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 اإلهداء

، و أرجو بكل افتخارإىل مَْن أمحل امسه .. والوقار و من علمني العطاء بدون انتظار   إىل من كلله اهلل باهليبة
 والدي العزيز....  ى اماراا قد اان قطافاا بعد وو  انتظارمن اهلل أنْ ميد يف عمره لري

إىل مَْن كان دعاؤها سر جنااي ..  إىل بسمة احلياة وسر الوجود.. إىل معىن احلب و معىن احلنان والتفاني 
 أمي احلبيبة ......اناا بلسم جرااي إىل أغلى األابابوان

 (  بإذن اهلل)  العيون التي غاب  سمساا عن دنيا البرر وأررق  يف جنا  النعيم إىل

 املعتصم باهللروح أخي احلبيب  إىل

 زن وراورنني حلظا  النااح والتقاقرإىل رفيقة دربي من راركتني السعادة واحل....إىل مالكي يف احلياة 
 الغالية زوجتي...وقامستني لذة الفراة ومرارة األمل

 وأخواني إخوني..... القلوب الطاهرة الرقيقة إىل رياا ن ايانيإىل

 أبنائي.....إىل فلذا  كبدي ورواي ورااتي

 مؤيد وعدنان وماند وركان

 أهدي هذا اجلاد املتواضع،،،،،

 البااث

 

 



                                                     

 ج 

 وتقدير شكر

طريق  الشــكـــر هلل أولًا وأخريًا ملا تفضل عليَّ بنعمائه، ومنها أنْ أكرمين ونَعَمين بسلوك

 .العلم وعلى ما منحين من قوة وعزمية إلمتام هذا العلم املتواضع 

الــــــذي ،هذه الدراسة على باإلشراف لتفضله ملن له فضل كبري علي، الشكر ثم

 .مافتىءَ  يقــــدم لـــي النصح واإلرشاد طيلة مـــدة إجناز هذه الدراسة

  أمين نصر عبد العال  /الدكتور

 وامتناني ألعضاء جلنة املناقشة، على دورهم الكبري يف يشكر أقدم وكذلك

 .إثراء هذه الدراسة

 خالل فرتة دراسيت ،  علمي ومعنوي ه يل من دعموعلى ما قدّموالشكر موصول إىل أحبابي 

 حممد مشاىل، وحسام املدلل، وحممد الشيخ

 ولكل مَنْ ساهم من قريب أو بعيد يف إخراج هذه الثمرة إىل النور

 ،وإخوان، أصدقاء من بكنفهم احلياة عشت ملن والعرفان والتقدير الشكر نسىأ وال
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 صلخمست

المعايير القانونية الفاصلة بين ما الوقوف على الدراسة حاول الباحث من خالل هذه 
يسمي جريمة اإلرهاب وبين حق الشعوب في استخدام القوة من أجل تقرير مصيرها، في  وقت 

واضًحا للقائمين  المستويين الدولي والمحلي، فلم يعد علىين المصطلحيين ازداد فيه التداخل ب
على تطبيق الشرعية الدولية، وال التشريعات الوطنية تكييف األحداث التي تجري في مناطق عدة 
من المعمورة، وخاصة تلك التي تحدث في رحاب وطننا العربي وتصنيفها إن كانت أعمال 

 .جرائم اإلرهابمقاومة مشروعة أم من قبيل 

ومن ة جريمة اإلرهاب والتعريف بها في القانون الدولي والمحلي، ماهي   وتناولت الدراسة 
كفلت  التيلقرارات الدولية والمواثيق مصيرها وتطرقت إلى ا حق الشعوب في تقرير تثم تناول

 .للشعوب هذا الحق

مييز أعمالها ضد المحتل وشرحت الدراسة تكييف الوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية وت 
، عن الجرائم اإلرهابية، وتوضيح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفًقا للشرعية الدولية

نفرق من خاللها ما بين جريمة اإلرهاب وبين  أهم المعايير التي يمكن أن   إلىبحيث تم التطرق 
 .المقاومة التي يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره

وهددي المقاومدة المسددلحة فدي فلسدطين حددق كفلتده لده المواثيددق الدوليدة   خلصدت الدراسددة إلدى أن   وقدد
 .رهابية التي لم يتفق المجتمع الدولي بعد على تعريف محدد لهاليست من قبيل الجرائم اإل

رهاب وعدم الخلط بينها   ضرورة وضع مفهوم واضح لجريمة اإلومن ابرز ما اوصت به الدراسة
المشروعة بهدف التحرر من المحتل أو من األنظمة الدكتاتورية، مقاومة المسلحة وبين ال

وضرورة العمل على تفعيل الدبلوماسية واإلعالم للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة 
 .كافة أشكال المقاومة من أجل حريته كما كفلتها الشرعية الدولية
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Abstract  

The researcher has tried through this study to put a legal criteria which 
separate between what is so-called a terrorism crime and between the 
right of people in using power in order to a self-determination in time of 
increasing the overlap between the two terms of the international and 
local events of states .So, there is no longer a clearness to adapt the 
events which occur in different regions of the globe especially which 
happen in Arab world and classifying it if it's an legitimate resistance 
works or such as a terrorist crimes to whom apply the international 

legitimacy and the national legislation.                                          

This study talked about what is a terrorism crime and defined it in the 
international and local law and then took the right of people to a self-
determination .Also, it discussed an international decisions covenants 
which ensured this right to the people.                                            

  In addition to that, it explained the adaption of the legitimate situation 
to the Palestinian resistance  and distinguishing it works against the 
occupier from the terrorist crimes .And, illustrating the rights of 
Palestinians to their self-determination according to the international 
legitimacy .Also,  we demonstrate the most important standards which 
can differentiate through it between the terrorism crime and between the 
resistances which was fought by Palestinians in order to the self –

determination .                                                                        
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 : المقدمة

د عمددددل علددددى االعتددددراف بحددددق قواعددددده ونصوصدددده المتعددددددة قدددد بجميددددعالقددددانون الدددددولي  إن        
ددت "ب، القددوات المحتلدده لهددذه الشددعو ا ضددد خددون نضددالها وكفاحهددا ومقاومتهدد ب فدديالشددعو  كمددا نص 

 ".مصيرها واستقاللهابشكل صريح على حق الشعوب في تقرير 

فدي اسدتعمال جميدع الوسدائل السدلمية و يرهدا ضدد  الشدعوب علدى حدق القانون الدولي نصوقد  
األعمدال  جميدعوع، عبدر تصدنيفه الكامدل لوفرق بين العنف المشروع والعنف  ير المشدر االحتالل، 

 .مشروع لتقرير مصير تلك الشعوب ها حق  الموجهة ضد االستعمار على أن  

ع بدددتق التددديوب وقددد كفلدددت قدددرارات الجمعيددة العامدددة لهمدددم المتحدددة وهيئاتهدددا ولجانهدددا حددق الشدددع 
مدة هدذا االحدتالل ومساًء للمعاملة العنصدرية، بمقاو  تتعرن صباحاً  تحت االحتالل األجنبي، والتي

سدبيل تحريدر أوطدانهم  فديوالثورة عليه، مع ضدمان المعاملدة القانونيدة لهسدرل والمعتقلدين المقداتلين 
 سددبيل تقريددر مصدديرهم كأسددرل حددرب، مددع إباحددة قيددام دول العددالم بدددعم فدديالمحتلددة والمسددتعمرة، و 

 .هار أوطانير مصيرها وتحر يتقر  تسعى إلى نضال الشعوب وحركات التحرر والتي

الددفاع عدن  فديتقريدر مصديرها وحقهدا  فديولكن وعلدى الدر م مدن اإلجمداع علدى حدق الشدعوب  
إال أن  مجموعدددة الدددددول العظمدددى أذابدددت معددددايير التمييدددز بدددين حددددق الشدددعوب فدددي تقريددددر ، أوطانهدددا

مصيرها وتحرير أوطانها من االحتالل، وبدين جدرائم اإلرهداب، ووصدفت حركدات التحدرر باإلرهابيدة 
 .وبها وتم شن العديد من الحروب ضد الشعوب واحتالل أراضيها بدعول اإلرهابوضللت شع

رهددداب وبدددين حدددق الفاصدددلة والواضدددحة بدددين جريمدددة اإل لتنددداول المعددداييرجددداءت هدددذه الدراسدددة و  
تقريددر مصدديرها، والبحددث وفددق معطيددات معينددة يمكددن االرتكدداز عليهددا، للوصددول إلددى  فدديالشددعوب 

بغدددن  ،كدددلك الشددرعية الدوليدددةه ريدددر المصدددير كحددق مشدددروع تقدددر  تمييددز واضدددح ال لدددبن فيدده بدددين تق
 . رهاب كعمل  ير مشروع تنبذه البشرية جمعاءالنظر عن مصدرها، وبين اإل

تقريدر المصدير، عمدل الباحدث  حدق رهداب وبدينفدي التمييدز بدين اإلظل هدذا اللغدط الكبيدر  فيو   
الفيصدددل والحكدددم للتمييدددز بدددين  كاندددت التددديونصوصددده، و  الددددوليعلدددى التركيدددز علدددى قواعدددد القدددانون 

فددي تقريددر مصدديرها تؤكددد علددى حددق الشددعوب  م الخاصددة باإلرهدداب والمفدداهيم التدديمختلددف المفدداهي
ل انعكدان ذلدك ، ومددوالتمييز بدين المفهدومين توضيح فيآمال  وبشكل أساسي الشعب الفلسطينى 

فلتهدددا الشدددرعية اومدددة المحتدددل بشدددتى أشدددكال المقاومدددة كمدددا كمقفدددي  الشدددعب الفلسدددطيني حدددق علدددى
 .الدولية
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 :موضوع الدراسة: أوالً 

وتمييزهدا عددن  يتمحدور موضدوع الدراسدة حدول تحديدد مفهددوم جريمدة اإلرهابوفًقدا للشدرعية الدوليدة 
بعددن المفدداهيم المشددابهة  ومقارنتهددا بحددق الشددعوب فددي تقريددر مصدديرها ، وخاصددة كدراسددة تطبيددق 

افدددة أشدددكال المقاومددددة المشدددروعة وفًقددددا حدددق الشدددعب الفلسددددطيني وتمييدددز اإلرهددداب عددددن حقددده فددددي ك
  .للشرعية الدولية

 :مشكلة الدراسة: ثانًيا

على الر م من وضوح نصوص القانون الدولي في تحديد مفهوم جريمة اإلرهاب ومعايير التمييز 
بينه وبين حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحرير أوطانها المحتلة، إال أن واقع سلوك الدول 

مجتمع الدولي قد أذاب هذه المعايير مما أدل إلى تداخل جريمة اإلرهاب بحق المهيمنة على ال
، ومحاولة المحتل المستمرة لوصف المقاومة باإلرهاب، ولذلك تقرير المصير للشعب الفلسطيني

 .تكمن المشكلة حول تحديد مفهوم جريمة اإلرهاب وتمييزه عن مقاومة المحتل

 : السؤال الرئيس ويمكن توضيح مشكلة الدراسة من خالل

تقريــر  فــيمــة جريمــة اإلرهــاب بمفاوماــا الحــديث علــى حــق الشــعب الفلســطينى مــا مــدء مالء
 مصيره؟ 

 :التساؤالت الفرعية اآلتية لسؤالويتفرع عن هذا ا

 ما المقصود بجريمة اإلرهاب؟ .1
 ما أنواع جريمة اإلرهاب؟ وما خصائصها؟ .2
 ة لها؟ما الفرق بين جريمة اإلرهاب والمفاهيم المشابه .3
 أقرتها األمم المتحدة؟ التيما المقصود بحق تقرير المصير وفقًا للقواعد القانونية  .4
بين تقرير المصير وبين جريمة  تمييزه فيتبناها القانون الدولي  التيما القواعد القانونية  .5

 رهاب؟اإل
 ما المقصود بالمقاومة وما أشكالها؟ .6
مواجهة االحتالل  فيالشعب الفلسطيني  يقوم بها التيما التكييف القانوني لهفعال  .7

 اإلسرائيلي؟
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تقرير مصيره  عقبة  قانونية  فيول أمام الشعب الفلسطيني من الحق ح  ت   التيهل العقبة  .8
 أم سياسية؟

ما دور جهات االختصاص في الخروج من دائرة الخلط بين حق الشعب الفلسطيني  .9
 بتحقيق مصيره وتميزه عن جريمة االرهاب؟

 :هداف الدراسةأ: ثالثًا

 .معرفة المقصود بمفهوم جريمة اإلرهاب .1
 .معرفة أنواع خصائص جريمة اإلرهاب .2
 .الوصول إلى التمييز بين جريمة اإلرهاب والمفاهيم المشابهة لها .3
وفًقا للقواعد القانونية التي أقرتها األمم  معرفة المقصود بحق تقرير المصير إلىالوصول  .4

 .المتحدة
ونية التي تبناها القانون الدولي في تمييزه بين تقرير المصير وبين معرفة القواعد القان .5

 .جريمة اإلرهاب
 .معرفة المقصود بالمقاومة وما هي أشكالها وصورها .6
التعرف على التكييف القانوني لهفعال التي يقوم بها الشعب الفلسطيني في مواجهة  .7

 .االحتالل اإلسرائيلي
 .الفلسطيني من الحق في تقرير مصيره معرفة العقبة التي تحول أمام الشعب .8
معرفة دور جهات االختصاص في الخروج من دائرة الخلط بين حق الشعب الفلسطيني  .9

 .بتحقيق مصيره وتمييزه عن جريمة اإلرهاب

 :أهمية الدراسة: رابًعا

وتكمن أهمية الدراسة الحالية في إيضاح مفهوم اإلرهاب وتمييزه عن بعن المفاهيم       
وتمييزها عن وعن حق الشعوب في مقاومة المحتل وتحديد األساليب المشروعة للمقاومة  األخرل

 .أعمال اإلرهاب والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وكحالة تطبيقية الشعب الفلسطيني

 :وتنقسم أهمية الدراسة إلى أهمية علمية نظرية وأهمية عملية تطبيقية كاآلتي
 :يةالنظر  األهمية العلمية .أ 

رهدداب التمييددز بددين جريمددة اإلمددن المتوقددع أن تسددهم الدراسددة الحاليددة  فددي توضدديح معددايير   (1
 .وحق الشعوب في مقاومة المحتل وفًقا للشرعية الدولية
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 .ستعمل الدراسة على التمييز بين أعمال اإلرهاب وأعمال المقاومة المشروعة (2

ل حددق مقاومددة االحددتالل وحددق تركددز الدراسددة علددى تحليددل قواعددد القددانون الدددولي التددي تكفدد (3
  .تقرير مصير الشعب الفلسطيني

 :التطبيقية األهمية العملية

مددن المتوقددع أن تشددكل الدراسددة مسدداهمة لددذوي االختصدداص فددي فلسددطين للدددفاع عددن حددق  (1
 .الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومقاومته المشروعة في الحافل الدولية

لبدددداحثين فددددي مجددددال حقددددوق الشددددعب الفلسددددطيني مددددن المتوقددددع أن تثددددري الدراسددددة الحاليددددة ا (2
ثراء المكتبات الفلسطينية والعربية بهذا الموضوع  . وخاصة حقه في مقاومة المحتل، وا 

مدددن المتوقدددع أن تسدددهم الدراسدددة الحاليدددة فدددي الددددفاع عدددن حقدددوق الشدددعب الفلسدددطيني أمدددام  (3
 .محكمة الجنايات الدولية

 
 :منهج الدراسة: خامًسا

 
  المنهج وأيضًا  ،عات الدراسة من خالل استعماله المنهج التحليليموضو  الباحث تناول

 .المقارن في هذه الدراسة
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 :هيكلية الدراسة: سادًسا

  :إلى الفصول والمباحث الرئيسية اآلتيةقسم الباحث الدراسة  

 ماهية جريمة اإلرهاب والجرائم المشاباة لاا: الفصل األول 

 .رهابإلماهية جرائم ا: المبحث األول

 .الجرائم المشابهة لجريمة اإلرهاب: المبحث الثانى

 ية حق تقرير المصير للشعوبماه  : الفصل الثاني

 .مفهوم حق تقرير المصير للشعوب :المبحث األول

 .مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعالقته باإلرهاب: المبحث الثاني

 .ق تقرير المصير للشعب الفلسطينيح فيأثر جريمة اإلرهاب : الفصل الثالث

 .حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والموقف القانوني منه: المبحث األول

.مشروعية وسائل المقاومة الفلسطينية المسلحة كأسلوب لتحقيق المصير: نىالمبحث الثا
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 األولالفصل 
 الجرائم المشاباة لااو  اإلرهابة جريمة ماهي  

 :تمايد وتقسيم
نما  أوليست جديدة  فهي ،الخطيرةمن الجرائم القديمة و  اإلرهابتعتبر جريمة        حديثة عهد وا 

يهدد الوجود  حقيقياً  وأصبحت خطراً األخيرة  اآلونة فيقديمة قدم البشرية جمعاء ولكنها تزايدت 
ية أصبحت تمارن على نطاق واسع اإلرهابالنشاطات  خاصة وأن   ،نجازاتها  وحضاراته و  يالبشر 
 عالمياً  ، أال وهو أمن واستقرار ومستقبل الدول ككل مما أعطاها طابعاً مهماً  تستهدف جانباً  فهي

 .(1)الدوليهذا يجعل منها جريمة ضد النظام و 

مست  التيية اإلرهاباألعوام القليلة الماضية العديد من النشاطات  فيلقد شهد العالم و       
وأمن وسالمة البشرية، ومع تزايد ، ت األساسية لهفرادمصالح الشعوب الحيوية، والحقوق والحريا

أرجاء الدول العربية منها والغربية واختالطها مع  يرها من  فيوتيرة هذه األعمال وانتشارها 
كثير من األحيان  فيالمفاهيم  فيلى خلط إقد تباينت وتعددت، مما أدل  التعريفات لجرائم، فإن  ا

لتشابهها مع بعضها البعن من قتل وتشريد  وذلك نظراً   ألخرلوالجرائم ا اإلرهاببين جريمة 
 هراق للدماء، وما تخلفه من جوإ فينسانية ومغاالة ر لإلرادة اإلوهتك للستر ووحشية وعنف وقه

 .(2)يتسم بالهلع والرعب والفزع

لدولية باح فعله وما تجرمه القوانين اونصوص توضح ما هو م   هناك قوانين   وبالر م من أن        
تفسير بعن المفاهيم، وذلك لوجود  فيحيان خلط واضح كثير من األ فيجمعاء، إال أن هناك 

  خرلاأل عمالواأل اإلرهابمصالح مشتركة بين هذه الدولة وتلك مما يصعب التمييز بين جريمة 
جريمة  لنا من توضيح  د  ال ب   الالزمةالحدود والمعايير  عوحتى نقوم بوض، لتشابهها وذلك نظراً 
لى توضيح الجرائم المشابهة إنقوم باالنتقال ، ومن ثم واصطالحاً  ، لغةً ومفهوماً  تعريفاً  اإلرهاب
ونتجنب  اإلرهاب لى وضع تعريف واضح لجريمةإالنهاية  فيى نصل ، وحت  اإلرهابلجريمة 

 .خرلفعال األن األالخلط بينها وبي

                                                             
 .17م، ص2212لدليمي، الدعاية واإلرهاب، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، عبد الرزاق محمد ا. د.(1)
دراسة ميدانية علي الضباط واألفراد العاملين في الشؤون العسكرية : الحربي، بدر عبدالعال، دور الحن األمني في مكافحة اإلرهاب. د

ول علي درجة الماجستير في العلوم العسكرية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف بالمدينة المنورة، بحث مقدم استكمااًل لمتطلبات الحص
 .18م،  ص2227العربية للعلوم األمنية، الريان،

دراسة تحليلية من منظور اجتماعي، مجلة : محمد، حمدان رمضان، اإلرهاب الدولي وتداعياته علي األمن والسلم العالمي. د. (2)
 .268م، ص2211ساسية، المجلد الحادي عشر، العدد األول،أبحاث كلية التربية األ
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 :مبحثين إلىتقسيم هذا الفصل لذا تم 
  .اإلرهابية جريمة ماه   :األولالمبحث 

 .تمييز جريمة اإلرهاب عن غيرها من المفاهيم :المبحث الثاني
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 األولالمبحث 
 اإلرهابة جريمة ماهي  

 ه يوجدأن   إال كثرة هذه التعريفات، وعلى الر م من اإلرهابجريمة  التي عرفت راءاآل تعددت 
الجرائم  ، فعلى الر م من أن  اباإلرهحول تعريف جريمة  الدوليالمجتمع  فيانقسام واضح 

أحد العوامل الخطيرة  هيالجرائم  وهذه ،ككل الدوليع المجتم تستهدف فهيية واضحة اإلرهاب
تهدد  التيتثير التوتر بين العالقات الدولية، مما يجعلها من أعظم الجرائم واألفعال الدولية  التي

 .أمن وسالمة واستقرار العالم بأسره
( الجمعيات  ير المشروعة)طلق عليها وأ اإلرهابلى جريمة إ الفلسطيني ع  ر  ش  وقد تطرق الم   

وهى من الجرائم الخطيرة  ،(1)(يةاإلرهابالكيانات )الحديث فقد أطلق عليها  المصريأما المشرع 
 .(2)بموافقته أوال من قبل النائب  العام قام الدعول فيها إولذا ال ت   ،اجدً 
 اآلراءتتباين فيها  التي قدنا أمام زخم كبير من التعريفات وخطورة جريمة اإلرهاب جعل 

 .رهابتعريف جريمة اإل وتوجهات فقهاء القانون في
خصائص هذه الجريمة،  هيلنا أن نعرف ما  ب د  ى يتم وضع تعريف شامل وواضح ال وحت   

ا محددا تكون سبب التي لتحديد هذه الخصائص كثير من الفقهاء إلى بذل جهود كبيرة سعىفقد 
من الخصائص، فعلى سبيل المثال ال  اً كثير  (3)الفقه الدولي فقد ذكر ،اإلرهابالرتكاب جريمة 

عمال إن األ :قائال اإلرهابعن عناصر وخصائص جريمة ( ولكنسن)الحصر، فيما ذكره 
 .عمال مخطط لهاأ ياختيار الهدف، وه فيهناك عشوائية  ية لها شكل منظم،اإلرهاب
وقد ، يةاإلرهابالجرائم  لى ارتكابإتؤدل  أخرل عديدة اً سبابأ هناك ن  يمكن القول أومن هنا       

 االقتصاديية هو الوضع اإلرهابوتداعيات الجريمة  أسباب من أنه إلىارجع فقهاء القانون 
سباب تسببها، أها دوافع و نسانية لإظاهرة  ، فالجريمة كأياالجتماعيوالوضع  السياسيوالوضع 
 .تكون خارجية ن  أما وا  ن تكون داخلية أما إاب سبفهذه األ

 :لى مطلبينإتقسيم هذا المبحث  تم ومن هنا
 .اإلرهابمفاوم جريمة : األولالمطلب 
 .اوأنواعا اوأسبابا اإلرهاب جريمة صخصائ: الثانيالمطلب 

                                                             
ال تقام الدعول بشأن أي "م وتعديالته، والتي تنص على أنه  1936لسنة ( 74)من قانون العقوبات الفلسطينى رقم ( 76)المادة  (1)

 .جرم إال من قبل النائب العام أو بموافقته
 .89م،ص 2216لمستحدثة، مكتبة دار الرقى، الطبعة األولى، أيمن نصر عبد العال، درون في الجرائم ا. د. (2)
د جالل خضير الزبيدي، د حسن عزيز الحلو، اإلرهاب في القانون الدولي، مركز الكتاب األكاديمي، األردن، الطبعة األولى،  (3)

 .وما بعدها 75، ص2227
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 األولمطلب ال
 اإلرهابمفاوم جريمة  

حديثة، والتي أضحى تعريفها من ال الجنائيةمن المفاهيم  اإلرهابجريمة يعتبر مفهوم 
التحديات التي تواجه التعاطي معها، حيث لكل دولة من الدول مصالحها الخاصة، التي تلعب 

 .(1)في تحديد تعريف محدد لهذا المفهوم ادورً 

اإلنسان  نيلقوة والعنف الالمشروع، وهدفه اآلقوامه ا اً إجرامي اً سلوك هذا المفهوم يعتبرو 
لى إ زع وصواًل ا يتسبب فيه من رعب وخوف وفم  من المجتمع ل  على أ ل خطراً عيان، مما يشكواأل

فمن  النهائي سياسياً  اإلرهاب  ر ام السلطات على الرضوخ لمطالبه، ولكون وهو إ  الهدف المنشود
 .(2)يوقعه من أضرارو  يحدثه لى مطالبه من خالل مااالنتباه إالضروري 

إلى صدارة التحديات  اإلرهابمفهوم  م2221من أيلول لقد أعادت أحداث الحادي عشر و        
هشاشة الجهود الدولية لمكافحة هذا التحدي، وأثبتت  اها أثبتت أيضً ، كما أن  (3)العالمية المعاصرة

الدولي،  اإلرهابانحياز النظام العالمي الحالي إلى منطق القوة في التعاطي مع قضايا  اأيضً 
ادي عشر من أيلول بمنطق البحث عن أسبابها ودوافعها من التعاطي مع هجمات الح فبداًل 

، كان تعاطي تلك الدول مع تلك المشكلة الدولية بشكل علمي  ينتج عنه حقن الدماء مستقباًل 
وباقي  وسوريا، بسفك المزيد من الدماء في أفغانستان، وفلسطين، والعراق، والسودان، ولبنان،

العدوان لمكافحة " هيوهذه المعادلة ألسى بذات الوقت، دول العالم، في معادلة تثير السخرية وا
 .(4)"اإلرهاب

                                                             
 وما بعدها 32ص حسن الحلو، جالل الزبيدي، مرجع سابق،. للمزيد من اإليضاح انظر د (1)
 .92-89أيمن نصر عبد العال، درون في الجرائم المستحدثة، مرجع سابق،ص.د. (2)
م فوجئ العالم عامة والشعب األمريكي بقيام مجموعة من 2221أيلول سبتمبر في أنه في ذلك اليوم من عام  11تتلخص أحداث . (3)

جيهها للقيام بهجوم انتحاري، وبالفعل تم تدمير مبنى التجارة العالمي في األشخاص باختطاف عدد من الطائرات المدنية األمريكية، وتو 
ننيويورك  ولقد أطاح ذلك (.البنتاجون)من ناطحتي سحاب عمالقتين، باإلضافة إلى تدمير جزء من مبني وزارة الدفاع األمريكية  المكو 

اسية والشعبية المتمثل في أن الواليات المتحدة خلف مياه الحدث باليقين الراسخ في وجدان الشعب األمريكي وحكومته ومؤسساته السي
المحيط الواسع وفي حماية قوتها العسكرية األسطورية آمنه بعيدة عن مشاكل العالم ومخاطره، وقد أدل ذلك الحدث إلى مقتل العديد من 

 .األبرياء المدنيين
، مركز الكتاب األكاديمي، 1المفهوم و ختالف المعايير، جولد الصديق ميلود،مكافحة اإلرهاب بين مشكلة . انظر في ذلك د (4)

 .71، ص2218األردن، الطبعة األولى، 
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بعد هذه الهجمات، وأصبحت  اإلرهابفقد قامت الواليات المتحدة بعمل حملة للقضاء على       
لت هذه ، وشك  والدوليعلى الصعيدين المحلى ( جورج بوش)سياسة الرئين  في مركزياً  محوراً 

 ير واضحة  التاريخ لكونها حرباً  فييد بالخطيرة و ير المسبوقة وصفها العد انعطافةالحملة 
 .(1)هدافابقة التقليدية بكونها متعددة األبعاد واألوتختلف عن الحروب الس ،المعالم

بمكافحة "عالم اليوم الما يسمى في  يهدد السلم العالمي، فإن   اخطرً  اإلرهابكان  فإن          
ث بحي في هذا العالم،السكان على أرواح األبرياء من  اأشد فتكً  اقد أضحى اليوم خطرً " اإلرهاب

 ا، وأضحى اإلنسان في دول العالم الثالث هدفً اإلرهابأضحت الحريات مباحة بحجة محاربة 
 .)2( اإلرهابألسلحة الدول الكبرل، ومبتكراتها العسكرية، بحجة محاربة  اتجريبيً 

سبتمبر شنت حملة ضد اإلرهاب،  11بعد هجمات  أن الواليات المتحدة ويرل الباحث       
وفي حقيقتها لم تكن موجهة ضد اإلرهاب، بل كانت حملتها مخالفة للقانون الدولي، وتحولت من 

  .حملة لمكافحة اإلرهاب إلى حملة لترسيخ اإلرهاب واحتالل الشعوب وتدميرها واستغالل خيراتها

وتم  ،واصطالحاً  لغةً  اإلرهاب جريمة عريفت: لىإهذا المطلب  في تطرق الباحثلذا      
لى الصور المشابهة إنتقل اللتعريفات الدولية، واالتفاقيات العالمية، ثم  مفهومه وفقاً  استعران
 .وذلك من خالل الفروع التالية، اإلرهابلجريمة 

