث أصبحت غير صال 8600كلي وتضرر ما يزيد عن شكل وحدة سكنية ب 10000
  .بسيط

الجرف "عملية  -" العصف المأكول"قطاع غزة، عملية  العدوان اإلسرائيلي على): 22(رقم ملف معلومات  :لالطالع على المزيد من المعلومات راجع
 - 77ص  ،2015لبنان، –مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت قسم األرشيف والمعلومات بإعداد  ،26/8/2014 – 7/7/2014" الصامد

78.  
(4) François Heisbourg, op-cit, p 57. 
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 إلصدارفي النهاية األمن  س؛ مّما يضطر مجل)1(غير عابئة بأحد ةعسكريأّن إسرائيل تستمر في أعمالها ال
  .)2(اإلسرائيلية ةعسكريللعمليات الحد  قرار يطالب بوضع

يتوّلى فيها مجلس  التيمنذ اللحظة  توّقفي –كما سبق بيانه  - الشرعي دفاعفي ال حقكما أّن ال        
 توّقفسرائيل ّلْم سواء بمجرد االنعقاد أو بصدور قرار من قبله، غير أّن إ مسلحاألمن النظر في النزاع ال

بعد تدخل مجلس األمن ومطالبته ألطراف النزاع بالوقف الفوري حتى ، )3(على فلسطينمّرة كل  عدوانها في
حد  يصدرها مجلس األمن لوضع التيصياع للقرارات نترفض االمّرة كل  في، بل ةعسكريللعمليات ال

  .)4(ألعمال العنف
 هاعملياتف غير متوافرة لدى إسرائيل، نفسعن ال دفاعال حقشروط أّن  ،مما سبق يظهر لّنا

ميثاق األمم من  )51( مع مضمون وأهداف المادة ال لبس فيهاتتنافى بصورة الفلسطينيين ضد  ةعسكريال
 دفاعال حقا تمارس في إطاره أنه عيلإلقليم اّلذي تد لحتالاهذه الدولة تعتبر دولة ألّن  وذلك المتحدة،
كأداة إلدامة االستعمار واالحتالل  نفسعن ال دفاعالقانونية ممارسة ال ناحيةمن ال وليس متصورا ،)5(الشرعي
 ضمن ندرجيعدوان واضح ها هي عملياتأّن بل  ،)6(ا في تقرير مصيرهاهحقمن ممارسة  شعوبولمنع ال

لين ؤو المسوالمطالبة بعرض  دوليةالوما تصاعد االحتجاجات  دوليال اإلرهاب الجريمة الدولية بما في ذلك
عن  دفاعفي ال حقال؛ فإّن في المقابل ،)7(دليل على عدم مشروعيتها أال دوليةالأمام المحكمة الجنائية 

من االحتالل  تحرروال هإلى تقرير مصير  ىألنه يسع في مواجهة إسرائيل الفلسطيني شعبلل حقهو  نفسال
  .اإلسرائيلي

  

  

  

  

                                                           

  .84 ، صالمرجع السابقمحمد خليل الموسى،  )1(
   .336 -335ص المرجع السابق، مصطفى يوسف اللداوي،  )2(
  .217ص ، المرجع السابقفيرا جوالند دباس،  )3(
  .2، المرجع السابق، ص »كيف تبرر إسرائيل جرائمها في غزة؟... العقابيدفاع الشرعي ال نظرية غريبة اسمها «عبد اهللا االشعل،  )4(
، منشور على 2010/03/12، بتاريخ منتديات ستار تايمز، »داحضة نفسعن الدفاع الشرعي بال الحجة الصهيونية« محسن عبد المقصود،  )5(

 :الموقع االلكتروني التالي
http://www.startimes.com/f.aspx?t=22399790  

  .84 محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )6(
  . 09، ص المرجع السابق، »شرعيلا دفاعالعدوان اإلسرائيلي على غزة وذريعة ال« إدريس لكريني،  )7(
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  الثاني مطلبال

  الفلسطيني شعبالضد  الممارسات اإلرهابية اإلسرائيلية

 شعبالضد  اإلسرائيلية تكييف الممارسات دوليالبلمحة سريعة يحاول بها أي مختص في القانون 
ووقائعه، فسلطات االحتالل أشكاله واضح صورة إرهاب الدولة بأبشع  شكليبرز أمامه ب الفلسطيني

 شعبرسميا في مواجهة ال اإلسرائيلي ومنذ دخولها فلسطين، بل قبل ذلك مارست ومازالت تمارس إرهاباً 
الفلسطيني إلى الفترة السابقة  شعبالممارسات اإلرهابية اإلسرائيلية في مواجهة التلك ترجع ، و )1(الفلسطيني

ية عتوسال اإلسرائيليةأكبر وأوسع مع الحروب العدوانية  شكلتصاعد بأنه  غير ،على احتالل فلسطين
  .2008، 2000، 1996و 1993، 1982، 1973، 1967، 1948األعوام  خاللواالستيطانية 

حيث استغلت  2001سبتمبر  11تلت أحداث  التيمع الفترة ة تلك الممارسات بشاع ازدادت
؛ فقد أصبح سياسة )2(الفلسطيني شعبأكثر في مواجهة ال اإلرهابية إسرائيل هذه األحداث لتصعد ممارساتها

يتسم به اإلرهاب اإلسرائيلي واحتالله المرتبة األولى عن وباإلضافة إلى التفرد والتميز اّلذي  ،حكومية معلنة
فرد أيضًا بأّنه إرهاب يمارس نها؛ فإّنه يتميز وينفسسوى إسرائيل  اوتجاوزه اجدارة لن يستطيع أحد تحطيمه

ق، يالدرجة من الكفاءة وبأعلى درجة من التنس نفسسواء وعلى حد  على مستوطنينالالحكومة و قبل من 
أبشع تمثيل والحكومة بجثثهم يذبحونهم ويمثلون  مستوطنيناألبرياء بالدبابات وال حقرائيلية تسفالحكومة اإلس

  .)3(تدكهم بالقنابل والصواريخ
 نظامعليها ال مقدأ التيفي أّن الوقائع اإلرهابية  تمّثلت ،من مالحظة هامة البدفي هذا الصدد 

 ،المجلدات لن تسعهاحتى دراسة واحدة، بل اإلسرائيلي تفوق أي حصر أو إحصاء وال يمكن جمعها في 
  :ولهذا سنحاول التعرض إلى أبرز أساليب الممارسات اإلسرائيلية وأكثرها عالقة بدراستنا، فيما يلي

  واالستهداف المتعمد للمدنيين واإلبادة الجماعيةالقتل  :الفرع األول
صورة وأسلوب، وتفاوتت هذه  اإلرهاب اإلسرائيلي عن طبيعته العدوانية بأكثر من نظامعبر ال

لجأت إسرائيل إلى الحروب بمختلف أنماطها ؛ فقد األساليب من حيث الحجم والنطاق والـتأثير والنتائج
وهذه اإلجراءات قد تعددت ما بين الحصار والتجويع  ،)4(يةودوأنواعها، كما لجأت إلى االعتداءات الحد

                                                           

   .123، ص 1990، )67(، العدد مجلة الوحدة، »اإلرهاب الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة« عماد جاد،  )1(
، 2002مشق، ، د)16(اتحاد كتاب سوريا، العدد  ،مجلة الفكر السياسيالفلسطيني،  شعبغازي حسين، الجيـش اإلسـرائيلي والهـولـوكـوسـت على ال )2(

  .247ص 
  .60المرجع السابق، ص أحمد أبو الروس،  )3(
   .163عبد الناصر حريز، المرجع السابق، ص  )4(
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، )1(ألّنه يستهدف الحق في الحياة بشكل مباشر ؛ذه اإلجراءاته عتبر من أشدأّن القتل العمد ي أال والقتل؛
شخصيات عربية وفلسطينية، وارتكبت العديد من ضد  كما قامت بتنفيذ عمليات اغتيال على نطاق واسع

 عرفتها البشرية، وما هذه التيالمذابح وتخصصت وتفننت في إيجاد عصابات إرهابية ارتكبت أبشع المذابح 
  :على النحو التالي ا بشىء من التفصيلسنشير إليه ،)2(وأساليب اإلرهاب اإلسرائيليبعض مظاهر  أال
   قتل واالستهداف المتعمد للمدنيينال: أوالً 

رهاب إلألراضي الفلسطينية امنهجي وثابت منذ احتالل  شكلإسرائيل سياسة القتل العمد ب تعتمدا        
أّن  أال من أّن هذه الجرائم تتم في إطار فردي رغموعلى التصفية عناصر المقاومة، و وترويع الفلسطينيين 

، نتيجة استعمال األسلحة والذخائر )3(تكرار ممارستها يجعلها تتم في صورة تقترب من مذابح القتل الجماعي
وتعريض من يتبقى منهم للمعاناة )4(ًا إلبادة أكبر عدد ممكّن من الفلسطينييندوليوالغازات المحرمة 

؛ مّما يظهر بجالء حقد ووحشية وهمجية الجندي اإلسرائيلي ومعاداته ألبسط المفاهيم اإلنسانية )5(الدائمة
  . دوليةالترسخت في المواثيق  التيوتقاليد وأعراف الحرب 

قوة ، جوبهت الهبة الجماهيرية الفلسطينية ب)6(2000سبتمبر عام  28انتفاضة األقصى في  فخالل
ين من قتل واغتيال ضالمنتفضد  لي، حيث ارتكبت إسرائيل أبشع االعتداءاتشديدة من قبل الجيش اإلسرائي

تاريخ حتى شهيدا، وبلغ عددهم  )53(سقط في األيام الخمسة األولى لالنتفاضة و ، )7(وتصفيات
، كما قامت القوات )8(جريحا )14000(شهيدا، وبلغ عدد الجرحى أكثر من  )544(حوالي  31/7/2001

خارج نطاق القضاء، كما  ةفلسطينيال ةمقاومفردا من أفراد ال )46(التاريخ بإعدام  فسنفي اإلسرائيلية 

                                                           

،مركز دراسات الوحدة )359(العدد  ،الحادية والثالثون عام، المجلة المستقبل العربي، »على حصار قطاع غزة محاكمة إسرائيل« محمد أبو الرب،  )1(
  .58ص  ،2009يناير  العربية،

  .49ص ، المرجع السابق، عصر المقاومة ،طارق فوزي )2(
، ص 2008دار الكتب والوثائق القومية، مصر،  ،)ط.د(اإلنساني،  الدولي، الحماية األمنية للمدنيين تحت االحتالل في القانون محمد أحمد داود )3(

317.   
   .71، ص 2003الم العربي، الطبعة األولى، مؤسسة الرحاب، لبنان، رنا أبو ظهر الرفاعي ومحمد قبيسي، اإلرهاب الصهيوني والس )4(
  .260، ص ، المرجع السابقالفلسطيني شعبغازي حسين، الجيش اإلسرائيلي والهولوكست على ال )5(
) 1282(منهم  ،28/9/2003ولغاية  28/9/2000من  مّدةفلسطينيا؛ أي خالل ال) 2229( بلغ عدد القتلى خالل األعوام الثالثة لالنتفاضة )6(

فلسطيني، بيّنما سقط  )355(وقد استشهد خالل المظاهرات والمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي  ،من قطاع غزة )947( فلسطينيا من الضفة الغربية و
والصواريخ اّلتي فلسطيني، حيث قتلتهم بواسطة الطائرات  )309(خالل عمليات القصف واالجتياح، واستهدفت األجهزة األمنية شهيدًا  )1240(

  .طفال، خالل عمليات استهداف النشطاء الفلسطينيين) 35( من بينهمشهيدًا  )328(بسبب حوادث االغتيال وغيرها المدميين  بلغ عدد وقدتسّببت 
، »ل انتفاضة األقصىالفلسطيني خال شعبالحق دراسة للجرائم اإلسرائيلية المرتكبة ب« ، الدوليموسى جميل قدسي الدويك، اإلرهاب والقانون  )7(

  .05وأيضًا، عبد الرحيم طه، المرجع السابق، . 24المرجع السابق، ص 
 مستقّلة، الهيئة ال)عن الجرائم خالل انتفاضة األقصى الدوليةمسؤولية إسرائيل (اإلنسانية ضد  داود درعاوي، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم )8(
  .59ص. 2001، رام اهللا فلسطين، آوت )24(ية رقم المواطن، سلسلة التقارير القانونحقوق ل



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
284 

وّلْم يسلم الصحفيون  ،)1(آخرون من المدنيين أثناء تنفيذ القوات اإلسرائيلية لعمليات اإلعدام )16( استشهد
المتطرفين أثناء  ينمستوطنوال ومراسلي وكاالت األنباء العالمية والمحلية من بطش القوات اإلسرائيلية

 )45( 2001شهر ماي حتى م بينهحيث بلغت عدد اإلصابات  حداث االنتفاضة،ألتصويرهم وتغطيتهم 
أصيب قد و  ،صحفي ومصور )104( 20/4/2001تاريخ حتى القتلى اإلجمالي وعدد فلسطينيًا صحفيا 

  . )2(منهم بالرصاص الحي وشظايا القنابل )45(
لم والنساء حتى األطفال نجد أّن  ،الفلسطيني شعبالضد  رائم اإلسرائيليةتفاصيل الج في تعمقبال

ذين قتلوا بنيران الجيش اإلسرائيلي عدد األطفال ممن هم دون الخامسة عشر والّ ف ؛يسلموا من تلك الجرائم
 )129(ساء اّلذين قتلوا خالل السنوات الثالث بلغ ّن عدد البنات والنأو فلسطينيًا طفال  )433(بلغ  

قد سجلت حاالت كثيرة أنه  27/11/2000في مؤسسة القـانون  عن ر صد كما أشار تصريح، )3(فلسطينية
متعمد وكانت معظم حاالت القتل تتم  شكلإسرائيليين ب مستوطنيني جنود و أّيد سقط فيها فلسطينيون على

ألعمال الدامية أو قناصة من مسافات قريبة، وبلغت نسبة ابين ي قوات خاصة تسمى المستعر أّيد على
  .)4(%3.5ه نفسمن مجموعات القتل اإلرهابية، حسبما جاء في التقرير بين للمستعر 

 "الفلسطيني وطنيمركز المعلومات ال"جرائم إسرائيل أصدره حول في تقرير إحصائي ورد  ذلكك
الفترة  تلكسقط خالل أنه  جاء فيه ،2003نهاية شهر أوت حتى  2000سبتمبر عام  28خالل الفترة من 

وتجاوز العدد اإلجمالي للجرحى  18طفل دون  )490(م بينهمن فلسطينيًا شهيدًا  )2750(ما يصل إلى 
دون سن السابعة  )170(م بينهمعتقل من  )7389(ألف فلسطيني ووصل عدد المعتقلين إلى نحو  )25(

  .)5(عشر
 ،فلسطين خالل االنتفاضةا التقارير الخاصة بوضع تهوردأ التيبالرجوع إلى األرقام والحقائق 

 شعببال حقكشفت أّن جرعة اإلرهاب اإلسرائيلي هذه المرة كبيرة ومضاعفة وحجم الضرر اّلذي ل
وهذا يفسر لّنا  ،اإلسرائيليالفلسطيني  ّصراعمن مراحل ال الفلسطيني أكبر بكثير من أي مرحلة أخرى سابقة

بفوهة الدبابة، وبقتل  كفـارس عودةي يواجه طفال الطبيعة اإلرهابية واإلجرامية للجيش اإلسرائيلي اّلذ
يوم من كل  أصبح؛ إْذ )6(بقذيفة دبابة ويستهدف تالميذ المدارس واألطفال بالصواريخ "حجو  كإيمان"رضيعة 

                                                           

  .10 ،8 ص ،2000ديسمبر  31المواطن الفلسطيني، حقوق المواطن، حالة حقوق ل مستقّلةالتقرير السنوي السادس، الهيئة الفلسطينية ال )1(
   ).MDE 41/15/ 00( رقم الوثيقة ،2000أكتوبر  ،)ةالمميت قّوةاالستخدام المفرط لل(إسرائيل واألراضي المحتلة،  الدوليةتقرير منظمة العفو  )2(
  . 422 -421ص  المرجع السابق،مصطفى يوسف اللداوي،  )3(
   .175ص المرجع السابق، إحسان أديب مرتضى،  )4(
  .17ص  ،2002 ،)ن.ب.د(دار مصر المحروسة،  ،)ط.د( جهاد عودة، فلسطين وٕارهاب الدولة اإلسرائيلية، )5(
   .385 -384ص  ،المرجع السابقلداوي، مصطفى يوسف ال )6(
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عنفا  أشدّ اإلرهاب اإلسرائيلي،  أشكال أخر من شكاليحمل معه للفلسطينيين  االنتفاضةاأليام التالية على 
  .)1(بيت جدار مهدم أو مصدعكل  أسرة شهيد أو أسير أو جريح وفيكل  وأبلغ أثرا، ففي

إسرائيل سياسة العقوبات الجماعية من خالل إغالق وحصار المدّن والقرى  انتهجت كذلك
، مع إخضاعها مناطق معينة في مدينة الخليل، مثال 1967الفلسطينية بشكل ّلْم يسبق له مثيل منذ عام 

ة اإلسرائيلية، عسكريوالخاضعة للسيطرة ال) H2(خاصة المنطقة المعروفة ب لحظر شبه دائم للتجول، و 
ه تدمير آليات االحتالل اإلسرائيلي لعشرات اآلالف من دونمات األراضي الزراعية كلُيضاف إلى ذلك 

  المشجرة والمثمرة
لية ، ومن ذلك نذكر عم2001سبتمبر  11 هذا اإلرهاب إلى السنوات التالية ألحداث أمتد ذلكك

ة األضخم واألشّد ضراوة عسكريا العملية الأنه ،، حيث وصفت هذه العملية2002السور الواقي في مارس 
المناطق الفلسطينية أكثر من  مختلفحيث أقحمت إسرائيل في  ،1982منذ عملية اجتياح لبنان عام 

الطائرات المروحية ثالثين ألف جندي واستخدمت مختلف أنواع األسلحة الحربية كالطائرات المقاتلة و 
في هذه قوة وقد أبدى الجنود تطرفا كبيرا في استخدامهم لل ،ة والدبابات والمدافع والبنادق اآلليةمختلفال

على حياة الجنود اإلسرائيليين  اً ؛ فقد قتلوا المئات من المدنيين الفلسطينيين اّلذين ال يشكلون خطر العملية
  .كمخيم جنين مثال لتمكينهم من مهاجمة أهداف فلسطينية كدروع بشرية في بعض المناطقهم واستخدمو 

، سالحبال ن المدججونو اإلسرائيلي مستوطنينالة في هذه االعتداءات، العكما ساهم وشارك بصورة ف
 المسلحةغاراتها وحمالتها  تشنو  بالمستوطناتة تجوب المناطق المحيطة مسلحجماعات ت شكلحيث ت

إّن «: القائلة جابوتنسكيهنا مقولة  مستوطنينطينية المجاورة، واستغل العلى سكان المخيمات والقرى الفلس
 مستوطنينمّن ثم؛ فقد حول ال ،»المسلحةالقوة وتموت مع قضية  استيطان ولذا فهي تحياَ  الصهيونية هي

في  الفلسطينيين إليمانهم بدور العنف وا بالتحرش بالمواطنينءوبد ،ةعسكريمنازلهم إلى ما يشبه الثكنات ال
، وقد ساندتهم في ذلك الحكومة اإلسرائيلية )2( تثبيت أركان السيطرة الصهيونية على األراضي الفلسطينية

والداخلية وبكميات هائلة، باإلضافة إلى  دفاعمن وزارتي ال ةعسكريعن طريق مساعدات وٕاعانات مادية و 
  . )3( صنقيام الجيش اإلسرائيلي بتدريبهم على أعمال الرماية والق

                                                           

   .387 ص ،المرجع نفس )1(
  .156عصام مفلح، المرجع السابق، ص  )2(
   .23 ، صالمرجع السابق، )نموذج إسرائيل(هيثم الكيالني، اإلرهاب يؤسس دولة  )3(
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كل  طالت بصورة أو بأخرى التيغير مسبوق في جرائم االحتالل  تصعيداً  2002شهد عام  كما
ضد  ؛ فقد اقترفت قوات االحتالل المزيد من جرائم القتل)1(عائلة وفرد في األراضي الفلسطينية المحتلة

، واستخدمت في )2( )يةسياساالغتياالت ال(المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك جرائم القتل خارج القانون 
وفي معظم األحيان كانت األهداف المقصودة تقع في )3(أنواع األسلحة والعتاد الحربي مختلفعملياتها 

، كما أّن )4(مّما زاد من حجم التدمير وعدد الضحايا من المدنيين ؛مناطق مكتظة بالسكان والمباني السكنية
  .)6(دليل على ذلك أال ، ما هو)5(2004ث في رفح في شهر ماي من عام حد ما

عن سياسة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ورئيس هيئة األركان كل  ما أعلنه ،في هذا المجال نذكر
وهو المصطلح اّلذي تطلقه إسرائيل على جرائم القتل العمد خارج  8/11/2005بتاريخ القتل المستهدف 

لحاق أبشع أنواع إل مّدةر اإلرادة المتعواضح تواف شكلإطار القضاء، وبهذا يكون هذا اإلعالن قد عكس وب
بتاريخ رفضت العليا ّن المحكمة اإلسرائيلية أشريع القتل عند هذا الحد، بل تقف يولم ، األذى بالفلسطينيين

 التيعمليات االغتيال العتراض على مفاده االتعذيب ضد  ته الّلجنة اإلسرائيليةقّدم إلتماساً  14/12/2006
ظر أو ـح استحالة«: ما مفاده فلسطينيين، وجاء في القرار الصادر عن المحكمةال حقل بحتمينفذها ال

 وهذا يعني أّن المشرع اإلسرائيلي أعطى سياسة القتل العمد بعداً  ،»الّسماح كليا بانتهاج سياسة القتل العمد
  .)7(قانونياً 

 خالل الفترة ما "بعملية الرصاص المصبوب" يعّرفأو بما  ث إثر العدوان على غزةحد كما أّن ما
، ًيعتبر من أبشع الحروب وأكثرها فضاعة وٕاجراما وينطبق 2009 جانفي 19إلى  2008 ديسمبر 27بين 

                                                           

عن إصابة أالف آخرين بجراح، وكان فضال  ،شخصان 1019أرواح  2002حصدت الجرائم اّلتي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام  )1(
شخص، وقد سجل هذا العام ارتفاعا في  785من مجموع الضحايا المدنيين اّلذين وصل عددهم إلى  %22.6 طفل؛ أي ما نسبته 178بين الضحايا 

 ،طفالً  93، الذي سقط فيه 2001ة مع عام مقارن 2002خالل عام  %191ي قوات االحتالل بنسبة أّيد عدد الضحايا المدنيين اّلذين سقطوا على
   .2001المفرطة المفضية للموت من قبل قوات االحتالل مقارنة بعام  قّوةوتعكس هذه األرقام التصعيد المطرد في استخدام ال

(2) Shmuel Bar, op-cit, p 25. 
، وقصفت بها منشآت مدنية وشرطية بقنابل عملياتتلك الة في والطائرات المروحي )16-إف(فقد استخدمت الطائرات الحربية المقاتلة من طراز  )3(

  .رطل 2000يصل وزنها إلى 
  .18 -17، المرجع السابق، ص 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR) اإلنسانحقوق راجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني ل )4(
اقتحام طولكرم وقليقلة بتاريخ  بالتوغل في مدينة رام اهللا، ثمّ  2002مارس  29في " اقيالدرع الو "اّلتي أطلق عليها اسم  عسكرّيةبدأت العملية ال )5(
، وفي مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس اقترفت قوات االحتالل 3/4/2002، وجنين ونابلس بتاريخ 2/4/2002، وبيت لحم بتاريخ 1/4/2002

اإلنسان حقوق راجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني ل .ت المنازل السكنيةجرائم واسعة النطاق راح ضحيتها عشرات المدنيين ودمر 
(PCHR) 31  16ص ، 2003الطبع محفوظة للمركز غزة، نشر في أبريل حقوق ، الطبعة األولى، 2002ديسمبر للعام.  