 .تعريف جريمة اإلرهاب: األولالفرع 

 .التعريف الدولي لجريمة اإلرهاب: الفرع الثاني

 .والتشريعات المقارنة لجريمة اإلرهاب تعريف الفقه الدولي: رع الثالثلفا

 

                                                             
يعتبر مكتب مكافحة اإلرهاب أحد المكاتب التابعة لوزارة الخارجية األمريكية، ويقوم المكتب بتنسيق جميع الجهود الحكومة . (1)

الحكومات األجنبية، ويشارك في تطوير وتنسيق وتنفيذ السياسة األمريكية األمريكية لتحسين التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب مع 
م بعد عملية ميونخ في ألمانيا التي 1972تم انشاء مكتب مكافحة االرهاب التابع لوزارة الخارجية االمريكية عام . لمكافحة اإلرهاب
 .91مرجع سابق، ص أيمن عبد العال، درون في الجرائم المستحدثة،. د/ انظر. حدثت في ألمانيا

رائد محمد الدبعي، المشكلة في تعريف اإلرهاب، مقال منشور علي موقع دنيا الرأي متاح علي الموقع اإللكتروني  (2)
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/140275.html  م4/12/2218زيارته بتاريخ تم. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/140275.html
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 األولالفرع 
 اإلرهابتعريف جريمة  

، اإلرهابصعب جوانب دراسة أمن  عد  ت   لإلرهابتعريف محدد  إلى محاولة الوصولإن  
ا المصطلح هذ ن  أل نظراً   تحول دون التوصل لمثل هذا التعريف التيفهناك العديد من العقبات 

خر أوا ففيمحدد ومتفق عليه بسبب تطور وتغير معناه على مر السنين،  قانونيلين له محتول 
تستهدف بث الرعب بين  التيعمال والسياسات الحكومية القرن الثامن عشر كان يقصد به األ

ح يستخدم صبصياعهم لر بات الحكومة، وبتطوره ألى ضمان خضوعهم وانإ المواطنين وصوالً 
الوقت  ففيمتعددة،  ألسبابالدول  أوفراد ومجموعات من األفراد ل يقوم بها أعماوم لوصف أالي

ستخدام المنظم للعنف وتحقيق هدف سياسي ستخدم هذا المصطلح للتعبير عن االالحاضر ي
تكون  التيعمال العنف المختلفة ات الفردية والجماعية والتخريب وأوبصفة خاصة االعتداء

 .(1)مانخلق جو من الرعب والفزع وعدم األلسلطة  أومة منظ

 الجريمة لغةً : والً أ

ثم، والجرم والذنب، وأجرم ارتكب واكتساب اإل التعديجرم " عرفت الجريمة لغة بأنها
 :معاٍن عدةومن هذا التعريف تظهر . (2)"فهو مجرم، والمجرم المذنب جرماً 

 .المقتطع لديه صار بمنزلة حازةوما  ،كسب لهم أيجرم فالن  ألهله : فيقال: القطع والكسب.1  

رمً : الذنب، يقال.2   م  وأجر م  ج  ر  أذنب، فالجارم  والمجرم  هو المذنب، والجرم  اإذ، وا  جراماً  اج 
 .(3)"والجريمة بمعنى فعل الذنب

ر م  عليه: الجرم والجريمة   لم يفعله، وهى من باب ضرب  اادعى عليه ذ نبً  أي: الذنب، وت ج 
 .ثمواكتسب اإل

م  ) وورد على لسان العرب أن    ر  رم ه   (ج  م  إذا عظم ج  ر   .(1)أذنب   أيبمعنى جنى جريمة، وج 
                                                             

 .93أيمن نصر عبد العال، درون في الجرائم المستحدثة، مرجع سابق، ص.د (1)
 .89، ص1989محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازل، مختار الصحاح، اخراج دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، بيروت، .االمام. (2)
المعجم العربى األساسى، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول داوود عبده وآخرون، . احمد مختار عمر، د. د.(3)

 .243_242، ص 1989العربية، توزيع الرون، بدون طبعة، 
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ق المستقيم، واشتقت من ذلك وتطلق كلمة جريمة على كل ما هو مخالف للحق والعدل والطري
 .(2)"ذين أجرموا كانوا من اللذين امنوا يضحكونال نإ: "تعالىجرام وأجرموا، قال إكلمة 

الجريمة فعل ما  ن  أ اآلياتين هذه ، وتب  (3)"وتمتعوا قليال انكم مجرمون اكلو : "تعالىوقال 
 .                                  ا أمر اهلل بحكم الشرع الشريفبعبارة أعم عصيان م أونهى اهلل عنه، وعصيان ما أمر اهلل به، 

 أوفيه الضرر المحن  يسب الذب والكوالمعنى المقصود لدينا هو ما كان بمعنى الذن     
 .تكون دوافعه وبواعثه بوائق شر وفساد يالضرر الغالب الذ

 االجريمة اصطالحً : اثانيً 

 فهيخرل، أقوبات من جهة، وبالمجتمع من جهة تعريف الجريمة مرتبط بقانون الع إن  
من المسان بشرط عليه هذا الفعل  يمشروعه لما ينطو  في كل فعل يعاقب عليه المجتمع ممثالً 

 .(4)من الظروف المكملة لهذه الشروط أوساسية لكيانه جتمع من الشروط األيعده الم

امتناع يخالف قاعدة جنائية يقرر لها  أوكل فعل "  :هان  أوعليه تعرف الجريمة على 
 .(5)"جنائيا القانون جزاءً 

 أو يقرر له العقابامتناع يخالف قاعدة القانون الجنائي  أوكل فعل " :وفي تعريف آخر 
 .(6)"الجزاء

ركان رع بمادة قانونية، ويتوفر على األامتناع عن فعل يجرمه المش أوهو كل فعل  أو
ر، فكااالمتناع فال يعاقب الشخص على األ أوالركن المادل وهو الفعل  :يوه ،الثالثة للجريمة

                                                                                                                                                                              
 .91، ص 1992ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة، بيروت، . (1)
 (.29سورة المطففين، . )(2)
 (.46سورة المرسالت، . )(3)
 .28، ص1996_1995ن بهنام، الجريمة والمجرم في الواقع الكونى، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى، رمسي. د. (4)
 .34، ص1981عبود السراج، علم اإلجرام وعلم العقاب، الكويت، جامعة الكويت، الطبعة األولى، . د.(5)
عدالة الدولية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى، وائل الخضري، موسوعة القضاء الجنائي الدولي وأثره على ال. د. (6)

 .32م، ص2217
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هلية القانونية فال يعاقب األ أولية ؤو ال بمادة قانونية، والمسإوالركن الشرعى فال عقاب عليه 
 .(1)المكره أوالمجنون  أوالطفل 

ها فعل ن  أ أولقانون العقوبات،  ايقع مخالفً  يذلك الفعل الذ": هان  أكما تعرف الجريمة على 
يزيد  ن  ، وهناك م  ااحترازيً  اتدبيرً  أو اابً دة جنائية يقرر لها القانون عقراإ ير مشروع صادر عن 

لمصالح  أولقيم المجتمع  اتهديدً  أو انسانى معاقب عليه بوصفه خرقً إك سلو  :هاعلى ذلك  بأن  
 .(2)"ذلك النص القانونى فيما يعتبره المشرع كذلك وسيلته ل   أونسانية، فراده اإلأ

 اللغة في اإلرهاب: اثالثً 

غة العربية، وأساسها الل فيككلمة حديثة " اإلرهاب"لقد اعتمد مجمع اللغة العربية كلمة 
معجمه  فيكما عرف مجمع اللغة العربية ". رهبأ "مصدر الفعل  يرهاب هإوكلمة رهب، 

من أجل تحقيق أهداف  اإلرهابذين يسلكون سبيل العنف و ال: "همن  أيين باإلرهابالوسيط، 
 .(3)"سياسية

 التيه أعمال العنف بأن   rousse la يالقامون الفرنس في اإلرهابوقد جاء تعريف 
 .(4)أسلوب عنف تستخدمه الحكومة أوية ترتكبها مجموعات ثور 

للكلمة الالتينية  مصدر(terrorisme)رهاب إكلمة  اللغة االنجليزية فإننا نجد أن   فيأما 
ters)) الخوف الشديد وعرفها القامون االنجليزل  يتعن يوهexford))   سلوب أ أوها سياسة بأن
ة استخدام العنف والتخويف بصفهو  يأ، المعارضين لحكومة ما أوالمناوئين  إلرهابيعد 

                                                             
م، 1975عبد العزيز موسي عامر، شروح األحكام العامة للجريمة في القانون الليبي، منشورات جامعة بني  ازي، ليبيا، . د.(1)

 .14-13ص
م، 2225مة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، بدون طبعة،  محمد الهاشمى، موسوعة جرائم النساء العالمية والعربية، دار أسا. (2)

 .15ص
 .282م، ص 1972المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، . (3)

(4) .la rouse de poche dictionnaire des noms communs des noms proper preeis de grammaire imprime 
en frances par brodard et taupin 1990-1992 p 750.  

 .92أيمن نصر عبد العال، مرجع سابق، ص. نقاًل من هامش د
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ل شخص يحاول ألى إى تشير بوجه عام اإلرهابكلمة  ن  أكما  ، ران سياسيةأخاصة لتحقيق 
 .(1)الترويع أو التهديد أو باإلكراهيدعم آراءه  ن  أ

 .المعاجم القديمة في اإلرهابولم تتعرن اللغة العربية لكلمة 

 .(2)القديم فياالستعمال ولم تكن معروفة ها كلمة حديثة ن  أ إلىرجع البعن ذلك أوقد 

دها مشتقة من نج، فاإلرهابلغول لكلمة لكن بعن المعاجم الحديثة تضمنت المعنى ال  
بمعنى  ارهب فالنً أنفن المعنى وهو خوف وفزع، فيقال مرهب فهما يؤديان  أورهب أالفعل المزيد 
 . (3)ا بمعنى خافهبً ما الفعل المجرد منه فهو رهب يرهب رهبة ور أخوفه وفزعه، 

 فيما الفعل المزيد منه بالتاء وهو ترهب فمعناه انقطع للعبادة أخافه،  يأ يءفيقال رهب الش
 .صومعته ومنه يشتق راهب وراهبة ورهبانية، كذلك يستعمل الفعل ترهب بمعنى توعد

هو  ياإلرهابوالتهديد والحكم  نفخذ بالعبمعنى األ اإلرهابالعربى الحديث، المعجم  يفو 
 .(4)سلطته إلقامة ياإلرهابليه إجأ عمال العنف، يلأالحكم القائم على 

 ،التخويف أوولى معنى الخوف ر منذ الوهلة األيشي اإلرهابلفظ  ن  أومن هنا يتضح لنا       
ترهب  ن  أبمعنى ( رهبوت خير من رحموت)ا يمً حيث يطلق للداللة على الخوف والرهبة كقولهم قد

 .(5)مترح ن  أخير من 

 اصطالحاً  اإلرهابمفاوم : ارابعً 

للوقوف على تعريف جامع  هلها قد بذلت من طرف الفق اً مشهود اً هناك جهود ن  أر م 
لى ذلك المبتغى، سواء كانت على المستول إلم يتم الوصول  هإال أن  مانع ووضع مصطلح محدد 

 أواالتفاقيات العالمية  أولية الممارسات العلمية من خالل المنظمات الدو  أو يالجماع أو يالفرد

                                                             
، الموسوعة السياسية العالمية، بيروت، دار الجبل، بدون "دراسة مقارنة"عبد الناصر حريز، النظام السياسى اإلرهابى اإلسرائيلي.د (1)

 .25طبعة أو سنة، ص
(2)

 .88م،ص8811ولي،دارالنهضةالعربية،القاهرة،بدونطبعة،نبيلاحمدحلمى،اإلرهابالد.د.
(3)

 .212،ص8888دارالمشرق،الطبعةالثالثة،سنة:قاموسالمنجدفياللغةالعربيةواألعالم،بيروت.
(4)

 .282،ص8881دارالهدى،بدونطبعة،سنة(:الجزائر)إبراهيمالقيالنى،قاموسالهدى،عينمليلة.د.
(5)

 .88الناصرحريز،النظامالسياسىاإلرهابىاإلسرائيلي،مرجعسابق،صعبد.
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ربما  أولى اختالف وجهات النظر حول هذه الظاهرة، إتمرات المختلفة، وربما يرجع ذلك المؤ 
 .الختالف المصالح بين تلك الدول

، كما اإلرهابوقد اجتهد الكثير من المفكرين وفقهاء القانون وخبراء علم االجتماع لتعريف        
تصيغ  ن  أة حاولت مم المتحدة و يرها من المؤسسات الدوليولية مثل األبعن المؤسسات الد ن  أ

من الدوليين، ومن جانبها لم واألالموضوع ولخطورة نتائجه على الس   ألهمية بعن التعريفات نظراً 
هدافها أما يتناسب مع مصالحها ويحقق لها ب لإلرهابقامت بعن الدول بصيا ة تعريفات 

 .(1)االستراتيجية

ي أث الرعب الذي يثير الخوف والفعل ب": هن  أعلى  (2)االجتماع عرفه بعن فقهوقد       
عن طريق استخدام العنف، هدافه أيحقق  ن  أحزب  أوبها جماعة منظمة الطريقة التي تحاول 

ممثلين للسلطة ممن يعارضون  أود فراأا أكانو شخاص سواء ية ضد األاإلرهابعمال وتوجه األ
 .(3)"هداف هذه الجماعةأ

 أووع للعنف هو االستخدام  ير المشر " اإلرهاب جريمة ن  أ على الدولي فقهالعرفه  بينما
يعرن  ادولة ينتج عنه رعبً  أوجماعة  أودولة ضد فرد  أومجموعة  أوالتهديد بواسطة فرد 

 أوويكون الغرن منه الضغط على الجماعة  ،ساسيةأيهدد حريات  أوبشرية  ارواحً أللخطر 
 .(4)"تغير سلوكها تجاه موضوع ما يالدولة لك

ة يقوم على تخويف النان بنظرة عام اإلرهاب" :هن  أفه بفقد عر  ( ليمكين)ما الفقيه أ
 .(5)"عمال العنفأبمساهمة 

                                                             
 .32جالل الزبيدي، مرجع سابق، ص. حسن الحلو، ود.  انظر د (1)
 .73م، ص  1983جامعة المنصورة  –مؤنن محب الدين، اإلرهاب في القانون الجنائي،أطروحة دكتوراة مقدمة لكلية الحقوق . د (2)
م،  2225بوادي، اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى، حسنين المحمدي . د

 .23ص
 .92، صم1986، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، بدون طبعة، أحمد زكي بدوي .د (3)
 .29نبيل أحمد حلمى، اإلرهاب الدولي، مرجع سابق، ص.د.(4)
 .129م، دمشق، ص1998تامر إبراهيم جهماني، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، دار حوران، دمشق، بدون طبعة،.  د. انظر.(5)

https://www.goodreads.com/author/show/7301772._
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ترتكب بوسائل خطيرة من  التيعمال  ير المشروعة األ" :هو اإلرهاب ن  ويرل البعن أ
رهاب الحكومة ق أهداف سياسية  وذلك إلبقصد تحقيحداث خطر عام من قبل منظمات شأنها إ
ر امهاالقائمة   .(1)"عن الحكم التخلي أوعلى القيام بتصرفات معينة  وا 

فه البعن اآل         أوفراد يرتكبها أ التيعمال  ير المشروعة األ" :هن  على أ (2)خرولقد عر 
عمال وسائل قادرة باست أوالتهديد  أووذلك باستعمال العنف   جماعات منظمة بهدف نشر الرعب
 ."حداث ضرر جسيم لتحقيق  اية معينةإ أوعلى خلق حالة من الخطر العام 

  

                                                             
 .161م، ص  1998القاهرة،  عائشة محمد طلن، اإلرهاب والحماية الدبلوماسية، أطروحة دكتوراة  حقوق، جامعة. د. (1)

 .96أيمن نصر عبد العال في كتب درون في الجرائم المستحدثة، مرجع السابق، ص. د. وانظر     
 .84م، ص2228عصام عبد الفتاح مطر،الجريمة اإلرهابية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، . د. (2)

 .96تحدثة، مرجع سابق، صأيمن نصر عبد العال، درون في الجرائم المس. د.وانظر    
ماجد إبراهيم علي، قانون العالقات الدولية، دراسة في إطار النظام القانوني الدولي والتعاون الدولي األمني، دار النهضة العربية، .د

 .26ص  2222
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 الفرع الثاني
 إلرهابتعريف الدولي لال 

 يقليملية ذات الطابع العالمى واإلإبرام االتفاقيات الدو  إلىي لقد سعى المجتمع الدول
أشكاله، وقد تناولت هذه االتفاقيات  جميعب الدولي اإلرهابتعريف واضح وذلك لمنع وقمع  إليجاد
 :وهي كما يليالدولي، إلرهاباتعريف 

 م4391تعريف اتفاقية جنيف  :أوال   

ية عن اإلرهابالحد من خطر العمليات  إلىول عمل قانونى يهدف أهذه االتفاقية تعتبر 
تتناول ذا لم واالتفاق بين الدول لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ومع ه الدوليطريق التعاون 

 يعتداءات الموجهة ضد حائز واال يالثور  اإلرهابوهو  اإلرهابمن  اواحدً  ال شكاًل إتفاقية اإل
 الدوليالتعاون يمان واضعيها بإها تعبر عن ن  أال إالدولة، ور م قصور االتفاقية  فيالسلطة 

ة الدستورية السائدة ية بما يحقق سيادة كل الدول واحترام االنظماإلرهابعمال لمكافحته ووضع األ
عمال األ يتعن اإلرهابعمال أ" :فقرتها الثانية فيمن االتفاقية ولى فت المادة األبها، وقد عر 

شخاص أخطار أ فيحداث حالة من الرعب إلى إتخطط  أوجرامية الموجهة ضد دولة وتهدف اإل
 .(1)"لدل العامة أومجموعة من النان  أو معينين

 (2)م4311عام   اإلرهابلقمع  ربية األو االتفاقية  :اثانيً   

يين ورفضت اإلرهابروبية بضرورة تشديد العقاب على هذه االتفاقية طالبت الدول األ في
االتفاق على وضع  يحظر فيها التسليم، وتم   التيمن الجرائم السياسية  اإلرهاباعتبار فكرة 

، ووقعت عليها الدول م1976فمبر نو  فيتمت الموافقة عليها  اإلرهاباتفاقية جديدة لمكافحة 
ولم تضع هذه االتفاقية  م،1978ا سطن  فيودخلت حيز التنفيذ  م،1977يرناي فيروبية األ

حيث سردت  ،بطريقة حصرية اإلرهابوضحت مفهوم أية بل اإلرهابالجريمة  أو لإلرهاب تعريفاً 

                                                             
(1)

،1554الطبعةاألولى،حسنينالمحمدىبوادى،اإلرهابالدوليتجريماًومكافحة،دارالمطبوعاتالجامعية،اإلسكندرية،.د.

.42ص
(2)

النمسا،بلجيكا،قبرص،الدنمارك،اليونان،فرنسا،أيسلندا،ايطاليا،لوكسمبرج،هولندا،النرويج،:وقععليهذهاالتفاقيةكلمن.
.م2544أغسطس4ودخلتاالتفاقيةحيزالتنفيذفي.البرتغال،السويد،سويسرا،تركيا،ألمانياالغربية
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عد ت   التيفعال بحصر األ ولى من االتفاقيةرهابية حيث جاءت المادة األإ فعاالً أتعد  التيفعال األ
 : (1)يرهابية وهإجرائم 

، والخاصة بقمع االستيالء  ير م1972عام  يت عليها اتفاقية الهانص   التيالجرائم  -1    
 .المشروع على الطائرات

فعال والخاصة بقمع األ م1971لعام  مونت لايراتفاقية  فيالجرائم المنصوص عليها  -2    
 .من الطيران المدنىأضد سالمة و ير المشروعة والموجهة  

حرية المتمتعين  أوالسالمة الجسدية  أوعلى الحياة  اعتداء  تشكل  التيالجرائم الخطيرة  -3    
 .ذلك المبعوثين الدبلوماسيين فيبالحماية الدولية بما 

 .(2)لهفراد يحتجاز التعسفاال أوتتضمن الخطف وأخذ الرهائن  التي الجرائم -4    

لية والمتفجرات والرسائل الخداعية ية اآلسلحة النار استعمال المفرقعات والقنابل واأل رائمج -5    
 .شخاص للخطركان شأن هذا االستعمال تعرين األ المتفجرة إذا

بتوسيع نطاق الجرائم التي ال تعد  (3)وقد أجازت المادة الثانية من االتفاقية للدول المتعاقدة      
وراء طائفة الجرائم المحددة في المادة  ة بجرائم ذات بواعث سياسية، فيماطمرتب أوجرائم سياسية 

 .(4)، وبالتالي خضوعها إلجراء التسليماألولى

 الدوليالمجتمع  من قبل كثيرة صدرت هناك تعريفاٍت  ن  أإال  االتفاقياتهمية هذه أوعلى     
جاء على  يالذ لإلرهاب يريكمفقد كان التعريف األ  وذلك حسب مصالحها الداخلية والخارجية

                                                             
منتصر سعيد حمودة، اإلرهاب، جوانبه القانونية، وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه اإلسالمى، دار الجامعة الجديدة،  .د.(1)

 .278، ص2226اإلسكندرية، الطبعة األولى، 
د األشخاص المتمتعين بحماية هذه األفعال تتضمن إشارة صريحة إلى الجرائم الواردة في اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ض. (2)

 .م1973ديسمبر  14دولية، بما في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين الموقعة في 
. ارتكاب أل فعل من أفعال العنف الخطيرة ضد األشخاص أو سالمتهم الجسدية أو حرياتهم: األولى : االتفاقية لها حالتين هما. (3)

 .إذا كان من شأن ذلك خلق حظر جماعى عام ارتكاب أل عمل عنيف ضد الممتلكات: الثانية 
شريف عبد الحميد رمضان، اإلرهاب الدولي، أسبابه وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه اإلسالمى، دراسة مقارنة، . د. (4)

 .1121-1122أطروحة دكتوراة، جامعة الطائف، كلية الشريعة، المملكة العربية السعودية، ص
م، 1998صالح بكر الطيار، اإلرهاب الدولي، مركز الدراسات العربي األوروبي، الطبعة األولى .رفعت، والدكتورأحمد محمد . وانظر د

 .66ص
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 بأنهجاء فيه  يوالذ اإلرهابموضوع مريكيين بدراسة ار المسؤولين األحد كبأوهو " لوسكر"لسان 
 .(1)"هداف سياسيةأجل تحقيق ألى التخويف من إيهدف  يالعنف الذالمتسم ب يجرامالنشاط اإل"

كل " :هبأن   م1935 ينائكوبنهاجن لتوحيد القانون الج عمال مؤتمرأضمن  اأيضً  د عرفوق  
شاعة إعالن عنها ى مجرد اإلحت أواجتماعية يترتب على تنفيذها  أو جنحة سياسية أوجناية 

 .(2)"ا لها من طبيعة منشئة لخطر عامم  الفزع العام ل  

نجد االتفاقية العربية لمالحقة  فمثالً  الدوليالمجتمع  فيخرل األتعريفات ومن أمثلة ال       
لقاء الرعب والفزع إيستهدف  يجماع أو يعمل فرد" :هن  أعلى  اإلرهابافحة المجرمين ومك

 .(3)"واإلخالل بالنظام العام

 الدوليالخاصة بالمجتمع  اإلرهابالتعريفات المتعلقة ب جميع ن  إفمن وجهة نظر الباحث ف       
نجد اتفاق واضح  التجمعات، لذلك لن أونظمة األ أودوافع المصلحية المتعلقة بالدول نابعة من 
نجد بعن  ن  أ االتعريفات لين  ريبً  فيختالف ال، وعلى ضوء هذا ااإلرهابجريمة للتعريف ب

وعلى المنوال ذاته  اإلرهابخرل ترفع عنها صفة أودول ،اإلرهابالدول قد صنفت ضمن لوائح 
 يالذ ن  أستثنى، ذلك ية وأخرل ت  اإلرهابعندما تصنف جماعات ومنظمات ضمن لوائح المنظمات 

 .ذاك النظام أومصلحة تلك الدولة  لة التعريف والمفهوم هوأمس فييحكم الدول 

 تعريف المنظمات العالمية واإلقليمية لإلرهاب: اثالثً 

هدد السالم ت التيحدل الجرائم الخطرة، وهو نوع من الحرب المدمرة هو إ اإلرهابيعد      
عائمها، وقد تضافرت الجهود الدولية لمكافحة سواء ويقون د على حدٍ  الدوليو  المحلي واألمن
 .(4)سبابهومعالجة أ الدولي اإلرهاب

                                                             
 .9والذل قاال فيه أن االرهاب ال يكون االهداف سياسية، ص  terrorist lives: د ماكن وال تايلور، واثيل كايل، في مؤلفهما.(1)
 9_7تشريعات مكافحة االرهاب في الوطن العربى، الندوة العلمية الخمسون، : االرهاب  محمد محى الدين عون، تعريف. د. (2)

 .55، ص1999، الريان، سنة 1998ديسمبر
/ عبدالعزيز عبداهلل آل الشيخ  والدكتور/ سماحة الشيخ: المطلق، عبداهلل مطلق عبداهلل،اإلرهاب وأحكامه في الفقه اإلسالمي، تقديم (3)

 .117 -115، ص (هد1431)بن حميد، الطبعة األولى، دار ابن الجوزي، الريان، الطبعة األولى، صالح بن عبداهلل 
 .66محمد محى الدين عون، تشريعات مكافحة اإلرهاب، مرجع سابق، ص. د.
.99أيمن نصر عبد العال، درون في الجرائم المستحدثة، مرجع سابق، ص . د. (4)
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عمال العنف أر نتيجة النتشا الدولي اإلرهابتحديد ظاهرة  يف ياالهتمام الدول ومن هنا يبرز لنا
 التيو  الدوليالقانون  ألحكامرواح والممتلكات العامة والخاصة بشكل مخالف والتهديد به ضد األ

لجنة خاصة بدراسة تلك ( ممعصبة األ)دولة، وبذلك شكلت  أوفراد أمجموعة  أوم بها فرد يقو 
 :عقد المؤتمرات التالية وبذلك تم   ،الجرائم وتحديد قواعد قانونية لمعاقبتها ومكافحتها

ول من أوهو  ،م1927بولندا ( وارشو) فيلتوحيد قانون العقوبات المنعقد  األولالمؤتمر  .1
لكل  يتعارن التنظيم االجتماع التيالمتمثل بالجرائم ( يالسياس إلرهابا)درج كلمة أ  

 .(1)دول العالم
عقدتها اللجنة الخاصة  التي، (م27/1/1977) في اإلرهابروبية لقمع و االتفاقية األ .2

 فيية اإلرهابالمتحدة نتيجة النتشار المنظمات  لهممالتابعة للجمعية العمومية  اإلرهابب
 بغن النظر اإلرهابمم لعمل اتفاقية دولية لمعاقبة لى عصبة األإمقترح  وروبا الغربية أ

عمال تشكل نما باعتبار هذه األا  ية وجنسية مرتكبيها و اإلرهابعمال كان وقوع األعن م
عمال تجارة الرقيق والمخدرات وتزييف العملة، ريمة ضد قانون الشعوب ومن هذه األج

 .(2)المسألة جديرة بالدراسة ن  إمم عصبة األعتبرت الجمعية العمومية لوفي حينها ا
 اإلرهاب، تم تصنيف النهب والتخريب ضمن جرائم م1933مدريد  فيالمؤتمر الخامن  .3

رعاب الشعب على أمواله وأبدانه وأ التي خافة وا   فيرواحه، و تسبب إفزاع وا 
ملك يو سالفيا ورئين وزراء فرنسا ( األولالكسندر )ا تيل  (م9/12/1934)
ثار الحادث ردود فعل لفرنسا، أ األولثناء زيارة رسمية قام بها مرسيليا أ في( بارتوتويس)

 :وهى ،اإلرهابوروبا فتم التحضير لعقد اتفاقية لمكافحة أ فيعنيفة 

فيها التوصل لوضع قرارات  تم   (م16/11/1937)في اإلرهاباتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة  إن  
ال عليها ما عدا الهند إ لية ولكنها لم تطبق لعدم التصديقنشاء محكمة دو وا   اإلرهابلمكافحة 

حيث اعتمدت واستلهمت العديد من  ،يةاإلرهابعمال دت األشارت وحداعتبرت أول اتفاقية أ
جرامية ها أعمال إأن  "ية، اإلرهابعمال من فقراتها، وعرفت االتفاقية األ االتفاقيات الالحقة بنودها

شخاص مجموعة أ أو معينينشخاص نفون أ فيلة رعب موجهة ضد الدولة بهدف خلق حا
                                                             

 .193، ص2212اية واالرهاب، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، عبد الرازق محمد الدليمى، الدع.د (1)
محمد محي الدين عون،واقع االرهاب واتجاهاته، ضمن ندوة مكافحة اإلرهاب، اكاديمية نايف األمنية، والتي امتدت من تاريخ . د. (2)

 14م، ص1999/  6-2وحتى  31-5
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صابة جسدية إحداث إ أوموت  فييتسبب  عتبرت أي فعل عمديوعامة الجمهور، حيث ا
تدمير الممتلكات  أوالموت  أوالدولة للخطر  في المسئولينفقدان حرية وتعرين حياة  أوجسيمة 
 .(1)"فعال المجرمةنطاق األ في واألموال

 (2)يالنوو  اإلرهابم 2225النووي لعام  اإلرهابعمال االتفاقية الدولية لقمع أما عرفت في      
ن يقوم بصورة يرتكب جريمة بمفهوم هذه االتفاقية كل م  : "هن  أالمادة الثانية من االتفاقية على  في

 :  ير مشروعة وعن عمد

 .حيازة جهاز أوصنع  أوحيازة مادة مشعة  .1
شأن  بقصد إلحاق ضرر ذي أوجسيم  أذل بدني فيالتسبب  أوزهاق األرواح بقصد إ .2

 .البيئة أوبالممتلكات 
حداث إ أو استخدام مرفق نووي أوجهاز مشع بأي طريقة  أوعة باستخدام أي مادة مش .3

 :تهديد بانطالقها أوإطالق مادة مشعة  إلىأضرار به بطريقة تؤدي 
 .جسيم ذل بدنيأ فيالتسبب  أوزهاق األرواح بقصد إ.أ 
 .البيئة أور ذي شأن بالممتلكات ر لحاق ضبقصد إ.ب 
 أودولة على القيام بعمل ما  أوة منظمة دولي أوإعتباري  أوبقصد إكراه شخص طبيعي .ج 

 ".متناع عن القيام بهاال

 اإلرهابتعريف  م1998القاهرة  فيسالمي الموقعة تناولت اتفاقية منظمة المؤتمر اإلكما        
مجموعة خطة  أوعداد فرد القصد منه إ أوكون باعثه عمل ي أوانتهاك  أوكل تصرف ": هبأن  

 أومتهم أ أوحريتهم  أوتعرن حياتهم  أوباإليذاء تهديدهم  أوإرهاب النان  إلىإجرامية تهدف 

                                                             
م، ومع هذا لم تدخل حيز التنفيذ لعدم حصولها علي العدد الالزم من تصديقات الدول، 9371نوفمبر  16وقعت هذه االتفاقية في  (1)

وقد حلت بعد ذلك عصبة األمم المتحدة، وجاءت مكانها هيئة . وقد تسببت الحرب العالمية الثانية في تحويل األنظار عن هذه االتفاقية
مماثلة شاملة الجوانب المختلفة لإلرهاب الدولي، و لكن توقفت هذه  م أهمية عقد اتفاقية1976األمم المتحدة التي رأت في عام 

المحاوالت في اللجنة السادسة من لجان الجمعية العامة، و من ناحية أخرل بدأت األمم المتحدة في إصدار عدة اتفاقيات دولية عدة 
 .جز الرهائن المدنيينتتعلق بصور معينة من اإلرهاب كالقرصنة و خطف الطائرات و خطف الدبلوماسيين و ح

 .194-193عبد الرازق محمد الدليمي، الدعاية واإلرهاب، مرجع سابق،ص. د
، بدون طبعة،  حسنين المحمدي بوادي، اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية/ مشار إليها لدل الدكتور

 .29م، ص 2225
 31وحتى  2225أيلول  14فتح باب التوقيع اعتبارًا من )م لم بعد حيز النفاذ 2225أبريل /سانني 13قررت في نيويورك يوم .  (2)

 .تصديقا( 22)تصديقًا وتدخل االتفاقية حيز النفاذ بعد( 17)توقيعا و( 122)ووصلت الحالة إلى  2226كانون األول 
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محاصرة  أوالممتلكات الخاصة للمخاطر،  أوالمرافق العامة  أوتعرين البيئة  أوحقوقهم 
تهديد  أوخاصة والخدمات العامة للخطر ر التعرين المصاد أوتقييد حريتهم  أواألشخاص 

 .(1)"سيادة واستقالل الدول أوسالمة السياسة  أو االستقرار اإلقليمي

 :هن  بأ اإلرهاب م1977لعام  اإلرهابوروبية لمنع وقد عرفت االتفاقية األ

 أوضد حياة األشخاص  موجهةتكون  التيعمال العنف الخطيرة و أي عمل من أ .1       
 .حرياتهم أوسدية سالمتهم الج

 (2)يذا كان من شأنه خلق خطر جماعالممتلكات إ إلىأي عمل عنيف موجه  .2      

تمارن من  التيأعمال العنف " هبأن  فقد عرفته  لإلرهاب مم المتحدةاأل تعريف لجنة أما        
 ن  أشؤونها الداخلية و  فيالتدخل  أو بهدف السيطرة عليها بأكملهاقبل الدول ضد الشعوب 

 تمارسه دولة ضد التيالدفاع الوقائي  أوستخدام القوة المسلحة لنوع من األعمال االنتقامية ا
شاعة الرعب إقليم دولة ما بهدف إ إلىية اإلرهابخرل ودفع المجموعات سالمة وسيادة دولة أ
شغال األنظمة السياسيةوالفزع بين المواطنين  ف نطاق تعري فيتدخل جميعها  ن  وينبغى أ ،وا 

 .(3)"اإلرهابشكال لخطورتها وجسامتها عن أي شكل آخر من أ راً نظ اإلرهاب

المذكورة من قبل  ريفاتهذه التع يرل الباحث أن   ومن خالل استعران التعريفات السابقة     
 اً تعتبر عدوان اإلرهاب جريمة   ن  وأ ،ونبذه اإلرهابلمكافحة المنظمات الدولية تعتبر محاولة جدية 

 عامة ولم تستثن   فيهذه التعريفات لم تكن متوازنة، فلقد جاءت  ن  أال إ برياء،ر على األ ير مبر 
 .لإلرهابتعريفها  فيوال تشير لها حركات التحرر، 

 (4)تعريف جامعة الدول العربية لإلرهاب: ارابعً 

 اولي، ومصدرً لإلرهاب الد االدولية التي اعتبرت العالم العربي مهدً  االتهاماتأثر تزايد  على     
 م1987الخصبة على صعيد العالم، فقد توصلت الدول العربية عام  اإلرهاب جريمة من مصادر

                                                             
(1)

 .8881اتفاقيةمنظمةالمؤتمراإلسالميلمكافحةاإلرهاب،القاهرة،.
(2)

 .33،ص2001ساميعليعياد،تمويلاإلرهاب،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،الطبعةاألولى،.د
(3)

جمعةأحمدعتيقة،الجرائمضداإلنسانيةفيالقانونالدوليالجنائي،الدارالجماهيريةللنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،.د
 .831م،ص8810انونالدوليالجنائى،بدوندارنشر،الطبعةاالولى،،حميدالسعدى،مقدمةفيالق00-38م،ص8881

(4)
مبعدالحربالعالميةالثانيةتتسمبالطابع8800جامعةالدولالعربيةهىمنظمةإقليميةعربيةمقرهاالقاهرة،أُنشئتعام.

.اعيةواألمنيةالقومى،تهتمالجامعةبجميعقضايااألمةالعربيةالسياسيةواالقتصاديةواالجتم
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الدولي، تم إعدادها من قبل لجنة خبراء  اإلرهابو  اإلرهاب جريمة إلى مشروع وثيقة لتعريف
رب، مكونة من ثالثة عشر دولة عربية، باإلضافة لهمانة العامة لمجلن وزراء الداخلية الع

كل فعل منظم من : "هبأن   اإلرهابواألمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث عرفت الوثيقة 
 أواالختطاف،  أومن خالل أعمال القتل واال تيال  افزعً  أو االتهديد يسبب رعبً  أوأفعال العنف 

فعال مما  يرها من األ أوتفجير المفرقعات  أوالسفن،  أواختطاف الطائرات،  أوحجز الرهائن، 
، والذي يستهدف تحقيق أهداف سياسية، سواء واالضطرابيسبب حالة من الرعب والفوضى 

أفراد آخرين، وذلك في  ير حاالت الكفاح المسلح  أوأفراد ضد دولة أخرل  أوقامت به دولة 
أشكال  جميعالوطني المشروع من أجل التحرير والوصول إلى حق تقرير المصير في مواجهة 

 يرها، وبصفة خاصة حركات  أوعنصرية،  أومحتلة  أوقوات استعمارية  أوألجنبية الهيمنة ا
المجتمع الدولي، بحيث  أواألمم المتحدة،  أوالتحرر المعترف بها من قبل المنظمات اإلقليمية، 

المحتل داخل األراضي  أوتنحصر أعمالها ضد األهداف العسكرية واالقتصادية، للمستعمر 
 .(1)"المحتلة

من خالل توحيد جهودها  وذلك  شكالهأ جميعب اإلرهابلى نبذ إلقد سعت الدول العربية و      
ية التي تهدد أمن األمة العربية اإلرهابتعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم  في منها  بةر و  

 .على مصالحها الحيوية واستقرارها وتشكل خطراً 

ظروف وذلك حسب ما تمليه ال  اإلرهابوضوع فقد عقدت مؤتمرات عديدة متعلقة بم     
رارًا يقضي بعقد مؤتمر القمة العربي بصفة اتخذ ق م1973منية، منذ عام والقضايا السياسية واأل

 :دورية نذكرها على التوالي

عقد بالمملكة المغربية مؤتمر : م1958سبتمبر  9لى إ 7مؤتمر الدار البيضاء من .أ 
مقدمته  فينواعه و ث تم استنكاره بجميع أشكاله وأحي ،الدولي اإلرهابتطرق لموضوع 

المحتلة وخارجها، حيث دعى للتمسك بمبادئ الحق  راضيداخل األ اإلسرائيلي اإلرهاب

                                                             
(1)

.223،ص1555دمحمدسالمةالنحال،الحربضداإلرهاب،زهرللنشروالتوزيع،عمان،الطبعةاألولى،
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قرتها الوثيقة أ التيعلى الوسائل المشروعة  والعدل والدفاع عن المصالح الوطنية اعتماداً 
 .(1)الدولية

ردنية الهاشمية صدر المملكة األ فيقد ع: م1987نوفمبر  11لى إ 8مؤتمر عمان من .ب 
ساليبه ومصادره خاصة أشكاله وأ جميعتضمن ادانة له ب الدولي اإلرهاببشأن  عنه قراراً 

الرفن  وتأكيدفريقيا، جنوب أ في ييمارسه التمييز العنصر  الذي اإلرهابرهاب الدول و إ
 أهمية التعاون الجدي والتأكيد علىوحركات التحرر والمقاومة  اإلرهابعلى المساواة بين 

عضاء ال مع بقية أوالدعوة للتنسيق الفع   ،له ووضع حدٍ  ،عضاء لمكافحتهبين الدول األ
تحت  طار األمم المتحدة وعقد مؤتمر دوليإ فيللقضاء عليه  المجتمع الدوالي

 .(2)شرافهاإ

 الدولي اإلرهابتطرق المؤتمر الستنكار  :م1989مايو  26 فيمؤتمر الدار البيضاء .ج 
 اوخرقً  واإلنسانيةخالقية للمبادئ األ اً واعتبره انتهاك ،وأساليبه وأشكالهبجميع صوره 

 .(3)الدولية قوالمواثي لهعراف

ية وزيادة اإلرهابحداث بعد تطور األ فيعقد  :م2222مارن  28 فيمؤتمر بيروت .د 
مسلمين سالم والمسلمين من قبل الغرب، كما بحث كل ما يواجه اللى اإلتوجيه االتهام إ

 :المتضمن (2312)حيث اتخذ القرار  ،من تهديد مباشر و ير مباشر

دانته لإلرهاب تجديد رفضه القاطع  (1  .شكالهبكل صوره وأ الدوليوا 

مم المتحدة لمناقشة طار األإ في عقد مؤتمر دولي إلىمية تأييد الجهود الرا (2
عريف محدد ووضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحته بوضع ت الدولي اإلرهابظاهرة 

 .له

                                                             
(1)

العام الدولى القانون في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الدولي، اإلرهاب مكافحة وقوانين الدولي التعاون بنصويلح، آمال د
وقانو الدولية السنةتخصصالعالقات الجزائر، قسطنطينة، منتوري جامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية الدولية، المنظمات ن

 .223،ص1554/1555الجامعية
(2)

لونيسىعلي،آلياتمكافحةاإلرهابالدولىبينفاعليةالقانونالدولىوواقعالممارساتالدوليةاالنفرادية،أطروحةدكتوراة.د
 .52م،ص1521معمري،تيزيوزو،بالحقوق،جامعةمولود

(3)
 .222آمالبنصويلح،مرجعسابق،ص.د
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رائم المنظمة المتخطية للحدود ية والجاإلرهابعمال العالقة القائمة بين األ تأكيد (3
 .تتولى تنظيمها شبكات دولية التيقليمية اإل

وتفعيل  لمستول الثنائي والجماعيعلى ا همية التنسيق العربيلى أع التأكيد (4
 .(1)حكام اتفاقيات مكافحتهأ

دراسات  بإعداد الدولي اإلرهابالعربية نتيجة اهتمامها البالغ بكما قامت جامعة الدول       
جديد خاص بمكافحته، لكنها خلصت لوجود العديد من  حول إمكانية وضع تشريع دولي

محكمة  إلنشاءمم المتحدة لو تتوصل بعد األ ن  دون ذلك، أهمها أول ح  ت   التيالصعوبات القانونية 
 .(2) الم العالمينسانية والس  رائم حرب وجرائم ضد اإلتعد ج التيعمال دولية لمحاكمة األ

 اإلرهابجل نبذ من أ كبيراً  جامعة الدول العربية قد بذلت مجهوداً  أن  ويرل الباحث           
بشكل  بى على وجه الخصوص وعلى دول العالمووصمه بالخطر الجسيم على المجتمع العر 

وجهة النظر العربية بحق الشعوب المحتلة  تعكن يفعار ه من المالحظ أن هذا التأن  ال عام، إ
 اإلرهاب ن  ه يرل أإال أن  تلة، بالمقاومة المسلحة ضد األهداف العسكرية واالقتصادية للدولة المح

سياسية  أوتخريبية  أوشخصية  بأهداف ابرياء، وقد يكون مدفوعً األ ير مبرر على  اً يعتبر عدوان
وقتلهم وتعرين سالمة  وتخويفهممنين ت بهدف ترويع اآلجماعا أودينية يقوم بها أفراد  أو

 .منه للخطر، وهو مرتبط بالتخلف والظلم والتعسف والجهلالمجتمع وأ

  

                                                             
(1)

 .122صالحبكرالطيار،اإلرهابالدولي،المرجعالسابق،ص.أحمدمحمدرفعتد.د
(2)

رهابعليملتقىدوليبالرباطحولأثراإلمنيرالفاسي،أثراإلرهابعلياألمنوالسلمالعالمي،ورقةعملمقدمةل.انظرد

 .46م،الرباط،ص26/25،1524بتاريخ األمنوالسلمالعالمي
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 ثالثع الالفر 
 والتشريعات المقارنة لجريمة اإلرهاب الفقه الدوليتعريف  

ك على ، سواء كان ذلاإلرهابلجريمة  والتشريعات المقارنة تعريفات الفقه الدوليتعددت 
الفردي، حيث سيقوم الباحث فيما يلي بذكر بعن التعريفات التي تمثل  أوالمستول الجماعي، 
 .اإلرهابمتباينة حول ظاهرة  ثقافات ووجهات نظر

حين  فيم جريمة اإلرهاب،  1936قانون العقوبات لسنة  فيالفلسطينى  ع  ر  ش  لم يعرف الم         
مع "منه بقوله ( 84)لمادة ا فيم اإلرهاب 2223ى لسنة ف مشروع قانون العقوبات الفلسطينعر  

 فيصد باألعمال اإلرهابية خالل بالحقوق المقرة بموجب االتفاقيات واألعراف الدولية يقعدم اإل
 أوإيجاد حالة ذعر عام  إلىترمى  التيعتداءات اإلجرامية الحكام هذا الفصل جميع اتطبيق أ

لمشروع إجرامي  اتنفيذً  ليها الجانيرويع اآلمنين ويلجأ إتعرين سالمة المجتمع وأمنه للخطر وت
تحدث  ن  التهديد وبوسائل من شأنها أ أوالعنف  أووترتكب باستخدام القوة  جماعي، أو فردي
 أوالمحرقة والعوامل الوبائية  أواد الملتهبة والمنتجات السامة كالمواد المتفجرة والمو  اعامً  اخطرً 

      .(1)"الجرثومية

يقصد باإلرهاب في " :أنه على عرف المشرع المصري جريمة اإلرهاب بالنصوقد 
ليها الجاني الترويع يلجأ إ أوالتهديد  أوالعنف  أوتطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة 

عرين سالمة المجتمع ت أوخالل بالنظام العام جماعي بهدف اإل أوجرامي فردي لمشروع إ اتنفيذً 
 أوتعرين حياتهم  أولقاء الرعب بينهم إ أوشخاص كان من شأن ذلك إيذاء األ وأمنه للخطر إذا

 أوباألموال  أوالمواصالت  أوباالتصاالت  أولحاق الضرر بالبيئة إ أوأمنهم للخطر  أوحرياتهم 
عرقلة ممارسة  أومنع  أواالستيالء عليها  أواحتاللها  أوالخاصة  أوباألمالك العامة  أوالمباني 
 أوالقوانين  أوتعطيل تطبيق الدستور  أومعاهد العلم ألعمالها  أودور العبادة  أوالعامة  السلطات
 .(2)"اللوائح

                                                             
(1)

.34م،ص1553فيتعريفاإلرهاب،منمشروعقانونالعقوباتالفلسطيني،أوراقعمل،44نّصتالمادة.

 .54أيمننصرعبدالعال،دروسفيالجرائمالمستحدثة،مرجعسابق،ص/انظرالدكتور
(2)

القواعدالموضوعيةواإلجرائيةللقانونالمصريفيمايخصجريمةاالرهاب،لالطالععلي.
بدونطبعة، دارالفكرالعربي، القاهرة، وإجراءاتمالحقاتها، الموضوعية، انظرمحمدمحمودالسعيد،جرائماالرهابوأحكامها

.26م،ص2552

 .54المستحدثة،مرجعسابق،صأيمنعبدالعالفيكتابه،دروسفيالجرائم.مشارإليهالدىد
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 التيالتهديد به  أوأعمال الرعب : "أنه على (1)الفلسطيني الفقه الجنائي عرف بينما
الهم تعريضهم وأمو  أومير الحياة االنسانية لهبرياء، دول لتد أوجماعات  أويرتكبها أفراد 

، بهدف تحقيق الدولي أو المخالفة ألحكام القانون المحليسان للخطر، بوحرياتهم وحقوقهم األ
 ". ران معينةأ

ه ن  حيث أ ،بفي تعريف جريمة اإلرها االفقه الفلسطيني كان موفقً  ويرل الباحث أن       
مما قد يكون  ،نويرهاب الركن المادي والركن المعجريمة اإل لى أركانالتعريف إتطرق من خالل 

 .رهاب من عدمهها جريمة إلتفسير الجريمة بأن   اً وصريح ًا واضحاً مؤشر 
جنحة  أوكل جناية  اأنه على جريمة اإلرهاب (2)الفقه اإلسباني عرف لمن جهة أخر       

ا لها م  ل    شاعة الفزع العامى مجرد اإلعالن عنها إحت   أويذها اجتماعية يترتب على تنف أوسياسية 
  .ن طبيعة منشئة لخطر عامم

المنظم لوسائل من طبيعتها  ياالستخدام العمد" :هأن   على اإلرهاب (3)ف الفقه الفرنسىوعر         
 ."اثارة الرعب بقصد تحقيق بعن االهداف

 :من ثالثة عناصر تتألفعملية رعب " :هأن   علىعرف اإلرهاب  (4)نجليزلما الفقيه اإلأ

 .استخدامهالتهديد ب أوفعل العنف  .1
 أويصيب الضحايا  يدرجات الخوف الذ قصىأل العاطفية الناجمة عن ردة الفع .2

 .الضحايا المحتمليين
 ."التهديد باستخدامه ونتائج الخوف أويصيب المجتمع بسبب العنف  يثير الذأالت .3

                                                             
(1)

.56أيمننصرعبدالعال،مرجعسابق،ص/مشارإليهلدىالدكتور
(2)
-4Soltile (A) Le Terrorrisme internationel Recueil 09 cours de l'académie de droit 

international,vol, 65,1938 

،2562فيالقانونالدوليالجنائي،مجلةالقانونواالقتصاد،سبتمبرسنةمحمدمحيالدينعوض،دراسات/مشارإليهلدىالدكتور

.32-34العددالثالث،ص  
(3).levasseus  et chevanne  (driot penal et procedure penal) p5 jean pradel (les infractions de 

terrorism) p6 paul Wilkinson the lawse of war and terrorism p311.

شارإليهلدىعامرمحيسنوصادقمحيسنوجعفرجبر،مدىالتزامالدولةبتعويضضحايااألعمالاإلرهابية،مجلةجامعةم
 .253،ص1554كربالءالعلميةالمجلدالخامس،العددالرابع،جامعةكربالء،

(4)
.41_42،ص2546ة،الطبعةاألولى،دعبدالعزيزمخيمرعبدالهادى،اإلرهابالدولي،دارالنهضةالعربية،القاهر.
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سان حدل الغير اإلتثير ل ن  أبيعتها عمال من طأ" :هن  أفقد عرفه ب (1)يما الفقه الروسأ       
تحت كل الظروف وبكل  اعمال تعد ترويعً أكان ما يحيط به من  ايً أبالخوف من ضرر 

 ."المقايين

 :بين اتجاهين هما اإلرهابتعريف  فيفقد اختلف  ييطالما الفقه اإلأ     

مدل جسامة وشيوع  أومن حيث طبيعة الضرر  ي نب الموضوعاعتمد على الجا: األول     
 كأداةاستخدام العنف  هبأن   اإلرهابف وعر   ،ة الشخص محل االعتداءوكذلك صف ،الخطر الناتج

 .هداف سياسيةألتحقيق 

 ييحرك الجان يالذ ييدلوجمن حيث وجود الباعث األ ي،اعتمد على الجانب الشخص: الثانى    
 .(2)المجتمع فيشاعة الرعب إه رصد ن  أفه بوعر   ،ارتكبت الجريمة لتحقيقه يالذ يوبالهدف السياس

قد  الفقهية لإلرهاب التعريفات ن  أيرل الباحث  هل الفقهاستعران تعريفات أ لمن خال     
ز على النواحي السياسية ز على الجانب القانوني منه، ومنها ما رك  ، فمنها ما رك  تعددت

 إلىل ر عن فكره وتوجهاته من خالل تعريفه، مما أدكل فقيه عب   واالجتماعية، باإلضافة إلى أن  
ما يرتبط  االتعريف دائمً  ، باإلضافة إلى أن  اإلرهابوجود مئات التعريفات حول مفهوم 

، اإلرهابال يتم إدراج الدول في تعريف  ، تتطلب أن  فمصلحة الواليات المتحدة مثاًل   بالمصلحة
عنة مقاومتها المسلحة ضد االحتالل، وهو األمر لحة الدول المحتلة، تتطلب ذلك لشر بينما مص

 .(3)  اية في الصعوبة والتعقيد اإلرهابذي يجعل من التوصل إلى تعريف موحد حول ال

 إال أن   اإلرهابه وبالر م من اختالف فقهاء القانون وتعدد التعريفات حول ويرل الباحث أن         
الختالف مصالح الدول وتوجهاتها  انظرً   بعيد األمد االخروج بتعريف موحد حوله يعتبر أمرً 

، بحيث تدافع كل ول الفكرية المتباينة سيتواصل مستقباًل الصراع ما بين الق   كرية، وبالتالي فإن  الف
الغلبة في  ، إال أن  اإلرهابجهة من تلك القول عن نظرتها للحق واتهامها لمن يخالف رؤيتها ب

ه على دول النهاية تبقى لمن يمتلك القوة ووسائل المعلومات التي يستطيع من خاللها فرن تعريف
ى اآلن من خالل هيمنتها العسكرية العالم، وهو األمر الذي نجحت فيه الواليات المتحدة حت  

 .واالقتصادية على دول العالم

                                                             
(1)

 .32-34محمدمحىالدينعوض،دراساتفيالقانونالدوليالجنائي،مرجعسابق،ص.د.
(2) . francesce palazzo "terrorism" no 7 p 398.   

الكتب القانونية، القاهرة، الطبعة دار  ، الدول الديمقراطية يفحة فالمكااإلرهاب وتشريعات محمدأبوالفتحالغنام،.مشارإليهلدىد

 .26-22م، ص2552األولى، 
(3)

.م1554رائدمحمدالدبعي،مقالمنشورعليدنياالرأي،بعنوانالمشكلةفيتعريفاإلرهاب،.د.

.t.alwatanvoice.com/content/print/140275.htmlhttps://pulpi:للمراجعةعلىالرابط

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/140275.html
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 المطلب الثاني
 اوأنواعا دوافعااو  اإلرهاب خصائص جريمة 

ة وعمشر  أعمال تستخدم فيها القوة ولكنها التيفعال قد يختلط على اإلنسان بعن األ         
 .تقرير مصيرها فيكحق الشعوب 

آفة اإلرهاب وبغن النظر عن خصائصها وأسبابها ودوافعها وأشكالها  وال ريب أن   
بموجبه الضحية الدولة التي نفذت  أوال تكون فيه  لغة من لغات العالم المعاصر"أضحت تشكل 

نما أيضً   أوناصر اإلرهابية جنسيتها الدول التي يحمل الع أوا الدولة األعمال اإلرهابية ضدها، وا 
 .(1)"قوميتها ونتاج ذلك الخصائص التي تمتاز بها الجريمة اإلرهابية أوهويتها 

مشابهة لها من حيث النتيجة  حد اللبن مع ظواهر أخرل إلىوتتداخل جريمة اإلرهاب         
 .واألسلوب كالجريمة المنظمة والجريمة الدولية وحرب العصابات

سيقوم الباحث بتقسيم هذا  ودوافعها وأنواعها اإلرهاب ائص جريمةخص إلىللتعرف و  
 .لى الفروع التاليةإالمطلب 

 .خصائص جريمة اإلرهاب: األولالفرع 

 .دوافع جريمة اإلرهاب: الفرع الثاني

 .أنواع جريمة اإلرهاب: الفرع الثالث

  

                                                             
(1)

هيثمفالحشهاب،جريمةاإلرهابوسبلمكافحتهافيالتشريعاتالجزائيةالمقارنة،رسالةماجستير،الجامعةاألردنية،عمان،.ا.
 .42م،ص1525دارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،
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 األولالفرع 
 اإلرهاب خصائص جريمة

لنا  ب د  جريمة معينة، كظاهرة جريمة اإلرهاب ال  أوهرة ه لدراسة ظامن المستقر عليه أن  
ى يتسنى لنا تمييزها عن  يرها من من توضيح طبيعة األعمال اإلجرامية وخصائصها، حت  

ع جمي الظواهر اإلجرامية المشابهة، حيث يختلط أسلوب التنفيذ مع الجريمة ذاتها، ولهذا نجد أن  
مطلب السابق، بشأن مفهوم جريمة اإلرهاب تحاول تحديد في ال التعريفات السابقة والتي وردت

ه أسلوب عمل لتنفيذ نشاط إرهابي عنيف لتحقيق هدف معين عن طريق بث الرعب عناصره بأن  
المة الس   علىوالخوف في نفون الضحايا لتهديد حياتهم من خالل ما يحمله من اعتداءات 

 .(1) العنف الجسدية ومن خطر يختلط في معظم األحيان مع ظاهرة

من أهم السمات التي تتسم بها الجرائم اإلرهابية وتميزها عن  يرها من أصناف الجرائم  
الحرص على استخدام العنف  الفعل اإليجابي ومن ثم ايتخذ دائمً  سلوك   اإلرهاب   ، هو أن  األخرل

ا حايا ليسو استهداف ض مع ،بث الرعب كنتيجة وكهدف في الوقت ذاته  قصدببشتى صوره 
تباع اباستخدام التقنية الحديثة و  وذلك  جل تحقيق أهداف سياسيةأبالضرورة مقصودين من 

 :ونعرن لها كما يلي ،إرهابية أساليب ومبتكرة في كل عملية

ينطوي عليه من عدوانية ووحشية، ا م  ل  وذلك : الفعل اإليجابي ااإلرهاب سلوك يتخذ دائمً  :أواًل 
ما يكون نتاج أسباب داخلية وخارجية،  اه دائمً طيط والتنفيذ، وأن  تباعه المنهج العلمي في التخوا

رتباط األمني من خالل إحداث الفوضى واال إلىيهدف ، اجتماعية أوقتصادية ا أوسياسية كانت 
الفجائية والسرعة في التنفيذ، والتعقيد في تشكيل خالياه وتجنيد عناصره، وعدم  علىاعتماده 
قليمية بوصفه جريمة إ أوبرياء من  يرهم، وعدم تقييد آثاره بحدود وطنية األ بين المدنيين التمييز

 .(2)عابرة للحدود ومتعددة الفاعلين

إذ يستخدم العنف والتهديد بإيقاعه كأسلوب عمل لتحقيق  :التاديد به أواستخدام العنف   :اثانيً 
قد ال تكون محددة   ةبضحايا مستهدف وذلك إضراراً  ،أهداف اإلرهاب ولين كغاية في حد ذاتها

                                                             
(1)

م،2،1525رهابوسبلمكافحتهافيالتشريعاتالجزائيةالمقارنة،دارالثقافةللنشروالتوزيع،طهيثمفالحشهاب،جريمةاإل.ا.