  .142عبد الرحمن أبو النصر، المرجع السابق، ص  )6(
وأثرها على أداء السلطة  2006اإلنسان الفلسطيني خالل عام حقوق اإلنسان حول االنتهاكات اإلسرائيلية لقوق حل مستقّلةتقرير الهيئة ال )7(

  .37ص  ،المرجع السابقعماد عمر أبو الرب، : أنظر أيضا. 30، ص 2007الفلسطينية، رام اهللا، 
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األسلحة المحرمة كقنابل كل  ؛ فقد استعملت إسرائيل خالله)1(موضوعية صفة إرهاب الدولةبكل عليه 
عن أسلحة من  فضالً ، )صاص دم دممثل قنابل الدايم، ور ( سلحة قيد التجارباألالفوسفور األبيض و 

وألقيت أالف األطنان من  ،باتشي والمدفعية الثقيلة والدبابات والزوارق الحربيةمعتاد استعمالها كطائرات األال
  .)2(دوليالالقنابل المنهمرة دون تمييز فوق المدن واألحياء واألبنية، في خرق ال مثيل له للقانوّن 

فلسطينيًا  )1500(ما مجموعه  2009ئيلية على غزة سنة كما استشهد بسبب الحرب اإلسرا
في الضفة الغربية بما في  )33( في قطاع غزة و )1148(م بينه، من )3(برصاص قوات االحتالل ونيرانه

قائمة  جانفيامرأة؛ فقد تصدر شهر  )126( وسنة  18دون سن  )473(الشهداء ضمن  ذلك القدس، وكان
العربي اإلسرائيلي منذ  ّصراعأكثر الشهور دموية في تاريخ ال عديلذلك فهو شهيدًا  )1076(األشهر بواقع 

وجزءًا كبيرًا من البنية التحتية  ،كما دمرت إسرائيل خالله آالف البيوت والمنشآت المدنية، )4( 1967عام 
المحلية  في عشرات التقارير القانونيةورد  ًا؛ كمادوليومرافق المياه والبيئة، واستخدمت أسلحة محرمة 

 2012 لسنة نوفمبروكذلك عدوان  ،"تقرير لجنة جولدستون"وعلى رأسها التقرير المعروف باسم  دوليةوال
تهدف أمالكهم ودمر المدنيين كما اسبين  إال أنه أوقع خسائر في األرواح ،طويلة مّدةلم يستمر ل الذي

  .)5(والمنشآت المدنيةعشرات البيوت 
أكثر من استشهاد  2014 جويلية 7بدأ فعليًا يوم اّلذي  على غزةئيلي عن العدوان اإلسرانتج كذلك 

من الطواقم  )23( بينهن أكثر من أربعين مسنة، و امرأة )302( ال وطف )530(بينهم فلسطينيًا  )2175(
 األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين من موظفي وكالة )11(صحفيا و )16(الطبية و

) 2101(طفًال و )3303( طفالاألمن  معظمهم جريحفلسطينيًا  )10870(، وبلغ عدد الجرحى )األونروا(

                                                           

آخرين، وقد ازداد  )4336(امرأة وٕاصابة  )111(طفال و )281(مدنيا و )895(فلسطينيا على األغلب من بينهم  )1285(أسفرت عن استشهاد  )1(
 ،مجدي كامل: للمزيد عن هذا الموضوع راجع. )5450(والجرحى إلى  )1328(عدد شهداء غزة جراء العدوان اإلسرائيلي على القطاع إلى 

   .06، ص 2010دمشق،  -هرة، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، القاالواحد والعشرين هيروشيما القرن-هولوكوست غزة
في حركة التجدد " برنامج الندوات حول السياسات العامة"نسيب لحود، األبعاد اإلقليمية للعدوان على غزة، محاضرة ألقيت في الندوة اّلتي نظمها  )2(

   .01، ص 2009 جانفي 24بتاريخ  الديمقراطي
، نشرة دورية تصدر عن الحركة الثقافية االجتماعية، )44(، العدد أبناء الوطن، »طينيةية على الساحة الفلسسياسالتطورات ال« أبو أحمد فؤاد،  )3(

   .06، ص 2009نوفمبر 
لبنان،  -محسن محمد صالح، الطبعة األولى، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت تحرير، 2009 عامالتقرير االستراتيجي الفلسطيني ل )4(

  .107، ص 2010
ديسمبر  2 ، بتاريخدوليدراسة في القانون الجنائي ال :الجرائم وآليات المساءلة القانونية: ، العدوان المستمر على قطاع غزة موسى أبو عيدعبد اهللا )5(

  :مركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتموقع  لالطالع على الدراسة. 02ص ، 2014
http://www.alzaytouna.net/permalink/83340.html 
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 المفرطة المفضية إلى الموتالقوة لمئات األدلة الموثقة استخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي  وفقاً و  ،)1( امرأة
  .)2(تهديد لحياة تلك القوات المدنيين الفلسطينيين في ظروف ال تُبرر مثل هذا االستخدام ودون أّن ينشأضد 

القتل العمد من المخالفات الجسيمة  عديمن جرائم الحرب، كما تعُد  ،السابقة القتل أّن أعمالشك  ال
كما أّن  ،)147(و )146( مادتينال الخاصة بحماية المدنيين وتحديداً  1949التفاقية جنيف الرابعة لعام 

  . 1977األول لعام  البروتوكولمن ) أ/79(مهاجمة الصحفيين انتهاك ألحكام المادة 
  الفلسطيني شعباإلبادة الجماعية لل: ثانياً 

ويشمل  ،اإلبادة الجماعيةوسيلة استعملت إسرائيل في تثبيت كيانها منذ بداية احتاللها لفلسطين 
ع سياسة مفهوم اإلبادة الجماعية ارتكاب المجازر الجماعية والحروب العدوانية وتدمير القرى والمدن وٕاتبا

 تحريرال منظمةمن توقيع قيادة  رغموعلى ال، )3(التصفية الجسدية بأحداث الطائرات والصواريخ األمريكية
أّن اإلبادة الجماعية مازالت هي العنصر المسيطر على ممارسات الحكومة  أال ،أوسلو الفلسطينية التفاق

 شعبال في مواجهة ة سياسة رسمية علنيةتّتخذ من اإلرهاب واإلبادة الجماعي التيوالجيش اإلسرائيلي 
وٕاذا كانت هناك أحداث كبرى ووقائع جلية من وقت ألخر تكشف بشاعة هذا  ؛)4(الوسائل كاّفةالفلسطيني ب

مستمرة  يةنظامث في دير ياسين، كفر قاسم، صبرا وشاتيال؛ فإّن هناك سياسة صهيونية حد اإلرهاب مثلما
  .)5(ة من أعمال القمع واإلرهابتتشابك حلقاتها لتفرز شبكة متكامل

إبادة الفلسطينيين وٕاجبارهم على إخالء  يهدف إلىأّن لدى إسرائيل مخطط أساسي  ه يوضح،كلهذا 
، 2005منذ أوائل عام  اتخذ قد وٕابادتهاومّن الواضح أيضًا أّن مخطط إحراق غزة  ،ي المحتلةضااألر 

 التيإسرائيل من قطاع غزة، ثّم اتخاذ الخطوات التالية وبدأ التنفيذ بانسحاب  ،شارونووضع لمساته األخيرة 
ُرّبما قبل  ،برنامج كان جاهزاً الأّن  تأكد ،ّن التصريحات اإلسرائيليةأبل ، 2008عام إلى أحداث غزة  أّدت

بدء التهدئة وهذا يدحض ما قيل من أّن رفض الفصائل تجديد التهدئة هو ما دفع إسرائيل إلى اإلعداد 
  . ادةلبرنامج اإلب

                                                           

العدوان ): 22(ملف معلومات : أنظر أيضا .02المرجع السابق، ص جريحا،  8350وشهيدًا  26/1443غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ ريرتق )1(
قسم األرشيف والمعلومات إعداد  26/8/2014 – 7/7/2014" الجرف الصامد"عملية  -" العصف المأكول"لى قطاع غزة، عملية اإلسرائيلي ع

  .76ص  ،2015لبنان، –مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت ب
 – 7/7/2014" الجرف الصامد"عملية  -" العصف المأكول"العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية ): 22( رقمملف معلومات  )2(

  .76ص  ،المرجع السابق ،26/8/2014

يوليو  31، المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في »جريح 8100وشهيدًا  25/1395غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ«: تقرير بعنوان: أنظر أيضا
2014.   

(3)  Bernard Ravenel, op-cit, p 93. 
   .8لمرجع السابق، ص المقاومة والعمليات االستشهادية، ا شرعيةغازي حسين، االحتالل اإلسرائيلي و  )4(
   .123، ص المرجع السابق، »اإلرهاب الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة« عماد جاد،  )5(
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ذين شاركوا في العدوان على الّ  عترافات عدد من جنود االحتالل اإلسرائيليانذكر  ،في هذا اإلطار
شهيد وآالف الجرحى  )1300(يوما وراح ضحيته أكثر من  22اّلذي استمر  2008ديسمبر 27غزة في 

كما ظهر االتجاه نحو  ،)1(بأنهم حاولوا إبادة المدنيين الفلسطينيين ،العبرية صحيفة هآرتسظهرت في  التي
عشوائي  شكلقصفت المدفعية اإلسرائيلية ب جويلية 20ففي ، 2014جويلية  7ثر عدوان إة سياسال نفس

وبحدود ، )2(قتيًال ومئات الجرحى من المدنيين )60(وعنيف حي الشجاعية شرق غزة وسقط أكثر من 
إلى مقتل  أّدىالسكنية بمنطقة الرمال و الساعة السابعة مساء قصفت الطائرات اإلسرائيلية إحدى الشقق 

  .)3(مدنيين تسعة
  اً جسدي تهتصفيو  الفلسطيني شعبسياسة قمع وٕارهاب الإتباع  :ثالثاً 

الفلسطيني باألرض الفلسطينية،  شعبأبناء ال ةمحكمة تهدف إلى فصم عالقإسرائيلية هناك سياسة 
ة للجانب دعمل الديمغرافية في إفراز نتائجها المة وكثافة السيما مع استمرار العوامحد ةسياسوتزداد هذه ال

في طرد الفلسطينيين خارج  توّسعة اإلرهابية اإلسرائيلية ّتعمل من خالل السياسومن هنا فال ،الفلسطيني
ومع اندالع  األرض المحتلة وذلك بتصعيد أعمال القمع واإلرهاب اّلذي يزداد ضحاياه يوما بعد أخر

 28انتفاضة األقصى المبارك في بعدها و  1987عام  ديسمبر 9ينية األولى في ية الفلسطشعباالنتفاضة ال
ت تحّولالفلسطيني و  شعبأبناء الضد  أعمال القمع واإلرهاب اإلسرائيلي تعدتصا ،2000سبتمبر عام 

األطفال والشباب اّلذين تتكون ضد  األحداث إلى ما يشبه حربا ضروس تقودها آلة الحرب اإلسرائيلية
  .من الحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة المصنعة يدويا أسلحتهم

 حيثتصرفات همجية في مواجهة شباب االنتفاضة؛ ة عدعن كشفت سلوكيات جنود االحتالل فقد 
قائد  عمرام ميسناعوحدات تقوم بارتكاب أعمال وصفها بلحجارة المنتفضين اإلسرائيلية لقوات ت اتصد

ا أعمال قذرة ودنيئة ومن قبيل هذه األعمال إطالق الرصاص الحي أنه المنطقة الوسطى في استقالته
والمطاطي على المنتفضين، استخدام الغازات السامة، صلب الشبان العرب على واجهات العربات المدرعة 

باستخدام راجمات آلية تقذف كميات الموت حتى اإلسرائيلية، واقتحام المظاهرات والضرب والرجم بالحجارة 
  .أحياء همحو المتظاهرين وتعمل آليا على دفنهائلة ن

 وضعه تم ،كما أدخل الجيش اإلسرائيلي برنامجا للتدريب على مقاومة المظاهرات واإلضرابات
دان شومرون   وهو البرنامج اّلذي أطلق عليه رئيس األركان الجنرال ،برامج التدريب األساسية للجيشضمن 

                                                           

، إشراف شبكة العمل األردنية للخدمات اإلنسانية، )2009-2008غزة (أكرم شمس الدين الخطيب ومروان بشير وزين أكرم الخطيب، الوثيقة  )1(
  .167، ص 2009شمية، بالمملكة األردنية الها

  .2014يوليو  20صحيفة الحياة، نشر في  ،قتيالً  60غزة تتواصل وسقوط أكثر من  مجزرة حي الشجاعية في )2(
   .2014 يوليو 20شبكة فلسطين لألنباء، نشر في  ،هداء جدد جراء قصف بالطائرات استهدف شقة في حي الرمالش )3(
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بين  إسحاق رااإلسرائيلي آنذاك  دفاعوزير ال قّرره نفسوفي الوقت ، "لتدريب على األعمال الشاذةابرنامج "

السماح لجنود االحتالل بإطالق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين، وذلك في إطار سياسته 
وقد أسفرت هذه األعمال اإلرهابية منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى في  ،"بتكسير العظام"المعروفة 

أالف  )6(ألف جريح و )46(وشهيدًا  )936(عن سقوط  1989منتصف سبتمبر حتى و  9/12/1987
  .)1(اً دوليأالف حالة إجهاض بسبب استخدام الغازات المحرمة  )6(ق وامع

استهداف الطائرات اإلسرائيلية  2014عام منذ اليوم األول من الحرب على غزة  اكان واضحكما 
إحدى هذه فمثال ، )2(حركات المقاومةضد  راء عقابي وتحريض السكانلمنازل المدنيين بقصد تدميرها كإج

إلى مقتل سبعة أشخاص وأصيب  أّدتبيت يعود لعائلة كوارع في مدينة خان يونس و  تالغارات استهدف
  .مدنيين جراء استهداف منزل يعود لعائلة حمد في بلدة بيت حانون )6(ما قتل بينآخرون،  )28(

هو  المسلحةأّن قصف بيوت عائالت أعضاء التنظيمات الفلسطينية  ،)3(بتسيلم منظمةاعتبرت وقد 
قتلوا جراء فلسطينيًا  )52(أّن  منظمةيوليو ذكرت ال 13يوم حتى ، و دوليالاإلنساني  انتهاك للقانون

قتلى في عائلة الأّن عدد  منظمةوذكرت ال ،امرأة )12(قاصرًا و )19(م بينهعتداءات على البيوت من اال
قتلى، عائلة  )4(قتلى، عائلة نواصرة  ()4قتلى، عائلة المصري  )3(قتلى، وعائلة ملكة  )8(كوارع كان

الجيش  ، كذلك قامقتلى )6(قتلى، عائلة حمد  )17(قتلى، عائلة البطش  )5(قتلى، عائلة غنام  )8(الحاج 
 2014جويلية  30يوم طال حتى  أماكّن تواجد المدنيين،قصف بالصهيوني 

من  جريح 400وأكثر من فلسطينيًا قتيًال  )129(؛ فقد سقط هذا اليوم األونروا ومدارس المساجد قصفه
    .)4(المدنيين

كما كشف شهود عيان وسكان محليون عن إقدام قوات االحتالل على إعدام عدد كبير من 
الجيش أن  العربي قدسلجريدة اشهود ل، وقال 4/4/201ة يوم غز  المواطنين شرق رفح جنوب قطاع

بها في ظل  مقدمنزله في المناطق التي تبمن بقي كل  في مواجهة بتنفيذ عمليات إعدامقام اإلسرائيلي 
ت مصادر طبية فلسطينية أن عدد كبير أكد، و مالقصف المدفعي والجوي وذلك بإطالق النار على رؤوسه

                                                           

  .155ص  ،المرجع السابقعصام مفلح،  )1(
جويلية  10 ، نيويورك،)4324(العدد ، هيومن رايتس ووتشمنظمة ، »بدو أّنها عقاب جماعيالغارات اإلسرائيلية على المنازل ي «:تقريرأنظر  )2(

2014. 
اإلنسان في األراضي المركز اإلسرائيلي للمعلومات عن حقوق "، تصف نفسها بأنها إسرائيلية منظمة غير حكوميةهي  )ְ*ֶצֶלם( بتسيلممنظمة )3(

علنت ، أكنيست، وأعضاء صحافيون، أكاديميون، محامونعلى يد أشخاص إسرائيليين ذوي تأثير، بما فيهم  1989 فبراير 3أقيمت في ". المحتلة
تقوم المنظمة بانتقاد و ، األراضي المحتلةفي  حقوق اإلنسانالمنظمة أن أهدافها هي توثيق وتثقيف الجمهور اإلسرائيلي حول االعتداءات على 

الطرف خروقات حقوق اإلنسان التي تتم في األراضي المحتلة الموجهة ضد الفلسطينيين أو اإلسرائيليين، ولكن دراساتها تتطرق إلى االعتداء على 
  .الفلسطيني فقط

  .2014يوليو   31اإلذاعة الجزائرية، ،شهيدا 1363من العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى  24ـ ارتفاع حصيلة اليوم ال: مراسل اإلذاعة )4(
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شالها من شرق رفح من خالل المواطنين كانت مصابة برصاص في الرأس ولم من الجثث التي تم انت
 .)1(يستشهدوا جراء القصف

أذى وٕاصابات شديدة بالفلسطينيين، تلحق  التيفرط القوات اإلسرائيلية في استخدام األسلحة ت كما
يق من رصاص حي، ورصاص معدني مغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، كما استخدمت في تفر 

للرصاص المتفجر من نوع  كاستخدامهاًا، دوليالمتظاهرين الفلسطينيين كثيرا من أنواع األسلحة المحرمة 
 التينوعية اإلصابات فاّلذي ينفجر داخل الجسم ملحقا أضرارا كبيرة بأعضاء الجسم الداخلية، ) دمدم(

حيث تركزت هذه اإلصابات في  ألحقت بالفلسطينيين، تعكس نية قوات االحتالل بإصابتهم إصابات قاتلة،
لم تتوان قوات االحتالل عن استخدام الدبابات والرشاشات ، ف)2(والصدر األجزاء العلوية من الجسم كالرأس

العديد من المدنيين، حيث ّلْم تستطع قتل وتشويه إلى  أّدىالثقيلة في مواجهتها مع الفلسطينيين؛ مّما 
في ) 16-إف(دمت القوات اإلسرائيلية طائراتها الحربية من نوع ، كما استخ)3(عائالتهم معرفتهم بسهولة

بحقّن أطفال االنتفاضة األولى بفيروس  تماق، كذلك )4(قصف مراكز الشرطة الفلسطينية في رام اهللا ونابلس
العربي ومنع  اإلنسان المقاومة للتخلص من  أفرادًا على دوليوٕاجراء التجارب الطبية المحرمة ، االيدز
  .)5(تكاثره

السويدية  )Aftonbladet( جريدة أفتونبالديت، كشفت 2009في أوت أنه  تجدر اإلشارة إلى
عن قيام سلطات االحتالل بسرقة  )Donald Boström( دونالد بوسترومتقرير للصحفي السويدي  بموجب

أشار إلى التقرير شهادات عائلة فلسطينية، كما  نتضمأعضاء داخلية لشهداء فلسطينيين بعد تصفيتهم و 
وفي ذات  ؛)6(األمم المتحدة تتحدث عن شبهات حول سرقة أعضاء شهداء فلسطينيينبشهادات موظفين 

الشرعي  للطب اإلسرائيلي معهد أبو كبيرنقال عن مدير  ،السياق كشفت القناة الثانية بالتلفزيون اإلسرائيلي
جثة كل  رقع جلدية أسفل الظهر من أّن الجيش اإلسرائيلي عمد في تسعينيات القرن الماضي إلى انتزاع

                                                           

 – 7/7/2014" الجرف الصامد"عملية  -" العصف المأكول"العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية ): 22( رقمملف معلومات  )1(
  .96ص  ،المرجع السابق ،26/8/2014

، مجلة دراسات إستراتيجية، »واجهةوآليات الم... في القرن الحادي والعشرين األساليب الدولياإلرهاب «وأحمد ثابت الذيب، شك أشرف محمد ك )2(
  .36 ص ،2001ديسمبر ، الكويت، الثانية عامال ،)6( المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية، العدد

ا في قطاع غزة، حيث حطمت الطلقات وجهه ورأسه من الخلف فظّلت امكما حصل مع الشهيد عماد خليل الرفاعي، البالغ من العمر عشرين ع )3(
المواطن الفلسطيني، حقوق التقرير السنوي السادس حول  ،م4/10/2000ساعات متأخرة من ليل عدة مدينة غزة لبجهولة في مستشفى الشفاء جثته م

  .70ص 
  .68 صالمرجع السابق، داود درعاوي،  )4(
   :الموقع التالي، )ت.د( ،م2012يسان ن 28 بتاريخ ،شبكة البصرة، »الدوليالتفريق بين المقاومة واإلرهاب في القانون « غازي حسين،  )5(

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm 
   .108 -107، المرجع السابق، ص 2009 عامالتقرير االستراتيجي الفلسطيني ل )6(
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تصل إلى المعهد وبدون موافقة العائلة وتم تحويل هذه الرقع لجنود في الجيش تعرضوا إلصابات أو 
  .من عيون موتى نقلت جثثهم إلى المعهد التقرير المذكور أّن قرنيات أخذتحروق، وجاء في 

خاصة  1949سيمة التفاقيات جنيف لعام من المخالفات الجتعُد  ،أّن جميع األفعال السابقةشك ال 
جعلت تعمد إحداث معاناة شديدة أو أضرار خطيرة بالصحة من المخالفات الجسيمة،  التي )147(المادة 

جرائم حرب، كذلك  1977البروتوكول اإلضافي األول لعام من  )85/5(للمادة  وفقاً وتعتبر تلك المخالفات 
من جرائم الحرب تعمد  1998لعام  دوليةالساسي للمحكمة الجنائية األ نظامالمن  )3/أ/8(المادة  اعتبرت

  .)1(إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة

  الفلسطيني شعبال حقاإلسرائيلية ب االغتياالتالمذابح و  :الفرع الثاني

وفلسطينية، وارتكبت شخصيات عربية ضد  بتنفيذ عمليات اغتيال على نطاق واسع إسرائيلقامت          
 التيوتخصصت وتفننت في إيجاد عصابات إرهابية ارتكبت أبشع المذابح  والمجازر العديد من المذابح

  :، نذكر البعض منها على النحو التالي)2(عرفتها البشرية
  الفلسطيني شعبال حقالمذابح والمجازر اإلسرائيلية ب :أوالً 

استخدمتها إسرائيل إلرهاب الفلسطينيين  التيواألولى  كانت المذابح وال تزال الوسيلة الرئيسية
هذين الخيارين بين مغادرة األرض والوطن، و  ماإ وٕابادة و  مواجهة الموت قتالً  ماإخيارين؛ بين  ووضعهم
تمت كلها لتحقيق هدف واحد هو إبادة  التيو  ،الفلسطيني لسلسلة متواصلة من المذابح شعبتعرض ال

صبرا وشاتيال عام و  ،1981وٕاذا كانت مذابح الفاكهاني عام  ،)3(جسديا الفلسطيني وتصفيته شعبال
الفلسطيني  شعبقد استهدفت التصفية الجسدية للمقاومة الفلسطينية وال 1996، ومذبحة قانا عام )4(1982

 1994الخليل عام  مذبحةو  1956، وكفر قاسم عام )5(1948في الخارج؛ فإّن مذبحة دير ياسين عام 
الفلسطيني وتهجير من ّلْم تطلهم  شعباستهدفت التصفية الجسدية لل ،2002م جنين عام ومذبحة مخي

بيت  إسرائيلكما حولت  ،)6(المذابح من أرضهم ودفعهم لمغادرة البالد عن طريق بث الرعب في نفوسهم

                                                           

  .71 صالمرجع السابق، درعاوي،  داود )1(
  .49ص ، المرجع السابق، عصر المقاومة ،طارق فوزي )2(
   .94 - 93ص  ،المرجع السابق، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، الدوليجمال زايد هالل أبو العين، اإلرهاب وأحكام القانون  )3(

(4)  Yehuda Blum, Permanent Representative of Israel, at UN Security Council, 5 June 1982. Security Council 
Official Records, 2374th meeting, The Security Council unanimously demanded an end to all military activities 
and a withdrawal of Israeli forces from Lebanon in Resolutions 508 and 509 of 5 and 6 June 1982, p 7. 