.42األردن،ص
(2)

عبدالباسطالعيدوي،تطبيققانونمكافحةالتخريبواإلرهاب،رسالةماجستير،معهدالحقوقوالعلوماإلدارية،بنعكنون،.د.
 .46م،ص2552الجزائر،
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 ن  إإذ  ،، ويفسر ذلك باالرتباط المباشر والقوي بين العنف واإلرهابشخصهاومقصودة بذاتها و 
 .(1)العملية اإلرهابية في حد ذاتها تتضمن العنف والترويع

يتعدل هدف اإلرهابيين القضاء على أرواح وأجساد الضحايا  :إرعاب و تخويف الضحايا  :اثالثً  
وهو هدف مهم  ،إلى زرع الرعب والخوف في نفون جميع أفراد المجتمع المقصود ،موممتلكاته

فاإلرهاب هو استخدام العنف بشكل يثير الرعب والخوف،   ى المنظمات اإلرهابية إلى تحقيقهتسع
دولة، لتحقيق أ ران  أوجماعة  أويرتكبه فرد  إذ يتم في إطار منظم و ير مشروع يمكن أن  

 .(2)ما بعد ارتكاب العملية اإلرهابية ذاتها إلىره سياسية وتمتد آثا

فعادة ما يتم اختيار األماكن والضحايا ووسائل المواصالت  :انتقاء األهداف بدقة  :ارابعً  
ومراعاة  ،ا للنظام السياسيواختيار أكثرها أهمية للرأي العام وأكثرها إحراجً  ،المقصودة بعناية فائقة

ا كانا يمثالنه بالنسبة م  رجي التجارة العالمي ل  اختيار ب   تم   أكثر، فمثالً  اً إعالمي أيهما سيحقق تأثيراً 
  .(3)لالقتصاد والشعب األمريكي

ه وبالر م من إذ أن    :استخدام عنصر المفاجأة بالنسبة لألجازة األمنية المختصة  :اخامسً  
وسائل المواصالت  أوت الشخصيا أواإلجراءات األمنية الوقائية المكثفة التي تحيط باألماكن 

من شرطة ودرك -المنظمات المتطرفة تستغل الثغرات وتفاجئ الجهات األمنية  فإن   ،مهمةال
يكون  وذلك بأن    الفاعلين ، ويؤكد ذلك القصد الجنائي لدلبتنفيذ عمليات إرهابية -وجيش 

لعلم واإلدارة، ا علىاستخدام العنف بقصد تحقيق الرعب والفزع، فاإلرهاب جريمة عمدية تقوم 
بطريق الخطأ، ويكون من شأن وسيلة العنف  أوومن ثم ال توجد جرائم إرهابية  ير عمدية 

 طائفة معينة، فالسرية والمفاجأة أو المستخدمة إحداث قدر من الرهبة في نفون المجتمع
 .(4)والمبا تة، وعدم مشروعية الفعل، من أهم خصائص هذه الجريمة

                                                             
(1)

.4م،ص1524محييعبدالحميد،اإلرهابوتجديدالفكراألمني،زهرانللنشر،عمان،الطبعةاألولى،معتز.د.
(2)

عبدالمجيدمحمود،ورقةعملموضوعهاالجريمةالمنظمةعبرالوطنيةواإلرهاب،منوجهةالتعاونالدوليوالتشريع.
برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي،مشروعتحديثالنياباتالعامة،الندوةالمصري،برنامجتعزيزحكمالقانونفيبعضالدولالعربية،

 .12ص-22،ص1554مارس15-14الجريمةالمنظمةعبرالوطنية،القاهرة،جمهوريةمصرالعربية،:اإلقليميةعن
(3)

.35م،ص1524الطبعةاألولى،عبدالرحمنالمطرودى،مفهوماإلرهابوموقفاإلسالممنه،دروبللنشروالتوزيع،عمان،.د.
(4)

حسنينالمحمدىبوادي،المنظومةاألمنيةفيمواجهةاإلرهاب،األساليباألمنيةالمستحدثةلمواجهةاإلرهاب،اإلسكندرية،.د.
 .12م،ص1551دارالفكرالجامعي،الطبعةاألولى،
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إذ ال يقتصر التعامل مع اإلرهاب على األفراد القالئل الذين  :ئم اإلرهابيةتدويل الجرا   :اسادسً 
بل يتطلب ذلك التعامل مع  ،الذين قبن عليهم قبل إتمام عملياتهم أونفذوا الجرائم اإلرهابية 

  .األشخاص والتنظيمات واألحزاب والدول التي تدعمهم

اعاة إمكانية سقوط األطفال والشيوخ والنساء فال تتم مر  :عدم االلتفات لنوعية الضحايا  :اسابعً  
من أجل زيادة اإلثارة لدل الرأي العام في  وقد يكون ذلك مقصوداً  ،كضحايا للعمليات اإلرهابية

حراج النظام السياسي أمام المجتمع ،المجتمع ظهاره في صورة العاجز عن توفير األمن  ،وا  وا 
 .(1)والحماية

فيصبح تاريخ حدوثها  :اإلرهابية في أذهان المجتمع المقصود سنويً ترك آثار العمليات ا   :اثامنً  
على النظام  أوعلى النظام السياسي  أوذكرل ذات دالالت محددة سواء لدل الجماعات اإلرهابية 

أيلول سبتمبر التي  11ولين أدل من ذلك أحداث ، حتى على المستول العالمي أومني األ
لذين ال ذنب الكثير من المدنيين األبرياء، ا والتي أودت بحياة ،ضربت الواليات المتحدة األمريكية

هم تواجدوا هناك لحظة وقوع الكارثة، وبجانب الخسائر البشرية حفرت األحداث لهم سواء أن  
 ،المتسارعة عالمات مؤلمة مهينة في التاريخ األمريكى والتي يتذكرها العالم اآلن بشكل يومي

 .(2)عن تذكره بشكل سنوي فضالً 

استخدام أحدث وسائل االتصاالت ويتم توظيف أحدث التقنيات العلمية في نشاطات    :اتاسعً  
وذلك من األجهزة الالسلكية المشفرة وأجهزة الهواتف المتنقلة والتي تعمل على نطاق  :التنظيم
ن ذلك واألهم م ،كما تستخدم أجهزة تحديد المواقع ،وتستغل األجهزة المسروقة ،عالمي أوإقليمي 

  .(3)ما توفره شبكة اإلنترنت من خدمات

وعادة تكون مبررات ومبادئ : إعالن مبادئ التنظيمات المتطرفة والجماعات اإلرهابية   :اعاشرً 
بينما تتفق جميع الديانات السماوية  ،نبيلة من وجهة نظر تلك التنظيمات للعمليات التي تقوم بها

 .(4)ها أعمال إجرامية  ير مقبولةسانية على أن  األعراف اإلن جميعوالقوانين الوضعية و 

                                                             
(1)

4معتزمحييعبدالحميد،المرجعالسابق،ص
(2)

 .233اب،جريمةاإلرهابوسبلمكافحتهافيالتشريعاتالجزائيةالمقارنة،المرجعالسابق،صهيثمفالحشه.ا.
(3)

محمودمسعودقيراط،اإلرهاب،دراسةفيالبرامجالوطنيةواستراتيجياتمكافحته،مقارنةإعالمية،جامعةنايفللعلوم.د.
.235م،ص1522األمنية،الرياض،الطبعةاألولى،

(4)
4ييعبدالحميد،المرجعالسابق،صمعتزمح
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 الفرع الثاني
 وأنواعاا اإلرهاب جريمة دوافع

 اختالف بينهما،  ايضً بين الباعث والدافع على سلوك إنساني يوجد أ اً بهن هناك تشاأ كما
ء سلوك الفرد وميوله االمحركات التي تقف ور  أوالدافع يعني المحرك  ن  إفمن حيث االختالف ف
  .هدافهأتحقيق  إلىنسان يدفعه اإل داخل فيكان موجود ما واتجاهاته، فالدافع كل  

 ،"هدف معين إلىحرك سلوك الفرد ويوجهه للوصول مثير داخلي ي": هويعرف الدافع بأن        
شباع وتحقيق إجل أبسلوك من يقوم  ن  القوة التي تدفع الفرد أل": هن  وفي تعريف آخر يعرف بأ

 .(1)"فهد أوحاجة 

الموضوع الخارجي الذي يحفز الفرد للقيام بسلوك للتخلص من " :نهإالحافز ف أوالباعث و 
القيام بسلوك معين  إلىنسان والعطش دافعان يدفعان اإلومثال على ذلك الجوع ،"حالة التوتر

الباعث لسلوك  أوكل منهما هو الحافز  يعتبر واألخيرانالماء،  أوالحصول على الطعام  ألجل
نسان والباعث هو المثير الدافع هو المثير الداخلي في اإل ن  أبمعنى آخر  ،لك الفردذ

 .(2)"الخارجي

ئية يشمل كل الظروف النفسية والفيزيا األول" ًا وآخر ضيق اً واسع اً للباعث مفهوم ن  أكما 
الذي ما المعنى الضيق فهو السبب المباشر أ ،حاسيسه الشخصيةأنسان الحر التي تحرك عند اإل
حيث  ،سبابلى الباعث واألينعكن ع اإلرهابوالغمون الذي يحيط تعريف  ،يدفع لحسم الفعل

 ةسباب معينأجماع حول إولكن هناك شبه  ،سبابفي تحديد هذه األ فقه والباحثينيختلف ال
 .(3)"يديولوجية وعرقيةأسياسية و 

 :تاليةلى التصنيفات الويمكن تصنيف الدوافع واألسباب لجريمة اإلرهاب إ

 .دوافع اقتصادية. 2 .عنصرية وعرقية دوافع .1

 .دوافع سياسية. 4. دوافع شخصية ونفسية وثقافية.3
                                                             

(1)
حسنعزيزنورالحلو،اإلرهابفيالقانونالدولي،دراسةقانونيةمقارنة،مركزالكتاب.جاللخضيرالزبيدي،د.د.

 52م،ص1522األكاديمي،الطبعةاألولى،
(2)

.122م،ص2545ةاألولى،أدونيسالعكرة،اإلرهابالسياسي،دارالطليعةالعربية،بيروت،الطبع.د.
(3)

 .52م،ص1522حسنعزيزنورالحلو،اإلرهابفيالقانونالدولي،مركزالكتاباألكاديمي،الطبعةاألولى،.د.
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 دوافع عنصرية وعرقية: أوالً 

تعتبر الدوافع واألسباب العنصرية والعرقية من أهم األسباب التي تدفع وتحرك اإلنسان 
ضد اإلنسانية، بكل ما  نصرل جريمةالتمييز الع ت الجمعية العامة أن  أقر  و الرتكاب الجريمة، 

 .(1)ىتحمله الكلمة من معن

تي عبارة جريمة الفصل العنصري ال: أن هعبارة الفصل العنصري  الجمعية العامة عر فتوقد      
العنصريين الممارسة في الجنوب ممارسات العزل والتمييز  أوتشمل ما يماثل ذلك من سياسات 

قامة إة اآلتية، المرتكبة لغرن نسانيفعال الإلاالتفاقية على األهذه  فريقي، تنطبق، أل راناأل
ها بصورة ياإخرل واضطهادها أفئة عنصرية  أيدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على ا  و 

 :منتظمة

من الحق في  عدة فئات عنصرية في أوعضاء في فئة عنصرية أ أوحرمان عضو - أ
 :(2)الحياة والحرية الشخصية

تفضي بها  ن  أ، يقصد منها عدة فئات عنصرية أومعيشية على فئة  تعمد فرن ظروف- ب
 .اجزئيً  وأ االهالك الجسدي، كليً  إلى

ت فئا أويقصد بها الحؤول دون مشاركة فئة  ير تشريعية،  أوتدابير تشريعية  اتخاذ اي- ت
قتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق جتماعية واالفي الحياة السياسية واال عدة عنصرية

 أوعضاء فئة أالفئات، وخاصة بحرمان  أوول دون النماء التام لهذه الفئة روف تحظ
ساسية، بما في ذلك الحق في العمل نسان وحقوقه األمن حريات اإل عدة فئات عنصرية

والحق في تشكيل نقابات معترف بها والحق في التعلم، والحق في مغادرة البلد والعودة 

                                                             
(1)

األولى. تعلنالدولاأل8) :وجاءفيمادتها االتفاقية ونالفصلالعنصريجريمةضداإلأطراففيهذه عمالناألأنسانية،
ال العنصريين،الإلنسانية والتمييز العزل وممارسات سياسات من يماثلها وما العنصري الفصل وممارسات سياسات عن ناجمة

 تنتهكمبادئالقانونالدوليوتشكلتهديدا2ًوالمعّرفةفيالمادة واالمنالدوليينخطيراًمناالتفاقية،هيجرائم للسلم تعلن-2.
.(شخاصالذينيرتكبونجريمةالفصلالعنصريالمنظماتوالمؤسساتواألالدولاالطراففيهذهاالتفاقيةتجريم

حسنعزيزالحلو،اإلرهابفيالقانونالدولي،رسالةماجستيرفيالقانونالعام،األكاديميةالعربيةالمفتوحةفي/مشارإليهالدى.
 فنلندا، هلسنكي، ص1554الدنمارك، 44م، جريمة بقمع الخاصة االتفاقية لألمم، العامة الجمعية أقرتها العنصرىالتي الفصل

 .أنالتمييزالعنصرىهوجريمةضداالنسانية2543/نوفمبر/تشرينالثانى1في1263المتحدةبجلستهاالعامة
(2)

صريةفئاتعنأوذىخطير،بدنيأوعقلي،بأعضاءفئةأحاقإل2.عدةفئاتعنصريةأوعضاءفيفئةأقتل2:وتشملعلى

 .الحاّطةبالكرامةأوالوحشيةأوالعقوبةالقاسيةأوالمعاملةأوباخضاعهمللتعذيبأو،أوبالتعديعليحريتهمأوكرامتهم،عدة
.قانونيةبصورةالعدةفئاتعنصريةأوعتقالاعضاءفئةا3
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قامة، والحق في حرية الرأي والحق في حرية التنقل واإلجنسية، ليه، والحق في حمل الإ
 .اوالتعبير والحق في حرية االجتماع وتشكيل الجمعيات سلميً 

تقسيم السكان وفق معايير عنصرية  إلىيها التدابير التشريعية، تهدف تدابير، بما ف يأاتخاذ  -د
حظر التزاوج فيما بين ، ويعدة صريةفئات عن أوتجزات ومعازل مفصولة ألعضاء فئة بخلق مح

فئات ل أوة العقارات المملوكة لفئة فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكي إلىشخاص المنتسبين األ
 .(1)ألفرادها أو عدة عنصرية

 .خضاعهم للعمل القسريإما بسي   ، العدة فئات عنصرية أوعضاء فئة أاستغالل عمل  -ه

ساسية، لمعارضتهم وق والحريات األبالحرمان من الحق شخاص،اضطهاد المنظمات واأل -و
 .(2) للفصل العنصري

هدفها والباعث على  ألن   وذلك  اإلرهابهذه الجرائم تم اعتبارها من أسباب  ويرل الباحث أن  
نواع من ممارسة هذه األ الرعب والذعر، وتم  ارتكابها هو المحافظة على الحكم عن طريق بث 

الجدار  قامتهإعند  اإلسرائيلي االحتالل قوم بهعما ي ضاًل ف ،فريقيا ونامبياأالجرائم في جنوب 
 .الجدار العازل أو والذي يطلق عليه الفلسطينيون بجدار الفصل العنصري ،العازل

 دوافع اقتصادية: اثانيً 

 إلىفي دفع األفراد  امهمً  اوالمتمثلة في الفقر والبطالة دورً  االقتصاديةتلعب المشكالت       
فالمشكالت االقتصادية تنتج عن عدم إشباع النسق االقتصادي ر بات   إرهابيةارتكاب عمليات 

األفراد النفسية واالجتماعية واالقتصادية، وتعد المشكالت االقتصادية وخاصة الفقر والبطالة من 
للتحوالت االجتماعية واالقتصادية السريعة  والتي ظهرت نتيجةً  ،المشكالت االجتماعية المعاصرة

 .(3)عن عمليات التحضر السريع والتغير الثقافي واالجتماعي والناجمة

انتشار األمية وبروز  اأيضً و  ،المعيشة والدخل المشكالت االقتصادية بتدني مستول وترتبط      
ظهور  إلىالحياة، وهذا يؤدي  أسبابمن  سكنية كاملة ال تمتلك الحد األدنىمناطق وأحياء 

                                                             
(1)

 .54م،ص1522األكاديمي،األردن،الطبعةاألولى،جاللالدينخضيرالزبيدي،اإلرهابفيالقانونالدولي،مركزالكتاب.د.
(2)

.45-44حسنعزيزالحلو،اإلرهابفيالقانونالدولي،مرجعسابق،ص.
(3)

 .34م،ص1526أمانيغازيجرار،إرهابالفكروفكراإلرهاب،دروبللنشروالتوزيع،عمان،بدونطبعة،
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كلة انحراف األحداث، وهناك مشكالت وأسباب مثل مشكلة ثقافات فرعية لالنحراف وخاصة مش
التسول والتي قد تساعد في ارتكاب العمليات اإلرهابية من حيث استغالل األوضاع االقتصادية 

   .الرتكاب مثل هذه الجرائم للمتسولين

في عصر العولمة األمريكية أصبحت معظم اقتصاديات العالم الثالث تابعة للدوائر ف 
تكريسه خالل العقود الماضية والمتمثلة  علىوهذا ما عملت أدوات العولمة العالمية  الغربية،

بصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي والشركات العمالقة، وفي هذا 
، وازدادت البطالة ا، والغني  نً االفقير فقرً  ازداداإلطار ومع اتساع سياسات الخصخصة 

 .(1)لو يرها من المشاكل األخر  جتماعيةاالاألمران 

دول االقتصاد في الحياة الدولية، وكونه القوة الجديدة في عالم اليوم  إلىولو نظرنا اليوم       
 ني وفقير، وقوي وضعيف، أصبح التخريب المتعمد وتدمير اقتصاديات  إلىفي تصنيف الدول 

 .(2)لفترة الحاليةبعن الدول دافع من أهم دوافع اإلرهاب الدولي في ا

نتقالية التي تمر بها دول العالم الثالث النامية حالة المشاكل التي تخلفها المرحلة اال وتساهم     
الفقير والحاجة المادية الملحة وعدم المساواة في توزيع "  من الحرمان االقتصادي خاصة وأن  

قوية  اكل ذلك يمثل دافعً  ،مة في المجتمعالموارد والثروة وانتشار الوعي بهذه الفوارق الكبيرة القائ
 .(3)نحو ممارسة اإلرهاب وتوسيع القائم منه بهدف التخلص من تلك األوضاع

كان رضاه  ،ما كان دخل الفرد يفي بمتطلباته ومتطلبات أسرتهكل  ه ن  رل الباحث أوي
 ير راٍن عن كان مضطرًبا و  واستقراره االجتماعي ثابًتا، وعلى العكن إذا كان دخله قلياًل 

، كما من التخلي عن المسؤولية الوطنية عند اإلنسان حالةتولد مجتمعه، هذه الحالة من الشعور 
هناك أسباب سياسية، فوضوح المنهج السياسي واستقراره، والعمل وفق معايير وأطر محددة، 

الغمون في  يخلق الثقة والقناعة، ويبني قواعد االستقرار الحسي والمعنوي لدل الفرد، كما أن  

                                                             
(1)

 .255م،ص2546دولي،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الطبعةاألولى،عبدالعزيزمخيمرعبدالهادي،اإلرهابال.د.
(2)

م،1554،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،الطبعةاألولى،(اإلنتربول)منتصرسعيدحمودة،المنظمةالدوليةللشرطةالجنائية.د.

 .241ص
(3)

.12م،ص2554لعربيواألوروبي،الطبعةاألولى،أحمدرفعتوصالحالطيار،اإلرهابالدولي،مركزالدراساتا.د.

 .63م،ص2554عبدالناصرحريز،النظامالسياسيواإلرهاباإلسرائيلي،مكتبةمدبولي،القاهرة،الطبعةاألولى،.د
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المنهج والتخطيط في العمل يزعزع الثقة، ويخلق حالة من الصدام بين المواطنين والقيادة 
 .السياسية

 دوافع شخصية ونفسية وثقافية: اثالثً 

ا بالعوامل السياسية واأليديولوجية ا وثيقً يرتبط العامل النفسي والشخصي ارتباطً  
الحياة في دول العالم النامي ألسباب تتعلق  نىة، فالشباب المهمش الذي يفقد معواالقتصادي

بإحساسهم بالظلم وعدم اإلنصاف والبطالة والفقر، واالفتقار للحياة الكريمة يكونون عرضة 
 .رهابعالمي الجريمة واإل لالنحرافات والدخول في

ن تمثل الجوانب المادية نسبة ال بأ"هذه الدوافع  أن   (1)وفي هذا السياق يقول بعن الفقه 
  فحين يثور التعارن بين األنشطة اإلرهابية إلىبها من الدوافع الكامنة وراء ولوج بعن األفراد 

ألفراد شباعها، وحين تقتصر اإلمكانيات المادية المتاحة عن تلبية متطلبات االحاجة وا  
د الهوة تصاالت بين هؤالء األفراد وبين األ نياء والمعدمين، وحين تزداوحاجياتهم، وحين تزداد اال

بين الطرفين، وحين توفر المنظمات اإلرهابية الفرص المالئمة لهؤالء األشخاص للثراء السريع 
شباع الحاجات العديدة المثارة لديهم يتجه ن ممارسة األنشطة اإلرهابية  إلىو النفون الضعيفة حوا 

 ."المنظمات اإلرهابية في فنون اإلجراممن خالل 

ممكن أن تقع بعن جرائم اإلرهاب الدولي من أجل تحقيق ه من ال، فإن  ومن جهة أخرل 
ها تشكل مخالفات للقوانين الوطنية بعن المطالب الشخصية البحتة، وتتميز هذه الجرائم بأن  

الجنائية، ولكنها في ذات الوقت تتصف بالصفة الدولية، وذلك إذا ما حدث اختالف في جنسية 
تالف مكان اإلعداد عن مكان التنفيذ، بحيث يقع اخ أواختالف جنسية الجناة،  أوالضحايا، 

، ومن أهم الدوافع الشخصية لجرائم اإلرهاب الدولي ي دولة، ويقع الثاني في دولة أخرلف األول
ابتزاز األموال من شركات الطيران المختلفة، والهروب من تنفيذ األحكام القضائية التي صدرت 

 .(2)ضد الشخص اإلرهابي

                                                             
(1)

 .65عبدالناصرحريز،المرجعالسابق،ص.د.
(2)

 .224منتصرسعيدحمودة،المرجعالسابق،ص.
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ا و اية في األهمية في تحديد ا كبيرً العوامل النفسية تلعب دورً  د فإن  صعيد األفرا علىو  
سلوكيات اإلنسان المعادية للمجتمع، خاصة عندما تتعرن تلك الجوانب لبعن االضطرابات 

مفاجئة، فمثل هذه الجوانب  أوأسباب وراثية  إلىرجاعها فسية والمرضية والتي يمكن إوالتقلبات الن
دوافع الحقيقي القتحام األفراد في عالم اإلرهاب، وتلعب وسائل اإلعالم في هذا النفسية قد تكون ال

األفراد وتأجيج روح االنتقام  تحفيز وتحريك العوامل النفسية لدلا في تجيش و ا كبيرً العصر دورً 
 .(1)لديه

والتي جاءت تحت  ،م1979وفي الدراسة التي أعدتها األمم المتحدة عن اإلرهاب عام  
هناك عالقة وثيقة  ، وجاء فيها أن  (2)"ألسباب الكامنة وراء أشكال اإلرهاب وأعمال العنفا"عنوان 

بين اإلرهاب والعوامل النفسية، خاصة مع وجود التحوالت، والتي زادت من نسبة العنف واإلجرام 
ا العوامل العضوية تبقي حصرً  الفردي، ويظهر ذلك في جرائم اإلرهاب السياسي، ومع ذلك فإن  

 .(3)ا لإلرهاب الذي تمارسه الدولةالجانب الفردي، وال تعطي تفسيرً  على

شعوب دول العالم النامي تعاني من االنعكاسات السلبية  الصعيد الثقافي، فإن   علىأما  
األمر الذي خلق صراعات ثقافية   والتي خلفتها العولمة والمتمثلة بالتبعية الثقافية وأزمة الهوية

 .(4)خر يعارضهد، بعضها يؤيد اإلرهاب والبعن اآلواحداخل المجتمع ال

فئة المثقفين واإلعالمين، وأضحت ممارسة اإلرهاب تتم إما  علىوقد انعكن هذا التباين  
نشر األفكار الداعمة لإلرهاب، وقد نجحت المجموعات اإلرهابية التي  أوعن طريق إثارة الرعب 

و يرها من الوسائل اإلرهابية بتكرين اإلعالم السفارات  علىعمدت خطف الطائرات، والهجوم 
لخدمة مصالحها لنشر قضاياها واألسباب والتبريرات التي تدفعها للقيام بهذه األعمال في محاولة 

 .(5)الرأي العام وجلب الدعم والتأييد الشعبي لها علىللتأثير 

                                                             
(1)

 .61-62ناصرحريز،المرجعالسابق،صعبدال.د.
(2)

م،وقدجاءتهذهالدراسةنتيجةالبؤسوفقداألملوالشعوربالظلمواليأسوالتي2545دراسةقامتاألممالمتحدةبإعدادهاعام.

فيهاأرواحهممحاولينبذلكإحداثتغيراتجذرية،وقدتوصلته ذهالدراسةحملتبعضالناسعلىالتضحيةبأرواحبشريةبما
اإلرهابهوأحدمظاهرأزمةاإلنسانيةوالتيتضربالعالمكلهممايستلزمتنميةاإلمكانياتالعقليةوالمعنوية"إلىنتيجةمفادها، أنَّ

 .وجودهلكييستعيدالشخصمكانتهالمعنويةويصبحواعًيابمهمتهاإلنسانية،مقتنعابحياتهومنجزاته،حتىاليكوناإلرهاُبمبرراً
(3)

إمامحسنينخليل،اإلرهاببينالتجريموالمشروعية،دراسةتحليليةفيالدوافعواألسباب،دارمصر،المحروسة،المعادي،.د.
.42م،ص1552مصر،الطبعةاألولى،

 .62الطبعةاألولى،ص2545مأمونسالمة،أصولعلماإلجراموالعقاب،دارالفكرالعربي،القاهرة،.د
(4)

د. . الطبعةاألولى، العربية،القاهرة، دارالنهضة لقواعدالقانونالدوليالعام، م،2544نبيلأحمدحلمي،اإلرهابالدوليوفقا

 .252ص
(5)

 .152م،ص2544أحمدرفعتوصالحالطيار،اإلرهابالدولي،مركزالدراساتالعربيواألوروبي،القاهرة،الطبعةاألولى،.د.
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يمة اإلرهاب األسباب والدوافع التي تقف وراء ظاهرة جر  ومن وجهة نظر الباحث أن   
تختلف من حالة ألخرل ومع ذلك هناك مسببات ودوافع ذات صفات متشابهة ومشتركة، تجمع 

والتي  ،لةقتصادية واالجتماعية والسياسية المفتعالنفسية العامة، وبين الدوافع االما بين الدوافع 
  .السلطة والسيطرة علىا من خالل الصراع  البً  تتجلى

 دوافع سياسية :رابعا

الدولة  إلىا سياسية، توجه اإلرهاب السياسي هو اإلرهاب الذي يتبنى أهدافً  إن   
هيئاتها، ويعتبر الدوافع السياسي من أهم الدوافع المحفزة لإلرهاب،  أوتنظيماتها  أوومؤسساتها 

ا ما يتعلق العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة منه إلىحيث تلجأ الجماعات واألفراد 
إقامة كيان سياسي محدد،  ومذهب وأيديولوجيا سياسية معينة أ فرن أولى السلطة بالسيطرة ع

لوال دير ياسين لما قامت اسرائيل " :(رنولد توينبيأ)ا السياق يقول المؤرخ البريطاني وفي هذ
راقة دماء الرجال والنساء واألطفال استطاع الصهاينة من االستيالء على إن   وبالتالي ه باإلرهاب وا 
 .(1)"العرب وممتلكاتهم أرن

ا في الشعور باإلحباط والظلم من السياسات الخاطئة لدولة ما قد يكون سببً  كما أن  
يقوله البروفيسور والعالم   ما أراد أن  تعرضها لهجوم إرهابي بدوافع سياسية خالصة، وهذا فعاًل 

ها من األسباب الذي ينتقن السياسات األمريكية في المنطقة ويعتبر  (تشوميسكي)المشهور 
بل ولقد ساهم التطرف السياسي . (2)الكامنة إلرهاب مجموعات من نمط مجموعات بن الدن

بان استعمار الدول العربية والقهر والظلم الذي مارسته في  الغربي منذ ثالثينيات القرن المنصرم وا 
 .خلق األصولية المتطرفة في المنطقة

مارسة العمل اإلرهابي ضد دول طرفة قد تلجأ إلى مالجماعات المت فإن    ا تقدمم  ا ل  ووفقً 
وما أحداث نيويورك  ،ساهمت وساعدت في سياسات ظلمهم وقهرهم أو، تكون قد مارست أخرل

                                                             
(1)

.41م،ص1555وي،اإلرهابالدوليوالمقاومة،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،الطبعةاألولى،سهيلفتال.د.
مجدعبدالمنعمعامر،اإلرهابالصهيونيومأساةالالجئينالفلسطيينين،المكتبةاألكاديمية،القاهرة،مصر،الطبعةاألولى،.د-

.22م،ص1551
(2)

،ترجمةإبراهيميحييالشهابي،دارالفكر،دمشق،سوريا،"جذورهافيعمقالثقافةاألمريكية"نعومتشوميسكي،القوةواإلرهاب.
.11م،ص1553الطبعةاألولى،
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ا، فالعمليات اإلرهابية قد تهدف إلى ا سياسيً ا كان الدافع المحرك الرتكابه سببً  إرهابيً إال عماًل 
 .(1)ا منها لمواقفها السياسية في قضية معينةها انتقامً برعايا أوإنزال الضرر بمصالح دولة معينة 

جرائم اإلرهاب الدولي ذات الدوافع السياسية يكون  رضها القيام  جميع فإن    ومن هنا
االمتناع عنه، وتثير هذه  أواالمتناع عن عمل ما، أي اتخاذ موقف سياسي معين  أوبعمل ما 

معظم هذه الجرائم تقع  ا ألن  نظرً   حول مشروعيتها اً ير كب النوعية من جرائم اإلرهاب الدولي جدالً 
ا في مواجهة الطرف مرتكب تلك الجرائم الذي يجد نفسه مدفوعً  المشروعةبعد  لق كل الطرق 

 .(2)الرتكابها من أجل شدة انتباه العالم إلى قضيته ومطالبه الشرعية

لط األوراق وخلق حالة من رهابية بدافع سياسي خارتكاب العمليات اإل الباحث أن   ويرل
اللبن والتشابك في العالقة بين اإلرهاب واالستخدام المشروع للقوة التي تجيزها قواعد القانون 

 .رهابية وبين المقاومة المشروعة لالحتالل األجنبيوكذلك الخلط بين األعمال اإل ،الدولي

 

  

                                                             
(1)

.242أحمدرفعتوصالحالطيار،اإلرهابالدولي،المرجعالسابق،ص.د.
(2)

.245،صمنتصرسعيدحمودة،المرجعالسابق.د.
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 الفرع الثالث
 اإلرهاب جريمة أنواع

وذلك وفًقا لتباين أسان المعيار الذي نقسم على أساسه  الرهاب وتتبايناجريمة واع نتتعدد أ     
جريمة اإلرهاب، ومرد هذا التباين واإلختالف أيًضا بسبب عدم وجود اتفاق حول تحديد مفهوم 
جريمة اإلرهاب من قبل الفقهاء والمفكرين الذين تناولوا دراسة جريمة اإلرهاب، فقد تظهر جريمة 

سياسي أو اجتماعي أو إرهاب القانون العام، وقد تظهر جريمة اإلرهاب من اإلرهاب من منظور 
رهاب داخلي، ويمكن أن تظهر الجريمة بشكل مباشر  منظور اإلقليمية فتنقسم إلى إرهاب دولي وا 
أو  ير مباشر، ومع هذا التعدد والتنوع تبرز صعوبة محاولة اإلحاطة بجميع أنواع جريمة 

 .اإلرهاب وتصنيفها

 :اإلستناد إلى معايير يتم على أساسها تقسيم جريمة اإلرهاب إلى أنواع كاآلتيه يمكن ر أن   ي   

 من حيث الغاية :أواًل 

رهاب فتنقسم إلى األنواع يستند هذا المعيار إلى الغاية التي يصبو إليها فاعل جريمة اإل 
 :اآلتية

 إرهاب القانون العام .4
الرعب بدافع من القانون العام  علىفي تنفيذها هذا النوع يتكون من األعمال التي تقوم 
 .(1)اجتماعي أووالنظام األخالقي ولين بدافع سياسي 

وجرائم اإلرهاب هنا في حقيقتها هي جرائم القانون العام كالخطف واحتجاز األشخاص، 
 علىوالقتل والتهديد و يرها من األعمال التي يأمل اإلرهابيون بارتكابها من الحصول 

 إلىومن أمثلة هذا اإلرهاب نشير  ،منافع ومكاسب مادية أخرل أي أومغنم  أوفدية 
 .(2)منوالها علىأعمال عصابات المافيا و يرها، من العصابات التي تنسج 

                                                             
(1)

محمدمؤنسمحبالدين،اإلرهابفيالقانونالجنائي،جمهوريةمصرالعربية،مكتبةاألنجلوالمصرية،الطبعةاألولى،.د.
 .42م،ص2544

(2)
نةعبدهللاسليمانسليمان،المقدماتاألساسيةفيالقانونالجنائي،الجزائر،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الطبعةاألولى،س.د.

 .112،ص2551



                                                     

 34 

ويرل الباحث أن هذا المعيار لم يتطرق إلى القانون العام أو تحديد جوانبه التي يشكل 
المافيا تم تصنيفها على أنها جريمة منظمة وليست االعتداء عليها جريمة إرهاب، كما أن جرائم 

  .جريمة إرهاب

 اإلرهاب االجتماعي .2
اقتصادي يتعلق بالتنظيم  أومذهب اجتماعي  أويديولوجية هذا النوع يستهدف تحقيق أ

 حتى خارج البلد، كاإلرهاب بهدف نشر أواالجتماعي واالقتصادي في بلد معين، 
هذا النوع من اإلرهاب  علىما يشابهها ويطلق البعن المبادئ الفوضوية واالشتراكية، و 
زيع السلطة إحداث تغيرات أساسية وجذرية في تو  إلىباإلرهاب الثوري، فهو يسعى 

 .(1)تغيير النظام االجتماعي القائم علىة في المجتمع ويعملون و ر والث
الي ولقد ظهر هذا المفهوم من اإلرهاب في عصر الحرب الباردة بين المعسر الرأسم

 اهذا اإلرهاب من النظام الرأسمالي ورموزه الديمقراطية هدفً والمعسكر الماركسي، ويتخذ 
 اوذلك تحقيقً   تدميره وتقوين أركانه، بمختلف وسائل وسبل العنف إلىأعلى يسعى 

 .من اإلرهاب يدور في فلك األيديولوجية الماركسيةلسيطرة البروليتاريا، وهذا النمط 

النظام الرأسمالي ورموزه الديمقراطية  الر م من أن   علىه و حث أن  ومن وجهة نظر البا
مستهدف، فهذا ال يعني أنه بعيد كل البعد عن جرائم اإلرهاب، فهو كذلك ما فتئ ينكل بالطبقة 

حكام السيطرة عليها، واصفً  تحرك جماهيري في هذا الشأن  أي االعاملة ويزيد من اضطهادها وا 
 .باإلرهاب

 (2)االنفصالي أوقي اإلرهاب العر  .9
يتميز هذا النوع من جريمة اإلرهاب بالعنف الدموي وباالستمرارية وبالطابع       
ه له امتداد بين فئات الشعب الذي يعبر عنها ويعمل باسمها، كما أن   أن     أيالشعبي

القومية التي تسعى  أوييد قطاعات عريضة من أبناء الفئات العرقية تأ علىيعتمد كلية 

                                                             
(1)

 .24عبدالناصرحريز،النظامالسياسيواإلرهاباإلسرائيلي،مرجعسابق،ص.د.
(2)

تعودأسبابهذاالنوعمناإلرهابإلىعواملإثنيةوجغرافية،فتطالبفئةعرقيةمعينةتقطنمنطقةجغرافيةمحددةباالنفصال.
نثمةتوجههذهالفئةالعرقيةأوالقوميةأنشطتهااإلرهابيةضدأفرادومؤسساتالدولةعنالدولةالمركزية،لتقيمكيانهاالمستقل،وم

التيتعتبرهامسؤولةعنحرمانهامنبلورةكيانهاالقوميالمستقلمنجهةوضدالمتعاونينمنأبناءالمجموعاتالعرقيةأوالقومية
.معتلكالدولمنجهةأخرى
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هذا النوع من اإلرهاب تحكمه وحدة الهدف المتمثل  حقيق أهدافها االنفصالية، كما أن  لت
 .(1)خلق كيان قومي مستقل علىفي العمل 

الدولة المتماثلة باألكثرية  األقلية هنا ال تشعر بالمواطنة الكاملة، وأن   والمالحظ أن       
 الدولي وضع هذه األقليات بمبدأ القانونمما أجبر  تتبع سياسة التفريق بين األجنان،
ولة دصعيد ال علىد أن خطورة هذا المبدأ تظهر ي  حق الشعوب تقرير مصيرها، ب  

 .(2)تفتيتها علىالمركزية، فهو يساعد 
وينتشر هذا النوع من اإلرهاب في نطاق واسع من دول العالم، حيث تسعى منظمة  
مدريد، وهذا ما يطالب به الشعب  االنفصالية اإلسبانية باالستقالل عن سلطة (ايتا)

يران، والجيش الجمهوري اإلالكردي في ت يرلندي في بريطانيا، وجيش التحرير ركيا وا 
 .(3)الوطني الكورسيكي في فرنسا، والجيش السري لتحرير أرمينيا

هذه المنظمات هي  سبانيا وتركيا و يرها بأن  يث ترل كل هذه الدول من فرنسا، وا  ح
 . ، تسعى لتقوين وتفتيت هذه الدولمنظمات إرهابية

 :من حيث المدء واآلثار: اثانيً 

ويتطرق هذا المعيار إلى اإلقليم الذي ت مارن فيه جرائم اإلرهاب واآلثار المترتبة عليه،  
رهاب دولي كاآلتي  : فتنقسم جرائم اإلرهاب بناًء عليه إلى إرهاب داخلي وا 

 :إلىيمكن تقسيمها 

 اإلرهاب الداخلي .4
 اباختالف الساحة التي يمارن عمله فيها، فيكون محليً  (4)تختلف جريمة اإلرهاب     

ممتلكات داخل الدولة التي ينتمي إليها الفرد  أوجماعات  إلىإذا كانت األعمال موجهة 

                                                             
(1)

م،2555رهابوالقانونالدولي،لبنان،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،سنةإسماعيلالغزال،اإل.د.

.14ص
(2)

 .22عبدالناصرحريز،النظامالسياسيواإلرهاباإلسرائيلي،مرجعسابق،ص.د.
(3)

 .14اسماعيلالغزال،المرجعالسابق،ص.د.
(4)

مةبادرماينهوففيألمانيا،وإرهابمنظمةاأللويةالحمراءفيايطاليا،ومنظمةإيتافياسبانيامنأمثلةهذاالنوع،إرهابمنظ.
حادثة كانت فقد الداخلي، اإلرهاب من األمريكية، المتحدة الواليات تنج لم كما مدريد، عن كاتلونيا إقليم بانفصال تنادى والتي

ب مرتكبهاهيأحدالدالئلعلىوجودتصدعاتفيمجتمعيدعيأكثرمنغيرهأنهأوكالهوماسيتيوالتينفذحكماإلعداممؤخًرا
غيرقابللالختراق،وبأنهمثالللديمقراطيةوالمساواةوالتجانسبينمواطنيه،كماتعانيالهندمنتطرفالسيخوالهندوس،وغيرها

 .منالحركاتالتيتدميالبالد
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الجماعة اإلرهابية، فهو ينحصر داخل إقليم محدد، ابتداًء من اإلعداد والتنفيذ وتحقيق  أو
 .(1)ماألهداف داخل اإلقلي

حيث يتم إعداد الفعل اإلجرامي  ،وينحصر هذا النوع من األعمال داخل إقليم محدد    
 .(2)وتنفيذه وتحقيق أهدافه وآثاره داخل اإلقليم

 :ولكي يتحقق هذا النوع من جريمة اإلرهاب يجب توافر الظروف التالية
دولة التي وقع جنسية نفن ال إلىأن ينتمي المشاركون في العمل اإلرهابي وضحاياه -

 .بها العمل اإلرهابي
 .تنحصر نتائج الفعل اإلجرامي داخل حدود نفن الدولة أن  -
يتم اإلعداد والتخطيط للعمل اإلرهابي في نطاق السيادة القانونية واإلقليمية لتلك  أن  -

 .الدولة
، هذا النوع معنوي لذلك العمل اإلرهابي من الخارج أودعم مادي  أال يكون هناك أي-

 .(3)من جريمة اإلرهاب يخضع لالختصاص العقابي للدولة دون تدخل خارجي

ه ضد  ويرل الباحث أن هذا النواع من اإلرهاب حسب شروطه ومعالمه هو إرهاب موج 
نات الدولة داخل إقليمها الجغرافي، وعادًة الفاعل ينتمي إلى جنسية هذه الدولة وال تشارك فيه  مكو 

ذا اإلرهاب الداخلي فقط إلى حدود الدولة الجغرافية وبالتالي الجرائم ويمتد أثر ه عناصر خارجية
 .المرتكبة تكون جرائم إرهاب وفًقا للقانون الداخلي للدولة كما نص  عليها

 اإلرهاب الدولي .8
، فهو اكبيرً  ايعتبر هذا النوع من اإلرهاب من األنواع التي يوليها المجتمع الدولي اهتمامً 

براز هذه الظاهرة مهم  في إ ن المتابعة، وقد كان لإلعالم العالمي دور  م اواسعً  ايأخذ حيزً 
وقد زاد االهتمام بها أكثر بعد أحداث نيويورك وواشنطن، وما بدأ يعاني منه األمريكيون 

أي شئ عن  عامنا الحاليى يدري أحد حت   من أعران بكتيريا الجمرة الخبيثة دون أن  
 .(4)رسلي الطرود الجرثوميةم  

                                                             
(1)

.225أيمنعبدالعال،المرجعسابق،ص.د.
(2)

 .46محمدمؤنسمحبالدين،المرجعالسابق،ص.د.
(3)

 .23عبدالناصرحريز،النظامالسياسيواإلرهاباإلسرائيلي،المرجعالسابق،ص.د.
(4)

أملاليازجي،اإلرهابالدوليوالنظامالعالميالراهن،حواراتالقرنالجديد،سوريا،دارالفكر،.محمدعزيزشكري،د.د.
 .33م،ص1551األولى،سنةالطبعة
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الطابع  أووهذا البعد  ،ادوليً  اطابعً  أو ارهاب الدولي هو ذلك اإلرهاب الذي يأخذ بعدً واإل
 : يتمثل في

 .اختالف جنسية المشاركين في العمل اإلرهابي -
 .اختالف جنسية الضحية عن جنسية مرتكب العمل اإلرهابي -
ينتمي إليها  ير الدولة التي  ل اإلرهابي يخضع لسيادة دولة أخرلنطاق حدوث العم -

سفارة تابعة لتلك  أومن إقليم الدولة  امرتكبوا الفعل اإلرهابي، وهذا النطاق قد يكون جزءً 
 .الدولة

 .وقوع الفعل اإلرهابي ضد وسائل نقل دولية كالطائرات والسفن -
نحو  اتجاوز األثر المترتب عن العمل اإلرهابي نطاق الدولة الواحدة، كما يكون متجهً  -

 .تجمع دولي معين أومنظمة  أودولة أخري 
عداد والتجهيز والتخطيط للعمل اإلرهابي عن مكان التنفيذ تباين واختالف مكان اإل -

 .لفعل اإلرهابي في إقليم دولة أخرلحين يقع ا علىكأن يتم التخطيط في دولة ما 
  .اخارجيً  امعنويً  أو اماديً  ادعمً  أوتلقي المجموعة اإلرهابية مساعدة  -
 .(1)بعد تنفيذ عملياتهم اإلرهابية دولة أخرل إلىمرتكبي العمل اإلرهابي ولجوئهم  فرار -

العنف هو أحد حقائق العصر الذي نعيشه، وهو في نفن الوقت أحد  ويالحظ أن       
 اعنصرً  الدولي أصبح اإلرهاب   المستول علىالعناصر المكونة لجريمة اإلرهاب الدولي، ف

تستخدمه الدول في إكراه  االقرار السياسي، كما أصبح أسلوبً في عملية إتخاذ  ااًل فع  
 المستول علىا تفرضه أحد وسائل الصراع السياسي م  نصياع ل  اال علىخصومها 

 .(2)القهر ورد الظلم علىالداخلي، فهو في نظر البعن وسيلة مبررة ومقبولة للرد 

دول لها أطماع وهيمنة  ويرل الباحث أن اإلرهاب الدولي اليوم هو إرهاب منظ م تقوده
تريد فرضها على أنظمة سياسية في شتى أنحاء العالم، وأصبح هذا النوع من اإلرهاب مدعوًما 
من قبل مراكز قول عالمية وتموله بجيوش من المرتزقة والسالح الف تاك ويروح ضحية له مئات 

 .في عالمنا الحاضر اآلالف من المدنيين، ويرل الباحث أن هذا النوع من أخطر أنواع اإلرهاب

                                                             
(1)

 .24عبدالناصرحريز،النظامالسياسيواإلرهاباإلسرائيلي،المرجعالسابق،ص.د.
(2)

م،2554أحمدمحمدرفعت،وصالحبكرالطيار،اإلرهابالولي،مركزالدراساتالعربياألوروبي،الطبعةاألولى،سنة.د.

.4،5ص
 .225ال،دروسفيالجرائمالمستحدثة،المرجعالسابق،صأيمنعبدالع.مشاراليهالدىد
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 :جريمة اإلرهاب من حيث مرتكبيه: اثالثً 

ويتناول هذا المعيار جريمة اإلرهاب من حيث مرتكبي جريمة اإلرهاب، وبالتالي تقس م إلى إرهاب 
رهاب األفراد الجماعات كاآلتي  :الدولة وا 

 :إلىيمكن تقسيمها 

 إرهاب الدولة .4
ي التي لم تحظ  بالبحث يثة قي القانون الدولعد مصطلح إرهاب الدولة من المصطلحات الحدي  

 مون فكرة اإلرهاب بصفة عامة  إلى، ويرجع ذلك من ناحية والدراسة حت ي عامنا الحالي
ه البعن أن   رألتعريف واضح ومحدد لجريمة اإلرهاب، ومن ناحية أخري قد  إلىوعدم التوصل 

 علىتتمتع به من سيادة مما يضفي الدولة مع ما  إلىمن  ير المالئم إسناد جريمة اإلرهاب 
 .(1)أعمالها صفة شرعية

موضوع جدل وخالف في اللجنة السادسة التابعة لهمم  وقد بقيت فكرة جريمة إرهاب الدولة
المتحدة لفترة طويلة، فقد رفضت العديد من الدول اإلقرار بوجود إرهاب الدولة، بحجة  ياب 

 .(2)وليأسان قانوني لهذه الفكرة في القانون الد
في مشروع القانون الخاص بالجرائم المخلة بسلم  األولىإرهاب الدولة للمرة  إلىوقد تمت اإلشارة 

م، حيث اعتبرت اللجنة جريمة 1954اإلنسانية وأمنها الذي تبنته لجنة القانون الدولي عام 
ية داخل إقليم شطة إرهابقيام سلطات الدولة بأن"وتتمثل في  ،إرهاب الدولة من قبيل هذه الجرائم

تغاضي سلطات الدولة عن أنشطة منظمة ترمي إلى القيام بأعمال إرهابية داخل  أو، دولة أخرل
 .(3)لإقليم دولة أخر 

                                                             
(1)

سنة  األولى، الطبعة القاهرة، العربية، دارالنهضة القانونالدوليالعام، قواعد فيإطار إرهابالدولة واصل، ساميجاد د
.46م،ص1554

.45م،ص2،2546أحمدجاللعزالدين،اإلرهبوالعنفالسياسي،القاهرة،ط.د

رإليهلدىالمحامي،هيثمفالحشهاب،رسالةماجستيرفيالقانون،جريمةاإلرهابوسبلمكافحتها،دارالثقافةللنشروالتوزيع،مشا
 24م،ص1525عمان،األردن،الطبعةاألولى،

(2)
د. ماجستير. رسالة المسلح، الكفاح عن وتمييزه الدولي القانون في اإلرهاب مفهوم المخزومي، محمد البحوثعمر معهد ،

.21م،ص1555والدراساتالقانونية،القاهرة،

ص.د. السابق، المرجع اإلرهابوالعنفالسياسي، الدين، عز جالل 42أحمد األردنية،. الجامعة شهاب، فالح هيثم إليها، مشار

 .24المرجعالسابق،ص
(3)

م،1551لراهن،دمشق،دارالفكرالعربي،الطبعةاألولى،دأملاليازجي،ومحمدعزيزشكري،اإلرهابالدوليوالنظامالعالميا.

.35ص

 .61م،ص1556وائلالفاعوري،جاللةالملكعبدهللاالثانيودورهفيمحاربةاإلرهاب،دارالخليج،عمان،الطبعةاألولى،.د
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 أوالتحرين دولة ما ب قيام: "إلرهاب الدولة وهو اتعريفً  نضع ه يمكن أن  الباحث أن   ويرل
، وكذلك ضد دولة أخرل وترهيب القيام بأعمال عنف منظمات إرهابية تحاول إلىالعون  تقديم

ممتلكات دولة  أو أموال أو ضد أفرادمن قبل دولة ما  التهديد به أومشروع الالعنف  ير استخدام 
 ".تحقيق أهداف محددة إلىالوصول  يةغ، بوالترهيب حالة من الرعب والفزع أخري، لعمل

ن   ويتمثل  ،(1)ورة مباشرةاألعمال اإلرهابية التي تمارسها الدول قد يتم ارتكابها بص وا 
لذين يعملون بعن األشخاص ا أوأحد أجهزتها  أوإرهاب الدولة المباشر في قيام سلطات الدولة 

، وهذا (2)بصورة  ير مباشرةما يتم  اهومنباسمها ولحسابها بارتكاب أعمال إرهابية ال حصر لها، 
ما تستخدم تلك  او البً  ،ضد دول أخرللجأ إليه معظم الدول تالنوع من الوسائل اإلرهابية 

 .(3)الوسائل بطريقة سرية و ير مباشرة بما يمكنها من تحقيق أهدافها

 إرهاب األفراد والجماعات .2
إرهاب الدولة، وخاصة الذي يمارن  على ايعد إرهاب األفراد والجماعات في الغالب ردً 

عرفه ما  داخلها ضد المدنيين منهم، فهو يكون بموجة عنف مضادة، ولقد كان ذلك أول
الدولة، والذي يوجه  أوإرهاب السلطة  علىفراد، كرد فعل التاريخ الحديث من إرهاب األ

                                                             
(1)

لذينيعملونباسمهاولحسابهابارتكابيتمثلإرهابالدولةالمباشرفيقيامسلطاتالدولةأوأحدأجهزتهاأوبعضاألشخاصا.
م2544أعمالإرهابيةالحصرلها،وأرىأنماتقومبهقواتاالحتاللاإلسرائيليضدالشعبالفلسطيني،فإسرائيلمنذنشأتهاعام

الحربوالجرائمضداإلنسانية جرائم فيها بما الدولية، فيارتكابجميعأشكالالجرائم تتردد لم بسلموإلياليوم المخلة والجرائم
وشاتيال،حيث الالجئينالفلسطينيينفيمخيميصبرا قامتإسرائيلبارتكابأبشعجرائمإرهابالدولةضد فقد البشريةوأمنها،
النساء من وكانمعظمهم السالح، من العزل الالجئين بذبح وقاموا المخيمين باقتحام إلسرائيل التابعة المسلحة قامتالميليشيات

شخصآخرينكرهائن،ممايدلل2555شخصإلىجانباختطافحوالي6555واألطفالوالشيوخ،مماأديإلىمصرعحوالي

الجرائمعليدولة والتقتصرهذه بالنفسالبشرية، فتًكا وأكثرها أقدمتعليارتكابأبشعالجرائم يسميدولةإسرائيلقد أنما
كبري قامتبهالوالياتإسرائيلفحسببلإنهناكدوالً ومنذلكما دائمة، إلىارتكابتلكالجرائماإلرهابيةبصفةشبه تلجأ

م،األمرالذيأديإلى2554المتحدةاألمريكيةوبريطانيامنغاراتجويةوإطالقصواريخبعيدةالمدىعلىالعراقفيديسمبر

المنشئاتوالمرافقالحيوية،وذلكبدعويإعاقةالعراقلمفتشياألمممصرعالعديدوالكثيرمنالمدنيناألبرياء،وتدميرالعديدمن
 .المتحدةالمنوطبهمالتفتيشعناألسلحةالعراقيةوعدمتمكينهممنأداءمهامهم

(2)
هفيصباح. ةمتعرضتالوالياتالمتحد1552سبتمبر22لعلأبرزهذاالنوعمنالجرائمظهرجلًيافيأحداثسبتمبر،حيثأنَّ

األمريكيةلعدةهجماتإرهابيةشرسةلميشهدالتاريخاإلنسانيمثيالًلهامنقبل،حيثقامتجماعةإرهابيةمنظمةبإختطافاربع
برجيمركز بتدمير حيثقامتطائرتان أهدافاستراتيجية، نحو بتوجيهها وقاموا فيرحالتداخلية، طائراتركابأمريكية

بواشنطنالعاصمة،بينماسقطت(البنتاجون)وقامتالثالثةبتدميرجانبمنمبنيوزارةالدفاعاألمريكيةالتجارةالعالميبنيويورك،
الطائرةالرابعةفوقواليةبنسلفانياقبلوصولهإلىهدفها،وقدراحضحيتهااآلالفمنالمواطنيناألبرياء،انظرفيذلكساميجاد

.41وأيًضاأمليازجي،المرجعالسابق،صومابعدها،222واصل،المرجعالسابق،ص
(3)

بكل. لتقوم أطاًل، غذتبعضالحركاتالموجودة أو األمنية أجهزتها عن وحداتمستقلة إنشاء إلى وعمدتبعضالدول بل
ضد متبتمويلمجموعةاألعمالالتيتعجزعنهاأجهزتهااألمنية،أوالتيالتودأنتنسبهاإليهامباشرة،فالحكومةاإلسبانيةمثاًلاته

كمااتهمتفرنسا.اإلرهابمنأجلالتحريروالتيكانيقععليعاتقهاتصفيةأعضاءمنحركةالباسكفيكلمنإسبانياوفرنسا
.بدعممنظمةالجيشالسريوالتيكانتتقومبأعمالتصفيةالعضاءمؤيدينلحركةتحريرالجزائر

.44،صانظرفيذلكأمليازجي،مرجعسابق
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فاإلرهاب الفردي هو اإلرهاب   (1)ضد الدولة من جانب األفراد والجماعات المناوئة لها
 .(2)الذي يرتكبه األفراد ألسباب متعددة

حالل نظام آخر بداًل الذي يتم ضد نظام حكم قائم بهدف اإلحاطة  علىويطلق   به وا 
 علىبانتصار النظام القائم  أومنه، وينتهي هذا النوع من اإلرهاب إما بقيام النظام البديل 

 .(3)معارضيه
توضيح المقصود بالجرائم اإلرهابية الفردية  إلى (4)وقد ذهب بعن الفقه الدولي

ترتكب  ا ال يمنع أن  هذ تلك الجرائم التي ترتكب خارج إطار تنظيمي، مع أن  : "بقولهم
إتفاق جنائي، ذلك  علىبناء  أوجماعي  أوهذه الجرائم في إطار مشروع إجرامي فردي 

وجود  المنظمة اإلرهابية، في حين أن   أوال تفترن وجود التنظيم شكال أن هذه األ
منظمة إرهابية ذات بناء هيكلي مستمر ولو لفترة من الزمن يفترن وجود اتفاق بين 

يقوم به أفراد ال  أوهذا النوع من الجرائم قد يرتكب من قبل منظمة  وبذلك فإن  أعضائها، 
 ."ستمرارجمعهم إطار تنظيمي قائم يتسم باالي

ت صراحة ولقد تناولت التشريعات الجنائية هذا النوع من الجرائم اإلرهابية، ونص  
مكن أن نطلق الجماعي في ذاته، وهذا النوع ي أوتجريم العمل اإلرهابي الفردي  على

. اإرهابيً  كل ما يعد عماًل  علىعليه الجرائم اإلرهابية الخالصة وفيها تفرن عقوبة 
التي  (5)والفلسطنية ويظهر تجريم العمل اإلرهابي في عدد من التشريعات الجنائية العربية

ثم تفرن عليه في ذاته عقوبة ال تقل عن األشغال الشاقة لمدة خمن سنوات، تعرفه 

                                                             
(1)

 234-234،ص2،1554إمامحسنينعطاهللا،اإلرهابوالبنيانالقانونيللجريمة،اإلسكندرية،دارالمطبوعاتالجامعية،ط.د.
(2)

موسيجميلدويك،اإلرهابوالقانونالدولي،دراسةللجرائماإلرهابيةاإلسرائيليةالمرتكبةبحقالشعبالفلسطينيخالل.د.
 .22م،ص1553صي،مطبوعاتالجامعةاألردنية،عمان،انتفاضةاألق

(3)
أحمدصبحيالعطار،جرائماالعتداءعلىالمصلحةالعامة،دراسةفيالقسمالخاصمنالقانونالمصري،الهيئةالمصرية.د.