 235إلى استشهاد  أّدتالعصابات الصهيونية أرغون وأشتيرن اّلتي  حيث فوجئ سكان قرية دير ياسين بهجوم ،1948أفريل  9مساء  ارتكبت  (5)
، باإلضافة من ثيابهن وطافوا بهن في الشوارعا بقي على قيد الحياة من الّنساء؛ فقد جردوهن ؛ أمامالّنساء واألطفال ومثلوا بأجسادشخصا من بينهم 

 ،، ترجمة عياد عيد»أيلول 11ببت اإلرهاب اإلسرائيلي والخيانة األمريكية في هجوم كيف تس« ، ديفيد ديوك: أنظر أيضا: أنظر .إلى االعتداء عليهن
  .185، المرجع السابق، ص محمد وليد أحمد جرادي :وأيضا .75ص ، 2002-2001، خريف شتاء )15(العدد  ،الفكر السياسيمجلة 

   .412أسامة حسين محي الدين، المرجع السابق، ص  )6(
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ا القتلى ال والخليل والضفة الغربية وغيرها من المدن الفلسطينية إلى مقابر تسقط فيهالحم وغزة وبيت ج
ون ما يفعلون، فهم يقتلون ال فيعر كانوا  ها، ومما يثير االنتباه في هذه المذابح أّن منفذي)1(الفلسطينيين

  .)2(يقاتلون الفلسطينيين
اليهود وأكثرهم عداء للعرب والفلسطينيين، بل  أشدّ اإلسرائيلي ينتخب  شعبالمثير للسخرية أّن الو 

مجزرة  1948أفريل  9ي ارتكب فاّلذي    فمناحيم بيغنفي إسرائيل،  ل قوميينأصبح مرتكبو المجازر أبطا
سبتمبر  17اّلذي ترأس الفريق اّلذي قام في  شامير حقإس، أصبح رئيسا للحكومة فيما بعد، ودير ياسينّ 

؛ )3(أصبح رئيسا للحكومة ووزيرا للخارجية الكونت برنادوتباغتيال مبعوث األمم المتحدة السويدي  1948
يقال، فإّنهم قد تفننوا في ذلك، ويعجز القلم عن  حقاإلسرائيليون متعة في قتل الفلسطينيين، وال يجدإْذ 

من ذكر بعضها لنقف على  البدّ ، لكن )4(الفلسطيني شعبال حقاقترفتها إسرائيل ب التيحصر المذابح 
الزمنية  ناحيةها من الوبما أن دراستنا تم حصر  ،من المذابح اإلسرائيليةو مقدار همجية ووحشية إسرائيل، 

 شعبفإننا سنتولى ذكر بعض المجازر اإلسرائيلية التي ارتكبت في مواجهة ال 2001فيما بعد عام 
  .الفلسطيني بعد هذا التاريخ

هذه المذبحة خالل عملية اجتياح مخيم جنين من قبل القوات  ارتكبت :6/4/2002-5مذبحة جنين . أ
قتيل وجريح ومنعت بين  ع األسلحة محدثة دمارا هائال فيه، فوقع مئاتاإلسرائيلية، حيث دكته بمختلف أنوا

 إلى ارتفاع عدد الشهداء اّلذي وصل إلى أّدىسيارات اإلسعاف من إغاثة الجرحى على األرض؛ مّما 
  .وأصيب المئات ودمرت العديد من المباني فوق رؤوس سكانهاشهيدًا  )400(

تكبت هذه المذبحة بواسطة طائرة حربية إسرائيلية من نوع ار : 23/7/2002 مذبحة حي الدرج بغزة .ب
القائد األبرز لكتائب عز الدين رطل على البيوت، بدعوى تواجد  100ألقت قنبلة تزن  التي )16-إف(

إلى تدمير كامل لعشرات المباني السكنية، وكان نتيجتها اغتيال  أّدىهناك، مّما  صالح شحادهالشيخ القسام 
  .)5(أطفال )9(م بينهشهيدًا  )15(قعت وأو  صالح شحاده

إثر توغل قوات االحتالل اإلسرائيلي مصحوبة بغطاء جوي ارتكبت  :18/5/2004مجزرة رفح في  .ت
في األحياء الجنوبية من مدينة رفح، وهدمت مئات المنازل ودمرت البنى التحتية في أحياء تل السلطان 

                                                           

   .84العام، المرجع السابق، ص  الدولينون اب والمقاومة في ضوء القاكمال حماد، اإلره )1(
   .96ص  ،المرجع السابق، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، الدوليجمال زايد هالل أبو العين، اإلرهاب وأحكام القانون  )2(
   .84سابق، ص العام، المرجع ال الدولينون كمال حماد، اإلرهاب والمقاومة في ضوء القا )3(
   .19-18ص  ،1982 ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ،جريمة إبادة الجنس البشري، الطبعة الثانية ،سليم محمد غزوي )4(
   .155، ص المرجع السابقأكرم شمس الدين الخطيب ومروان بشير وزين أكرم الخطيب،  )5(
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 )19(م بينهمن فلسطينيًا  )51(كبت مجازر بشعة راح ضحيتها والبرازيل والسالم، وعلى مدى ثالثة أيام ارت

  .طفال، باإلضافة إلى إصابة العشرات بجروح
ها قوات ، اجتاحت خالل15/10/2004حتى حيث استمرت  :28/9/2004مجزرة شمال قطاع غزة  .ث

طنين من الجو محافظة شمال غزة، وأطلقت الصواريخ والرصاص الحي على الموا االحتالل اإلسرائيلي مدن
من  فلسطينياً  مواطناً  )127(والبر وجرفت مئات الدونمات الزراعية وأبار المياه، وأسفرت عن استشهاد 

  .بجروح متفاوتة )500(األعمار وٕاصابة ما يزيد عن  مختلف
وقعت حيّنما أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخا باتجاه  :13/6/2006 بغزة مجزرة شارع صالح الدين .ج

، وكان نتيجة "محمد الدرة"فلسطينية كانت تسير في شارع صالح الدين بالقرب من مشفى الشهيد سيارة 
منهم أربعة أطفال وأربعة من أفراد األطقم الطبية اّلذين هرعوا فلسطينيًا مواطنا  )11(هذه المجزرة استشهاد 

  .)1(الجرحى وٕاسعافللمكان إلنقاذ 
أشهر عمليات القصف تلك القصف اّلذي قامت به المدفعية من : 2006عام مجزرة قرية بيت حانون  .ح

 نفسمن  )13(شهيد مدني منهم  )19(والذي أحدث مجزرًة وقع فيها  2006 نوفمبر 8اإلسرائيلية في 
وٕاسرائيل من جانبها زعمت أّن القصف جاء ردًا على إطالق صواريخ  ،جريح )40(عن  فضالً  ،العائلة

 األمم المتحدة توجيه المدفعية نظامضحايا المدنيين وقعوا نتيجة َخَطأ في فلسطينية من المنطقة؛ وٕاّن ال
، لكن إسرائيل رفضت الّسماح ألعضاء الّلجنة بالقدوم وتم ديزموند توتوت لجنة تقصي حقائق َيْرَأُسها شكل

  .إلغاء التحقيق
ء ما وصفه على قرار يطالب بإنها 19/11/2006وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة في وقد 

المدنيين ضد  إسرائيل والفلسطينيين في إشارة إلى جرائم االحتالل اإلسرائيليبين  بجميع أنواع العنف
ارتكبتها إسرائيل في قرية بيت حانون شمال قطاع غزة  التيأدان القرار المجزرة الشنيعة  حيثالفلسطينيين، 

ين في األراضي الفلسطينية وضرورة المدنيضد  ةعسكريبوقف العمليات ال هاوطالب 8/11/2006في 
كوفي  "، وطالب القرار 28/6/2005 تاريخكانت تشغلها قبل  التيانسحاب القوات اإلسرائيلية إلى المواقع 

يل بعثة لتقصي الحقائق حول مجزرة بيت حانون وتقديم تقرير عنها شكاألمين العام لألمم المتحدة بت "عنان
  .)2(إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

وبالتزامن مع  2014 جويلية 12ارتكبها الجيش اإلسرائيلي مساء يوم األحد : مجزرة عائلة البطش .ج
حيث قصفت الطائرات  مسجد الحرمين في منطقة الشعف،من  خروج المواطنين من صالة التراويح

                                                           

   .157 - 156المرجع، ص  نفس )1(
   .7، المرجع السابق، ص )مقاومة اإلرهاب أم إرهاب المقاومة؟(هارون، لعبة خلط األوراق فرغلي  )2(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
295 

مدني  )18(مدير عام الشرطة في غزة، وأّدى إلى مقتل  بصاروخين تيسير البطش اإلسرائيلية منزل اللواء
  . فلسطيني

بعد أّن أعلنت  )80G(صواريخ  بعشرة تل أبيب مدينة كتائب القسام جاءت المجزرة عقب قصف      
وكان ة، وهلع في المدين ارتباكا ستقصف المدينة في الساعة التاسعة مساًء السبت ما أثار حالة أنه مسبقاً 

بجانب مسجد الحرمين وتقع  تيسير البطشحيث يقع منزل اللواء  ،جميع قتلى المجزرة من عائلة البطش
  .أّدى القصف إلى دمار هائل في عدد من منازل السكان كما ،أي البطش هحول منازل من نفس عائلت

شرق  حي الشجاعيةجراء قصف مدفعي مكثف على ارتكبها الجيش اإلسرائيلي  :الشجاعيةحي  مجزرة .د
من جريح  )400(وأكثر من شهيدًا  )74(راح ضحيتها أكثر من  2014يوليو  20صباح يوم األحد غزة 

القيادي في حركة  ابن "أسامة الحية"القتلى من بين وكان  ،)1(معظمهم من األطفال والنساء والمسنين المدنيين
خالد  "والصحفي  "فؤاد جابر"إلضافة إلى المسعف با ،خليل وأمامةوطفليه أسامة    زوجةو "خليل الحية" حماس

 دفاعوزير التصريحات وحسب  ف القصف طاقم المسعفين والصحفيين،انتيجة استهد "حامد
تكثف الهجمات في الشجاعية جاء من أجل إنقاذ عدد من الجنود فإّن  "موشيه يعلون" اإلسرائيلي
 )12(ع فيديو من أحد السكان يظهر أّن نحو لألنباء على مقط وكالة رويترز وقد حصلت ،)2(المصابين

  .جثة مشوهة بينها ثالث جثث ألطفال ملقاة في الشوارع
وكالة ارتكبت قوات االحتالل جريمة حرب جديدة في مدرسة تابعة ل: 24/7/2014مجزرة بيت حانون  .ذ

 حين عن منازلهمترفع علم األمم المتحدة وتستخدم كمركز إيواء لمئات الناز  )UNRWA( تشغيل الالجئين
 )200(شخصا وأصيب أكثر من  )15(في بلدة بيت حانون شرقي القطاع، واستشهد نتيجة القصف 

  .)3(شخصاً 

 يةودجزرة في بلدة خزاعة الحدم اإلسرائيليارتكبت قوات االحتالل  :24/7/2014مجزرة بلدة خزاعة  .ذ
جريح من ساعات الفجر األولى  )100(مواطنا وأكثر من  )31(فظة خان يونس، حيث استشهد اشرق مح

في تواصل القصف المدفعي والجوي على البلدة، فيما شهدت مناطق واسعة من قطاع غزة تصعيدا 

                                                           

في أعنف ".. الشجاعية"قتيًال فلسطينيًا في  60: أنظر أيضا .2014يوليو   20روسيا اليوم، ،جريحا 350قتيال وأكثر من  74مجزرة الشجاعية  )1(
العدوان اإلسرائيلي على قطاع ): 22( رقم ملف معلومات :أنظر كذلك .2014يوليو  20صحيفة النهار، نشر في  ،1967هجوم إسرائيلي منذ حرب 

  .89ص  ،المرجع السابق ،26/8/2014 – 7/7/2014" الجرف الصامد"عملية  -" العصف المأكول"غزة، عملية 
ارتفاع عدد : أيضاً و ، 2014يوليو  20نشر في  وكالة رويترز، ،على غزة إسرائيليفلسطينيا على األقل في قصف  40مقتل : صحةالمسؤولو  )2(

، صحيفة مئات الشهداء والجرحى في مجازر شرق غزة :، وكذلك2014وليو ي 20، صحيفة السبيل، نشر في 40الشهداء في مجزرة الشجاعية إلى 
  .2014يوليو  20فلسطين، نشر في 

 – 7/7/2014" الجرف الصامد"عملية  -" العصف المأكول"ئيلي على قطاع غزة، عملية العدوان اإلسرا): 22( رقمملف معلومات  )3(
  .94، 92ص  ،المرجع السابق ،26/8/2014
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أسفر  ازوارق حربية، مم إلىمتزايدا، شاركت فيه طائرات حربية ودبابات وبطاريات مدفعية إضافة  إسرائيليا
وتدمير منازل ومؤسسات وارتفع  ،إحصائهام يمكن كبيرة من الجرحى ل وأعدادمواطنا  )50(عن استشهاد 
  .شهيد  )81(أكثر من  إلىعدد الشهداء 

 رغمفي رفح  ارتكب الجيش اإلسرائيلي مجزرة من أبشع مجازر االحتالل :2/8/2014مجزرة رفح . ر
بية في در طات مصأكدساعة التي أعلنتها الواليات المتحدة واألمم المتحدة، و  72 مّدةالهدنة اإلنسانية ل

 جريحاً  )150(شهيد و )30(وصول أكثر من " القدس العربي"مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح ل 
جراء القصف المدفعي شرق مدينة رفح، لكن بحسب شهادات السكان فإن عشرات الشهداء والجرحى مازالوا 

  .)1(قصف على تلك المنطقةتمكن طاقم اإلسعاف من الوصول إليهم بسبب استمرار اليفي الشوارع دون أن 
  التصفيات الجسديةو  انتهاج أسلوب االغتياالت :ثانياً 

كما  ،)2(تستعملها في القضاء على أعدائها  التياالغتياالت إحدى وسائل اإلرهاب اإلسرائيلي تعُد        
استخدام أسلوب إلى  العسكريين و  السياسيين قادتهاتلجأ القوات اإلسرائيلية دوما وبأوامر مباشرة من قبل 

  .التصفية الجسدية
   أسلوب االغتياالت.1

 منذ إنشاء إسرائيل وهي تقوم باغتيال الشخصيات الفلسطينية داخل األرض المحتلة وخارجها على
لجأت إلى هذا األسلوب في إطار سياسة ممنهجة وحكومية يشرف عليها قادة  قواتهاتجب اإلشارة أّن أنه 

 شكلوب 2000عام  يون، واتسعت وتيرة سياسة االغتيال بعد انتفاضة األقصىإسرائيل العسكريون والسياس
مروحيات كال، حيث استخدمت قوات االحتالل الصورايخ الموجهة )3(القيادات الفلسطينية خاص في مواجهة

عمومية أو الرصاص الحي الثقيل في باقي الهواتف السيارات وأكشاك التفخيخ ب قامتما ك ،ةعسكريال
  .)4(لتصفيةعمليات ا
من  انطالقاً ، و 2001سبتمبر  11تعرضت لها الواليات المتحدة األمريكية في  التيبعد األحداث و 
أّن استغلت الحكومة اإلسرائيلية ب ةاإلسرائيلي سياسة االغتيالة حد ازدادتلمكافحة اإلرهاب،  دوليةالحملتها 

ة عدقامت باغتيال فقد ، الفلسطينية ألفراد المقاومة اغتياالتحملة إطار هذه األوضاع وتحركت في 
 دفاعفي ال حقالإلسرائيل أنه  ، بحجةعبد العزيز الرنتيسيوالدكتور  أحمد ياسينالشيخ  بينهاشخصيات من 

                                                           

  .91ص  ،المرجع نفس  )1(
  .185، ص 2011 مصر،، مكتبة الوفاء القانونية ،)ط.د(، الغربية دولوالعنف في ال ّصراعهبة اهللا أحمد خميس، اإلرهاب وال )2(
  .304مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص  )3(
   .37ص ،المرجع السابق ،وأحمد ثابت الديبشك أشرف محمد ك )4(
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ات اإلرهابية منظمالفلسطينية بال تحررها والقضاء على العناصر اإلرهابية واصفة جميع حركات النفسعن 
  .)1(وتقرير مصيرهم نفسعن ال دفاعم في الهحقمنكرة عليهم 
 ومن ،اغتيال المتظاهرينو ت سلطات االحتالل على استخدام طرق ملتوية لالعتقال قّدمأ ،كذلك

للقيام باغتيال قادة " فرق الموت"يل وحدتين من الجيش اإلسرائيلي تحت اسم شكقبيل هذه الطرق ت
ب لتصوير المظاهرات ويقومون بتجنيد المتظاهرين؛ إْذ ينتحل أفراد هاتين الوحدتين صفة الصحفيين األجان

فمنذ بداية انتفاضة الفلسطينية أقر األعضاء في الحكومة اإلسرائيلية أّن القتل ، )2(العتقالهم واغتيالهم قادتها
بلوائح  فيعر سياسة مقصودة ويتم تنفيذها بأوامر من الحكومة من خالل ما  شكلخارج نطاق القضاء ي

ا بعض األسماء إلى مجموعة من الطرائد البشرية يقوم الجيش اإلسرائيلي ، حيث حولو )3(القتل المستهدف
   .)4(بمطاردتهم وقتلهم بواسطة صواريخ موجهة إلى سياراتهم وبيوتهم وأماكّن تواجدهم

بتاريخ البوارج والطائرات اإلسرائيلية بواسطة  قطاع غزة قصفتم واضحا عندما هذا األسلوب كان 
ولم تضرب المقرات الرئيسية، كما  الفلسطينية رب فروع لألجهزة األمنية، حيث قامت بض20/11/2000

ة بدًال من أسلوب محددسياسة مهاجمة أهداف فلسطينية  24/11/2000تبنت الحكومة اإلسرائيلية في 
حرب االغتياالت ليفوق عدد الضحايا العشرة في سلسلة االغتياالت بالقصف الجوي، وانتقلت إلى ما ُيسمى 

، وقد اعتمدت إسرائيل في ذلك على توّقفّلْم ت التيهذا باإلضافة إلى سلسلة االغتياالت الجماعية ، الفردية
تعددت أساليب االغتيال من قصف بالطائرات وتفجير حين  ، فيمستوطنينالحتى أو بين العمالء أو مستعر 

سرائيلية إلى أّن الجهات كما أشارت صحيفة هـآرتس اإل ،القناصة يارات والقتل على الحواجز ونيرانالس
أكثر جدوى، والسيما إذا أنه  ات الفلسطينية أثبتمنظمي المقاومأصبحت على ثقة من أّن اغتيال  ةعسكريال

  . )5(المسلحةبتدخلهم في الهجمات  مبادرات أخرى، كاعتقال المشبوهينأضيف على هذه االغتياالت 

                                                           

   .24، ص 2004منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر،  ،)ط.د(، الدوليالفلسطيني والقانون  شعبلل الدوليةالحماية موسى القدسي الدويك،  )1(
  .155ص  ،المرجع السابقعصام مفلح،  )2(
  . 60، المرجع السابق، ص - في البحث عن موطن العنف الحقيقي - ،صناعة اإلرهاب ،عبد الغني عماد )3(
وحّتى  2000سبتمبر  28اإلنسان سبعة تقارير تغطي حاالت القتل خارج القانون منذ بداية انتفاضة األقصى في حقوق أصدر المركز الفلسطيني ل )4(

 2001سبتمبر  28إلى  2000سبتمبر  29عملية اغتيال في الفترة من  )41(تنفيذ  تماألولى قد  عامفي الأنه  ، وتظهر هذه التقارير2004أبريل  30
عملية اغتيال راح  )50(تنفيذ  تم 2002سبتمبر  28حّتى  2001 سبتمبر 28الفترة من  خاللمن الفلسطينيين، وفي العام التالي  )52(راح ضحيتها 

 تنفيذ تم 2003وحّتى سبتمبر  2002سبتمبر  28؛ أّما العام الثالث وخالل الفترة من مدنيينمن ال )43(باالغتيال و من المستهدفون )70(ضحيتها 
 28صف األول من العام الرابع لالنتفاضة من ن، وفي المدنيينمن ال )42(من المستهدفون باالغتيال و )83(عملية اغتيال راح ضحيتها  )66(

، ويكون بذلك مدنيينمن ال )29(من المستهدفون باالغتيال و )42(عملية اغتيال راح ضحيتها  )24(تنفيذ  تم 2004ل بريأ 30حّتى  2003سبتمبر 
، المرجع السابق، محمد أحمد داود :أنظر .شخصا )376(إجمالي عدد ضحايا سياسة االغتياالت اإلسرائيلية منذ بداية االنتفاضة وحّتى عامها الرابع 

  .335ص 
   .176ص المرجع السابق، أديب مرتضى، إحسان  )5(
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قائدًا  )121(اد اإلسالمي عن استشهاد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجه تكما أعلن
، كذلك قام االحتالل اإلسرائيلي باغتيال )1( 2014جويلية  7ومقاتًال خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة في 