 .32،ص2553للكتاب،
(4)

 .622-625إمامحسنينعطاهللا،مرجعسابق،ص.د.
(5)

بالجرائمالمضرة"العقوباتالفلسطينيالمعتمدبالقراءةاألولىموضوعاإلرهابضمنالبابالثنيالمتعلقعالجمشروعقانون.
-46-42-44)ويتكونالفصلاألولمنالبابالثانيوهوالمخصصلإلرهابمنأربعةموادوهيالمواد"باألمنالداخليللوطن

يقصدباإلرهابفيتطبيقأحكامهذاالقانون،جميعاألفعالالتيترميإلى:"هتعريفاإلرهاببأنَّ(44)حيثنصتالمادة(44

لمشروعإجراميفرديأوجماعي،بهدفاإلخاللبالنظام الجانيتنفيذاً إليها استخدامالقوةأوالعنفأوالتهديدأوالترويع،ويلجأ
منشأنذلكايذاءاألشخاصأوبثالرعببينهمأوتعريضحياتهمالعامللدولة،أوتعريضسالمةالمجتمعوأمنهللخطر،إذاكان

أوحرياتهمأوأمنهمللخطر،أوإلحاقالضرربالبيئةأوبالمواصالتأوباالتصاالتأوباألموالأوبالمبانيأوباألمالكالعامةأو
دورالعبادةأومعاهدالعلمعنأنشطتهاأوتعطيلتطبيقالخاصةأواحتاللهاأواإلستيالءعليها،أومنعأوعرقلةالسلطاتالعامةأو

(46)فقدنصتعلىعقوبةالجرائماإلرهابية،وجرمتالمادة(42)أماالمادة".الدستورأوالقوانينأوالقراراتالساريةفيالدولة

 المادة وتناولت بالمنظماتاإلرهابية، اإللتحاق أو 44)التعاون وسا( خطفإحدى أوجرائم المائي البريأو أو الجوي النقل ئل

.تعريضسالمةركابهاللخطر
س.http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=267665&r=0انظركمالالنيص،دراساتوأبحاثقانونية،بريدإلكتروني

.1524-25-4مساًء،تاريخ6-55

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=267665&r=0
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قانون العقوبات  اوأيضً  ،(1)"وما بعدها 147المادة "نون العقوبات األردني قا في ماك
 .(3)"325،324 المادتان"وقانون العقوبات السوري " 315، 314 المادتان (2)"اللبناني

وجه الخصوص التشريعات العربية  علىالتشريعات الجنائية العالمية و  الباحث أن   ويرل
ها قد أولت هذا الموضوع الجرائم اإلرهابية الفردية والجماعية وأن  أصابت في تعريفها لهعمال و قد 
العقوبة ى تضع ومن ثم تجرمه حت   اواضحً  الها تعريفً تضع  ها حاولت أن  ن  إ بحيث اا كبيرً هتمامً ا

 .(4)المناسبة لهذه األعمال

  

                                                             
(1)

الملتهبة. والمواد حالةذعروترتكببوسائلكاألدواتالمتفجرة، باألعمالاإلرهابيةجميعاألفعالالتيترميإلىإيجاد يقصد
.والمنتجاتالسامةأوالمحرقة،والعواملالوبائية،أوالجرثومية،التيمنشأنهاأنتحدثخطراعاما

(2)
جميعاألفعالالتيترميإلىإيجادحالةذعروترتكببوسائلكاالدواتالمتفجرة،والمواد،يعنيباألعمالاإلرهابية324المادة.

،فتقول322أماالمادة.الملتهبةوالمنتجاتالسامةأوالمحرقة،والعواملالوبائيةأوالمكروبية،التيمنشأنهاأنتحدثخطراعاما

وكلعملإرهابييستوجباألشغال.ابيعاقبعليهاباالشغالالشاقةالمؤقتةالمؤامرةالتييقصدمنهاارتكابعملأوأعمالإره
الشاقةلخمسسنواتعلياألقل،وهويستوجباالشغالالشاقةالمؤبدةإذانتجعنهالتخريبولوجزئيافيبنايةعامةأومؤسسة

تأوالنقل،ويقضيبعقوبةاإلعدامإذاأفضىالفعلصناعيةأوسفينةأومنشئاتأخريأوالتعطيلفيسبلالمخابراتأوالمواصال
 .إلىموتإنسانأوهدمالبنيانبعضهأوكلهوفيهشخصأوأشخاصعدة

http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-.251524-4مساًء،تاريخ22-6س. 
يقصد باألعمال اإلرهابية جميع األفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات المتفجرة "تقول  403المادة  .(3)

والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطًرا « واألسلحة الحربية»

ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها باألشغال الشاقة من عشر 1 "فانها تقول  503لمادة أما ا" .عاًما
ـ وهو يستوجب . 3 ـ كل عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. 2 سنوات إلى عشرين سنة

جزئيًا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل عقوبة اإلعدام إذا نتج عنه التخريب ولو 

-8مساًء وبتاريخ  50-6س  . http://syriahomenews.comالمخابرات والمواصالت والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان

00-8008. 
(4)

ليهسابقاً،التشريعالفرنسي،والتشريعاإلسباني،والتشريعالمصري،والتشريعالجزائري،والتشريعالفلسطيني،وقدتماإلشارةإ.
.والتشريعاألردني،والتشريعاللبناني

http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-.%20س%206-15
http://syriahomenews.com/
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 المبحث الثاني
 تمييز جريمة اإلرهاب عن غيرها من المفاهيم

هرة جريمة اإلرهاب كأسلوب إجرامي من أقدم أساليب العنف التي عرفها كانت ظا إن         
 علىالتاريخ البشري وأشدها قسوة، فقد صارت منذ بداية هذا القرن من أكثر الجرائم خطورة 

، (1)الجرائم المشابهة لها وتشعبها صوره وكثرة وحكومات لتعدد االمجتمع الدولي بأسره أفرادً 
حد كبير مع  إلىتحقيق أهدافه، أساليب ووسائل معينة، تتناسب  وينتهج اإلرهاب في سبيل

 .(2)طبيعة األهداف المبتغاة، ومع المنفذين لإلرهاب، ومع مسرح العمليات اإلرهابية

اعتبار  إلىيصل األمر  حتى األخرللكن قد تختلط الجريمة اإلرهابية مع بعن الجرائم  
 إلى شابه مع العديد من الجرائم األخرلئم، فهي تتأنواع هذه الجرا الجريمة اإلرهابية هي إحدل

ي يصعب علينا الفصل بينهم مثل الجريمة السياسية، والجريمة المنظمة، والجريمة حد كبير حت  
إلرهاب وما الدولية، وكذلك حرب العصابات، ولتجنب هذا الخلط يجب التمييز بين جريمة ا

 .يشابهها من جرائم أخرل

من إقامة النظام ه ال مفر جريمة اإلرهاب بكل أشكالها وصورها، فإن   ىعلوألجل القضاء       
الم ويجنب البشرية يفرن الس   أسان القانون الذي يستطيع إذا ما صدقت النوايا أن   علىالدولي 

                                                             
(1)

ياسـىفيبـرزصـورالعنـفالسأويعـد،يعتبـراإلرهـابالـدولىأحـدأهـمالجـرائمالخطيـرةالموجهـةضـدالمجتمـعالـدولى.
حيـثيـرىجانـبمـن–األمرالذىأدىإلىإخـتالفنظـرةالفقـهالجنـائىإلـىذلـكالعنـفالسياسـى؛مجـالالعالقـاتاإلنسانية

 ال"الفقـه الدولـة يستهدفسـالمةـدَّبُأن الخارجىالذى العدو بها تواجه التي والصرامة بنفسالقوة العنفالسياسى تواجه وأن
خرفيرونأنهاليجبالنظـرإلـىالدولـةعليأنهـاسـلطةمطلقـةبـلسـلطةاضـىالدولـةواسـتقاللهاالسياسـى،أمـاالجانباآلأر

مهمتهـاحمايـةحقـوقاألفـرادوبنـاءعليذلـكفـأنسلطةالدولةتكونفييداألمةكلهاوليستفييدالحـاكمالـذىيسـتمدوجـوده
االجنائىإلىالجريمةالسياسيةحيثينظرإلىتلكالجريمةعليمـرالـذىأدىإلـىإخـتالفنظـرةالفقـهتوفيقيـًةاألمـة،األمـنإراد

قـدظهـرينـادىبـتفهمموقـفالمجـرمالسياسـىودوافـعإرتكابـه.إنهاجريمةعاديةالعتـدائهاعليشـخصالحـاكم إالأنإتجاهـا
 الذىجعلأصحابذلكالرأىإلىف"الجريمـة األمر عليالسلطة، المسـتحوذ الحكـم فينظـام يراهـا التيال يكـونالمثاليـة قـد

إالإنـهفيأعقـابالحـرب...وقدأدتتلكالنظرةإلـىتمتـعًعليحـدسـواء–المناداةبتخفيفالعقابعنهومعاملتهمعاملةخاصة
ومـا الثانيـة الـدولىانتهـىالـرأىالعالميـة للمجتمـع ومحليـا امتيـازاتدوليـا السياسـىبعـدة المجـرم نـتجمـنأضـرارجسـيمةً

جريمـةدوليـةمثـل الـدولىواعتبارهـا العـام بالنظـام الحـرب"الـدولىلتجـريمعـددمـناألفعـالالضـارة الجرائمضد – جـرائم

 ."جرائماإلرهابالدولى–مالجرائمضدالسال–اإلنسانية

واإلتفاقـاتالدوليـةوقـراراتاألمـمالمتحـدة،يفيضـوءأحكـامالقـانونالـدوليذاإلرهـابالـدول:أحمـدرفعـت/راجـعفيذلـكد
.ومابعدها٩صالقاهرة،بدونطبعة،دارالنهضـةالعربية،

٩-٩،ص٥٩٩١الطبعةاألولى،،دارالثقافةالعربية،"سىوالقانونالجنائىاإلرهابالسيا:"عبدالرحيمصدقى/كذلكراجعد
(2)

بيناإلرهابوقوىالتطرفالتيتسعىإلىضرباالقتصادبتحليـلبعـضالعمليـاتاإلرهابيـةنجـدأنهنـاكارتباطـا. وثيًقا
المختلفةواالستثمار بالعنفبأشكاله ويرتبطاإلرهاب االستقرار، واالقتصـاديةوزعزعة التناقضـاتاالجتماعيـة نتيجـة نشأ الذى

 .األمرالذىيتطلبضرورةالقضاءعليالتناقضاتللقضاءعليالعنف –والسياسـيةواإليدولوجيـة
فيذلكد راجع / القانونالجنائى"محمدمؤنسمحبالدين، "اإلرهابفي ، ةدكتوراأطروحة ، الحقوق، المنصورة،كلية جامعة

 .٧،ص٥٩٩٨
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تحقيق المصلحة العامة في إطار  إلىويالت الحروب، وال يوجد  ير القانون وحده وسيلة 
 .(1)العدل علىم السالم العالقات بين الدول وتدعي

ذا كانت أشكال اإلرهاب خارج نطاق الحصر، فإن       صور الجرائم المشابهة لها تستعصي  وا 
 .هذا الحصر علىهي األخرل بدرجة أكبر 

 أوالدولي  المستول علىء بيان الجرائم المشابهة الغالبة منها، سوا علىومن هنا سنقتصر     
 .المحلي

 :المبحث للمطالب التاليةتقسيم هذا لذا سيتم  

 .الجريمة السياسية: األولالمطلب 

 .الجريمة المنظمة: المطلب الثاني

 .حرب العصابات: المطلب الثالث

 .الجريمة الدولية: المطلب الرابع

  

                                                             
(1)

.223أيمنعبدالعال،دروسفيالجرائمالمستحدثة،مرجعسابق،ص.د.
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 األولالمطلب 
 الجريمة السياسية 

لم تعرف في العصور القديمة كانت الحروب هي الصورة البدائية للجريمة السياسية و        
للشعور  اخرقً  باعتبارهافكرة التنظيم السياسي المتكامل  إلىبصورتها هذه إال بعد الوصول 

مجرد الشروع فيها،  علىوقد فرضت لها أقصي العقوبات وأشدها، بل عوقب المجرم  ،الوطني
 .(1)القيام باألعمال التحضيرية لها علىوكذلك 

 عتبار أن  أنه عدو لإلله با علىالمجرم السياسي  لىإففي تلك الحقبة من الزمن كان ينظر       
ذلك بأشد العقوبات، ولكن مع تطور المجتمع تبدلت النظرة  علىالحاكم هو ممثل اإلله ويعاقب 

في تكييفها من حيث تعريفها وما  امؤثرً  اللجريمة السياسية، ولعبت األهواء والنظم السياسية دورً 
في التفرقة بين جريمة اإلرهاب واإلجرام السياسي، وما ينتج هذا التعريف من أهمية  علىينطوي 

جرام السياسي ومعايير تعريف الجريمة السياسية ثم تحديد طبيعة اإل عن ذلك من نتائج
 .(2)وأنواعها

 :الفروع التالية إلىتقسيم هذا المطلب لذا سيتم  

 .الجريمة السياسية يةماه   :األولالفرع 

 .ن الجريمة السياسية وجريمة اإلرهابالتمييز بي: الفرع الثاني

 

 

 

 

                                                             
(1)

أسامةبدرالدينأبوحجائب،عالقةاإلرهابباإلجرامالسياسيوالسبلالقانونيةلمكافحته،السودان،الخرطوم،دارالجنان.ا.
.55م،ص1521للنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،

(2)
حميدالشواربي،الجرائمالسياسيةوأوامراالعتقالوقانونالطوارئ،منشأةالمعارف،اإلسكندرية،الطبعةاألولى،عبدال.د.

 .24م،ص2545
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 األولالفرع 
 الجريمة السياسيةماهية 

ا للشدة التي كان نظرً   صعوبة تعريفها علىيتفق الباحثون في مجال الجريمة السياسية 
كلمة  أن   إلى، إضافة (1)المجرم السياسي في القرن العشرين وذلك لخطورة جريمته إلىينظر بها 
ها تتبدل بتبدل األوضاع والظروف ، كما أن  امستقرً  أو اثابتً  اسة ال تعطي مدلواًل السي أوالسياسي 

لنظرية توضع في  اواالشخاص، وتتحكم فيها المصالح، ومن ثم فهي ال تصلح ألن تكون أساسً 
 .(2)صلب القانون الجنائي

أمة، بحسب أسسها االجتماعية  إلىفالجريمة السياسية يختلف مفهومها من أمة 
عناصر مشتركة بين الدول لهذه  علىقتصادية وتفهمها للحريات، ومن ثم ال يمكن االتفاق واال

 .(3)وضع تعريف ثابت ومستقر للجريمة السياسية إلىوهذا ما يعيق مسألة الوصول الجريمة، 

اإلنسان بواسطة أفعال تتصف بالشدة والقسوة  علىجرائم تقع : "هابأن   (4)فقد عرفها الفقه
ذويه، وقد تكون هذه الجريمة مادية وقد تكون معنوية وكال  أوماله  أول لنفسه بهدف األذ

النوعين يؤثران في اإلنسان، وسالمته الجسدية والنفسية، فالعنف المادي يكون بإيذاء الجسد وذلك 
 علىقاتلة، أما العنف المعنوي يتم من خالل الضغوط النفسية  أويكون باستعمال أداة جارحة 

انحالل شخصيته  إلىلمؤثرات ذهنية وعاطفية بصورة يمكن أن تؤدي  إخضاعهباإلنسان 
 ."نسانيةاإل

دامت تهدد  ما ،كل الجرائم التي ترتكب ضد الدولة تعد جرائم سياسية أن   (5)ويعتبر الفقه
 .الخارجية و البا ما ترتبط باالضطرابات السياسية أوسالمتها الداخلية 

عمل من أعمال  أوفعل  علىكل إرهاب ينطوي  "ن  أ على (1)الفقه ويرل جانب من
 ."إرهاب علىالعنف له طابع سياسي، ولكن لين كل جريمة سياسية تنطوي 

                                                             
(1)

 .35عبدالحميدالشواربي،المرجعالسابق،ص.د.
(2)

 .51ته،المرجعالسابق،صأسامةبدرالدينأبوحجائب،عالقةاإلرهابباإلجرامالسياسيوالسبلالقانونيةلمكافح.ا.
(3)

 .64م،ص2551عبدالوهابعمرالبطراوي،القانونالجنائيالدولي،العراق،البصرة،.د.
(4)

د. األولى،. الطبعة السعودية، والتوزيع، للنشر الوطنية فهد الملك مكتبة اإلرهاب، من موقفاإلسالم عبدهللاالعميري، محمد
 .251م،ص1554

(5)
.46صرحريز،اإلجرامالسياسي،المرجعالسابق،صعبدالنا.د.
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من المفاهيم المعاصرة، فبعد البحث عن مفهوم  يعد مفهوم الجريمة السياسية لذلك فإن         
تعريف لهذا المفهوم، ولكن  علىللجريمة السياسية من كتب العلماء األوائل لم أقف  ودقيق واضح

 .ا عند بعن المعاصرين لمفهوم الجريمة السياسيةوجدت تعريفً 

 أواألعمال التي يقصد منها بطرق جنائية تحديد "ها بأن   (فابريجيت)(2)فقد عرفها الفقيه       
ثارة االضطرابات سياسية  أوهدم  أوتحوير  فهي ، كراهية لنظام الحكم  أوقلب النظام السياسي وا 

إذن الجريمة التي تهاجم بها الحكومة في ذاتها معتبرة في نظامها السياسي وحقوقها المعترف 
 ."بها

أشخاص  على أونظام الحكم  علىالجريمة التي فيها اعتداء ": هأن   (3)فه البعنعر  و 
 ."قادة الفكر السياسي آلرائهم السياسية على أو، ابوصف كونهم حكامً 

الفئة " أو" البغاة:"مى المجرمين السياسيينالبغي، وس  ": هاآلخر بأن   (4)عنفه البوقد عر         
 ".البا ية

 أوتلك الجرائم التي يقصد من ورائها الجاني بصورة مباشرة : "هأن   (5)وفي تعريف آخر        
 ."يير الوضع السياسي في الدولة ير مباشرة تغ

بنية النظام السياسي المنصوص عليه ويرل الباحث أن الجريمة السياسية تتمحور حول 
في الدستور واستهدافه لزعزعته أو هدمه أو اإلنقالب عليه بطرق  ير مشروعة باستعمال جميع 

 .الوسائل

                                                                                                                                                                              
(1)

الفقهالحديثيتجه. علىالرغممنتقاربكالالجريمتيناإلرهابيةوالسياسيةاالرتباطبنظامالحكمومحاولةتغيرهبالقوة،لذافإنَّ
فالتمرتكبالجريمةمنالعقاب،وقدأكدتإلىالتضيقمننطاقالجرائمالسياسيةلتزايدالعنفالسياسيولتأكيدالرغبةعلىعدمإ

الجرائمذاتاألهميةالدوليةالتعدجرائمسياسية،كما2542اتفاقيةواشنطنسنة مواالتفاقيةاألوروبيةلمنعوقمعاإلرهابعلىأنَّ

.وكانالباعثعليهاسياسيااستقرايضاالقضاءالفرنسيعلياستبعادجرائماالغتيالالسياسيمنعدادالجرائمالسياسيةحتىل
،دارالنهضةالعربية،"دراسةمقارنةمعالقانونالعماني"محمدإبراهيمبنعيسي،المسئوليةالجنائيةعناإلرهاب.انظرفيذلكد

 .42م،ص1525القاهرة،الطبعةاألولى،سنة
(2)

 .255كاديميةتليفللعلوماألمنية،صعليبنفايزالجحفي،الفهمالمفروضلإلرهابالمرفوض،الرياض،أ.د.
(3)

 .223م،ص2554اإلماممحمدأبوزهرة،الجريمةوالعقوبةفيالفقهاالسالمي،الجريمة،دارالفكرالعربي،مصر،القاهرة،.
(4)

 .55ص،2عبدالقادرعودة،التشريعالجنائياالسالميمقارًنابالقانونالوضعي،دارالكتابالعربي،بيروت،ط.د.
(5)

كاملالسعيد،األحكامالعامةللجريمةفيقانونالعقوباتاألردني،مكتبةدارالثقافةوالدارالعلميةللنشروالتوزيع،األردن،.د.
 .244م،ص2،1551عمان،ط
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الباحث يعرف الجريمة  للجريمة السياسية فإن   ودقيقومع صعوبة وضع تعريف شامل         
ها إلى نظام الدولة السياسي القائم بهدف تغييره الجريمة التي يوجه االعتداء في : "هان  السياسة بأ

 ."وهي تقتصر على الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي ,تعديله أو

 الفرع الثاني
 التمييز بين الجريمة السياسية وجريمة االرهاب

أمن الدولة في التشريعات الجنائية الزمتها الصفة  علىمنذ أن وجدت جرائم االعتداء        
وكانت هذه مالزمة لها أيضا في  ،الخارجي أوياسية، سواء منها ما يمن أمن الدولة الداخلي الس

استقالل  علىنظر  كتاب القانون ومشرعيه، فأسبغوا عليها الصفة السياسية لما فيها من اعتداء 
 هذه الجرائم موجهة ضد الصالح العام، نظمها المقررة، وألن   علىالتهجم  أوالدولة السياسي 

ج  منها ،ذلك نتائج علىورتبوا  ابة عدم امكانية تسليم الجاني الذي أسندت إليه جريمة منها، وا 
، ولم يكن في وسع المشرع في كثير من الدول أن يفرن لها الطلب في حالة الجرائم األخرل

 .(1)لعقوبة االعدام المفروضة لكثير  من الجرائم األخر 

ن  و        هاب والجريمة السياسية هي مسألة محسومة في المجتمع الدولي التفرقة بين جريمة اإلر  ا 
، والتي فرقت جرائم اإلرهاب (2)م، الخاصة بمكافحة اإلرهاب1937م منذ معاهدة بارين عا

عن الجرائم السياسية، التي ترتكب بدافع سياسي، وقد  رائم العادية التي ترتكب بغرن دنيءوالج
اب من نطاق الجرائم السياسية في أ لب االتفاقيات الثنائية استبعاد جرائم اإلره علىتكرر النص 

.(3)وكل االتفاقيات المتعددة األطراف وجميع االتفاقيات الدولية واإلقليمية بشأن تسليم المجرمين

ومن أهم هذه المذاهب التي تفرق بين الجرائم السياسية والجرائم األخرل بما فيها اإلرهاب       
هذا المذهب الذي أسن على إثر ما ذهب إليه المعهد الدولي للعلوم  (يفجن)ما يعرف بمذهب 

  :ويقوم هذا المذهب على المبادئ اآلتية م1892الجنائية في دورته المنعقدة في جنيف عام 

 .عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية المحضة أي جرائم رأي .1

                                                             
(1)

م،2542عةاألولى،سعيدإبراهيماألعظمي،جرائمالتجسسفيالتشريعالعراقي،دراسةمقارنة،مطبعةجامعةبغداد،الطب.د.

 .24ص
(2)

موالذيتمخضتعنهاتفاقيةدوليةلقمعاإلرهاب،اعتبراإلرهابهوتلك2534المؤتمرالدوليالذيعقدتهعصبةاألممفي.
األعمالاإلجراميةالموجهةضددولةويكونهدفهاأومنشأنهاإثارةالفزعوالرعبلديشخصياتمعينةأولديجماعاتمن

.أولدىالجمهورالناس
(3)

،2444انظرمؤسسةالحوارالمتمدنيونسزكور،مقالبعنواناإلرهابوالجريمةالسياسية،باحثفيالعلومالسياسية،العدد.

.2http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=85345-52م،س1554
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المدنية لكسب معركة يستفيد فاعلها األفعال المرتكبة أثناء الثورات والحروب التحريرية و  .2
 .من حق اللجوء السياسي إال إذا كانت من أفعال النذالة والضرر والوحشية

الحقوق العادية ال تستفيد من  ىاألفعال الفردية الخطيرة من حيث األخالق واالعتداء عل .3
 .(1)حق اللجوء السياسي

ذا كانت الجريمة اإلرهابية والجريمة السياسية        في الهدف الذي ترميان  اقد تتوحد أحيانً وا 
إليه، فإنهما تختلفان في اآلليات المعتمدة لتحقيق ذلك، وكذلك في الصدي والتأثير اللذان تخلفانه 

ن   مستول على مع الجريمة السياسية، فإنه يجمع  اكان يتعاطف أحيانً  الرأي العام الدولي، الذي وا 
ريمة اإلرهابية، ال من حيث وسائلها، وال من حيث اإلدانة الكلية و ير المشروطة للج على

.(2)أهدافها
الفرق بين الجريمة اإلرهابية والجريمة السياسية هو كون اإلرهاب من  أن   (3)ويرل البعن

الجرائم العادية بالنظر إلى الجرائم السياسية التي تخص فقط جرائم الرأي المتمثلة في اعتناق رأي 
أما إذا خرج ، ضمام إلى جمعية سياسية محظورة وكذلك التظاهر واالعتصام االن أوعقيدة  أو

عليها سياسيا  األمر عن ذلك في صور أفعال مثل اال تيال والخطف والقتل حتى لو كان الدافع
ذا اتخذت هذه الجرائم صفة، فإنها تصبح جرائم عادية والنضال بقصد  التنظيم واالستمرار وا 
  .تصبح جرائم إرهاب مع استثناء أعمال الكفاح المسلح المشروع، امإفشاء الرعب والخوف الع

الجرائم السياسية تختلف في مضمونها وفي أهدافها عن جريمة اإلرهاب،  الباحث أن   يرلو      
 علىنظام الحكم، و  علىفالجريمة السياسية هي ضد أمن الدولة الداخلي وهي تشكل اعتداء 

والباعث عليها هو الطموح في تحسين الوضع القائم في البلد، أما السلطات الموجودة في الدولة، 
أبنائها  أووقد يعصف بكيانها  ،دوليجريمة اإلرهاب فهي جريمة تهدد النطاق الحيوي للمجتمع ال

 ير ذلك من الدوافع  أو ااجتماعيً  أو ااقتصاديً  أو اومستقبلها، ويكون الباعث فيها إما عقائديً 
 جوهرية يمكن أن   ب والتهديد والذعر في قلوب النان دون وجود أهدافويكون هدفها بث الرع

تتحقق من خاللها، ويعتبر أسلوب تنفيذ الجريمة هو الحد الفاصل المميز للجريمة اإلرهابية عن 
القسوة والوحشية وتحركها دوافع دنيئة تعرن النظام  علىترتكز  األولىإن  السياسية، حيث 

أهداف نبيلة  على، إال إنها تقوم األولىالر م من تشابهها مع  لىعللخطر، أم األخرل فهي 
   .ودوافع عامة

                                                             
(1)

قانون،مشروعرسالةماجستير،قانونعام،الكليةمتعددةالتخصصاتيونسزكور،اإلرهابمقاربةللمفهوممنخاللالفقهوال.
 221،ص1556-1552بآسفي،المغرب،

(2)
يوسفبنباصر،الجريمةاإلرهابيةبالمغربوآلياتالمكافحةالقانونية،سلسلةبنباصرللدراساتالقانونيةواألبحاثالقضائية،.د.

 .44م،ص1554العددالسادس،السنةالثانية،مايو،
(3)

.342م،ص21554إمامحسنينعطاهللا،اإلرهابوالبنيانالقانونيللجريمة،اإلسكندرية،دارالمطبوعاتالجامعية،ط.د.
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  المطلب الثاني
 مةالجريمة المنظ  

، ولكنها ظلت تباشر أعمالها اليست الجريمة المنظمة بالظاهرة الجديدة فهي قديمة جدً  
خيرة من ود الثالثة األفي العق ادوليً  ااكتسبت طابعً  أن   إلىنطاق محلي  علىوجرائمها وأنشطتها 

القرن العشرين بسبب تحرير التجارة الدولية وعولمة األسواق المالية واختفاء الحدود بين الدول، 
بتعريفها والبحث في ماهيتها بالقدر الذي  الفقه لم يهتم الر م من قدم هذه الظاهرة إال أن   علىو 

 .(1)اهتم به علماء االجتماع وعلماء اإلجرام

 وخاصة الجرائم األخرل طبيعة عمل الجريمة المنظمة مع الجرائم اأحيانً  يختلط فقد 
، ولكن بالر م من أوجه التقارب هذه، والتشابه اتحاد المفهومين إلىالحد الذي يصل  إلىاإلرهابية 

لخطورة  االكبير في التنظيم الهيكلي لكل منهما جعل الكثيرين يعتقدون أنها جريمة واحدة، ونظرً 
سنقوم بتحديد مفهوم الجريمة المنظمة، ومن ثم نقوم بالتمييز بينها وبين جريمة  الجريمتين
 .(2)اإلرهاب

  :الفروع التالية إلىلذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب 

   .الجريمة المنظمة ماهية :األولالفرع 

 .التمييز بين الجريمة المنظمة وجريمة اإلرهاب: الفرع الثاني

 

 

 

                                                             
(1)

ماهيتها،وخصائصها،أركانها،مركزالدراساتوالبحوث،قسمالندواتواللقاءات:أحمدفاروقزاهر،الجريمةالمنظمة.د.
.4م،ص1554،العلمية،المنصورة

(2)
الجريمةالمنظمة،إجرامغيرتقليدي،بحثمنشورعليموقعفيدو،نشرةدورية،شركةالحساباتالمصرية،راجعالموقععلي.