رائد  :همنذكر من ،كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماسمن أعضاء القيادة العليا ل سبعة
  .)2(قصف منزل في رفح جنوب قطاع غزةومحمد برهوم خالل د أبو شمالة، العطار، ومحم

رائيلية السياسة اإلس تأّييدفي هذا اإلطار، نجد أّن الزعماء اإلسرائيليون السابقون، قد تنافسوا في 
رئيس الوزراء أريئيل شارون  ، فنجد )3(خارج نطاق القانون ةالفلسطينيأفراد المقاومة تهدف إلى اغتيال  التي

أسماؤهم في قوائم  ةإسرائيل في قتل الفلسطينيين الوارد حقعلى  ركر مت شكلب أكد السابق، قد اإلسرائيلي
قامت بتصفية الشهيد  التينجده يوجه التهنئة للوحدة  أيهود باراكها إسرائيل، وكذلك تعدأ التيبين المطلو 

جرائم اإلرهابية في مواجهة التمعن في المذابح واالغتياالت وغيرها من ال عند محاولةو ؛ )4("رائد الكرمي"
ا سياسة ممنهجة؛ فالمذابح تتوالى في رفح والشجاعية والنصيرات وفي غزة أنه الفلسطيني يكشف شعبال

إلى جنين ونابلس وباقي مدّن الضفة، وتتوالى االغتياالت وعمليات هدم البيوت إلى الحد اّلذي يمكن وصفه 
ال تعرف غير القتل وسفك الدماء  التياإلسرائيلية  لدولةوهذا يكشف بوضوح إرهاب ا، )5(بمذبحة المنازل

هذا يجري تحت سمع وبصر العالم اّلذي يتعاطى مع األمر بال مباالة كل  واالغتياالت، والمثير للرعب أنّ 
  .أو بردود فعل محدودة

   التصفيات الجسدية. 2
ين والعسكريين إلى استخدام القوات اإلسرائيلية دوما وبأوامر مباشرة من قبل قادتها السياسيتلجأ 

الناشطين ميدانيا داخل األراضي المحتلة  ةالفلسطيني مقاومةكوادر الضد  أسلوب التصفية الجسدية المباشرة
ال يخفي القادة العسكريون والسياسيون اإلسرائيليون لجوئهم إلى أسلوب التصفية أنه  حتى، )6(أو خارجها

مخالفة هذه السياسة للقانون  رغمسيين والعسكريين الفلسطينيين الجسدية المباشرة بحق النشطاء السيا
تتورع إسرائيل خالل تنفيذ سياسة التصفية أّن تستخدم لذلك أسلحة مروعة يتسع أثرها ليتجاوز ؛ وال )7(دوليال

 التيالهدف المقصود فهي تستخدم طائرات األباتشي في مالحقة المطلوبين؛ من ثّم تطلق عليهم الصواريخ 
وتستخدم أيضًا قذائف ، مقصودةالتمتد أثارها إلى األهداف غير ٕانما تصيب الهدف المقصود فقط؛ و  ال

                                                           

 – 7/7/2014" الصامدالجرف "عملية  -" العصف المأكول"العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية ): 22( رقم ملف معلومات )1(
   .76ص  ،المرجع السابق ،26/8/2014

   .2014يوليو  31، المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في »جريح 8100وشهيدًا  25/1395غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ«: تقرير بعنوان  )2(
   .335 -333، المرجع السابق، ص محمد أحمد داود )3(
   .38ص  ،المرجع السابق ،وأحمد ثابت الديبشك أشرف محمد ك )4(
   .30، المرجع السابق، ص أبو أحمد فؤاد، عبد اإلله المهمة، سعيد عبد السالم )5(

(6) Christian Chocquet, op- cit, p 21. 
   .1949ية جنيف الرابعة لعام من اتفاق )32(المادة  نص راجع )7(
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تطال أشخاص آخرين غير  التيالدبابات وأحيانا الطائرات الحربية المقاتلة، كما تزرع العبوات الناسفة 
تزيد عن المستوى  أال مة يجبالمستخدالقوة وتتجاوز بذلك ما يعّرف بمبدأ التناسب وهو أّن  محددالهدف ال

كما حصل في عملة اغتيال القائد العسكري لحركة  المطلوب لوقف التهديد وأّن يتناسب مع مدى التهديد
  .نييمدني فلسط 200التي أصيب جرائها أكثر من  مصطفى الديرانيحماس 

ميدانيين الفلسطينيين، لناشطين الاتجاه اتُبرر إسرائيل استخدامها لسياسة التصفية الجسدية المباشرة 
ها أو أهداف أخرى وطنيجنودها ومستضد  م متورطون في التخطيط أو القيام بعمليات عنفأنه بإدعاء
عاديين ال ا أّن الواقع يشهد أّن الكثير من عمليات التصفية الجسدية طالت أشخاص رغمودها، حد داخل

هي إنما تتبعها؛  التييفند المزاعم اإلسرائيلية وُيـؤكد أّن سياسة التصفية المقاومة؛ مّما أعمال عالقة لهم ب
استمرار لمسلسل القتل اّلذي تمارسه منذ عقود، لكن أيا كانت مبّررات سياسة إسرائيل، فهي بموجب القانون 

على حق  ّصارخاً  تشكل عمليات إعدام صريحة خارج القانون وانتهاكا خطيرًا التفاقيات جنيف وتعدياً 
  .)1(دوليالقضاء القديم مرتكبيها إلى ت عمل علىيأّن  دوليولهذا البّد على المجتمع ال ؛في الحياة اإلنسان

  الفلسطينيينضد  مستوطنينوتحريض الاالستيطان انتهاج سياسة  :الفرع الثالث

 أّن إسرائيل أال ،)2(اإلنساني دوليالمع أّن االستيطان من االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون 
ضد  مستوطنينتحريض الكما عملّت على األساليب اإلرهابية  تنتهجاإنجاح عمليات االستيطان بغرض و 

وبهذا ًيعتبر االستيطان اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية أبشع أنواع اإلرهاب في العصر  ،الفلسطينيين
 ،)3( يمة المبنية على اإلبادة واالستيطاناالستعمارية القد ةزالت فيه الفلسفأنه  عصر من المفترض، الحالي

  .)4(الساعة تمارسه كسياسة في مواجهة األراضي الفلسطينيةحد  أّن إسرائيل مازالت إلى أال

                                                           

   .413 -412ص  ،المرجع السابقمصطفى يوسف اللداوي،  )1(
إلى أربعة  1948 عامألف  650ألف مهاجر يهودي، وتزايد عدد اليهود في فلسطين المحتلة من  900نحو مليونين و جلبتمكنت إسرائيل من  )2(

محسن محمد صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية : أنظر .ئة من يهود العالمبالم 38؛ أي حوالي 2000 عامألف في نهاية  947ماليين و
  .118ص  ،المرجع السابق وتطوراتها المعاصرة،

ص ، 1981 بيروت،، الطبعة الثانية، منشورات فلسطين المحتلةمحمد سالمة النحال، سياسة االنتداب البريطاني حول أراضي فلسطين العربية،  )3(
17.  

تركزت في غور األردن ومنطقة غوش عصيون والخليل؛ أّما في عهد  ،مستعمرة 11إقامة  تم 1974_ 1967ول وغولدا مئير شكفمنذ عهد أ )4(
 تم 1981_1977الحكمستلم الليكود بيغن إمستعمرات كانت أغلبيتها في غور األردن ومنطقة القدس الكبرى، وعندما  9إقامة  تمفقد  1977رابين 
مستعمرة تركزت في مناطق رام اهللا  43إقامة  تم 1986مستعمرة، أغلبيتها في نابلس ورام اهللا والخليل، وفي عهد بيغن وشامير حّتى عام  35إقامة 

مستعمرة استوطنها حوالي نحو ثمانية أالف مستوطن؛ أّما حركة االستيطان في عهد  ثني عشرإ 2005عام وحّتى فك االرتباط  ،وجنوب غرب نابلس
يل من أجل ذلك موقعا استيطانيا، وقامت إسرائ 30قامة نحو إمستوطنة بعد  200تجاوز تل تتضاعف 2006عام حّتى  2001 عام شارون من
جدلية االستيطان وأفاق الدولة « نواف الزرو، : أنظر .من مساحة أراضي الضفة الغربية %56,16دوّنما أي ما يعادل  )3452433(بمصادرة 
أعمال ندوة بمناسبة احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة ) دراسة إستراتيجية وقانونية(في االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين  وردّ ، »الفلسطينية

محمود  نظام وكذلك .138-137، ص 2011الثقافة العربية منشورات جامعة فيالدلفيا، دار البركة للنشر والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية، 
  .40، المرجع السابق، ص »ية والتطبيقاالستيطان اإلسرائيلي في فلسطين بين النظر «بركات، 
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  اإلسرائيليةاالستيطان سياسة  :أوالً 

 يأعط «: مؤتمر بازل، كان شعارهابأواخر القرن التاسع عشر بأعلنت الحركة الصهيونية  عندما
تطوير : وكان من نتائج هذا تطوير أداتين رئيسيتين لتحقيقه وهما ،»بال أرض شعبل بشعأرضا بال 
ة سياسولم تتغير ال ،)1(فلسطين وطرد الفلسطينيين منها إلى فلسطين، ومن ثّم استيطان يةودالهجرة اليه

صهيونية ، حيث بدأت تتكشف األهداف ال1967خاصة بعد عام  اإلسرائيليةاالستيطانية بعد قيام الدولة 
ية حين رفضت إسرائيل اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية أراضي محتلة، وأطلقت توّسعال

تسميها المناطق  ىر خعليها أسماء أخرى لتمويه وضعها القانوني، فمرة تسميها يهودا والسامرة ومرة أ
  .)2(المدارة

وهي فترة رئاسة حزب الليكود  1984- 1977الل الفترة من خت السياسة االستيطانية عتوس
من  1977في سنة مّرة  ألول إسرائيل، حيث أنطلق الليكود لدى توليه السلطة في اإلسرائيليةللحكومة 

األعوام األربعة األولى من حكمه، بفي الضفة الغربية  مستعمرة )51(بإقامة ، "الكاملة إسرائيلـرض أ"مفهوم 
  .1984سنة في ألف مستوطن  )45(نحو  إلى 1977سنة في ن بضعة أالف م مستوطنينوارتفع عدد ال

تعرضت ّن مدينة القدس أورد فيه ، 2008عام  مستوطنينووفق أحد التقارير حول المستوطنات وال
على فرض األمر  ونهاراً  ، وّتعمل إسرائيل ليالً )3( 1967ألخطر وأشرس حملة تهويدية منذ احتاللها عام 

ر وثائق ملكية المنازل والعقارات ومنع الفلسطينيين من البناء وترميم منازلهم وتواصل الواقع عبر تزوي
عمليات حفر األنفاق تحت المسجد األقصى واألحياء القديمة، وُيضاف إلى هذه التقارير اإلحصائية مئات 

ا يذكر أّن قوات كم ،)4(ألراضي الفلسطينيةلتتحدث بالتفصيل عن حرب االستيطان التهويدية  التيالتقارير 
لقصف األحياء  قاعدةمستوطنة  )21(ة؛ إْذ استخدمت تقدماالحتالل تستخدم المستوطنات كمواقع حربية م

 المتحركة مثل ةعسكري، إضافة إلى العديد من اآلليات المعسكراً  )16(السكنية المدنية الفلسطينية األخرى و
  .)5(اتلة والرشاشات الثقيلة المحمولة على العرباتوالزوارق الحربية المق وّديةالدبابات الطائرات العم

في  مستوطنينعدد ال أن إلىالفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي  إحصائياتوأشارت أحدث 
، حيث بلغ عددهم 2010- 1972الل السنوات خمّرة  الضفة الغربية قد تضاعف أكثر من أربعين

مستعمرة في  )26(مستعمرة منها  )144(، ويسكنون في 2010في نهاية عام  اً مستوطن )518974(
                                                           

  .     73، 71ص  ،المرجع السابقأنيس فوزي قاسم،  )1(
(2)  Henry Seigman Grab More, Hills Expand the Territory Review of Books, London, 10/4/2008, p 15. 

مركز الزيتونة للدراسات قسم األرشيف والمعلومات بإعداد ، 2011-1993 الغربية الضفة في اإلسرائيلي االستيطان) 21(رقم  معلومات تقرير )3(
  .10ص  ،2012لبنان، –واالستشارات، بيروت 

  .243ص  ،المرجع السابقمصطفى يوسف اللداوي، : أنظر أيضا. 40محمود بركات، المرجع السابق، ص  نظام  )4(
   .324 -323ص المرجع السابق، إحسان أديب مرتضى،  )5(
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–وذكر تقرير أصدره معهد األبحاث التطبيقية  ،)1(في رام اهللا مستعمرة )24(محافظة القطاع لوحدها و
) 232(مستعمرة و )199(أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ  2011في أبريل عام ) أريج( سالقد

  .)2(ألف مستوطن )560(من  أكثرعمرين هو أن عدد المست إلى وأشار ،بؤرة استيطانية
  الفلسطيني المدنيينضد  مستوطنينالتحريض  :ثانياً 

في حرصه على تسليح المدنيين اليهود؛ إْذ جرت العادة على  لتمثت أحد مالمح اإلرهاب اإلسرائيلي
الستخدام العنف غير  ليكون الجميع مستعداً ، )3(على المدنيين وتدريبهم على استخدامه الحستوزيع الّن يتم أ

كما أباحت سلطات االحتالل ، )4(المحدود في مواجهة اآلخرين وعلى الخصوص في مواجهة الفلسطينيين
  .)5(في ذلك توّسعاغتصاب األراضي الفلسطينية وال مستوطنيناإلسرائيلي لل

 أمن أسو المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم  حقب مستوطنينًيعتبر العنف اّلذي يمارسه ال ك،لذك
سلوكهم تجاه  دحدتحكمهم وت التيرهاب، فهذا العنف هو تعبير ملموس عن اإليديولوجية اإل أشكال

يولوجية دأي هم ذوي مستوطنين، فأغلب الالفلسطينيينة تجاه عنصريتتسم بالعداء الشديد والالتي الفلسطينيين 
هذا فعدا عن الدوافع االقتصادية م الديني والتاريخي في فلسطين؛ ولهحقبيدعون  يمنية دينية متشددة
ترى في االستيطان  مستوطنين؛ فإّن نسبة كبيرة من المستوطنينها الحكومة للتقدم التيوالتسهيالت المالية 

الفلسطينيين إلجبارهم على  حقأنواع العنف ب ةكافال يترددون في استخدام  همولهذا نجد، واجب مقدس
الفلسطينيين إطالق النار بهدف القتل  حقب مستوطنينارسه الويشمل العنف اّلذي يم ،مغادرة أراضيهم

االعتداء على البيوت والممتلكات، تجريف  العمد، االعتداء بالضرب، مداهمة األحياء السكنية للفلسطينيين،
  .األراضي وحرق المزروعات

رائزهم المدنيين الفلسطينيين دون سبب، بل إشباعا لغ حقيقترفون أبشع الجرائم ب مستوطنينالف
إلى استشهاد وجرح  أّدت مستوطنينال ؛ إْذ أّن اعتداءات)6(ذلكعلى د كأمثلة ووقائع تؤ  ثّمةو اإلجرامية، 

 "لجمعية القانون الفلسطينية"ه تقرير أكد مئات المدنيين، إضافة إلى تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما
حيث جاء فيه أّن استخدام  ،»الفلسطينيين المدنيينضد  منظمةحربا  تشن مستوطنينعصابات ال«: بعنوان

                                                           

مخططات هيكلية : شرعيعلى ما هو غير  شرعيةإضفاء ال: "تحت عنوان 2011في أبريل عام ) أريج(القدس –د األبحاث التطبيقية تقرير معه )1(
 ) POICA(، موقع رصد أنشطة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية "جديدة لخمس مستوطنات إسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة

 http://www.poica.org: رجع إلى الموقع التاليألمزيد من المعلومات  ،3/4/2011بتاريخ 
  .16ص  ،المرجع السابق، 2011- 1993 الغربية الضفة في اإلسرائيلي االستيطان) 21(رقم  معلومات تقرير  )2(
  . 179، ص 1966القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر،  ،)ط.د(في إفريقيا،  عنصريّ محمد عبد الرحيم عنبر، التمييز ال )3(
   .182المرجع السابق، ص عبد الناصر حريز،  )4(
  . 136ص  ،المرجع السابقنواف الزرو،  )5(
  .16ص  ،المرجع السابق ،نسيم أحمد )6(



حة وانعكاساتهاإلرهاب الدولي والمقاومة المسل ضرورة التمييز بين: البـاب الثاني  

 
302 

استخدموا وسائل  مستوطنينّن الأكان بهدف القتل في حاالت عديدة و  مستوطنينالناري من قبل ال سالحال
  .الموت أو الدهس المتعمدحتى أخرى للقتل كالتعذيب الوحشي 

) 21(استخدمت  ة، إذتقدمكما يذكر أن قوات االحتالل تستخدم المستوطنات كمواقع حربية م

معسكرا لقوات االحتالل،  )16(لقصف األحياء السكنية المدنية الفلسطينية األخرى، و قاعدةمستوطنة 
والزوارق الحربية المقاتلة  وّديةالمتحركة مثل الدبابات الطائرات العم ةعسكريإضافة إلى العديد من اآلالت ال

  .)1(والرشاشات الثقيلة المحمولة على العربات
من اعتداءاتهم على  مستوطنينال وسعوعلى إثر تصاعد انتفاضة األقصى  ،2001عام  خاللو 

ّلْم يسبق له مثيل، وقد شملت تلك االعتداءات إطالق النار بهدف  شكلالمدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ب
اضي ، تجريف األر يهم، االعتداء بالضرب واآلالت الحادة علل العمد، دهس الفلسطينيين عن عمدالقت

 ،وحرق المزروعات الفلسطينية ومداهمة القرى واألحياء السكنية واالعتداء على الممتلكات الفلسطينية
 24نحو  2001نهاية عام حتى قتلوا منذ اندالع االنتفاضة  مستوطنينوتشير بعض اإلحصائيات إلى أّن ال

أي مستوطن له صلة بعمليات ضد  تهمة ، ولم يوجه االدعاء اإلسرائيلي أيةمّدةبصورة متعفلسطينيًا  مواطناً 
   .)2(القتل

ضد  نيمسلحال مستوطنينيقترفها ال التياالعتداءات والجرائم  2002خالل عام  تعدكما تصا
ممتلكات واألراضي الزراعية الخاصة العن أعمال تدمير وتخريب  فضالً المدنيين الفلسطينيين وأمالكهم، 

ثنان إ ، خمسة قتلوا بالرصاص و 2002يا اّلذين سقطوا خالل عام الضحابين  بالمدنيين الفلسطينيين، ومن
سلسلة من االعتداءات  2002يوليو من شهر  28- 26وشهدت أيام  ،)3(مستوطنيندهسا عمدا من قبل ال

  .)4( الخليلبضع لسيطرة قوات االحتالل اخالجزُء على المدنيين الفلسطينيين في ال مستوطنينشنها ال التي
سلطات  دعمعلى الفلسطينيين وممتلكاتهم تتم بحماية و  مستوطنينعتداءات الاّن الواضح أ من

حيث ال تكون حياتهم عادة عرضة للخطر على عكس ما يدعونه وما يدعيه اإلعالم  ،االحتالل اإلسرائيلي
ال يكتفون  نجنود االحتالل اّلذي َمرَأىالممارسات تحت مسمع و  تلكوفي العادة تتم ، الرسمي اإلسرائيلي

ون ر يوفمن تنفيذ اعتداءاتهم على الفلسطينيين، بل يشاركون و  مستوطنينتمنع ال التياإلجراءات  بعدم اتخاذ

                                                           

  .324 -323ص المرجع السابق، إحسان أديب مرتضى،  )1(
، باإلمكان الوصول إلى هذا التقرير 44 -43، ص 2001لعام  (PCHR) اإلنسانحقوق راجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني ل )2(

  www.pchrgaza.org: وغيره من تقارير المركز، بزيارة الموقع االلكتروني للمركز التالي
الوصول إلى  ، باإلمكان6/2/2002 -31/1ويغطي الفترة من  (PCHR) اإلنسانحقوق راجع التقرير األسبوعي الصادر عن للمركز الفلسطيني ل )3(

   www.pchrgaza.org: هذا التقرير غيره من تقارير المركز، بزيارة الموقع االلكتروني التالي
الطبع محفوظة حقوق ، الطبعة األولى، 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)اإلنسان حقوق راجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني ل )4(

  . 50 - 49ص  ،2003غزة، نشر في أبريل  ،للمركز
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من يعاقبهم على تلك الجرائم، حيث  مستوطنينوالحماية أثناء قيامهم بممارساتهم تلك؛ وال يجد ال دعماللهم 
أنه  أال تقديمهم للمحاكمات، الت نادرة يتمام وفي حهحقال تّتخذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي أية إجراءات ب

  .)1(غير رادعة امام أحكهحقفي تلك الحاالت النادرة ما يصدر بحتى  غالباً 
، ولذلك فإّن محاولة المسلحةاإلرهاب والمقاومة و بين  تفصل وداّ حد هناكّن أنخلص مّما سبق، 

وخاصة الواليات  يةغربال دولبعض ال من جانب المسلحةوالمقاومة  دوليالاإلرهاب بين  الخلط العمدي
بحركات قصد به إلصاق الصفة اإلرهابية بل ، ليس له أساس من الصحة وٕاسرائيلاألمريكية المتحدة 
هو عنف مباح  ومكوناتهأشكاله  كاّفةبالعنف اّلذي يمارسه الفلسطينيون  وعليه يكون، الفلسطينية المقاومة

تراعي  الفلسطينية المقاومةحركات ّن أ اعتبارعلى ، دوليالقانون حسب قواعد ال شرعيةًا وله صبغة دولي
الفلسطيني في استمراره  شعبفإن ال من هنا، اإلنساني دوليالتها قواعد القانون قّرر  التيفي ذلك القيود 

مّما ، المسلحةفي تقرير مصيره عن طريق المقاومة  هحقما هو إال في حالة ممارسة ل المسلحةبالمقاومة 
وهو ليس كما تدعي إسرائيل  ،ي معه أي شبهة عن المقاومة الفلسطينية أّن توصف أعمالها باإلرهابيةتنتف

  .باإلرهاب ةالفلسطيني ةوالواليات المتحدة األمريكية عندما تصف المقاوم
عنف إرهابي منبوذ شك العنف اّلذي تمارسه إسرائيل، فهو بال ًا شرعيدفاعًا ال ًيعتبر  ،مقابل ذلك

ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة من قتل ف، دوليةال شرعيةتوى العلى مس
وتعذيب وانتهاك للحرمات وٕازهاق لألرواح من خالل التصفية الجسدية ألفراد المقاومة هو اإلرهاب بأبشع 

على َمْرَأى ومسمع المجتمع تقترف إسرائيل وقواتها مثل هذه الجرائم ّن وما يدعو إلى االستنكار أ ،صوره
  .أية إجراءات أو خطوات فعالة لوقف تلك االنتهاكات والجرائم ّن يّتخذدون أ دوليال

 

                                                           

حق هجمات باألسلحة النارية الرشاشة بة عد  (Halhul Cell)ها خلية حلولنفسعلى سبيل المثال، نفذت مجموعة من المستوطنين تطلق على  )1(
 ، أطلقت تلك المجموعة النار على حافلة فلسطينية كانت تقل عددا من2001، ففي شهر أبريل ينفلسطينيين وقتلت عددا منهم وجرحت أخر 

كما نفذت هجوما أخر على حافلة فلسطينية كانت تقل عددا من الفلسطينيين بالقرب من مدينة الخليل، كما  ،لسطينيين بالقرب من مدينة الخليلالف
 ه أعلنت مجموعة مننفسوقتلت فلسطينيا، وفي يوليو من العام " مهعاليه أدوميم"نفذت هجوما أخر على حافلة فلسطينية بالقرب من مستوطنة 

مسؤوليتها عن الهجوم الذي نفذ باألسلحة النارية الرشاشة  (the committe for road safety) لجنة سالمة الطريق ها إسمنفسالمستوطنين تطلق على 
في " أدنا"ة على سيارة فلسطينية، كانت تقل ثالثة أفراد من عائلة الطميزي، من بينهم طفل يبلغ من العمر شهرين فقط، على الطريق الواصل بين قري

الخليل ومدينة طولكرم، وقد أسفر الحادث عن مقتل األفراد الثالثة، وتمكن المستوطنون من الفرار من مكان الحادث إلى داخل مناطق الخط 
وحماية  ّدعمفر دون توا تماألخضر، وتشير األدلة إلى أن تنفيذ تلك الهجمات، ونجاح المسؤولين عن تنفيذها بمغادرة المكان بسالم، ال يمكن أن ي

ن قوات االحتالل قد غضت البصر عنها، و ذلك دون أن تك تمستية من أطراف تابعين للوحدات اإلسرائيلية، وفي أسوأ األحوال، ال يمكن أن ييلوج
إلسرائيليين في في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، ويؤكد أحد الصحفيين ا كّررمتشكل أن هذا النوع من الحوادث أصبح ظاهرة تقع ب خصوصاً 

من معرفة السلطات اإلسرائيلية بالمسؤولين عن تنفيذ تلك الهجمات، إّال أّنها ّلم  ّرغم ، وعلى ال22/7/2001صحيفة هآرتس في عددها الصادر بتاريخ 
  .22/7/2001صحيفة هآرتس في عددها الصادر بتاريخ : راجع. م كتقديمهم للمحاكمة على سبيل المثالحقهإجراءات ب ةتتخذ أي
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 الخاتمة

من  المسلحةوالمقاومة  دوليال اإلرهاب بينموضوع التمييز  نّ أ ،البحثالحظنا من خالل 

تسود العالم  التي ، بالنظر إلى أزمة المصطلحاتدوليةال محل جدل في الساحة الزالت التي الموضوعات

 دوليال اإلرهاب مع مفهوميالدول بعض ت ملفقد تعا تعدد الثقافات واختالف المصالح، ظلأجمع في 

 اإلنسانية والقانونيةوق حقالنظر عن ال غضعلى أسس ومباني سياسية وٕايديولوجية ب المسلحةوالمقاومة 

تها وعالقاتها فيما اعلى سياسهذا نعكس اوقد المفهومين،  كال بين وموضوعياً  عملياً  تفرض تمييزاً  التي

، دوليال ا تكافح اإلرهابأّنه حّجةب ريدمعاقبة من تتشاء ل وقتماَ ها نفسل حقال منحذلك من أجل  كل ،هابين

المقاومة المسلحة التي تعتبر  حركاتتمارسها  التي األعمال بينالخلط المقصود  ذلك ترتب عنوكان ما 

بما  تكلوجود عوائق شفرض مّما  األعمال اإلرهاب المحظورة، بينو  أعمالها في األصل أعمال مشروعة

والمقاومة الدولي اإلرهاب  بينعملية الفصل أمام معضلة كبرى  وقانونية، تحمله من تعقيدات سياسية

من جهة  بينهما على مستوى التمييز والتفريق وأسواء على مستوى التعريف والتحديد من جهة  المسلحة

  .أخرى

عملية الخلط  ظلتها تضيق في شرعيلحركات المقاومة واالعتراف ب ةحمسلال المقاومة دعمعملية ف

 المسلحةاألعمال المماثلة باعتبارها من قبيل أعمال المقاومة  ُتكيف، حيث المسلحةإلرهاب والمقاومة ا بين

، من هنا الظاهرتين بينمن االختالف الجوهري  رغمتارة ومن قبيل الجرائم اإلرهابية تارة أخرى على ال

 أفرادهالضغط على لرهاب لوضع المقاومة الفلسطينية في خانة اإل استغالل هذا الخلطب إسرائيلقامت 

 التيالمشروعة وق حقإلى إهدار ال أّدى، مّما المسلحةة وخاصة مقاومخيار الوٕاجبارهم على التراجع عن 

الجالد إلى ضحية وأصبح  تحّولوهكذا انقلبت المقاييس، و  المحتلة، شعوبلل دوليةالكفلتها المواثيق 

جرائم الإسرائيل على  حاسبتَتَل األبرياء، وبدل أّن وقَ  رهابباإله متهما وقحقكل  الفلسطيني المجرد من

  .نفسعن الًا شرعيدفاعًا ارتكابها أمام أنظار العالم، اعتبرت تلك المجازر واالنتهاكات ب قومت التي

وجود فوارق لنا  أكدّ ت، المسلحةالمقاومة اإلرهاب و  بينعلى الحدود الفاصلة  على أنه عند بحثنا

وال  مشروعة الاأعمتبقى  التيو  وطنيال ّتحررحركات ال أعمال بينو  اإلرهابيةيات العمل بينتفصل  أساسية

االتفاقيات ذلك بصورة جلية من خالل  أكدّ وت ،همابينالتفرقة  ظلهما في بينمجال للقبول بعملية الخلط 

على  - كما سبق بيانه– دائماً كانت تؤكد  التيقرارات األمم المتحدة المتعددة والمتعاقبة و واإلقليمية و  دوليةال

صورها  كاّفةجل االستقالل في الوقت اّلذي كانت تدين فيه األعمال اإلرهابية بأمن  شعوبكفاح ال شرعية

، وليست مبنية على أسس قانونية الّسياسيةهما أساسها االعتبارات بينعملية الخلط بالتالي فإن و ، وأشكالها
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 نضمهو عنف يندرج إنما  أشكاله ومكوناته، كاّفةيني بالفلسط شعبيمارسه الاّلذي  وبهذا يكون العنف

قّوى فرضها واقع انعدام التوازن في ال التي المشروعة بما في ذلك العمليات االستشهادية المسلحةالمقاومة 

ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي في كل  على العكس من ذلك فإن ،ةالمحتلالدولة سلطات االحتالل و  بين

لفلسطينية المحتلة من قتل وتعذيب وتخريب وانتهاك للحرمات وٕازهاق لألرواح هو اإلرهاب األراضي ا

  .في تقرير المصير هو من يعتبر إرهابي شعوبال حقعلى  يدتبعينه، فمن يع

ومالحظات التي حاولنا من خاللها  توصلنا إليه من نتائج اسنعرض م ،بحثنا نختم نّ قبل أأنه  على

إلى قيامها، وذلك سعيا للتأكيد أنها  أّدتاألسباب التي ومختلف  شكالّيةلى عمق اإلأن نحاول الوقوف ع

وجهة نظرها وتفرضها الدول التي حاولت أن تكرس بعض تم إحاطتها بعوامل مصطنعة من قبل  إشكالّية

  :ها تباعا على النحو التاليوردنوالتي ، على المجتمع الدولي والشرعية الدولية

من تعريف  دوليال القانونتتعلق بخلو  دوليال يواجهها المجتمع التي اسيةة األسكلإن المش .1

حيث جاءت معظم االتفاقيات بمحاولة وصف وتعداد لبعض صور اإلرهاب، دون محاولة وضع ، لإلرهاب

التخفيف من  أو ابــاإلرهلظاهرة  حد وبذلك يؤخذ على هذه االتفاقيات قصورها في وضعتعريف شامل له، 

 .دوليالاإلرهاب  عن حةالمقاومة المسل زية تميمثل هذا التعريف ترتب عنه إشكاليغياب ف ،بيةلسال أثاره

، ومن جهة أخرى يجب دوليةال شرعيةوال دوليالتستند على قواعد القانون  نّ مكافحة اإلرهاب يجب أ .2

 حدّ  حيان كثيرة إلىقد تصل في أ التي قوةعن سياسة إمالء قواعد السلوك على اآلخرين بال بعيداً تتم  نّ أ

 اً تعريف نضمة تتدوليإّال من خالل وضع اتفاقية  ،يتأتى ذلك ناإلرهاب كما هو الحال بالنسبة إلسرائيل، ول

تميز في مضمونها  نّ عن االعتبارات الّسياسية للدول، كما يجب أ بعيداً  دولياللإلرهاب  ا ودقيقامحدد

يحد من عملية التوظيف  نّ صر موضوعية، فهذا من شأنه أوفق عنا المسلحةعن المقاومة  دوليالاإلرهاب 

لمصالح بعض الدول وحماية لمصالح أخرى، مّما يؤدي إلى انتهاك  المفاهيم تحقيقاً  بينالسياسي للخلط 

 .دوليةال شرعيةال

يجــب القضــاء علــى أســباب اإلرهــاب مــن تفرقــة وتمييــز لمحاربــة ظــاهرة اإلرهــاب والحــد مــن أثارهــا،  .3

وق حقـــفـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول واحـــتالل األراضـــي وانتهـــاك  التـــدّخلوالعـــدوان و  شـــعوبال بـــين عنصـــري

بق لألمـم المتحـدة السـيد الخص األمين العـام السـ ، وقدفي تقرير مصيرها شعوبال حقاإلنسان وعدم احترام 

األول : لهمـا ّن هناك أمرين يجـب االنتبـاهأ: ، جوهر هذه القضية بقوله )Kurt Waldheim( كورت فـالدهايم

أخـــرى تــرتبط بقضــايا سياســـية  عمــاالأالعقــاب، فـــإن هنــاك  حقإذا كانـــت هنــاك أعمــال إرهابيـــة تســتأنــه  هــو

مـن القضـاء البـد  إذا كـانأنـه  هـو: والثـاني. المقهـورة شعوبتعاني منها ال التيواجتماعية نابعة من المظالم 
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ــه يتحــتم التعــّرف إلــى مســبباته أوالً  محاولــة للعــالج تتجاهــل األســباب الجوهريــة كــل  ، وأنعلــى اإلرهــاب، فإّن

  .لإلرهاب لن تكون ذات فائدة

 إشكالّيةب أساسي كلبش رتبطملة تعريف اإلرهاب وتحديد ماهيته أالغموض اّلذي الزال يحيط بمس إن .4

من قبيل  هااعتبار في الكفاح ضد المحتل و المقاومة حركات  حقفي وجه اإلقرار بوقوف بعض الدول 

لنفوذها ومصالحها  تهديداً  تمّثللكونها  ات اإلرهابيةممنظبالعصابات وال وصف القائمين عليهاو  رهاباإل

حد أسلحتها أفقدها تلك الدول وييفضح أعمال  نّ نه أأإلرهاب من شل وضع تعريف نّ كما أ ،دوليةال

خانة اإلرهاب كما هو خطرًا على مصالحها في  تمّثلتراها  التيوذلك حّتى تضع المجموعات  ،عائيةالد

 .ات اإلرهابيةمنّظمتسارع تلك الدول سنويا بإدراجها في قوائم ال التيات المقاومة الفلسطينية منّظمالحال مع 

 ضد، عامًال هامًا في التأكيد على أّن هناك من يحاول الوقوف 2001سبتمبر  11أحداث  تشكل .5

، مقاومةوال هوٕاسرائيل، وذلك بهدف استمرار الخلط بين خاصة الواليات المتحدةالتوصل إلى تعريف اإلرهاب 

ألّن من مصلحتهما ترك ذريعة مكافحة اإلرهاب في تبرير أعمال العدوان،  ستمرار استخدامالوكذلك 

المصطلح مبهمًا حّتى ال تجرم أفعالهم من جهة، وحتى يتّم القضاء على المقاومة الفلسطينية من جهة 

 .عن اإلرهاب اإلسرائيلي في فلسطين من جهة ثالثة ثانية، وحتى يتّم التغاضي

استنادا إلى قواعد القانون  دقيقاً  تكمن في تحديد مفهومه تحديداً اإلرهاب الدولي أولى خطوات مكافحة  .6

الدولي والشرعية الدولية من جهة وتفعيل القنوات الشرعية للتعبير عن مطالب وحقوق الشعوب ومنحها 

 .                                                                      من جهة أخرى عنصر اإللزام

نبع من موقف سياسي تريد به ي، ةمدهو عملية مقصودة ومتع المسلحةاإلرهاب والمقاومة  بينالخلط  .7

اإلرهابية وغير المشروعة، في المقابل تلصق تهمة اإلرهاب بحركات  هاأعمال على تغطيةالبعض الدول 

، صورة المقاومة الفلسطينيةعلى سلبًا االحتالل، وهذا ما أثر ضد  تخوض نضال مشروع التيالمقاومة 

في خانة اإلرهاب، بهدف التخلص من العمل العسكري  حركاتها لوضع ،ذلكاستغالل ل بإسرائيحيث قامت 

  .الفلسطيني

وتعقيداتها،  الدوليةلتناقض العالقات  معقدة وصعبة تبعاً  واإلرهابالمقاومة  بينن عملية التمييز إ .8

التحديد الدقيق بإّال  التحدي، امصطلح المقاومة، وال يمكن التخلص من هذأمام ي أهّم تحدّ  كلوهذا ما يش

تفرق الوقت وضع قواعد  نفسفي  ، وأن يتمّ المسلحةوالمقاومة  الدولي اإلرهابمن  كلعريف القانوني لتوال

أنه  ولهذا فإننا نعتقد، عن االعتبارات الّسياسية ومصالح الدول بعيداً ة على أسس قانونية شاملة بينمهما بين

 اإلرهاب والمقاومة، بغية إيجاد الحلول الكفيلة بوضع بينمليا أمام الخلط  توّقفن الختصييتعين على الم

 .السهلةبهما، وهي مهمة نعترف أّنها ليست بينواضحة للتمييز  له، ومحاولة وضع معايير حدّ 
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إلى اعتبار أعمال أفراد المقاومة والمقاومة المسلحة اإلرهاب الدولي تؤدي عملية التمييز بين  .9

  .المسلحة أعمال مشروعة تندرج في إطار تكريس الحق في تقرير المصير والحق في الدفاع الشرعي

 ،دوليالالمقاومة واإلرهاب  بينالمعايير في التمييز والتفرقة أهّم  منمعيار المشروعية يعتبر  .10

 شعوبال حق عنف مشروع له أساس قانوني وهو المسلحةالعنف المستخدم من قبل حركات المقاومة ف

ية شعبات منّظمهّي  إنما؛ وطنيّ ال ّتحررالغير قابل للتصرف في تقرير المصير، انطالقًا من أّن حركات ال

، وبالتالي تعتبر أعمالهم مشروعة تندرج في إطار تكريس ها وأوطانها من االحتاللشعوب ّتحريرتسعى إلى 

وبلورته  دوليالته مبادئ القانون أكدّ  وهذا ما نفسعن ال شرعيال دفاعفي ال حقفي تقرير المصير وال حقال

 ..أنواع اإلرهاب بشعا في تقرير مصيرها من أهحقمن  شعوبال بل أّن حرمان ،دوليالخبرة العمل 

االحتالل وبين العمل  ضد المقاومةمن الصعب تحديد نقطة الفصل بين الحق المشروع في  .11

والمقاومة المسّلحة في أّن كل منهما يعتمد على العنف كوسيلة في  الدولي يتشابه اإلرهاباإلرهابي؛ فقد 

كذلك ، هان في الطابع السياسي اّلذي يغلف أنشطة كل منهماالوصول إلى غاياته وأهدافه، كما قد يتشاب

؛ قوةفي الخفاء ويهدفان إلى القضاء على الخصم بكل وسائل ال النويعميتميزان بفاعلية الوسيلة والمفاجأة، 

 اختالففهناك أوجه  ،تميزها عن اإلرهاب التيكيانها الخاص بها وماهيتها الذاتية المسّلحة للمقاومة إّال أّن 

تختلف المقاومة المسّلحة عن اإلرهاب اّلذي يعتمد على العنف من جوهرية تميز كل منهما عن األخر؛ إْذ 

االحتالل  ضد، وبالتالي فإن ما تقوم به حركات المقاومة المسّلحة ية الدوليةشرعدون االعتماد على ال

ذلك، فإن العنف اّلذي تمارسه إسرائيل في مقابل ، اإلسرائيلي والمصالح المادية له عمل مشروع وليس إرهاباً 

  .يجسد إرهاب دولة بأبشع صورهبل هو  ،ياشرعاعا دفال يعتبر 

من  نهماناك حدودّا تفصل بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة، ولذلك فإّن محاولة الخلط العمدي بيه .12

 المقاومةبحركات  إلصاق صفة اإلرهاب قصد بهبل ، جانب بعض الدول ليس له أساس من الصحة

هو عنف مباح دوليًا وله  بكاّفة أشكاله ومكوناتهالعنف اّلذي يمارسه الفلسطينيون  وعليه يكونالفلسطينية، 

ذلك تجب اإلشارة أنه حتى عندما يكون استعمال القّوة مع  صبغة شرعية حسب قواعد القانون الدولي،

أّن هناك وسائل ال ينبغي استخدامها ؛ إْذ ضوابطيبقى مقيدًا بت المقاومة؛ فإّنه من قبل حركا مقبوًال قانوناً 

 .لت إلى إرهابطار المقاومة المسّلحة وٕاّال تحو في إ

 من قبل مستخدلماالعنف فالعنف الفلسطيني، أعمال العنف اإلسرائيلي و أعمال  بينكبير هناك فرق  .13

 ّتحرررسه حركات التمااّلذي  العنف الفلسطينيما بين بأبشع صوره، الدولة يجسد إرهابعنف  إسرائيل

 دعم دوليالوبالتالي يتوجب على المجتمع  ،األرض وتقرير المصير ّتحريرل مشروعة مقاومةهو ة وطنيّ ال

 وصف نّ ، كما أفي فلسطين كما هو واقع الحال ،دوليالبحجة محاربة اإلرهاب  مالقائمين به وليس قمعه
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الفلسطينيين  يينالفدائا كان ٕاذَ ، و العدوانالحتالل و على ا شرعيةللإضفاء باإلرهاب  مسّلحالمقاومة والكفاح ال

قد تمتد بآثارها لتصيب المدنيين  التيو قّوى لعدم تكافؤ النظرًا  االستشهادية للعملياتأحيانًا  يلجئون

المشروعة المقاومة  نضمندرج ت االستشهادية لعملياتفا، اتهشرعيهذا ال يؤثر على  نّ إّال أ اإلسرائيليين

 .اإلسرائيلي حتلمال وبين ين الفلسطينيينالفدائيّ  القّوى بين توازنفرضها واقع انعدام  التي

الفلسطيني في تقرير مصيره، عقبة سياسية وليست قانونية، وهذا ما يبرز من  شعبالعقبة أمام ال .14

أشكالها غير  كاّفةب قوةتستخدم ال التي خالل الوقوف على التحيز األمريكي إلسرائيل، والغطرسة اإلسرائيلية

  .والحصول على استقالله ّتحررالفلسطيني من ال شعببما في ذلك اإلرهاب لمنع ال شرعيةال

ي ـــــــــــعالماإل سواء على المستوىمعتبرة ًا القيادة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة جهود تبذللم  .15

األعمال التي تمارسها مختلف  شرعيةومدى  سطينيةالمقاومة الفللتبرز حقيقة  سياسيحتى القانوني و ال وأ

على  دوليال عرفها المجتمع التي بعد التطورات خاصة اإلرهابيةات منّظمال ومن ثم تميزها عن، هاحركات

االتفاق على نهج بالفلسطينية  المقاومة باإلضافة إلى عدم قدرة فصائل، 2001سبتمبر  11أحداث  ضوء

وجهة  في تكريسنجح نسبيًا  اّلذي مي اإلسرائيليها تقع ضحية للترويج اإلعالمعين لمقاومة االحتالل جعل

 المقاومة المشروعة واإلرهاب وٕادخال حركات بينفي محاولة منه للخلط  اإلرهابب نظره التي تكيف أعمالها

 .ةعلى صورة المقاومة الفلسطيني سلباً ، وبالتالي التأثير غير المشروعالمقاومة في دائرة اإلرهاب 

وما يدعو إلى ، إسرائيل، فهو بال شك عنف إرهابي تمارسهاّلذي  العنفًا شرعيدفاعًا ال يعتبر  .16

 يّتخذ نّ تقترف إسرائيل وقواتها مثل هذه الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ودون أ نّ االستنكار أ

، مجرد التحقيق فيهاحّتى  ئم أوأية إجراءات أو خطوات فعالة لوقف تلك االنتهاكات والجرا دوليال المجتمع

 شعبالقانونية نحو ال والتزاماتهالنهوض بواجباته األخالقية واإلنسانية  عنتقاعس  هذا األخير نّ بل أ

 .اإلسرائيليالعدو من جانب  ومستمرة مةمنظيتعرض إلبادة اّلذي  الفلسطيني

االحتالل  قاومة الفلسطينية ضداح حركات المإعالن مشروعية كف يكفي الأنه  ختاما نؤكد          

عدم شرعية ل مقاومة االحتاللفي  الّشعب الفلسطينيدعم حق  بل يجب التأكيد على وجوب اإلسرائيلي،

ان واحتالل، وتفرقة أّن وقف اإلرهاب الدولي، لن يتحقق إّال بوقف أسبابه من عدو ، و الكياّن اإلسرائيلي

الداخلية للدول وانتهاك حقوق اإلنسان وعدم احترام حق  ل في الشؤونوتمييز عنصري بين الشعوب والتدخ

الشعوب في تقرير مصيرها،وهذا لن يتحقق بدوره إّال بنهوض المجتمع الّدولي بواجباته اإلنسانية والتزاماته 

مقدمة وثيقة  تلخص القانونية نحو القضية الفلسطينية، ووضع حّد للممارسات اإلرهابية اإلسرائيلية، وقد

أنه إذا كانت الحرب حقيقة تخلق في عقول الرجال، ففي نفس العقول يمكن «: ذلك بأن جاء فيها واليونيسك

  .»أن تبنى حصون السالم
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  عـــراجــــــالمقائمة 

  المراجع باللغة العربية :أوال

I. المؤلفاتو  تبـــــــالك 

 العامةتب ـــــــالك  - أ

إيتراك للطباعة الطبعة األولى، ، الدوليأبو الخير السيد أحمد، تحالفات العولمة العسكرية والقانون  .1

 .2005والتوزيع، مصر،  والنشر

دار الجامعة  ،)ط.د(ين، الدولير مجلس األمن في حفظ السلم واألمن أبو العال أحمد عبد اهللا، تطور دو  .2

 .2008القاهرة،  الجديدة،

المكتب الجامعي  ،)ط.د( اإلرهاب،الخدمة االجتماعية في مجال  ،أبو العال تركي حسن عبد اهللا .3

  .2010 ،اإلسكندرية ،الحديث

  .2004دار النهضة العربية، القاهرة، ابعة، الطبعة الر ، العام الدوليأحمد، الوسيط في القانون  أبو الوفا .4

  .2006القاهرة،  ،دار النهضة العربية ،)ط.د(ة، الدوليوالعالقات  الدوليأبو الوفا أحمد، القانون  .5

دار الوفاء لدنيا الطبعة األولى، أبو زيد رشدي شحاتة، السياحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي،  .6

 .2008الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

منشأة المعارف باإلسكندرية، اإلسكندرية، الطبعة الثامنة، العام،  الدوليأبو هيف علي صادق، القانون  .7

1966.  