تمزيارةالموقعالساعةalIlls/Crime/OrganizedCrime.htmhttp://www.feedo.net/Society/Soci:الرابطالتالي

.م2/5/1524بتاريخ2/45

http://www.feedo.net/Society/SocialIlls/Crime/OrganizedCrime.htm
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 األولالفرع 
 جريمة المنظمةال ةماهي  

عليه، إذ لم يتوصل المجتمع  اومختلفً  ا امضً  ايعد مصطلح الجريمة المنظمة مصطلحً  
ا في التعاون وضع تعريف متفق عليه بين جميع الدول، مما يشكل عائقً  إلىالدولي لحد اآلن 

أجل التوصل  لمعرفة الجرائم التي تدخل في نطاقها من ابتداءً االتعاون يستلزم تعريفها  ألن    بينها
 .(1)تحديد وسائل التعاون بين الدول للقضاء عليها إلى

فقد استخدم الباحثون مصطلحات متباينة في التعبير عن الجريمة المنظمه، نذكر منها  
 .(5)و يرها من المسميات (4)والجريمة االحترافية (3)"والجريمة المخططة (2)"الجريمة المتقنة"

ا ا كبيرً هي الجريمة التي يمارسها تنظيم مؤسسي يضم عددً حيث يقصد بالجريمة المنظمة  
طاره وفق نظام بالغ الدقة والتعقيد والسرية، ويحكمه قانون من األفراد المحترفين يعملون في إ

من يخالف أحكامه، ويأخذ بالتنظيم  علىاإليذاء الجسدي  أوحد القتل  إلىشديد القسوة يصل 
 .(6)ما تتسم بالعنف االدقيق، و البً 

حلقة دراسية  (7)"نتربولاإل"ظمة الدولية للشرطة الجنائية عقدت المن( م1988)في عام ف 
مشروع " :هاتعريف الجريمة المنظمة بأن   إلىخاصة بالجريمة المنظمة توصل المشاركون فيها 

                                                             
(1)

ا. اإلرهاب. وجريمة المنظمة الجريمة مارس(دراسةمقارنة)عمرانيكمالالدين، السابععشر، العدد والقانون، الفقه مجلة ،
 .45م،ص1524

(2)
مةالمنظمةمتباينةومختلفةاألشكالبدًءامنجماعاتالنواصيوتجمعاتالجيرة،الجريمةالمتقنةسميتبهذااالسم؛ألنالجري.

.وعصاباتالجانحينوجماعاتاللصوصوالنشالينواالتحاداتاالجراميةالعالمية
(3)

التنظيميقومعلىعالقاتبينأدوارمتباينةوأوضاعمختلفةترتبحقوقاوالتزاماتمتبا. ينةوتجمعبينهمسميتبهذااالسمألنَّ
.أساليبومستوياتومواقفواتجاهاتوقواعدواتفاقياتتسهلعمليةالتنسيقبيننشاطاتهماالجراميةوتدعمتقسيمالعملبينهم

(4)
ليستجريمةواحدةبمعنىإنَّهااليرتكبهاشخصوالتتكونمن. بينماأطلقعليالجريمةالمنظمةأنهاجريمةاحترافية،النها
 .طإجراميواحد،بلهيمشروعاجرامييحويأنشطةاجراميةمتعددةيقومبهاأناسمتعددوننشا

(5)
 24م،ص2،1552عصامعبدالفتاحعبدالسميعمطر،الجريمةاإلرهابية،دارالجامعةالجديدةللنشروالتوزيع،مصر،ط.د.

(6)
 .241دمحمدبنعبدهللاالعميري،المرجعالسابق،ص.

يتمثلدوراإلنتربولفيتمكينأجهزةالشرطةفي.،أكبرمنظمةشرطيةفيالعالم882الـببلدانه األعضاءشكلاإلنتربول،ي . (7)

أكثرأمانً لجعلالعالم أجمعمنالعملمعا االعالم المنظمةتساعدعلي. الفنيوالميدانيالتيتملكها للدعم المتطورة التحتية والبنية

 .اإلجراميةالمتناميةالتييشهدهاالقرنالحاديوالعشرونمواجهةالتحديات

بفعالية لتأديةمهامها لها كافةعلياألدواتوالخدماتالالزمة العالم الشرطةفيأرجاء .ويسعىاإلنتربوللضمانحصولأجهزة

 .ةبياناتمفيدةوقنواتاتصالمأمونةالعملياتالتحقيق،ويضعبتصرفاألجهزةالمعنيامتخصصًامحدداألهدافودعمًويوفرتدريبً

وهذهالمجموعةالمتنوعةمناألدواتوالخدماتتساعدعناصرالشرطةفيالميدانعليإدراكتوجهاتاإلجرامعلينحوأفضل،

 .وتحليلالمعلومات،وتنفيذالعمليات،وفينهايةالمطافتوقيفأكبرعددممكنمنالمجرمين

ويجريالتعاون.لالتعاونالدوليبينأجهزةالشرطةحتىفيغيابالعالقاتالدبلوماسيةبينبلدانمحددةيهدفاإلنتربولإلىتسهي

ويحظرقانونالمنظمةاألساسيأيتحركأو.فيإطارالقوانينالقائمةفيمختلفالبلدانوبروحاإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان

.‘‘عنصريطابعسياسيأوعسكريأودينيأو’’نشاطذي
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األرباح  في أنشطة إجرامية مستمرة هدفها جنيمجموعة من األشخاص ينخرطون  أوإجرامي 
 .(1)"نها بغن النظر عن أي حدود وطنيةالمتحصلة م

يكون  نتربول يلزم أن  التعريف الذي يجب أن يتبناه اإل ومن وجهة نظر الباحث فإن   
ال  حت ى اعدم فاعلية مكافحة اإلجرام المنظم، وال يكون واسعً  إلىفيؤدي  ا، فال يكون ضيقً امتوازنً 
 .تهديد الحريات والحقوق الفردية إلىيؤدي 

الدولي تعد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  ستولالم علىف 
، فالمادة الثانية (2)تعريف قانوني للجريمة المنظمة علىأول وثيقة تنص  2222الوطنية باليرمو 

 أوجماعة محددة البنية، مؤلفة من ثالثة أشخاص " :هامنها تعرف الجماعة اإلجرامية المنظمة بأن  
أكثر من الجرائم  أوبفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة  اكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معً أ

 ير مباشر،  أولهذه االتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر  االجرائم المقررة وفقً  أوالخطيرة 
 .(3)"منفعة مادية أخرل أومنفعة مالية  على

 إلىوثيقة دولية تدعو الدول األطراف فيها ا الفضل في كونها أول وكان لالتفاقية أيضً  
جرامية منظمة بهدف عقاب األفعال التي ال تدخل في جماعة إ إلىالتجريم المستقل لالنضمام 

 حت ى أوتمويل  أوإدارة  أوارتكابها، كإنشاء  أوفي أحد األنشطة اإلجرامية  المساهمة في الشروع
  .(4)جماعة إجرامية منظمة إلىمجرد االنضمام 

                                                             
(1)

 .246محمدبنعبدهللاالعميري،المرجعالسابق،ص.د.
(2)

 www.uncjin.org      :راجعالنصالكامللالتفاقيةعليموقعاإلنترنتالخاصبوثائقاألممالمتحدة.
 http://www.odccp.org/palermo/convmain/html :أوعلىالموقعالمخصصلالتفاقية    

(3)
بالموافقةعلي1555لسنة(25)المرفقاألولالتفاقيةاالممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية،مرسومرقم.

،1555ةعبرالوطنيةلعاماالنضمامإلىاتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظم

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1383&language=ar 
(4)

قديلزممنتدابيرتشريعيةوتدابيريتعينعليكلدولةطرفأنتعتمدما:أوًل :حيثتنصالمادةالخامسةمناالتفاقيةعليأنه.

أيمنالفعلينالتاليينأوكليهما،باعتبارهماجريمتينجنائيتينمتميزتين.8:اعندماترتكبعمًداأخريلتجريماألفعالالتاليةجنائيً

ارتكابجريمةخطيرةىعلاالتفاقمعشخصآخرأوأكثر.أ:عنالجرائمالتيتنطويعليالشروعفيالنشاطاالجراميأواتمامه

يشترطالقانونالداخلي وينطويحيثما ماليةأومنفعةماديةأخري، بالحصولعليمنفعة لغرضلهصلةمباشرةأوغيرمباشرة

عل بهأحدالمشاركينيساعدعلىذلك، االتفاق،أوتضلعفيهجماعةاجراميةمنظمةىفعليقوم ب.تنفيذ الشخصعنعلم. قيام

نشطةاإلجراميةاأل:ارتكابالجرائمالمعنية،بدورفاعلفيىماعةاجراميةمنظمةونشاطهااالجراميالعامأوبعزمهاعلبهدفج

تضطلعبهاالجماعةاإلجرامية،مععلمهبأنمشاركتهستسهمفيتحقيقالهدفاالجراميىأنشطةأخر.للجماعةاإلجراميةالمنظمة

جراميةمنظمة،أواإليعازبارتكابتلكالجريمةأوالمساعدةأوإابجريمةخطيرةتضلعفيهاجماعةتنظيمارتك.2.المبينأعاله

العلمأوالقصدأوالغرضأواالتفاقالمشارإليهفيىيمكناالستداللعل: ثانًيا.التحريضعليهأوتيسيرهأوإسداءالمشورةبشأنه

 .ائعيةالموضوعيةمنهذهالمادةمنالمالبساتالوق8الفقرة

http://www.uncjin.org/
http://www.uncjin.org/
http://www.odccp.org/palermo/convmain/html
http://www.odccp.org/palermo/convmain/html
http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1383&language=ar
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ا يجمع  أن يضع تعريفً مة محاواًل وجاء مشروع اتفاقية األمم المتحدة ضد الجريمة المنظ  
فعرفها  االتفاقيات التي تتعلق ببعن األنشطة المعينة، إلىا مع إشارته ا عامً يكون تعريفً  فيه أن  

 عالقات شخصية أوأكثر، لها تسلسل هرمي،  أوهي أنشطة مجموعة تضم شخصين " على أنها
أجنبية عن طريق  أوداخلية أسواق،  أوأقاليم  علىيسيطروا  أوزعمائها أن يجمعوا الربح تسمح ل
 .(1)"الختراق االقتصاد المشروع أوجرامية الفساد، سواء للقيام بأنشطتهم اإل أوالترهيب  أوالعنف 

فمنذ أن اعتمدت الجمعية العامة لهمم المتحدة في دورتها المحلي  المستول علىأما  
م اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر 2222سة والخمسين في شهر تشرين ثاني عام الخام

التصديق عليها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن للمساهمة  إلىالحدود الوطنية، ودعوة دول العالم 
، تحركت الدول في محاربة الجريمة المنظمة التي أصبحت تقلق العالم وتهدد أمنه واستقراره

االجتماع  إلىالدول العربية  ة والعدل فيها وبالتعاون مع جامعةالل وزارتي الداخليالعربية من خ
التي تتعلق بمحاربة  ات األخرلوالتنسيق المشترك لتطبيق االتفاقية المذكورة وباقي االتفاقي

ا عداد اتفاقيات عربية في هذا الشأن، فقد عقد مجلسً م في إ2212ريمة، حتي نجحت في عام الج
م اجتماعا لهما 2212في النصف الثاني من شهر كانون أول  (2)لداخلية والعدل العربوزارتي ا

ومناقشة االتفاقيات المطروحة  في مدينة القاهرة للتباحث في أوضاع الجريمة في الدول العربية
كانون أول عام  21االتفاقيات يوم  علىواستمر االجتماع عدة أيام، أسفر في ختامه عن التوقيع 

 .(3)االتفاقيات الخمن علىوكانت فلسطين واألردن من بين الدول الموقعة  م،2212

وهي االتفاقية العربية لمكافحة  األولىفكان من بين هذه االتفاقيات الخمن االتفاقية  
صفحة من القطع ( 27)الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، هذه االتفاقية التي تقع في 

                                                             
(1). (1)

محمودشريفبسيوني،الجريمةالمنظمةعبرالوطنية،ماهيتهاووسائلمكافحتهادولًياوعربًيا،دارالشروق،القاهرة،.د.

.22م،ص1554الطبعةاألولى،
(2)

م،وبعدمجلسوزارة2545أنشئمجلسوزارةالداخليةالعربخاللالمؤتمرالثالثالذيعقدبالطائففيالسعوديةعام.

الداخليةالعربأنشأتالهيئةالعلياللعملالعربيالمشتركفيمجالمكافحةالجريمة،وتحقيقاألمنالداخليواإلقليميفيمابينالدول
ادرةمنالعربية،وهومنأهمالمنظماتاألمنيةالتابعةلجامعةالدولالعربية،ويختصالمجلسباقرارالتوصياتوالمقترحاتالص

–المكتبالعربيلمكافحةالجريمةومقرهبغداد:مختلفالهيئاتالعاملةفيالمجاالتاألمنية،ويتبعلهاألجهزةاألمنيةالتالية
المكتبالعربيللحماية-المكتبالعربيلشؤونمكافحةالمخدراتومقرهاألردن–المكتبالعربيللشرطةالجنائيةومقرهسوريا

مشارإليهلدىاألستاذجهادمحمدالبريزات،.المكتبالعربيلإلعالماألمنيومقرهالقاهرة–اإلنقاذومقرهالدارالبيضاءالمدنيةو
 .264الجريمةالمنظمة،ص

(3)
والوتمويلاالتفاقيةالعربيةلمكافحةغسلاألم–االتفاقيةالعربيةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالحدودالوطنية:االتفاقياتهي.

االتفاقيةالعربيةلنقلنزالء–االتفاقيةالعربيةلمكافحةالفساد–االتفاقيةالعربيةلمكافحةجرائمتقنيةالمعلومات–اإلرهاب
.المؤسساتالعقابيةواإلصالحيةفيإطارتنفيذاألحكامالجزائية
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تعزيز التعاون العربي لمنع  إلىأحكام ختامية تهدف  إلىضافة مادة باإل( 42)الوسيط تشمل 
 .(1)ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

كل "ها المادة الثانية من االتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بأن   تونص   
 أوالتخطيط لها  وأاإلشتراك فيها  أوجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية، وتضطلع بتنفيذها 

الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة، والجماعة اإلجرامية المنظمة هي كل جماعة  أوتمويلها 
ارتكاب  علىأكثر اتفق أفرادها  أومكونة لفترة من الزمن من ثالثة أشخاص  (2)"ذات بنية محددة

 ير  أومباشرة  منفعة مادية علىإحدي الجرائم المنصوص عليها في االتفاقية من أجل الحصول 
 .(3)مباشرة

 إلىالمتقدم للجريمة المنظمة  ه لين من السهل ترجمة المفهوم اإلجراميالباحث أن   ويرل 
مفردات القانون الجنائي، فعناصر التعريفات المتقدمة كلها فضفاضة و ير محددة، بحيث ال 

المحلية قد يعات الجنائية أ لب التشر  تتماشي مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويؤكد ذلك أن  
تفادت المغامرة بوضع تعريف للجريمة المنظمة خشية المسان بحقوق اإلنسان والقيم 

 .الديمقراطية

  

                                                             
(1)

 (.العربيةاالتفاقيات)راجعالنصالكاملفيملفاتالجامعةالعربية،.
(2)

هيجماعةغيرمشكلةعشوائيالغرضاالرتكابالفوريلجرمما،واليلزمأنيكونألعضائها:الجماعةذاتالبنيةالمحددة.
 .أدوارمحددةرسمًيا،أوأنتستمرعضويتهمفيهاأوأنتكونلهابنيةمتعددة

(3)
الجهودالدوليةوالعربيةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالحدودالوطنية،طاللأبوعفيفة،أصولعلمياإلجراموالعقابوآخر.د.

.424م،ص1523دارالجنيللنشروالتوزيع،المنهل،الطبعةاألولى،
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 الفرع الثاني
 التمييز بين الجريمة المنظمة وجريمة االرهاب

 ،من األرباح مالها المتاح، وتحقيق مستول عالٍ  الجريمة المنظمة تتميز بضخامة رأن 
حد ما الدافع  إلى، وهذا (1)يتم إال باستخدام وسائل القوة والنفوذ في ممارسة هذا النشاط وهذا ال
بين الجماعات  االقاسم المشترك يكون حاضرً  ، وهنا فإن  (2)لكل صور اإلجرام المنظم األول

 ، مع عصابات الجريمة المنظمة أي أن التداخل(3)اإلرهابية التي تعتمد العنف وبأساليب إرهابية
حد التحالف  إلىبين عصابات الجريمة المنظمة وجريمة اإلرهاب يصل في بعن األحيان 

 التي تعترف الجريمة المنظمة وجريمة اإلرهاب ، ولكن هذا ال يعني في كل األحوال أن  (4)الوثيق
بالعنف والذعر والخوف والقسوة هما حالة واحدة والخلط بينهما ممكن، بل إن لكل منهما  ايته 

 إلىعصابات الجريمة المنظمة عندما تلجأ  ، وكذلك أسلوب رقابته ومنعه وقمعه، وأن  (5)جههومنه
لحماية  أواألرباح  علىالغاية هو الحصول  أساليب واستراتيجيات وتكتيك جريمة اإلرهاب، فإن  

 .(6)اإلعتقال أوأنفسهم من المالحقة 

                                                             
(1) .neil boister –trahsationa criminal – law-europe gourual of lnternational law- ejil – 14 (2003) – pp. 

954- 955. 
لديالدكتورخالدالعايدي،دراسةبعنوانالواقعالتشريعيللجريمةالمنظمةعبرالوطنيةفيالعراق،برنامجتعزيزحكممشارإليه

ص اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج العامة، النيابات تحديث مشروع العربية، الدول بعض في  ftp://undp-.23القانون
pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/Istanbul/khaledobeidi.pdf

(2)
 .41-34م،ص2546عبدالعزيزعبدالهادي،اإلرهابالدولي،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الطبعةاألولى،.د.

(3)
د. المجيد. كارهمصطفيعبد د. الفتاحمصطفيالصيفي. عبد د. التعريفواألنماط. المنظمة الجريمة النكالوي، أحمدمحمد

تشيرالتقاريرإلىأنهعليالرغممنإنقدراكبيرامنالنشاطاإلرهابييتمبدافععقائدي.)64م،ص1552واالتجاهات،الرياض،

ةطابعإجراميالهدفيتحققمنورائهسويبثالرعبفينفوسالمواطنينأوسياسيمشروع،إالأنهكانلعددمنهذهاألنشط
والحاقاألضرارالماديةبهممنخاللماتتسببفيههذهالعملياتاإلرهابيةمندماريلحقباألرواحوالممتلكات،ويتمتنفيذمثلهذه

والعملياتلردعالبعضاآلخر،أوإلرهابوشلمقاومةالدولةو أوالجرائم منأجهزةمتخصصةفيمجالالرقابة يتوفرلها ما
 (.المالحظةأوالمكافحة،حتيتتمكنالمجموعاتاإلرهابيةمنتنفيذعملياتهادونمامواجهةأومقاومة

(4)
 .34محمودشريفبسيوني،الجريمةالمنظمةعبرالوطنيةماهيتهاووسائلمكافحتهادولًياوعربًيا،المرجعالسابق،ص.د.

(5)
عليالرغممنأنجريمةاإلرهابواضحةبأساليبهاوتكتيكاتهاإالأنالقضيةالفلسطينيةالمدرجةأصاًلعليجدولالتصفيةمنذ.

زالتتشكلعقبةجديدة،فيوجهالعالمالغربي،والتيمافتأتأنتصفالمقاومةفيفلسطينبأنهاترتكبجرائممنظمةعقود،ما

ولكنالشعبالفلسطينيومنورائهالعالمالعربييقفبكلماأوتيمنطاقةوقوةفيوجهالعالم،فمنناحيةبقيوجرائمإرهابية،

استمراراالحتاللاإلسرائيليلفلسطينمصدرإلهامواستجماعلطاقاتالرفضالعربياإلسالميلسياساتأمريكاالمنحازةللمشروع

ومةالمنهجاالستعماريبكلقوةللتعبيرعنسخطهاوإثباتوجودهاخارجالسيطرةوالتدابيراإلسرائيلي،ومنناحيةثانيةمضتمقا

التقليديةألجهزةاالستخباراتاألمريكيةوالغربيةعموًما،والتيأفلحتنسبًيافيتفكيكشبكاتالجريمةالمنظمةفيأوروباوتسكين

إثرتداعياتأزمةىدأتالغيومتتجمعوتنذربانزالقالموقفنحوالمواجهةعلحركاتالكفاحالمسلحفيأمريكاالالتينية،ومنثمب

فيالبلقانوالصومالمنعواملشدملموسفيالساحةىالخليجالثانيةوماأعقبهامنتنكيلبالشعبالعراقيوالفلسطيني،وماجر

.أفغانستانالعربيةواإلسالميةوالتيترافقتبتقلدحركةطالبانلزماماألمورفي
(6)

خالدالعايدي،دراسةبعنوانالواقعالتشريعيللجريمةالمنظمةعبرالوطنيةفيالعراق،برنامجتعزيزحكمالقانونفيبعض.د.
ص السابق، المرجع اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج العامة، النيابات تحديث مشروع العربية،  ftp://undp-.23الدول

pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/Istanbul/khaledobeidi.pdf 

ftp://undp-pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/Istanbul/khaledobeidi.pdf
ftp://undp-pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/Istanbul/khaledobeidi.pdf
ftp://undp-pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/Istanbul/khaledobeidi.pdf
ftp://undp-pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/Istanbul/khaledobeidi.pdf


                                                     

 24 

زيادة  إلىالجريمة المنظمة  تنامي العالقة بين جماعات اإلرهاب وعصابات ولقد أدل 
أصبحت بعن الدول عاجزة عن مواجهتها والحد منها، كما أدت  حتى ادية والفنيةقدراتها الم
: وجود نوع من التعاون والتنسيق بين الشبكات اإلرهابية وعصابات الجريمة المنظمة إلىالعالقة 

وبطاقات الهوية المزورة ازات كقيام عصابات الجريمة المنظمة بتزويد الشبكات اإلرهابية بالجو 
لقي القبن عليها، وهو ما كشفت عنه تحقيقات السلطات المصرية مع العناصر اإلرهابية التي أ  

 .(1)جوازات سفر مزورة  علىللحصول  حيث استعانت بعصابات إجرام منظم من وسط قارة أسيا

تحتاجه من مال كما تقوم عصابات الجريمة المنظمة بتمويل الشبكات اإلرهابية بما  
وسالح، حيث تستفيد الشبكات اإلرهابية من األرباح الطائلة التي تحققها عصابات الجريمة 

 .(2)المنظمة في مقابل توفير الحماية لعملياتها  ير المشروعة

العالم سواًء يواجه دول  اكبيرً  القد أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرها الجديدة تمثل خطرً  
 اائمة، فبالر م من أنها تعتبر ظاهرة قديمة إال أن أخطارها كانت قليلة نسبيً ن أوأكانت متقدمة 

ما  اطائلة  البً  وتستهدف دول محددة، إال أنها أصبحت بعناصرها اإلجرامية الجديدة تجني أموااًل 
تزداد  سل األموال وهو ما جعل قوتها  أوبالمخدرات  كاالتجار: تكون من مصادر  ير مشروعة

 .(3)يومبعد  ايومً 

ور الجرائم المنظمة، يعتبر جريمة اإلرهاب صورة من ص بعن الفقه ويالحظ الباحث أن   
أهدافه  عن الجريمة المنظمة، ألن   امختلفً  اإجراميً  انموذجً أجريمة اإلرهاب يعتبر  أن   إال أننا نرل

 اهاب إذن لين جزءً ، فاإلر اسياسيً  اتأخذ طابعً  األولليست بالضرورة اقتصادية ولكنها في المقام 
من الجريمة المنظمة، ولكن هذا ال يعني أنه لين هناك تداخل بين هاتين الصورتين من اإلجرام 

 .أهدافها إلىيشكل أحد الوسائل التي تستخدمها الجريمة المنظمة للوصول  فاإلرهاب يمكن أن  

ل بأساليب الجماعات اإلرهابية عندما تتوس الر م من أن   علىه و الباحث أن   ويرل 
المال لتمويل عملياتها  علىللحصول  ن ها تسعىوأواستراتيجيات وتكتيك الجريمة المنظمة، 

لغاية التي ا أودرجات القوة والتسلط، ولكن يبقي الدافع  علىأ إلىاإلرهابية وأنشطتها للوصول 
 . ا ومبتعدة كل البعد عن بعضهما البعنمختلفة تمامً كل من الطرفين  لدل

                                                             
(1)

.254-252م،ص1556أحمدمصطفيسليمان،اإلرهابوالجريمةالمنظمةالتجريموسبلالمواجهة،بدوندارنشروطبعة،.د.

 .224مشارإليهالدكتورأيمنمحمودعبدالعال،فيكتابدروسفيالجرائمالمستحدثة،ص
(2)

 .42-45محمودشريفبسيوني،الجريمةالمنظمةعبرالوطنيةماهيتهاووسائلمكافحتهادولًياوعربًيا،المرجعالسابق،ص.د.
(3)

 .224المرجعالسابق،صأيمننصرعبدالعال،دروسفيالجرائمالمستحدثة،.د.
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  لثالثالمطلب ا
 حرب العصابات

تعني  األولى سلوب إال أن  وجريمة اإلرهاب في األ (1)قد يبدو تشابه بين حرب العصابات 
طبقاته في معركة المصير في  جميعطريقة من طرق حرب الشعوب حيث يلتحم الشعب ب

 .(2)مواجهة العدو

سلوب للقتال أ أوقال أنها طريقة  ن  لحرب العصابات فمنهم م   وقد تعددت التعريفات 
المحدد يقوم به فئة من المقاتلين وذلك في ظروف مختلفة عن الظروف المعتادة للحروب وذلك 

 أوفي قوات نظامية أجنبية  ثالً اوجه الخصوص خلف خطوط العدو سواء كان العدو متم على
 من القوات أومن القوات الحكومية " المتمردين"وطنية بغن النظر عن كون القوات المقاتلة 

 .الغير النظامية

 :الفروع التالية إلىم هذا المطلب يتقس لذا سيتم

 .حرب العصابات يةماه  : األولالفرع 

 .التمييز بين حرب العصابات وجريمة اإلرهاب: الفرع الثاني

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

ويطلقعلىاألفرادالمشاركينفيذلكالنوعمنالحروبمصطلح"الحربالصغيرة"يعتبرهذااللفظإسبانًيايعنيحرفًيا.
".الثوار"
(2)

األولى،عبدالوهابالكياليوآخرون،موسوعةالسياسة،بيروت،المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر،الجزءالثاني،الطبعة.د.
.254م،ص2545

 .ومابعدها65م،ص2556عبدالناصرحريز،اإلرهابالسياسي،دراسةتحليلية،مكتبةمدبولي،الطبعةاألولى،.د
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 األولالفرع 
 حرب العصابات ةماهي   

لمواطنين هي قتال يأخذ صورة الحرب التي تقوم بها جماعات من ا (1)حرب العصابات 
ضد الجيش النظامي للحكومة القائمة، وتتألف كل جماعة من  أوضد قوات األعداء النظامية، 

، وتمتاز حرب (2)القتال واستخدام األسلحة الخفيفة علىعدد محدود من المواطنين المدربين 
وهي  ،وال تخضع لقواعد ثابتة يرة تحمل طابع المبا تة والمفاجأةالعصابات بأنها حرب صغ

 .وذلك لكسب المبادرة وتغيير المواقف لصالحه ضد العدو  قتضي االستخدام المدني للقواتت

قوتها من  تستمد ،للشعوب األولتشكل خط الدفاع حة تعتبر حرب العصابات خلية مسلو  
ي تحاربه لقلة تسليحها مقارنة وال يجب اعتبار مكانتها أقل من الجيش الذ ،المد الجماهيري العارم

حرب العصابات الجهة التي تؤيدها األكثرية ولكنها تملك التسليح األقل الستخدامه  نى، وتتببه
 .(3)ضد القهر

 علىتنظيم عسكري مجاهد، رفع السالح وسيحافظ عليه و " :هاأن   على اوتعرف أيضً  
 .(4)"قضيته ومشروعه اإلستراتيجي، وهو تحرير كامل ترابه

وذلك في   المحدود يقوم به مجموعة من المقاتلينللقتال  احرب العصابات أسلوبً  عد  وت   
تكون هذه الفئة من  ظروف مختلفة عن الظروف المعتادة للحرب، وبغن النظر عن أن  

 .(5) ير الحكومية أوالمقاتلين في القوات الحكومية 

أ ران مختلفة،  إلىوقد استخدمت حرب العصابات مرات عديدة في التاريخ وللوصول  
استعمالها في العديد من حروب التحرير الشعبية، هناك حيث اختارت  خيرة تم  وفي الفترة األ

فريقيا  طالئع الشعب الحرب الالنظامية ضد عدو ذو قوة عسكرية أكبر منه، ولقد كانت آسيا وا 
                                                             

(1)
حربالعصاباتهيحربغيرتقليدية،بينمجموعاتقتاليةيجمعهاهدفواحدوجيشتقليدي،حيثتتكونهذهالمجموعات.