المكتبة المصرية  ،)ط.د(ة، الدوليفي فرض الشرعية  قّوةاستخدام ال ،اهر عبد المنعممأبو يونس  .8

  .2004اإلسكندرية،  ،للطباعة والنشر والتوزيع

 مركز دراسات الوحدة العربية، ،)ط.د(ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية،  إبراهيم حسين توفيق، .9

 .1993 جانفي ،بيروت

منشأة  ،)ط.د(اإلنساني،  الدوليالقانون  ة عن انتهاك قواعدالدوليإبراهيم نجاد أحمد أحمد، المسؤولية  .10

 .2009 اإلسكندرية، ،المعارف

ترجمة مصطفى حسين عبد ، )باسم اإلسالماإلرهاب (الحرب غير المقدسة  ،إسبيزتو جون .11

  .2006 ،سوريا ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،)ط.د(،الرزاق

الطبعة  ،)دراسة لحالة العراق(الحماية القانونية للمدنيين في األقاليم المحتلة أمحمدي بوزينة أمنة،  .12

 .2014دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، األولى، 
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دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى، اإلنساني،  الدوليات تنفيذ القانون آليأمحمدي بوزينة أمنة،  .13

  .2014اإلسكندرية، 

دار الفارابي ومنشورات المؤسسة  ،)ط.د(الظاهرة وأبعادها النفسية، ....إبراهيم ماجد موريس، اإلرهاب .14

  .2005الجزائر،  -بيروت الوطنية للنشر واإلشهار،

، )20(سلسلة الثقافة القومية لفلسطينية بين غزو لبنان واالنتفاضة، األزعر محمد خالد، المقاومة ا .15

  . 1991، جانفيمركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 

المطبعة  ،الطبعة األولى ،نظام األمم المتحدة في مواجهة تحوالت الربيع العربي ،البحيري يوسف .16

 .2012 ،مراكش ،والوراقة الوطنية الداوديات

دار النفائس الطبعة األولى، ، الدوليجرائم الحرب في الفقه اإلسالمي والقانون  البرايعة خالد رمزي، .17

   .)ن.ت.د( ،للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 ،)ط.د(الكرامة اإلنسانية،  ة حتى انتهاكالدوليالتميمي محمد تيسير، الحرب القذرة من انتهاك السيادة  .18

 .2005دن، األر  المركز القومي للنشر،

 الطبعة الثانية، ،والمقاومة في العراقاالحتالل  تنازع المشروعية بين ،الحديثي خليل إسماعيل .19

 .2005 ،)ن.ب.د( ،)ن.د.د(

ورد في كتاب المقاومة المدنية في النضال  ،المقاومة المدنية في الضفة الغربية ،الدجاني سعاد .20

   .1988 جانفي ،األردن ،عمان ،منتدى الفكر العربي ،ىالطبعة األول ،تحرير سعد الدين إبراهيم ،السياسي

منشورات المعهد العربي لحقوق الطبعة الثانية، اإلنساني،  الدوليالزمالي عامر، مدخل إلى القانون  .21

 . 1997ة للصليب األحمر، تونس، الدولية للصليب اللجنة الدولياإلنسان واللجنة 

 ،)ط.د( ،ةالدوليالمتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة  الدوليأحكام القانون  ،الصاوي محمد منصور .22

  .1984 ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية

ليبيا، السودان، الصومال، : ضد الدولية والتدخل الدوليالضمور جمال حمود، مشروعية الجزاءات  .23

  .2004 ،األردن، الشركة الجديدة للطباعة والنشر، عمانالطبعة األولى، 

معهد الدراسات  ،)ط.د( ،محاضرات في التشريع الجنائي في الدول العربية ،وفيق محمدالشاوي ت .24

  . 1954 ،القاهرة ،العربية

  .2005 ،مصر منشأة المعارف باإلسكندرية، ،)ط.د(اإلنساني،  الدوليالقانون  ،الشاللدة محمد فهد .25

  .1996هرة، القا المطبعة الجامعية، ،)ط.د(الظاهرة اإلجرامية،  ،الشوا محمد سامي .26
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دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة (أحكام أسرى الحرب الطهراوي هاني بن علي،  .27

مركز البحوث والدراسات، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الطبعة األولى، ، )اإلسالمية

2012. 

  . 1994القاهرة،  العربية، دار النهضة ،)ط.د(العام،  الدوليالقانون  ،الفار محمد عبد الواحد .28

الطبعة ، )دراسة حالة العراق(التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل  ،العباسي معتز فيصل .29

  .2009لبنان،  - منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتاألولى، 

، الطبعة األولى ،اإلنساني الدوليالمركز القانوني ألسرى الحرب في للقانون  ،محمد حمد العسبلي .30

  .2005 ، مصر،منشأة المعارف باإلسكندرية

 .2006الجزائر،  ،دار هومة ،)ط.د(، الجنائي الدوليعبد العزيز، أبحاث في القانون  العشاوي .31

دار األوائل للنشر الطبعة األولى، العم سام واإلسالم مجابهة أم احتواء؟،  ،العطار موفق صادق .32

   .2008والتوزيع والخدمات الطباعية، سوريا، 

  .2004، القاهرة الحرية،دار  ،)ط.د(الشرق األوسط الكبير،  ،عاطف لغمريا .33

العام أو قانون  الدوليالقانون (السالم قانون الغنيمي محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في  .34

  .1993اإلسكندرية،  ،فمنشأة دار المعار  ،)ط.د(، )ي وقت السلماألمم ف

 .2004دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة األولى، ة، الدوليالمنظمات ، الفتالوي سهيل حسين .35

الطبعة األولى،  ،الجزء الثاني ،العام الدوليالفتالوي سهيل حسين وحوامدة غالب عواد، القانون  .36

   .2009األردن،  ،، عماندار الثقافة للنشر والتوزيعاإلصدار الثاني، 

  .)ن.ت.د( الجامعي، اإلسكندرية،دار الفكر  ،)ط.د(ة، الدوليالعدلي محمود صالح، الجريمة  .37

دار وائل للنشر،  ،الطبعة األولىالمعاصر،  الدوليفي القانون  قّوةاستخدام ال ،الموسى محمد خليل .38

  .2004، عمان، األردن، 2004

، الطبعة الثانيةالنحال محمد سالمة، سياسة االنتداب البريطاني حول أراضي فلسطين العربية،  .39

 .1981 بيروت،، منشورات فلسطين المحتلة

 ،)ط.د(الحركات الثورية والسياسية، - اليوزبكي توفيق سلطان وآخرون، دراسات في الوطن العربي .40

  .1974 ،)ن.ب.د( مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،

ديوان المطبوعات الطبعة األولى،  المعاصر، الدوليبلقاسم أحمد، الوجيز في القانون المجتمع  .41

  .1995ة، الجزائر، الجامعي
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العدوان على أمن الدولة الخارجي، العدوان : بهالن رمسيس، شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية .42

  .1989اإلسكندرية،  منشأة المعارف، ،)ط.د(على أمن الدولة الداخلي، 

 ،وزيعدار الغرب للنشر والت، )ط.د( ،الجزء الثاني ،العام الدوليمبادئ القانون بوسلطان محمد،  .43

  .2008 ،الجزائر

الطبعة ، الدولية على ضوء أحكام القانون الدوليحقوق ضحايا الجرائم  ،بوسماحة نصر الدين .44

   .2008دار الفكر الجامعي، القاهرة، األولى، 

الطبعة األولى، حقوق اإلنسان، في دراسات  سلسلةتهامي أحمد، التكلفة اإلنسانية للصراعات العربية،  .45

 . 1999، اسات حقوق اإلنسان، القاهرةمركز القاهرة لدر 

الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،)ط.د(المعاصر،  الدوليتونسي بن عامر، قانون المجتمع  .46

1994. 

القاهرة،  دار النهضة العربية، ،)ط.د(اإلنساني،  الدوليجويلي سعيد سالم، المدخل لدراسة القانون  .47

 .2002 -2001مصر، 

دراسة في وقائع النزاع : 2003مجلس األمن والحرب على العراق  كريم سويدان،الجنابي باسم عبد ال .48

  .2006 عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، ،)ط.د( ومدى مشروعية الحرب،

دار  ،)ط.د(اإلنساني،  الدوليحسن نبيل محمود، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون  .49

   .2009اإلسكندرية،  ،الجامعة الجديدة

المؤسسة الطبعة األولى، العام، تقديم جورج ديب،  الدوليوالقانون  مسلحالنزاع ال ،حماد كمال .50

 .1997 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،

 ،)ن.ب.د( ،ELGAمنشورات  ،)ط.د(العام،  الدوليحمدي صالح الدين أحمد، دراسات في القانون  .51

2002.  

  .1992بيروت،  دار الحقيقة، ،)ط.د(اسي، اإلجرام السي ،حومد عبد الوهاب .52

   .1999بيروت، ليس، دار نوبالطبعة األولى، تمر مدريد، الجزء األول، دانيال جان جورج، مؤ  .53

  .1999دار نوبليس، بيروت، الطبعة األولى، مؤتمر مدريد، الجزء الثالث، جان جورج،  دانيال .54

دار  ،)ط.د(اإلنساني،  الدوليتالل في القانون الحماية األمنية للمدنيين تحت االح ،محمد أحمد داود .55

  .2008مصر،  الكتب والوثائق القومية،
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في  )ifa(معهد العالقات الخارجية  ،)ط.د(زبيدي باسم وآخرون، الغرب والعالم اإلسالمي،  .56

 .2002شتوتغارت، أكتوبر 

دراسة مقارنة بالشريعة ( العام الدولياإلطار القانوني لحقوق اإلنسان في القانون  ،سرحان عبد العزيز .57

  .1987القاهرة،  دار النهضة العربية،الطبعة األولى، ، )اإلسالمية

 .2008 ، الجزائر،دار الريحانة للكتابالطبعة األولى، ، العام الدوليالقانون  ،سعادي محمد .58

يوان المطبوعات د الطبعة الثانية،لحقوق اإلنسان،  الدوليسعد اهللا عمر، مدخل في القانون  .59

 .1993، ، الجزائرلجامعيةا

ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، المعاصر،  الدوليدراسات في القانون  ،سعد اهللا عمر .60

 .2004الجزائر، 

الطبعة سينها سانشيتا وخمري مفضل، اغتياالت غيرت مجرى التاريخ، ترجمة ضحى الخطيب،  .61

   .2007، لبنان- الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروتاألولى، 

 ،القاهرة ،إيتراك للنشر ،)ط.د( ،في مجال مكافحة الجريمة الدوليالتعاون  ،شحاتة عالء الدين .62

2000.   

 ديوان المطبوعات ،)ط.د(الجنائي،  الدوليسليمان عبد اهللا سليمان، المقدمات األساسية في القانون  .63

 .1992الجزائر،  الجامعية،

باب الدليل على أن من قصد مال غيره بغير حق كان  - كتاب اإليمان: صحيح مسلم بشرح النووي .64

 .225القاصد مهدور الدم، رقم 

تعويض المتضررين ماديا جراء األعمال العدائية خالل انتفاضة األقصى، سلسلة طه عبد الرحيم،  .65

   .2001رام اهللا، أوت  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ،)ط.د(، )11(مشروع تطوير القوانين 
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دار الحامد للنشر الطبعة األولى،  عبد الهادي حيدر أدهم، دراسات في قانون حقوق اإلنسان، .67

  .2009األردن، ، والتوزيع، عمان

مؤسسة دار الطبعة األولى، ، )المدخل والنطاق الزمني(ة الدولي المسلحةعتلم حازم محمد، النزاعات  .68

 .1994، الكويت،الكتاب
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إصدار اللجنة  ،)ط.د(، )الموائمات الدستورية والتشريعية(ة الدوليعتلم شريف، المحكمة الجنائية  .69

  .2006 ة للصليب األحمر،الدولي

دراسة تأصيلية على ضوء أحكام (عاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية علي جعفر عبد السالم، م .70
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القاهرة،  الدار القومية للطباعة والنشر، ،)ط.د(في إفريقيا،  عنصريّ التمييز ال ،عنبر محمد عبد الرحيم .71
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ر الفكر دا ،)ط.د(، )دراسة مقارنة(فهمي خالد مصطفى، تعويض المضرورين من األعمال اإلرهابية  .74

 .2007اإلسكندرية،  الجامعي،

 ،)اإلنساني الدوليمدخل للقانون (ضوابط تحكم خوض الحرب ، كالسهوقن فريتس وتسيغفلد، إليزابيث .75

 .2004 ،)ن.ب.د( ة للصليب األحمر،الدولياللجنة ، )ط.د(ترجمة أحمد عبد العليم، 

دار الطبعة األولى، األيوبي، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟، ترجمة عمر  ،كيسنجر هنري .76

   .2003الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

   .2007الجزائر،  دار العلوم، ،)ط.د( ،)التطور واألشخاص( الدوليالمجتمع  ،لحرش عبد الرحمن .77

 لوفايفر مكسيم، السياسة الخارجية األمريكية، ترجمة حسين حيدر، الطبعة األولى، دار عويدات، .78

  .2006لبنان،  ،)ط.د(

من غزو أفغانستان إلى احتالل (شتنبر  11ة الكبرى ألحداث الدوليلكريني إدريس، التداعيات  .79

 .2005المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات، مراكش، الطبعة األولى، ، )العراق

الطبعة الثانية، ة المفاهيم والحقائق األساسية، الدوليمقلد إسماعيل صبري، اإلستراتيجية والسياسة  .80

   .1985األبحاث العربية، بيروت،  مؤسسة
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إسهام في فهم واحترام حكم (اإلنساني العرفي  الدوليهنكرتس جون ماري، دراسة حول القانون  .82

 . 2005مارس  ،)ن.ب.د( ة للصليب األحمر،الدوليمنشورات اللجنة  ،)ط.د(، )مسلحالقانون في النزاع ال

ياهف دان، طهارة السالح أخالق وأسطورة وواقع، ترجمة جوني منصور، المركز الفلسطيني للدراسات  .83

 .2004رام اهللا، جويلية  - فلسطين ،)ط.د( اإلسرائيلية،

 الكتب المتخصصة  -  ب

ثقافة المقاومة : ورد ضمن كتاب، "جدل حول التوصيف والهدف :المقاومة واإلرهاب"أبراش إبراهيم،  .1

  . 2006مطبعة الخط العربي، جرش،  ،)ط.د( الجزء األول،اإلطار النظري والفكري، منشورات فيالدلفيا، 

الطبعة المعاصر،  الدوليأبو الخير السيد مصطفى أحمد، المقاومة العربية واإلسالمية في القانون  .2

  .2011 باعة والنشر والتوزيع، القاهرة،إيتراك للطاألولى، 

عالم الكتب الحديث، جدار ، الطبعة األولى، أثر التطور التكنولوجي على اإلرهابأبو دامس زكريا،  .3

  .2005للكتاب العالمي، األردن، 

جمعية عمال الطبعة األولى، أبو دية سعد، دراسة تحليلية في العمليات االستشهادية في جنوب لبنان،  .4

 .م1986/ه1407ع التعاونية، عمان، المطاب

اإلسكندرية،  المكتب الجامعي الحديث، ،)ط.د(، الدوليأبو الروس أحمد، اإلرهاب والتطرف والعنف  .5
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 عالم الكتب الحديث،الطبعة األولى، ، الدوليأبو عين جمال زايد هالل، اإلرهاب وأحكام القانون  .6

2005. 

، )من الدستور 179دراسة مقارنة في ضوء المادة (جنائيا اإلرهاب ومواجهته أبو مصطفى أحمد،  .7

  .2008، القاهرة ،كلية الحقوقمطبوعات  ،)ط.د(

دار النشر بالمركز العربي الطبعة األولى، عموش، مستقبل اإلرهاب في هذا القرن،  أحمد فالح .8

  .م2006/ه1427، الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةللدراسات األمنية والتدريب

مركز العودة  ،)ط.د( ،أحمد نسيم، دراسة حول انتهاك االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في فلسطين .9

  .2012 جانفي ،الفلسطيني بلندن

أيلول وبعده،  11اإلرهاب، اإلرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل  ،أشقر جلبير، صدام الهمجيات .10

  .2002لبنان،  - دار الطليعة، بيروتالطبعة األولى، 
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الشركة العربية المتحدة للتسويق ، )ط.د(إعداد نخبة من المتخصصين، فلسطين والقضية الفلسطينية،  .11

 .2008جمهورية مصر العربية،  ،والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة

ضة دار النهالطبعة الثانية، لمنظمة التحرير الفلسطيني،  الدولياألشعل عبد اهللا، المركز القانوني  .12

 . 1988العربية، القاهرة، 

القاهرة،  مؤسسة الطوبجي للتجارة والنشر، ،)ط.د(لمكافحة اإلرهاب،  الدوليالقانون  ،األشعل عبد اهللا .13

2003. 
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 .2006مصر،  دار الكلمة للنشر والتوزيع، ،)ط.د(، )وتعريف

رية والنفسية واالجتماعية األسس الفك(علم اإلرهاب  ،الترتوري محمد عوض وجويحان أغادير عرفات .16

  .2006األردن،  -دار الحامد، عمانالطبعة األولى، ، )والتربوية لدراسة اإلرهاب

دائرة المطبوعات والنشر، الطبعة األولى، التل أحمد يوسف، اإلرهاب في العالمين الغربي والعربي،  .17

 .1998األردن، -عمان

، )دراسة مقارنة في األحكام الموضوعية(الجنائي  الجرائم اإلرهابية في القانون، الجبوري سعيد صالح .18

 .2010 ،)ن.ب.د(الموسوعة الحديثة للكتاب،  الطبعة األولى،

دار النشر الطبعة األولى، اإلرهاب الفهم المفروض لإلرهاب المفروض،  ،الجنحي علي بن فايز .19

  .م2001/ه1421الرياض،  ،، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةبالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب

الجزائر،  دار الكتاب العربي، ،)ط.د(، الدوليالجهماني ثامر إبراهيم، مفهوم اإلرهاب في القانون  .20

2002.  

الطبعة األولى، ، )دراسة مقارنة(ا ّدوليالحاج راستي، اإلرهاب في وجه المساءلة الجزائية محليا و  .21

  .2012منشورات زين الحقوقية، لبنان، 

المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، الطبعة األولى، اإلرهاب الصهيوني،  ،عمر الحاجي محمد .22

   .2002دمشق، 

الدار المصرية الطبعة األولى، ، )بذوره، وبثوره، زمانه ومكانه وشخوصه(اإلرهاب  ،الحديدي هشام .23

  .2002 جانفياللبنانية، 
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حليلية في اإلرهاب والعنف السياسي دراسة ت(الحسن إحسان محمد، علم اجتماع العنف واإلرهاب  .24

  .2008دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األولى، ، )واالجتماعي

 ،)ط.د(تعريف اإلرهاب بين اعتبارات السياسة واالعتبارات الموضوعية،  ،الخشن محمد عبد المطلب .25

  .2007اإلسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،

 جامعة بغداد كلية اآلداب، ،)ط.د(نية وحق تقرير المصير، المقاومة الفلسطي ،الخيرو عز الدين علي .26

 .1971العراق، 

: الكتاب الذي يجيب على التساؤل األمريكي(الدباغ مصطفى، إمبراطورية تطفو على سطح اإلرهاب  .27

دار الفارس للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )لماذا يكرهوننا؟

2004. 

دار البداية، عمان، الطبعة األولى، ، الدوليموقف اإلسالم من العنف واإلرهاب  ،الددا علي موسى .28

   .2010األردن، 

منشورات الطبعة األولى، ة عنها، الدوليجريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية  الدراجي إبراهيم، .29

   .2005الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 األردن، ،دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ،اق محمد، الدعاية واإلرهابالدليمي عبد الرز  .30

  .م2010/ه1431

الهالل األحمر القطري، الطبعة الثانية، حركة حماس بين المقاومة واإلرهاب،  ،موسى القدسي الدويك .31

2006. 

سة في القانون درا(وانتفاضة األقصى  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،الدويك موسى القدسي .32

 .2005 ،فلسطين ،جامعة القدس ،)ط.د(، )العام الدولي

منشأة المعارف  ،)ط.د(، الدولية للشعب الفلسطيني والقانون الدوليالحماية  ،الدويك موسى القدسي .33

 .2004مصر،  باإلسكندرية،

ئيلية المرتكبة بحق دراسة الجرائم اإلرهابية اإلسرا(العام  الدولياإلرهاب والقانون  ،موسى جميل الدويك .34

 . 2003 مصر، ،باإلسكندريةمنشأة المعارف  ،)ط.د(، )ىالشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقص

دار النشر الطبعة األولى، الربيش أحمد بن سليمان صالح، جرائم اإلرهاب وتطبيقاتها المعاصرة،  .35

  . م2003/ه1424، الرياض، منية، أكاديمية نايف للعلوم األبالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب
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مؤسسة الطبعة األولى، أبو ظهر وقبيسي محمد، اإلرهاب الصهيوني والسالم العربي، و الرفاعي رنا  .36

   .2003الرحاب، لبنان، 

الجزائر،  ،)ن.د.د( ،)ط.د( وحق تقرير المصير، المسلحةالرشيدات شفيق، المقاومة الفلسطينية  .37

1970.  

االستيطان دراسة منشورة ضمن كتاب ، "طان وأفاق الدولة الفلسطينيةجدلية االستي" ،الزرو نواف .38

التقديم والتحرير والمراجعة، صالح أبو اإلصبع وأحمد  ،)دراسة إستراتيجية وقانونية(اإلسرائيلي في فلسطين 

شورات من ،)ط.د( ،سعيد نوفل، أعمال ندوة بمناسبة احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية

   .2011المملكة األردنية الهاشمية،  جامعة فيالدلفيا، دار البركة للنشر والتوزيع،

  .2003 ،لبنان - بيروت ،دار النفائس ،الطبعة األولى ،ال لإلرهاب نعم للجهاد ،السحمراني أسعد .39

 .2004فاس، المغرب،  منشورات الزمن، ،)ط.د(السقاط حنان، بين االستشهاد واإلرهاب،  .40

  . 2002دار الشروق، مصر، الطبعة األولى، حسين، إرهاق الوجود اإلسرائيلي،  الشافعي .41

دار جرير للنشر الطبعة األولى، الشاوش خليفة عبد السالم، اإلرهاب والعالقات العربية الغربية،  .42

  .2008األردن، ، والتوزيع، عمان

 إيتراك للنشر والتوزيع،، )ط.د(في ظل النظام العالمي الجديد،  الدولياإلرهاب  ،الشكري علي يوسف .43

  .2008 ،)ن.ب.د(

 ،)ط.د(، 2001أيلول  11الشاهر شاهر إسماعيل، أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  .44

  .2009دمشق،  منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،

دراسة شرعية لظاهرة (اصرة العريفي عبد اهللا إبراهيم ناصر، اإلرهاب بين الشريعة والنظم المع .45

 معهد الدراسات العليا، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، ،)ط.د(، )اإلرهاب ومقارنتها بالنظم المعاصرة

 .م1998/ه14/2/1419الرياض، 
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دراسة منشورة ضمن كتاب ، »في األراضي المحتلة المسلحةشرعية المقاومة  «، فوده عز الدين .106

 .1969 ،)25(العدد ، السنة األولى، الدولي، المجلة المصرية للقانون الدوليلقانون دراسات في ا
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المركز القانوني لالحتالل اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون  «، فوده عز الدين .107

وت، ، مركز األبحاث، بير )62(دراسات فلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية، العدد ، »المعاصر الدولي

1970. 

االستيطان اإلسرائيلي دراسة منشورة ضمن كتاب  ،»الدولياالستيطان والقانون  «، قاسم أنيس فوزي .108

التقديم والتحرير والمراجعة، صالح أبو اإلصبع وأحمد سعيد ، )دراسة إستراتيجية وقانونية(في فلسطين 

الثقافة العربية منشورات جامعة نوفل، أعمال ندوة بمناسبة احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة 

   .2011فيالدلفيا، دار البركة للنشر والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية، 

دراسة ، »)المعوقات والحلول(التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب  «، قحطان عبد القادر محمد .109

لنشر بالمركز العربي دار ا، تقديم محمد فتحي عيد، اإلرهاب والقرصنة البحريةمنشورة ضمن كتاب 

  .م2006/ه1427، الطبعة األولى، الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنيةللدراسات األمنية والتدريب

بحث علمي قانوني ، »الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في األراضي المحتلة «، القيق إبراهيم .110

  .1990دمشق، مطبعة الثبات، دمشق، مقدم لنيل لقب أستاذ في المحاماة نقابة المحامين فرع 

التهديدات والتحديات المحيطة (سبتمبر في ذكراها الثالثة  11أحداث «، كاطو عبد المنعم سعيد .111

  .2004، سبتمبر )218(، العدد مجلة الدفاع المصرية، »)بالمنطقة

جلة م، »)حالة اإلرهاب اإلسرائيلي( الدوليموقف الدول العربية من اإلرهاب  «، كريمي علي .112

 .1992 جانفي، تصدر عن المجلس القومي للثقافة العربية، )88(، السنة الثامنة، العدد الوحدة

... في القرن الحادي والعشرين األساليب الدولياإلرهاب  «، كشك أشرف محمد والذيب، أحمد ثابت .113

السنة  ،)6(ية، العدد ، المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجمجلة دراسات إستراتيجية، »وآليات المواجهة

 .2001ديسمبر ، الكويت، الثانية

المقاومة المدنية  كتاب دراسة منشورة ضمن، »استخدام الالعنف ضد الظلم والعدوان «، كيرل أدم .114

ة، عمان، الدوليعربي، سلسلة الحوارات لفي النضال السياسي، تحرير سعد الدين إبراهيم، منتدى الفكر ا

1988.  

  .2002، تموز )20(، العدد مجلة رؤية، »تهااتعقيداتها وٕاشكالي: اضة األقصىانتف «، كيالي ماجد .115

المجلد ، مجلة الدراسات الفلسطينية، »االنتفاضة والمقاومة والعمليات االستشهادية «، كيالي ماجد .116

 .2002، خريف )52(، العدد )13(
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، القدس العربي، »لمعاصرةة االدوليمكافحة اإلرهاب في الممارسة  «، لكريني إدريس والهزاط، محمد .117

  .2002أوت  20، لندن، بتاريخ )4124( العدد

، إصدار مركز )25(، العدد مجلة المستقبل العربي، »الدوليتحديات اإلرهاب  «، لكريني إدريس .118

  .2002دراسات الوحدة العربية، جويلية 

السنة الثالثة، العدد ، مركز دراسات اإلسالم والعالم، »مجلة قراءات سياسيةمقدمة  «، لويس برنارد .119

  .1993الثاني، 

 الدوليالفرق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  «، متولي رجب عبد المنعم .120

، العدد الستون، القاهرة، الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدوليالمجلة المصرية للقانون ، »المعاصر

2004.  

مجلة ، »اإلرهاب ومكافحته في القانون الجزائي العراقي «، زمحمد معاذ جاسم وعودة عقيل عزي .121

، مجلة نصف سنوية تصدر عن كلية الحقوق جامعة ذي القار، العدد القانون للبحوث والدراسات القانونية

 .2012الرابع، جمهورية العراق، 

مجلة السياسة  ،»اإلستراتيجية الفلسطينية في مواجهة االجتياح اإلسرائيلي «، محمود أحمد إبراهيم .122

   .2002 جويلية، )149(، العدد ةالدولي

المجلة الجزائرية للعلوم ، »الدوليفي مكافحة اإلرهاب  الدوليدور مجلس األمن  «، مراح علي .123

  .2010 ،جامعة الجزائر ،العدد األول ،القانونية واالقتصادية والسياسية

مجلة الفكر ، »وٕارهاب المنظمات إرهاب الدولة الدوليمفهوم اإلرهاب والموقف  «، مفلح عصام .124

  .2002شتاء  -، العدد السابع عشر، السنة الخامسة، خريفالسياسي

يرفض " إعالن كوااللمبور": وزراء خارجية الدول اإلسالمية يدينون تصعيد العدوان «، معال أمجد .125

تصدر عن  قلةيومية سياسية عربية مست ،جريدة الدستور، »الربط بين اإلرهاب وكفاح الشعب الفلسطيني

   .2002آبريل  4 ،)16573(العدد رقم  ،)47(السنة  ،الشركة األردنية للصحافة والنشر

 .15/09/2003بتاريخ دون ذكر صاحب المقال، القدس الفلسطينية،  مقدمة صحيفة .126

ثقافة دراسة منشورة ضمن كتاب ، »مداخل التمييز بين المقاومة واإلرهاب «، مناصرة عز الدين .127

  .2006 ،منشورات فيالدلفيا، مطبعة الخط العربي، الجزء األول، جرشطار النظري والفكري، المقاومة اإل
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حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في ضوء قواعد النظام العالمي  «، هنداوي حسام أحمد .128

 ، العدد السابعالدوليإصدار الجمعية المصرية للقانون  ،الدوليالمصرية للقانون  المجلة، »الجديد

  .1993واألربعون، مصر، 

 .2002، سبتمبر )604(، العدد ويكلياألهرام ، »انكشاف المأساة «، نافعة حسن .129

III. والدراسات الجامعيةرسائل ال  

  الدكتوراه أطروحات  . أ

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، الدوليجمال زايد هالل، اإلرهاب وأحكام القانون  أبو العين .1

  .2004 معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة،

ة على حق تقرير المصير، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتور  الدوليبلفراق فريدة، مدى تأثير اإلرهاب  .2

   .2006/2007زائر، الج ، جامعة بن يوسف بن خدة،في القانون العام، كلية الحقوق

أطروحة دكتوراه  ،ةالدوليومقاومة االحتالل في العالقات  الدوليالتفرقة بين اإلرهاب هيثم موسى،  حسن .3

  .1999 في القانون العام، جامعة عين شمس، الجمهورية العربية المصرية،

، الدولين ، أطروحة دكتوراه في القانو الدوليمايا، الحرب على اإلرهاب على ضوء القانون  خاطر .4

  .2011 جامعة دمشق، كلية الحقوق، سوريا،

عمر إسماعيل، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في ميثاق وأعمال منظمة األمم المتحدة،  سعد اهللا .5

جامعة  ،ة، كلية الحقوقالدوليالعام والعالقات  الدوليشهـادة دكتوراه الدولة في القانون  أطروحة لنيل

  . 1984 ،الجزائر

ة الدوليوواقع الممارسات  الدوليبين فاعلية القانون  الدوليعلي، آليات مكافحة اإلرهاب  لونيسي .6

االنفرادية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، تاريخ المناقشة 

04/07/2012. 

 مذكرات الماجستير   . ب

 ،)دراسة تطبيقية لحالة العراق(لمدنيين في األقاليم المحتلة الحماية القانونية ل ،أمحمدي بوزينة أمنة .1

اإلنساني، كلية  الدولي، مذكرة ماجستير في القانون العام تخصص القانون )دراسة تطبيقية لحالة العراق(

  .2010 سبتمبر 15 تاريخ المناقشة الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،

رسالة لنيل دبلوم  ،ة الجديدةالدوليمصير في ظل المتغيرات مبدأ حق تقرير ال ،عبد الحق البرهمي .2

 .2001/2002 ،المغرب ،أكدال - جامعة محمد الخامس ،الدوليالدراسات العليا المعمقة في القانون 
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والنضال من أجل التحرر وتقرير المصير،  الدوليمحمد عادل حمدان، العنف بين اإلرهاب  الشراقة .3

  .1990-1989 ،مومية، الرباط، المملكة المغربيةطنية لإلدارة العرسالة ماجستير، المدرسة الو 

، رسالة مسلحوتميزه عن الكفاح ال الدوليمفهوم اإلرهاب في القانون  ،عمر محمود سليمان المخزومي .4

 .1997 ة بمعهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،الدوليأعدت لنيل شهادة الماجستير في العالقات 

رسالة  ،المسلحةكريم خالد، األبعاد القانونية والسياسية للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة  خالد المشاقبة .5

   .2007 ،المملكة األردنية الهاشمية ،جامعة أل البيت ،معهد بيت الحكمة ،ماجستير في العلوم السياسية

ة الدوليلعالقات مقاومة االحتالل، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في ا ،علي عبد الحسين بيضون .6

  .2004 لبنان، –والدبلوماسية، الجامعة اإلسالمية في لبنان، بيروت

ة الراهنة من الدفاع الشرعي إلي الدوليحامل صليحة، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغيرات  .7

امعة مولود ، جالدوليالدفاع الشرعي الوقائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون التعاون 

  .7/4/2011معمري تيزي وزو، الجزائر، تاريخ المناقشة 

، مذكرة الدوليوحق الشعوب في المقاومة بين الفقه اإلسالمي والقانون  الدوليصباح، العنف  درامنة .8

مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة الحاج 

 .2010 باتنة، لخضر

 إطار في المسلحة قّوةال إستخدام مشروعية من المعاصر الدولي القانون ريموش نصر الدين، موقف .9

 .2009ة، جامعة الجزائر، الدوليوالعالقات  الدولي، مذكرة ماجستير في القانون التحريرية المقاومة

رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،الدوليريموش سفيان، جهود منظمة األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب  .10

  .3003/2004 ة، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر،الدوليالماجستير في العالقات 

دات خالل العدوان دراسة تحليلة ألداء القيا(التحرر الوطني وٕاشكالية اإلطار السياسي سامي،  نبهان .11

ة، جامعة الدوليوالعالقات  الدوليالقانون ، رسالة لنيل ماستر في )2008أواخر عام  األخير على غزة

  .2010-2009سال، المملكة المغربية، -محمد الخامس السويسي

، رسالة 2001إشكاليات المقاومة الفلسطينية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول تغريد،  سمير كشك .12

 جوان 1تاريخ المناقشة ة، كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت، فلسطين، الدوليماجستير في الدارسات 

2006 . 

، رسالة )حركة المقاومة اإلسالمية حماس نموذجا(علي، فقه المقاومة في الشرع والوضع  سويد .13

 .2000 ماجستير في الشريعة والقانون، كلية االجتهاد والعلوم اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية في لبنان،
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وسط ألرق الشالسلمية في اية ولتسظل افي  سرائيليةإلن األمانظرية  ،منيب عبد الرحمن شبيب .14

ول السياسي واالقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في لتحاها علی عملية رثوأ

، بحث لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا في كلية االقتصاد بجامعة النجاح )2002 - 1991(الفترة 

 .2003 الوطنية، فلسطين،

اث سبتمبر وانعكاساتها على المنظومة الحضارية العربية اإلسالمية، مذكرة لنيل فاطمة، أحد لكعص .15

  .2009 -2008 ة، الجزائر،الدوليشهادة العلوم السياسية والعالقات 

ة المعاصرة، بحث علمي الدولي، حق مقاومة االحتالل في ضوء المتغيرات خولة محي الدينيوسف  .16

 .2004 ، جامعة دمشق، كلية الحقوق، سوريا،دوليالمقدم لنيل درجة الدبلوم في القانون 

IV. قواميسالموسوعات وال  

بكر، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، مؤلف جماعي تحرير محمد آشتيه، المركز  أبو بكر .1

  .2010الفلسطيني للدراسات اإلقليمي ووزارة الثقافة، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

دار صادر الطبعة الثالثة، ، )الحقوق الجزائية العامة(الموسوعة الجنائية، المجلد الرابع  ،فريد الزغبي .2

  .1995للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، الطبعة األولى، الصايغ أنيس وأخرون، الموسوعة الفلسطينية،  .3

1984.   

الجامعية،  المطبوعات ديوانالطبعة الثانية،  المعاصر، وليالد معجم في القانون ،عمر اهللا سعد .4

 .2007 الجزائر،

 .1980 القاهرة،دار النهضة العربية،  الطبعة الرابعة،القاموس السياسي،  عطية اهللا أحمد، .5

V. والمداخالت العلمية ؤتمراتالم  

ين في األمم بترقية مركز فلسط 67/19قرار الجمعية العامة رقم  تحليل«، أمحمدي بوزينة أمنة .1

 - 67/19رقم صدور القرار القضية الفلسطينية بعد مستقبل "مداخلة باليوم الدراسي األول حول ، »المتحدة

 14يوم  الشلف، الجزائر، –المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي، »رؤية قانونية

   .2013ماي 

ورقة عمل منشورة قدمت في الندوة ، »نهيار عملية التسويةالسلطة الفلسطينية وا«، محمد خالد األزعر .2

ماذا بعد انهيار عملية التسوية؟، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع : الفكرية المعنونة ب

   .2004مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة، الطبعة األولى، بيروت، 
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األسرة والمدرسة في تحصين أبناءها ضد التطرف واإلرهاب وتعزيز  وظيفة«، بركة بن زامل الحوشان .3

بجامعة المنعقد ، »المفاهيم والتحديات"بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري ، »االنتماء الوطني

 .ه، 1430جمادى األول  25-  22في الفترة من  الملك أل سعود، المملكة العربية السعودية

بحث مقدم إلى الندوة العلمية حول ، »حق المقاومة بين الواقع والمأمول«، د العزيزفهد بن عب الغفيلي .4

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةالمنعقد ب، »مفهوم اإلرهاب بين الواقع األمني المأمول والعوامل السياسية"

  .7/12/2011- ه10/12/1433 بتاريخ

منظور األمن اإلنساني، تقديم األستاذ األخضر عمر  اإلنساني من الدوليالملتقى العلمي حول القانون  .5

 نايف العربية للعلوم األمنية وقوى األمن الداخلي بلبنان، الدهيمي، جامعة بيروت بالتعاون مع جامعة

 .2010مايو  13- 11 بتاريخ بيروت -لبنان

مركز  مؤتمر نظمه، »مستقبل المقاومة الفلسطينية في ضوء الحرب على قطاع غزة«، حسام شاكر .6

 .2014نوفمبر / تشرين الثاني 27الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت يوم الخميس 

ورقة عمل مقدمة إلى ، »اإلنساني الدوليالتكييف القانوني للمقاومة في إطار القانون «، خليل حسين .7

ديسمبر  16-  15ريخ ، المنعقد بتا)التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة(مؤتمر خيار المقاومة بناء الدولة 

  .، بيروت2007

، محاضرة »رفع االلتباس: ، اإلرهابمسلححركات التحرير الوطني، الكفاح ال «، بول ماري دوالغورس .8

، 2002أكتوبر  28و 26الجزائر ما بين ، »السابقة الجزائرية"حول اإلرهاب  الدوليألقيت في الملتقى 

  .2003مجلة الجيش، العدد 

 ،» )فلسطين والعراق(تحرير والمقاومة في مواجهة اإلرهاب واالحتالل نموذج ال «، زهران جمال علي .9

المنعقد بقصر ، »خيار المقاومة وبناء الدولة"المؤتمر الثالث  –التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة 

  .2010 فيفري 19 بتاريخ ،ببيروت ،اليونيسكو

اإلسرائيلي  - ندوة تحوالت الصراع العربي ،»الدوليالتداعيات على الواقع اإلقليمي و  «، فرج شلهوب .10

 9يومي المنعقدة و من قبل مركز دراسات الشرق األوسط، األردن  المنظمة بعد الحرب على غزة

 .10/12/2014و

، »الدوليالوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية في ضوء أحكام القانون «، محمد شوقي العبد الع .11

سلسلة  ،تقديم أحمد يوسف أحمد ،بحوث مؤتمر المقاومة خيار أم ضرورة ،اتيجية المقاومة الشاملةإستر 

 .2007، ، مصرالطبعة األولى، )2(ندوات ومؤتمرات 
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إلى  16من ل ندوة مكافحة اإلرهاب المنعقدة أعما، »مكافحة اإلرهاب«، حمد محي الدين عوض .12

 ،اديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياضم، أك2/6/1999 - 31/5الموافق ل /ه18/2/1420

   .م1999 /ه1420

برنامج "محاضرة ألقيت في الندوة التي نظمها ، »األبعاد اإلقليمية للعدوان على غزة«، لحود نسيب .13

  .2009 جانفي 24في حركة التجدد الديمقراطي بمقر الحركة بتاريخ " الندوات حول السياسات العامة

 الدوليالملتقى  مداخلة ضمن، »عدوان اإلسرائيلي على غزة وذريعة الدفاع الشرعيال«، لكريني إدريس .14

جامعة حسيبة بن  ،اإلنساني بكلية العلوم القانونية واإلدارية الدوليالثالث حول العدوان على غزة والقانون 

  .2009أكتوبر  28 –27يومي  ،بالشلف –بوعلي 

الملتقى ، »ة الفردية لقادة إسرائيل في الحرب على غزةليالدو المسؤولية الجنائية "موسى أحمد بشارة  .15

 –اإلنساني، المنعقد بكلية العلوم القانونية واإلدارية جامعة حسيبة بن بوعلي  الدوليالثالث للقانون  الدولي

  .2009أكتوبر  28 –27بالشلف يومي 

استعمال "الوطني حول الملتقى  ،»ةالدولينحو تأصيل شرعية جديدة موازية للشرعية «، يوسفي أمال .16

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود ، قّوةالقانون وهيمنة ال قّوةة بين الدوليفي العالقات  قّوةال

 .2013ماي  20 - 19، تيزي وزو- معمري

VI.  ةالدولي والوثائقالمواثيق 

  ة واإلقليميةالدولياالتفاقيات  . أ

 29المؤرخة في  عراف الحرب البرية والالئحة الملحقة بهااتفاقية الهاي الثانية الخاصة باحترام قوانين وأ .1

 . 1899لعام  تمبرسب

 المؤرخة في اتفاقية الهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية والالئحة الملحقة بها .2

 . 1907أكتوبر 18

 .1949أوت  12اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  .3

  .1949أوت  12قية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في اتفا .4

 .16/12/1970اتفاقية الهاي بشأن مكافحة االستيالء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ  .5

ة بمن دوليالاتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولين بالحماية  .6

   1973 .ديسمبر 14 فيفيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة 
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ة لمنع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دبلوماسية، بمن فيهم الموّظفون الدولياالتفاقية  .7

  .1973الّدبلوماسيون لعام 

الصادر ة الدولي المسلحةات بروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعال .8

  .1977يونيه  8بتاريخ 

 ةّدوليالغير  المسلحةبروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات ال .9

  .1977يونيه  8بتاريخ  الصادر

لموجب قرارها ة لمناهضة أخـذ الرهائن التـــــي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة الدولياالتفاقية  .10

 )A/RES/34/146( :، الوثيقة رقم17/12/1979فــي ) 34/146(رقم 

اتفاقية قمــع األعمال غير المشروعة ضد سـالمة المالحة البحرية، المحررة في روما في  .11

10/3/1988.   

 البروتوكول التكميلي المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخـــــدم الطيران .12

المدني المكمل التفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـالمة الطيران المدني الموقع في 

   .24/8/1988مونت في 

  .1993سبتمبر 13 الموقعة فياتفاقية أوسلو  .13

اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية  1997ة لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام الدولياالتفاقية  .14

  .1997ديسمبر /كانون األول 15المؤرخ في  52/164ألمم المتحدة رقم العامة ل

  .22/4/1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، بتاريخ  .15

  .17/07/1998ة المعتمد في الدوليالنظام األساسي للمحكمة الجنائية  .16

  .14/06/1999 بتاريخ، المنعقدة بالجزائر اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع اإلرهاب ومحاربته .17

اتفاقية منظمة التعاون اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية لدول  .18

  .1999جويلية  1بتاريخ المنظمة، المنعقد في واغادوغو 

 .2003ماي  13الموقع عليه بتاريخ  1977البرتوكواللمعدل لالتفاقية االوروبية لقمع االرهاب لعام  .19

  .2005ماي  16مجلس أوروبا بشأن منع االرهاب المبرمة بوارسو بتاريخ اتفاقية  .20

 /9/12ة لقمع تمويل اإلرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة فــــــي الدولياالتفاقية  .21

1999. 
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  واالعالناتوثائق ال. ب

 .2001يونيه  9 بتاريخ إعالن بشأن المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة .1

 . 2002جـانفي  4ادسة المنعقدة بتاريخ ـــبيان المجّمع الفقهي اإلسالمي بدورتــه السّ  .2

 .2003إسالمية، مركز دراسات الشرق األوسط، يوليو  - وثيقة مفهوم اإلرهاب والمقاومة رؤية عربية .3

إلسالمي لوزراء الخارجية الصادر عن الدورة الطارئة للمؤتمر ا الدوليإعالن كوااللمبور حول اإلرهاب  .4

 .م2002أبريل  3إلى  1حول اإلرهاب المنعقدة خالل الفترة من 

  القرارات والتوصيات. ج

  قرارات أجهزة هيئة االمم المتحدة .1

 مجلس األمن اتقرار  �

المتعلق  1999أكتوبر 19بتاريخ  )4053( ة رقمجلسالاتخذه في  )1269(رقم قرار مجلس األمن  -

  )/((S/RES/1269/1999 :الوثيقة رقمين، الدولين عن صون السلم واألمن بسؤولية مجلس األم

 12بتاريخ  )4370( الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته )1368(رقم قرار مجلس األمن  -

الوثيقة ، ين التي تسببها األعمال اإلرهابيةالدوليتعلق بتهديدات األمن والسلم ، الم2001أكتوبر

  )((S/RES/1368 /2001 :رقم

، المتعلق 2001سبتمبر  28 تاريخب )4385( ة رقمجلسالاتخذه في  )1373(رقم  قرار مجلس األمن -

 :الوثيقة رقمان نتيجة لألعمال اإلرهابية، الدوليالتهديدات التي يتعرض لها السالم واألمن ب
S/RES/1373/2001)(  

، المتعلق 2002 جانفي 16 بتاريخ )4452( ة رقمجلسالاتخذه في  )1390(رقم  قرار مجلس األمن -

  )(S/RES/1390/2002الوثيقة رقم ، الحالة في أفغانستانب

األخطار المحدقة باألمن بالمتعلق ، 2003جانفي  17خ بتاري )1455( رقم الدوليقرار مجلس األمن  -

 )(S/RES/1455/2003 :الوثيقة رقمين من جراء أعمال اإلرهاب، الدوليوالسالم 

 2005أوت  4 بتاريخالمنعقدة  )5246( ة رقمجلسالتخذه في ا )1618( رقم الدوليقرار مجلس األمن  -

 :الوثيقة رقمين جراء األعمال اإلرهابية الدولياألخطار التي تهدد السالم واألمن بالمتعلق 
S/RES/1618/2005)(  

 بشأن 2005سبتمبر  14بتاريخ  )5261( ة رقمجلسالاتخذه في  )1624(قرار مجلس األمن رقم  -

مكافحة التحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابية التي نظمتها المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب التابعة "

 )(S/RES/1624/2005( :الوثيقة رقم، "لألمم المتحدة
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المتعلق . 2009ديسمبر  17 بتاريخ )6247( ة رقمجلسالاتخذه في  )1904(رقم  قرار مجلس األمن -

 :الوثيقة رقم ،ان نتيجة لألعمال اإلرهابيةالدوليالتهديدات التي يتعرض لها السالم واألمن ب
S/RES/1904/2009)( 

الخاص  2009نوفمبر  11 بتاريخ )6216(ة رقم جلسالاتخذه في  )1894( رقم قرار مجلس األمن -

  )(S/RES/1894/2009 :الوثيقة رقم، المسلحةحماية المدنيين في النزاعات ب

المتعلق الحالة  2009 جانفي 8بتاريخ  )6063( ة رقمجلسالاتخذه في  )1860(رقم  قرار مجلس األمن -

 ) (S/RES/1860/2009 :الوثيقة رقمفي الشرق األوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، 

المتعلق  2008ديسمبر  16بتاريخ  )6045( ة رقمجلسالاتخذه في  )1850(رقم  قرار مجلس األمن -

 )(S/RES/1850/2008 :مالوثيقة رقالحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، 

المتعلق  2012ديسمبر  17بتاريخ  )7086( ة رقمجلسالاتخذه في  )2083(رقم  قرار مجلس األمن -

 )(S/RES/2083/2012 :الوثيقة رقمرهابية، ين من جراء األعمال اإلالدوليبتهديدات السالم واألمن 

المتعلق  2013ديسمبر  17بتاريخ  )7086( ة رقمجلسالاتخذه في  )2129( رقم قرار مجلس األمن -

 )(S/RES/2129/2013 :الوثيقة رقممن جراء األعمال اإلرهابية،  ينالدوليبتهديدات السالم واألمن 

المتعلق  2014جوان  17بتاريخ  )7198( ة رقمجلسالاتخذه في  )2161(رقم  قرار مجلس األمن -

 )(S/RES/2161/2014 :الوثيقة رقمين من جراء األعمال اإلرهابية، الدوليم واألمن بتهديدات السال

علق المت 2014 جانفي 27بتاريخ  )7101( ة رقمجلسالاتخذه في  )2133(رقم  قرار مجلس األمن -

 )(S/RES/2133/2014 :الوثيقة رقمين من جراء األعمال اإلرهابية، الدوليبتهديدات السالم واألمن 

 ةقرارات الجمعية العام �

المتعلق باعتماد  1960ديسمبر  14في الصادر ) 15(الدورة  )1514(قرار الجمعية العامة رقم  -

  A/RES/1514(XV) :الوثيقة رقم، اإلعالن الخاص بشأن منح االستقالل للبالد والشعوب المستعمرة

السيادة بالمتعلق  1968ديسمبر  19بتاريخ الصادر ) 32(الدورة ) 2446(رقم  ر الجمعية العامةقرا -

الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في 

   A/RES/2446(XXIII) :الوثيقة رقم، الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية

حول احترام حقوق  ،1970ديسمبر  9بتاريخ الصادر ) 25(الدورة ) 2674(رقم  قرار الجمعية العامة -

   A/RES/2674(XXV):الوثيقة رقم، المسلحةاالنسان في النزاعات 
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العمل  برنامجالمتعلق ب 1970 أكتوبر 12في الصادر ) 25(الدورة  )2621(رقم  قرار الجمعية العامة -

الوثيقة  ،بلدان والشعوب المستعمرةاالستقالل للنح عالن مالتنفيذ الكامل إل من أجل

   A/RES/2621(XXV):رقم

 إعالن مبادئبلمتعّلق ا 24/10/1970في الصادر ) 25(الدورة  )2625(رقم الجمعية العامة  قرار -

الوثيقة ، المتحدة األمم لميثاق بين الدول وفقا والتعاون بالعالقات الودية المتعلقة الدوليالقانون 

   A/RES/2625(XXV):رقم

االعتراف بالمتعلق  1970ديسمبر  08الصادر في ) 25(الدورة  )2672( ر الجمعية العامة رقمقرا -

 ،اتخاذ خطوات فورية ألعادة المشردين" إسرائيل"لشعب فلسطين بحق تقرير المصير والطلب مرة أخرى من 

  A/RES/2672(XXV):الوثيقة رقم

في بشأن الحالة  1970 نوفمبر 04بتاريخ  الصادر) 25(الدورة ) 2628(قرار الجمعية العامة رقم  -

   A/RES/2628(XXV): الوثيقة رقم، األوسط الشرق

حول احترام حقوق  1971ديسمبر  20بتاريخ  الصادر) 26(الدورة  )2852(الجمعية العامة رقم  قرار -

  A/RES/2852(XXVI) :، رقم الوثيقةالمسلحةاالنسان في النزاعات 

، بشأن تأكيد شرعية 1971ديسمبر  06بتاريخ  الصادر) 26(الدورة ) 2787(قرار الجمعية العامة رقم  -

نبي، بما في ذلك نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من االستعمار والتسلط واالستعباد االج

  A/RES/2787(XXVI) :، رقم الوثيقةشعب فلسطين

إعالن  نفيذتالخاص  1972ديسمبر  14الصادر في ) 27(الدورة  )2980(رقم قرار الجمعية العامة  -

المرتبطة  ةالدوليوالمؤسسات  الوكاالت المتخصصة من قبلبلدان والشعوب المستعمرة االستقالل لل منح

 A/RES/2980(XXVII) :، رقم الوثيقةالمتحدة باألمم

منع تدابير لالمتعلق ب 1972ديسمبر  18الصادر في ) 27(الدورة  )3034(الجمعية العامة رقم  قرار -

األسباب  ودراسة، الحريات األساسية يهدد أو بشرية بريئة يزهق أرواحا أو يهدد الذي جميع الدولياإلرهاب 

التظلم واإلحباط و  البؤس في التي تقع كافة العنفوأعمال  اإلرهاب من األشكال من تلك أداة الكامنة وراء

 في محاولة الخاصة بهم، بما في ذلك، يعيش التضحية البشرية بسبب األطراف فيها بعضجميع و  واليأس

  A/RES/3034(XXVII) :، رقم الوثيقةجذرية تبادل إلحداث
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أهمية االدراك بالمتعلق  1973نوفمبر  30 الصادر في) 28( الدورة )3070(قرار الجمعية العامة رقم  -

العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، ولالسراع في منح البالد والشعوب المستعمرة استقاللها، من أجل 

 A/RES/3070(XXVIII) :، رقم الوثيقةان ورعايتها بصورة فعالةاإلنس ضمان حقوق

ق بالمبادئ المتعل 1973ديسمبر  12الصادر في ) 28(الدورة  )3103(رقم  قرار الجمعية العامة -

، رقم عنصريّ األساسية المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلين ضد االستعمار والسيطرة األجنبية والتمييز ال

 A/RES/3103(XXVIII) :الوثيقة

المتضمن تعريف  1974ديسمبر  14الصادر في ) 29(الدورة ) 3314(قرار الجمعية العامة رقم  -

  A/RES/3314(XXIX) :، رقم الوثيقةالعدوان
االعتراف بمنظمة المتعلق ب 1974نوفمبر  22 الصادر) 29(الدورة  )3237(رقم  لجمعية العامةقرار ا -

 :رقم الوثيقة التحرير الفلسطينية ومنحها عضوية بصفة كيان مراقب في الجمعية العامة
A/RES/3237(XXIX)

  

الخاص بالتدابير  1977ديسمبر  16 الصادر في) 32(الدورة  )147/32( رقمقرار الجمعية العامة  -

الرامية إلى منح الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير واالستقالل لجميع الشعوب الخاضعة لنظم 

 :، رقم الوثيقةشكال السيطرة األجنبية وتقرير شرعية كفاحهة ولغيرها من أعنصريّ استعمارية و 
A/RES/32/147  

التدابير ب الخاص 1983ديسمبر  19الصادر بتاريخ ) 38(الدورة  )130/38(قرار الجمعية العامة رقم  -

الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو يهدد الحريات  الدوليالرامية إلى من اإلرهاب 

األساسية، ودراسة األسباب الكامنة وراء أشكال اإلرهاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة األمل 

ضحية بأرواح بشرية، بما فيها أرواحهم هم، والشعور بالضيم واليأس والتي تحمل بعض الناس على الت

   A/RES/38/130 :، رقم الوثيقةمحاولين بذلك إحداث تغييرات جذرية

التدابير المتعلق ب ،1985ديسمبر  2الصادر في ) 40(الدورة  )61/40(رقم  قرار الجمعية العامة -

الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو يهدد الحريات  الدوليالرامية إلى من اإلرهاب 

األساسية، ودراسة األسباب الكامنة وراء أشكال اإلرهاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة األمل 

س والتي تحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرية، بما فيها أرواحهم هم، والشعور بالضيم واليأ

 A/res/40/61 :، رقم الوثيقةمحاولين بذلك إحداث تغييرات جذرية

التدابير الرامية إلى من  1987ديسمبر 7الصادر في  )42(الدورة  )159/42(قرار الجمعية العامة رقم  -

الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو يهدد الحريات األساسية، ودراسة  الدولياإلرهاب 
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األسباب الكامنة وراء أشكال اإلرهاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة األمل والشعور بالضيم 

والتي تحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرية، بما فيها أرواحهم هم، محاولين بذلك إحداث  واليأس

  A/RES/42/159 :، رقم الوثيقةتغييرات جذرية

حول استخدام ، 1988ديسمبر  8الصادر في  )43(الدورة  )107/43(رقم  قرار الجمعية العامة -

: المرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإلعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، رقم الوثيقة

A/RES/43/107 الخاص  1991ديسمبر  9الصادر في ) 46(الدورة  )51/46(رقم  قرار الجمعية العامة

  A/RES/46/51 :، رقم الوثيقةالدوليالرامية إلى القضاء على اإلرهاب باتخاذ التدابير 

بالتدابير الرامية المتعلق  1994ديسمبر  9الصادر في ) 49(الدورة  )60/49( عية العامة رقمقرار الجم -

  A/RES/49/60: ، رقم الوثيقةالدوليإلى القضاء على اإلرهاب 

قضية فلسطين، حول  1994ديسمبر  14الصادر في ) 49(الدورة  )62/49( مة رقمقرار الجمعية العا -

 A/RES/49/62 :رقم الوثيقة

اإلعمال  ، بشأن1994ديسمبر  23الصادر في ) 49(الدورة ) 148/49(قرار الجمعية العامة رقم  -

 A/RES/49/148: لعالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، رقم الوثيقةا

حق الشعب  بشأن، 1994ديسمبر  23الصادر في ) 49(الدورة ) 149/49(قرار الجمعية العامة رقم  -

  A/RES/49/149: ، رقم الوثيقةي تقرير المصيرالفلسطيني ف

استخدام المتعلق ب 1994 ديسمبر 23الصادر في ) 49(الدورة  )150/49(رقم قرار الجمعية العامة  -

 :، رقم الوثيقةاإلنسان وٕاعاقة ممارسة الشعوب في تقرير المصير المرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق
A/RES/49/150  

بير بالتدا المتعلق ،1997جانفي  16في الصادر ) 51(الدورة  )210/51( قرار الجمعية العامة رقم -

 A/RES/51/210 :، رقم الوثيقةالدوليالرامية إلى القضاء على اإلرهاب 

مشاركة حول  1998أوت  25 الصادر الصادر في )52(الدورة  )250/52( قرار الجمعية العامة رقم -

  A/RES/52/250 :، رقم الوثيقةتحدةفلسطين في أعمال األمم الم

التدابير المتعلق ب 2001جانفي  30الصادر في ) 55(الدورة  )158/55( رقمقرار الجمعية العامة  -

 A/RES/55/158 :، رقم الوثيقةالدوليالرامية إلى القضاء على اإلرهاب 

 إستراتيجيةبالمتعلق  2005 سبتمبر 8في  صادرال )60(الدورة  )288/60( رقمقرار الجمعية العامة  -

 A/RES/60/288 :، رقم الوثيقةاألمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب
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اإلعمال بالمتعلق  2011ديسمبر  19الصادر في ) 66(الدورة  )145/66(رقم قرار الجمعية العامة  -

 A/RES/66/145: ، رقم الوثيقةالعالمي لحق الشعوب في تقرير المصير

استخدام المتعلق ب 2011ديسمبر  19الصادر في ) 66(الدورة  )147/66(رقم قرار الجمعية العامة  -

: المرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وٕاعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، رقم الوثيقة
A/RES/66/147 

السيادة ب المتعلق 2011ديسمبر  22الصادر في ) 66(الدورة  )66/ 225( رقمقرار الجمعية العامة  -

، وللسكان العرب في الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

 A/RES/66/225: ، رقم الوثيقةالجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية

الشعب  حقبالمتعلق  2012ديسمبر  20في ) 67(الدورة  )154/67(رقم قرار الجمعية العامة  -

 A/RES/67/158 :، رقم الوثيقةالفلسطيني في تقرير المصير

، الذي قرر منح فلسطين 2012نوفمبر  28بتاريخ  )67(الدورة  )19/67(رقم  قرار الجمعية العامة -

  A/RES/67/19:ير عضو في األمم المتحدة، رقم الوثيقةصفة دولة مراقب غ

المستوطنات بالمتعلق  2012ديسمبر  18في ) 67(الدورة  )120/67( رقمقرار الجمعية العامة  -

، رقم ة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتلاإلسرائيلية فـي األرض الفلسطيني

 A/RES/67/120 :الوثيقة

مارسات المب المتعلق 2012ديسمبر  18في ) 67(الدورة  )121/67(رقم قرار الجمعية العامة  -

اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

 A/RES/67/121: الشرقية، رقم الوثيقة

اللجنة المعنية  المتعلق 2013نوفمبر  26بتاريخ  )68(الدورة  )12/68( رقمقرار الجمعية العامة  -

 A/RES/68/12 :، رقم الوثيقةبممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

المتعلق بأعمال اللجنة  2013ديسمبر  11 في) 68( الدورة )80/68( رقمقرار الجمعية العامة  -

الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من 

   A/RES/68/80:، رقم الوثيقةالسكان العرب في األراضي المحتلة

المستوطنات ب المتعلق 2013ديسمبر  11في ) 68(الدورة  )82/68(رقم قرار الجمعية العامة  -

اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل، رقم 

 A/RES/68/82 :الوثيقة
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الممارسات بالمتعلق  2013ديسمبر  11في ) 68(الدورة  )83/68(رقم قرار الجمعية العامة  -

اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

  A/RES/68/83 :، رقم الوثيقةالشرقية

تقديم المساعدة إلى بالمتعلق  2013ديسمبر  13في ) 68(الدورة  )100/68( رقمقرار الجمعية العامة  -

 A/RES/68/100: الشعب الفلسطيني، رقم الوثيقة

استخدام المرتزقة بالمتعلق  2013ديسمبر  18في ) 68(الدورة  )152/68(رقم قرار الجمعية العامة  -

 :كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وٕاعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، رقم الوثيقة

A/RES/68/152  المتعلق  2013ديسمبر  18في) 68(الدورة  )153/68(رقم قرار الجمعية العامة

  A/RES/68/153: اإلعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، رقم الوثيقةب

حق الشعب متعلق بال 2013ديسمبر  18في ) 68(الدورة  )154/68(رقم قرار الجمعية العامة  -

  A/RES/68/154 :، رقم الوثيقةالفلسطيني في تقرير المصير

 القمة اإلسالمي قرارات مؤتمر. 2

مس بالكويت في مؤتمر القمة اإلسالمي الخاالصادر عن المشتركين في ) أ. ق(س  -20/ 5القرار رقم  �

بشأن تحديد معنى اإلرهاب وبيان الخطوط الفاصلة بينه وبين نضال الشعوب من أجل "، 1987 جانفي

  ".قضاياها العادلة وتحرير أراضيها

 مؤتمر القمة اإلسالمي المنعقد بطهرانالصادر عن المشتركين في ) إ.ق(س  - 8/ 53القرار رقم  �

ديسمبر  11- 9الموافق ل / هـ1418شعبان  11إلى  9لفترة من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية خالل ا

أن يميز بوضوح  الدولية محددة ومتفق عليها تيسر على المجتمع ّدوليحول ضرورة وضع معايير  1997

  .بين اإلرهاب ونضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني

سالمي لوزراء الخارجية، التي س الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر اإل-59/26القرار رقم  �

، وكذا االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الدوليأقرت اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب 

   .2001أكتوبر  10المنعقد بالدوحة، دولة قطر في 

 عاشرةفي دورته ال القمة اإلسالميمؤتمر الصادر عن المشتركين في  ،)إ. ق(ق ن  –7/ 10القرار رقم  �

 21إلى  20ببوتراجايا، ماليزيا، خالل الفترة من المنعقد ) دورة المعرفة واألخالق من أجل تقدم األمة(

تحت رعاية منظمة األمم  ّدوليم، بشأن عقد مؤتمر 2003أكتوبر  17–16هـ، الموافــقة ل 1424شعبان 

  .يل التحرر الوطنيالمتحدة لتحديد معنى اإلرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سب
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تحت  ّدوليم، بشأن عقد مؤتمر 2003أكتوبر  17الصادر بتاريخ ) إ. ق(ق ن  –10/7القرار رقم  �

رعاية منظمة األمم المتحدة لتحديد معنى اإلرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر 

  .في دورته العاشرةالمؤتمر اإلسالمي المنعقد  الوطني، المنبثق عن

لوزراء الخارجية في  القمة اإلسالميمؤتمر الصادر عن المشتركين في ، POL - 12/32القرار رقم  �

 21المنعقد بصنعاء، الجمهورية اليمنية، خالل الفترة من ) دورة التكامل والتطوير(دورته الثانية والثالثين 

 ّدوليعقد مؤتمر م؛ حول ضرورة 2005يونيه  30إلى  28هـ، الموافق 1426جمادى األولى  23إلى 

تحت رعاية منظمة األمم المتحدة لتحديد معنى اإلرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل 

  .التحرر الوطني

VII. لتقارير والنشراتا  

  . A/34/7، الوثيقة رقم1979تقرير الّلجنة الخاّصة المعنية باإلرهاب لعام  .1

ة بشأن اإلرهاب طبقا لقرار الجمعية العامة رقم دراسة تحليلية أعدتها األمانة العامة لألمم المتحد .2

  .1979فبراير  29في  AcA/4/160، الوثيقة رقم 32/147

التقرير السنوي السادس، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني،  .3

  .2000ديسمبر  31

أكتوبر تشرين ) المميتة قّوةاالستخدام المفرط لل(ة إسرائيل واألراضي المحتلة، الدوليتقرير منظمة العفو  .4

  .MDE 41/15/ 00رقم الوثيقة  2000أول 

ة عن الجرائم الدوليمسؤولية إسرائيل (داود درعاوي، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية  .5

، رام اهللا 24م ، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية رق)خالل انتفاضة األقصى

 .2001فلسطين، آوت 

  .2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .6

 -31/1ويغطي الفترة من  (PCHR)التقرير األسبوعي الصادر عن للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .7

 : ركز، الموقع االلكتروني المركز التالي، وللوصول إلى هذا التقرير وغيره من تقارير الم6/2/2002
www.pchrgaza.org  

، 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .8

  .2003حقوق الطبع محفوظة للمركز الطبعة األولى، غزة، نشر في أبريل 

وصول إلى لل، و 2001لعام  (PCHR)نسان التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإل .9

  www.pchrgaza.org: الموقع االلكتروني للمركز التاليرير وغيره من تقارير المركز، هذا التق
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، 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .10

  .2003في أبريل حقوق الطبع محفوظة للمركز الطبعة األولى، غزة، نشر 

 أعدته الذي التقرير من مقتطف المعاصرة، المسلحة النزاعات وتحديات اإلنساني الدولي القانون .11

 جنيف، األحمر، والهالل األحمر للصليب والعشرين الثامن الدولي للمؤتمر األحمر للصليب الدولي اللجنة

  .2003ديسمبر، 

، 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)وق اإلنسان التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحق .12

  .2003األولى، غزة، نشر في أبريل حقوق الطبع محفوظة للمركز، الطبعة 

ة على قضية األسرى الفلسطينيين في السجون الدوليمدى انطباق المعاهدات "قدورة فارس،  .13

مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ، مؤتمر آليات األمم المتحدة والقضية الفلسطينية الذي نظمته "اإلسرائيلية

  .6/12/2003بتاريخ 

، حقوق الطبع 2002ديسمبر 31التقرير السنوي الذي يصدره المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .14

   .2003محفوظة للمركز الطبعة األولى، غزة، نشر في أبريل 

ان الفلسطيني خالل تقرير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنس .15

 . 2007وأثرها على أداء السلطة الفلسطينية، رام اهللا،  2006عام 

، نشرة دورية تصدر عن "التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، أبناء الوطن"أبو أحمد فؤاد،  .16

   .2009، نوفمبر )44(الحركة الثقافية االجتماعية، العدد 

حقائق بشأن النزاع في غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي ال .17

بشأن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ويمكن تحميل التقرير واالضطالع عليه، من خالل الرجوع إلى 

  :الموقع التالي
http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=1599 

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب  .18

 .9/9/2009، الجمعية العامة )64( الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة، الدورة

إلسرائيلية وأثرها على سامر، ملف خاص حول خصخصة السجون ا عبد الناصر وموسى، فراونة، .19

أبريل  17المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بمناسبة يوم األسير الفلسطيني 

  .2009، أبريل )01( ، مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، سلسلة ملفات خاصة2009

الزيتونة للدراسات ، تحرير محسن محمد صالح، مركز 2009التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .20

  .2010لبنان،  - واالستشارات، الطبعة األولى، بيروت
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مركز قسم األرشيف والمعلومات بالمقاومة الشعبية لفلسطين، إعداد ) 26( رقم تقرير معلومات .21

 .2011لبنان، –الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت 

قسم إعداد ، 2011-1993 غربيةال الضفة في اإلسرائيلي الستيطانا) 21(رقم  معلومات تقرير .22
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