وتتبعأسلوبالمباغتةفيالقتالضدالتنظيمات.اونوعيةمنتسليحالجيوشنسبيامدعمةبتسليحأقلعددًمنوحداتقتاليةصغيرة
 .العسكريةالتقليديةفيظروفيتماختيارهابصورةغيرمالئمةللجيشالنظامي

(2)
.42م،ص2546أحمدعطية،القاموسالسياسي،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الطبعةاألولى،.د.

(3)
. Che Guevara: Revolutionary & Icon", by Trisha Ziff, Abrams Image, 2006, pg 73 

 01م،ص2081جاللخضيرالزبيدي،اإلرهابفيالقانونالدولي،مركزالكتاباألكاديمي،العراق،/مشارإليهلديالدكتور
(4)

الجزي. عليقناة تلفزيونية مقابلة الجعبري، أحمدمحمد البندقية، فيبرنامجفيضيافة  عليالرابط1552رة، للمراجعة :م،

https://www.youtube.com/watch?v=4gjCUUhj1FA.،م25/25/1524تمزيارةالموقعبتاريخ. 
(5)

ذكي،مدخللظاهرةاإلرهابفيمصروالمملكةالعربيةالسعودية،تجاربأيمن.محمدعبدالعظيمالشيمي،د.جهادعوده،د.د.
 .43م،الطبعةاألولى،ص1522استراتيجية،المكتبالعربيللمعارفوالنشر،

https://www.youtube.com/watch?v=4gjCUUhj1FA
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لهذه العمليات، خاصة حين كان األمر يتعلق بانتزاع السلطة من دول االستعمار،  اوأمريكا مسرحً 
فقد تم استعمال حرب العصابات كمكمل للقوات النظامية، وهذه الطريقة من أما في أوروبا 

هدف، وهذا الهدف ضروري لكل ثوري أال وهو  إلىالحرب في القتال ليست إال طريقة للوصول 
 .(1)السلطة السياسية علىاالستيالء 

  

                                                             
(1)

 .tps://ar.wikibooks.org/wikihtم،1524إيرنستوغيفارا،حربالعصابات،كتابمنشورعلىموقعويكىالكتب،

https://ar.wikibooks.org/wiki
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  الفرع الثاني
 رهابين جريمة حرب العصابات وجريمة اإل التمييز ب

تحقيق  إلىمنظم هادف  هما عنف  إلرهاب مع حرب العصابات في أن  كليا تشترك جريمة 
هيئة مجموعات صغيرة وال يهدف  علىعمل في المدن تإال أن جريمة اإلرهاب  ،أ ران سياسية

نما تدمير نفسي للخصوم إلى فعلية أحد  ، أما األخيرة فهي حرب(1)تحقيق نصر عسكري وا 
تحقيق نصر عسكري، وتتعامل حروب  إلىالساعية  خر العصاباتأطرافها جيش منظم واآل

قضيتها كما يختلف كالهما با قد يضر أحيانً  العصابات مع جريمة اإلرهاب بتحفظ شديد باعتباره 
فارق جوهري وهو أنه في حالة ما إذا تم  إلىباإلضافة  ،في أسلوب التدريب والتنظيم والتسليح

ما أثناء سعيها للتحرر من المستعمر يعتبر أسر أحد المشاركين في حرب العصابات، ال سي  
في حالة اعتراف المجتمع الدولي بشرعية المقاومة، أما اإلرهابي فال يمكن التصور " أسير حرب"

 .(2)وصفه بذلك في حالة القبن عليه

منهما ينطوي  كاًل  في أن   - اكما أسلفنا سابقً  - ويلتقي اإلرهاب مع حرب العصابات 
 :أهداف سياسية، ومع ذلك هناك نقاط للتمييز بينهماعنف منظم ذي  على

من قبل الشعب بينما تتلقى حرب  اماديً  اتلقى دعمً ا وال ي  مذمومً  يكون اإلرهاب   :أواًل 
 .اومعنويً  اماديً  االعصابات دعمً 

يكون مسرح العمليات اإلرهابية في داخل التجمعات السكانية، بينما يتركز النشاط  :اثانيً 
 .رب العصابات في المناطق الجبلية ومراكز تجمع القوات النظاميةالميداني لح

الدعاية وكسب الرأي العام تجاه قضيتهم بينما تهدف حرب  إلىيهدف اإلرهابيون  :ثالثا
 .(3)إلحاق أكبر الخسائر المادية والمعنوية بالعدو للتخلص من وجوده العسكري إلىالعصابات 

حرب العصابات يكون الهدف منها هو دحر  ن أن  الر م م علىه و ويالحظ الباحث أن  
ه يمكن وفي كثير من أبنائها، إال أن   علىاألعداء، وتخليص الدولة من الظلم والقهر الواقع 

إرهابية يقوم بها أحد أطراف النزاع، فمن هنا يمكن أن يحدث خلط بين  األحيان قد يتخللها أعمااًل 
 .جريمة اإلرهاب وحرب العصابات

                                                             
(1)

.42عبدالناصرحريز،اإلرهابالسياسي،دراسةتحليلية،المرجعالسابق.د.
(2)

أحمدرشادسالم،مستقبلاإلرهابالدولي،ورقةعملمقدمةإلىمؤتمرالتعاونالدوليوأثرهفيمكافحةاإلرهابالمنعقدفي.د.
 .4م،ص1523م،الرياض،السعودية،15/22/1523-24-ه24/2/2412-22الفترةمن

(3)
 .12المؤسسةالثقافية،العملالفدائيالفلسطينيوأسلوبالكفاحضداالستعمار،مطبعةالحرية،بغداد،بدونطبعةوسنة،ص.
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 الرابعالمطلب 
 الجريمة الدولية

مصلحة يحميها القانون، ويختص القانون  علىها عدوان تعد الجريمة بصفة عامة أن   
 .الجنائي بالنص عليها وتوضيح أركانها وعقوبتها

مصلحة يحميها القانون، إال  علىفال يختلف األمر فهي العدوان  (1)أما الجريمة الدولية 
نون الدولي الجنائي، ذلك الفرع من القانون الدولي المختص أن القانون المقصود هنا هو القا

 .(2)بحماية المجتمع الدولي

ويشكل اإلرهاب والجريمة الدولية وجهان لعملة واحدة، حيث يرتبط كل منهما ببعضهما  
وقوع ذلك الفعل إلحاق الضرر  علىالبعن، فيعد اإلرهاب جريمة دولية في حالة ما إذا ترتب 

 .(3)بأكثر من دولة

المفاهيم بين الجريمة الدولية وجريمة اإلرهاب فإننا سنقوم بتوضيح  قارب وتداخلا لتونظرً  
 .ذلك من خالل هذ المطلب

 :الفروع التالية إلىتقسيم هذا المطلب لذا سيتم 

 .الجريمة الدولية ماهية: األولالفرع 

 .التمييز بين الجريمة الدولية وجريمة اإلرهاب: الفرع الثاني

  

                                                             
(1)

الجريمةالدوليةتسميجريمةاإلخاللبقانونالشعوب. .يرىجانبمنالفقهالمصريأنَّ
للقانونالجنائي،.راجعفيذلكد إلىاللجنةالرابعةللمؤتمراألولللجمعيةالمصرية تقريرمقدم الجرائمالدولية، رمسيسبهنام،

.2544مارس25-24القاهرة،من
(2)

الجريمةالدوليةهي. سلوكإراديغيرمشروعيصدرعنفردباسمالدولةأوبتشجيعأورضاًءعنها"يرىجانبمنالفقهأنَّ
حسنينعبيد،الجريمةالدولية،دراسةتحليليةتطبيقية،دار.د/يكونمنطوياعليمساسبمصلحةدوليةمحميةقانوًنا،راجعفيذلكو

.2م،ص2551النهضةالعربية،القاهرة،الطبعةالثانية،
(3)

.بأنيعدالفعلفيدولةوينفذفيدولةأخرىأوعندفرارالفاعلينإلىالخارج.
أحمدرفعت،اإلرهابالدولي.فيذلكرأيلجنةالخبراءالمنبثقةعناالتحادالدوليلتوحيدالقانونالجنائي،مشارإليهعنددراجع

 .255فيضوءأحكامالقانونالدوليواالتفاقياتالدوليةوقراراتاألممالمتحدة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،بدونطبعةوسنة،ص
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 األولفرع ال
 الجريمة الدولية يةماه   

ا لزيادة وتيرة الجرائم اإلرهابية في الفترة الماضية وتجاوز مداها وحدود اإلقليم الواحد نظرً  
الخطر الشامل وما  إلىوصلت  متباعدة، كما تجاوزت آثارها حت ى أومتجاورة  عدة قاليمأليشمل 

م العام الدولي، وعليه فقد انقسم الفقه تجاه يستتبعه من المسان بالمصالح العليا للدول والنظا
 علىهذا التعدد في التعريفات ساعد  عدد من االتجاهات، إال أن   إلىتعريف الجريمة الدولية 

الفقه الغربي قد تنازع ثالثة مدارن في تعريف  معرفة معالم الجريمة وتحديد أركانها فنجد أن  
 .(1)مدرسة الموضوعية والمدرسة التكاملية، هي المدرسة الشكلية والالجريمة الدولية

الجريمة الدولية هي كل مخالفة للقانون الدولي سواء كان  أن   فيرل (2)أما الفقه المصري 
ا ترك من فرد محتفظ بحريته في االختيار، إضرارً  أويقرها وتقع بفعل  أويحظرها القانون الوطني 

رضائها وفي الغالب يمكن  أوتشجيعها  أوة طلب الدول علىالمجتمع الدولي بناء  أوباألفراد 
 .ألحكام هذا القانون اعنها طبقً  امجازاته جنائيً 

 اإراديً  اأن الجريمة الدولية تتمثل في كونها سلوكً  يرل (3)خر من الفقهاآلجانب ال اأم 
لحساب دولة  أومجموعة أشخاص، لحسابهم الخاص  أوعن شخص طبيعي  ايصدر  البً  امتعمدً 

مصلحة دولية يحميها القانون ويحرص  على ة ورضاء وتشجيع منها ويمثل اعتداءً بمساعد أو
 .معاقبة مقترفيها على

                                                             
(1)

شكليةالمدرسةال. ب: بجوهرالجريمةإوهيالمهتمة بينالواقعةالمرتكبةوالنصالتجريمىدوناالهتمام الشكلية يضاحالعالقة

 بأنها الدولية الجريمة الدوليةالفعلأواال"حيثعرفتتلكالمدرسة المجموعة باسم أن".متناععنالفعلالمعاقبعليه وعليهنجد

 ال دولية جريمة يعتبر لكي جرمًدَّبُالفعل يكون ذلكاوأن وسيتبع العقوبة، عليه يطبق الذي الدولي المجتمع باسم ومعاقبعليه

تلك عن والدولة للفرد المزدوجة بالمسئولية نادي قد الرأي ذلك أن باإلضافة دائمة دولية جنائية محكمة وجود ضرورة

تلكالجريمةالتييترتبعليهاالحاقضرربأكثر"الدوليةبأنهاأمافقههذهالمدرسةفيعرفالجريمة:المدرسةالموضوعية.الجريمة

الحاقضرربأكثرمندولة،إالأنذلكالتعريف"مندولة بلإن،يؤخذعليهبأنهليستكلالجرائمالدوليةيترتبعلياقترافها

:المدرسةالتكاملية".الجريمةضدالسالم–سانيةالجرائمضداإلن–جرائمالحرب"الجريمةقديتمارتكابهاوالتضرإالبدولةواحدة

الفعلالذييرتكب"تخلطتلكالمدرسةبينكالاالتجاهينالسابقينوتمثلتلكالمدرسةاإلتجاهالوسطوقدعرفتالجريمةالدوليةبأنها

االإخالاًل مع القانون يحميها التي بالمصالح لإلضرار الدولي القانون قانبقواعد له فاعلةونًعتراف واحستقاق الجريمة بصفة ا

قررتتلكالمدرسةمس."العقاب وعليهؤووقد الدولةأولحسابها الدوليةسواءتمتلحسابهالخاصأوباسم ليةالفردعنالجريمة

.رفضتالمسئوليةالجنائيةالدوليةلألشخاصالمعنوية
(2)

،32العددالثالثلسنة2562جلةالقانونواالقتصاد،سبتمبرسنةمحيالدينعوض،دراساتفيالقانونالجنائيالدولي،م.د.

 .631ص
(3)

د. النهضة. دار الحرب، وجرائم والسالم االنسانية ضد للجرائم تأصيلية دراسة الدولية، الجرائم الخالق، عبد المنعم عبد محمد
 .45،ص2541العربية،القاهرة،الطبعةاألولى،سنة
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ويرل الباحث أن الجريمة الدولية قد تقترف من أفراد أو من دول وبأمر منها، ففي  
مات التعريف المصري جاء خالًيا من أن الجريمة الدولية قد تنفذ من أفراد ال يتلقون أوىمر أو تعلي

 .من الدولة، فلين كل جريمة دولية يقترفها فرد ت ساءل عنها الدولة

أركان  علىتقوم  العادية الجريمة الدولية مثل الجريمة الجنائية وكما أي جريمة فإن    
ويعتبر  ،نظام قانوني دولي يحددها إلىولكن استخالص تلك األركان يتم عقب النظر  متعددة

 :وتلك األركان هي ،د إليهاألسان القانوني الذي تستن

 :الركن الشرعي -1

في الجريمة  ايكون النص موجودً  وأن   ،يفترن هذا الركن وجود نص قانوني يجرم الفعل      
طبيعته عرفية ال تسمح بمحاكمة الشخص على عمل ال يعتبر في  ننا نجد أن  أال إ ،الدولية

الركن الشرعي  للقانون الدولي، لذا فإن  العرف الدولي جريمة عند ارتكابها وال يوجد أي مشرع 
لى جوار العرف الدولي توجد االتفاقيات الدولية وتحتل االتفاقيات  يستمد وجوده من العرف وا 

العديد من االتفاقيات  الدولية المرتبة التالية للعرف الدولي في مصادر القانون الدولي بل أن  
 .(1)الدولية تحيل إلى العرف الدولي

 :المادي الركن -8

ريمة الدولية حالها لجوا، جي الذي يرد فيه نص قانوني يجرمهالفعل الخار  أوهو النشاط 
 اكان سلوكً  من حال الجريمة الداخلية تفترن وجود نشاط إنساني خارجي محسون ال يختلف إن  

 .(2)، وعادة ما يؤدي إلى نتيجة يجرمها القانون الجنائي الدولياأم سلبيً  اإيجابيً 

      :كن المعنويالر  -9

الثانية من اتفاقية منع ت المادة حيث نص   ،بفكرة القصد الخاصيعترف القانون الدولي 
 ن  ا، صراحة على فكرة القصد الخاص، إذا استلزمت أبادة الجماعية والمعاقبة عليهجريمة اإل

                                                             
(1)

 .15م،ص1552ي،المحكمةالجنائيةالدولية،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،حجازبيوميعبدالفتاح
(2)

الدولي القانون أحكام الدولية، للجريمة العامة العامة النظرية الدولية، الجنائية المحكمة حمودة، سعيد منتصر ذلك في انظر
 .15،ص1556الطبعةاألولى،الخاص،دراسةتحليلة،دارالجامعةالجديدةللنشر،اإلسكندرية،
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طائفية  أوحدل الجرائم المنصوص عليها في ذات االتفاقية، بقصد تدمير جماعة وطنية ترتكب إ
 .(1)"جزئية أودينية بصفة كلية  أو

الصور التي تعبر عنها اإلرادة في الجريمة سواء كانت عمدية  جميع الركن المعنوي هو وكما أن  
 .(2) ير عمدية والواقع العملي يثبت لنا ندرة وقوع جرائم دولية  ير عمدية أو

 :الركن الدولي -1

( داخل الدولة حدثالتي ت)لداخلية بين الجريمة ا يعتبر هذا الركن هو أسان التفرقة      
 .فلو زالت صفة الدولية عن الجريمة نكون بصدد جريمة داخلية ال دولية ، والجريمة الدولية

اإليجابي "يكون النشاط، والفعل  ه يشترط في الركن الدولي صفة الدولية أي أن  وبالتالي فإن        
بمعنى أصح  أولتي يسعى القانون الدولي إلى حمايتها يمن مصلحة من المصالح ا" السلبي أو

 .تمن مصلحة من مصالح المجتمع الدولي

 علىالركن الدولي في تلك الجريمة يتحقق في حالة االعتداء  أن   إلىجدر اإلشارة وت 
المضرور منها وتكتسب  أوالمصالح التي يحميها المجتمع الدولي بغن النظر عن مرتكبيها 

كالجريمة ضد السالم وضد أمن "النظام السياسي الدولي  علىلدولية إذا وقعت الجريمة صفة ا
األموال في أكثر من دولة، كما تكتسب الصفة الدولية  أوالممتلكات  أوضد األفراد  أوالبشرية 

الر م من ارتكابها  علىوبث الرعب في النفون البشرية  ،ا لمجرد ترويع الضمير العالميأيضً 
اكتسابها صفة الدولية في حالة  إلىباإلضافة  ،قليموترتبت آثارها فوق هذا اإلم محدد قليإ على

إذا  أوأكثر من دولة بجنسياتهم  إلىإذا كان الجناة ينتمون  أوا المسان باألهداف المحمية دوليً 
 .(3)"ة التي ارتكبت الجريمة فيهادولة  ير الدول إلىهربوا 

 أوتشجيعها  أوالدولة  علم علىالدولية تقع بناًء الجريمة  أن   إلىفي حين ذهب رأي آخر  
وتكون  ،إهمالها في واجباتها الدولية على ى بناءً حت   أوسماحها بارتكاب تلك الجريمة  أورضائها 

 ،حمايتها بجزاء جنائي علىقيمة دولية يحرص المجتمع الدولي  علىضرر  أوذات خطر 

                                                             
(1)

 .352عبدالفتاحبيوميحجازي،مرجعسابق،ص.مشارإليهالدىد
(2)

.356دعبدالفتاحبيوميحجازي،مرجعسابق،ص
(3)

فيأحمدرشادسالم،مستقبلاإلرهابالدولي،ورقةعملمقدمةإلىمؤتمرالتعاونالدوليوأثرهفيمكافحةاإلرهابالمنعقد.د.
 .24م،ص1523م،الرياض،السعودية،15/22/1523-24-ه24/2/2412-22الفترةمن
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ننا ال ، إال أ(1)دولة فقط دون الفرد الممثل لهاال علىويقصر أصحاب ذلك الرأي الجريمة الدولية 
نؤيد ذلك الرأي لتحقق صفة الدولية وال يتأثر وصف الجريمة بأنها دولية بكون الفعل المرتكب 

 .(2)ا عليه في القانون الداخلي أم المعاقبً 

                                                             
(1)

 .15ساميجادواصل،إرهابالدولةفياطارالقانونالعام،منشأةالمعارف،اإلسكندرية،بدونطبعةوسنة،ص.د.
(2)

 .213م،ص2554إبراهيمالعناني،النظامالدولياألمني،.د.
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 الفرع الثاني
  التمييز بين الجريمة الدولية وجريمة االرهاب

ال يتجزء من الجريمة  اإلرهاب جزء   جريمة   السابقة أن   التعريفاتمن خالل  النا جليً  يظهر 
ن  الدولية فهما وجهان لعملة واحدة حت    أوالفردي  المستول علىاإلرهاب الدولي قد يقع كان  ي وا 

لية الشخص الطبيعي عدة في مدل مسؤو  تنازعت مذاهب األولىففي الحالة  ،الدولة مستول على
 .(1)ةعن الجريمة بصورة مباشر 

عن الجريمة الدولية لكونها  (2)ولية الدولة وحدهايقر بمسؤ  األولالمذهب  فنجد أن   
 علىويبني أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم  ،الشخص الوحيد الذي يرتكب جريمة القانون الدولي

القانون ) نظامين قانونيين مختلفين في آن واحد  إلىأنه ال يتصور خضوع الفرد الطبيعي 
لتزاماتها القانون الدولي مبدأ مسؤولية الدولة عن مخالفتها ا كما أقر  .(3)(القانون الدولي  – الداخلي
ولية ذات طبيعة مدنية من خالل مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية ، وهي مسؤ الدولية

مجلن األمن مسئولية الدولة الجنائية في حالة صدور فعل  التعوين، كما أقر   علىللحصول 
 .(4)المسئولين بها أوهاب من أجهزتها اإلر 

من الفرد والدولة  ولية لكلٍ فيرل ازدواجية المسؤ  ،الثاني وهو الغالب في الفقه أما المذهب
الدولة  علىولية المسؤ " ها قالت أن  ، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية أن  (5)عن الجريمة الدولية

 .(1)"ولية الجنائية لهفرادوالمسؤ 

                                                             
(1)

ينعامر،المقاومةالشعبيةالمسلحةفيالقانونالدوليالعام،معإشارةخاصةإلىأسسالشرعيةالدوليةللمقاومةصالحالد.د.
 .125الفلسطينية،دارالفكرالعربي،القاهرة،دونطبعةوسنةنشر،ص

(2)
على. بإرهابالدولة العربيةإلسرائيل اتهاماتالدول الستيناترفضتالدوائرالغربية األشخاصأوالجماعاتمنذ أساسأنَّ

بالبرهانبانبعضالدولوراءاحداثارهابيةومنهنااصبح وحدهمهمالموصوفينباإلرهابين،االانالثمانيناتقداطلعلينا
لكقررتمحكمهافيقضيةنيكاراجواذلك،كذ2546تمويلومساعدةالدولةلإلرهابحقيقةواقعة،وقداكدتمحكمةالعدلالدولية

2343و2552سنة2245و2551لسنة444ومجلساالمنفيالقراررقم1612بالقراررقم12الجمعيةالعامةفيدورتهاال

أقرتهلجنةالقانونالدوليفيدورتهاال1552سنة معليمسئوليةالدولةعنكل1552سنة23ممايؤكدذلكباالضافةإلىما

أحمدفتحي.الحكامالقانونالدوليوماتنتهكهالدولةمنالتزاماتدوليةمقدرةعليها،انظرفيذلكدعملدوليغيرمشروعطبًقا
 .255،ص2552،دارالطباعةالحديثة،القاهرة،الطبعةاألولى،"القسمالخاص"سرور،الوسيطفيقانونالعقوبات

(3)
 .156م،ص2542طبعةمصر،محمدمحيالدينعوض،دراساتفيالقانونالجنائي،م.د.

(4)
أحمدرشادسالم،مستقبلاإلرهابالدولي،ورقةعملمقدمةإلىمؤتمرالتعاونالدوليوأثرهفيمكافحةاإلرهابالمنعقدفي.د.

 .24م،المرجعالسابق،ص1523م،الرياض،السعودية،15/22/1523-24-ه24/2/2412-22الفترةمن
(5)

الرأي. يستندأصحابهذا والدولة تستبعدكالالمسئوليتينعليالفرد إلىمحاكاتنورمبرجحيثلم تستبعدالدولة) حيثلم
كماأنهناكمنيؤسسمسئوليةالدولةعليأساسالمسئوليةاالجتماعيةأوالموضوعيةانظرفي(األلمانيةعماتمكشخصمعنوي

عبد.وكذاد.66حسامعبدالخالق،المرجعالسابق،ص.،وكذاد343صمحمدمحيالدين،دراساتفيالقانونالجنائي،.ذلكد

 .135م،ص2544أطروحةدكتوراة،كليةالحقوق،جامعةالقاهرة،القاهرة،سنة"جرائمالحربوالعقابعليها"الحميدخميسن
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، وقد استندوا (2)ول الوحيد عن ارتكاب الجريمةالفرد هو المسؤ  أن   إلىالبعن هب فيما ذ
تقرير اللجنة المخصصة إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية وهو ما اعتد به وأكدته  إلىفي ذلك 

 .(3)تلك المحكمة أثناء محاكمة مجرمي الحرب في يو وسالفيا

ول عنها ولكن في حالة ما إذا ثبت تورط الدولة منفذ الجريمة هو المسئ الباحث أن   ويرل 
 علىا في ذلك من فائدة في الحصول م  ل    تلك الدولة علىمن توقيع العقوبة  د  بأي طريقة فال ب  

ولية الدولة يوصفها تقرير مسؤ   عن أن  تعوين الضحايا، فضاًل  إلىإضافة  ،تعوين للمضرور
ن الدولي مبدأ مسؤولية الدولة في حالة مخالفتها القانو  را وقد أق  بارتكابها لسلوكيات محظورة دوليً 

تها الدولية وهي مسئولية ذات طبيعة مدنية، كما أقر التعوين في حالة مقاضاة الدولة التزاما
بالمسئولية الجنائية للدولة في حالة إرهاب  فقد أقر   .أمام محكمة العدل الدولية، أما مجلن األمن

 .رجالها من خالل عقوبات مقررة من المجلن أوتها الدولة الصادر من أحد أجهز 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
(1)

اللمادةاألولىمناتفاقيةاإلبادةالجماعيةفيقضيةالبوسنةضدصربيا،وطبق16/1/1554ًحكممحكمةالعدلالدوليةالصادرفي.

فإنالدولالمتعاقدةعليهاالتزاًماليسبمجردمنعاإلبادةالجماعيةوالمعاقبةعليهاوإنمابالمتناعبالتورطبها،كماتوسعت2544سنة

عمالاإلبادةالجماعيةأوالتآمرأوالتحريضأكثرمنذلكمحكمةالعدلالدوليةوالتيذهبتإلىالتزامالدولةباالمتناعبالتورطفيأ
المباشرأوالعامأوالشروعأواالشتراكفيتلكالجريمةوخلصتالمحكمةإلىأنتوقعالخطريعداألساسلمنعتلكالجريمةوفي

دول علي الدولية العدل حكمتمحكمة وقد الجريمة، في شريكة وتصبح بااللتزام أخلت تعتبر امتناعها بالمسئوليةحالة صربيا ة
 .إلخاللهابتنفيذالتزامتهادونالحكمعليهابالتعويض

(2)
. الملحقرقم الخمسون، الدورة والوثائق، المتحدة العامةلألمم قراراتالجمعية المخصصة11راجع بتقريراللجنة والخاصة

.ومابعدها46،رقم11النشاءمحكمةجنائيةدولية،ص
(3)

د. لحالتيروانداأيمنمصطفيع. دراسةخاصة الجنائيالدولي، فيظلالقضاء الحربفيإفريقيا القادرأبوسالم،جرائم بد
.15م،ص1522والسودان،المكتبالعربيللمعارفوالنشر،الطبعةاألولى،
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 الفصل الثاني
 ة حق تقرير المصير ومشروعيته وعالقته باإلرهابماهي  

 تمايد وتقسيم

ا القته الشعوب م  ل   ا، نظرً ىالمصير بعد الحرب العالمية األولازداد االهتمام بحق تقرير  
 .(1)الصعد كافة ىلة للسيطرة االستعمارية عليها وعمن آثار مدمر 

من المبادئ األساسية من القانون الدولي، وأحد ضوابط العالقات الدولية  ىفأضح 
ومنظمات إلضفاء أشخاص القانون الدولي من دول  التي توجه سلوك الدول، لذا بادرالمعاصرة 

 .(2)هذا المبدأ، وأعربت عن تمسكها به والدفاع عن قواعده ىالطابع الشرعي عل

مبدأ حق تقرير المصير عبر الممارسة الطويلة للمجتمع الدولي، بحيث  ولقد تطور
دولي وجماعي في آن  اصبح أحد أهم الحقوق التي قررتها مبادئ القانون الدولي، فهو حق

يتناول األفراد، وهو حق دولي عام، ال يقتصر على  ه مقرر للشعوب دون أن  ن  أواحد، بمعنى 
 امستقلة أم  ير مستقلة وفقً  اكافة، سواء كانت شعوبً فئة دون األخرل من شعوب العالم 

 .(3)كما في ميثاق األمم المتحدة "الشعب"للمعنى السياسي القانوني لتعبير 

                                                             
م، 1555، القداهرة، الطبعدة األولدى، محمد الطاهر، الحمايدة الدوليدة لهقليدات فدي القدانون الددولي المعاصدر، دار النهضدة العربيدة. د.(1)

 .145ص
عبددد القدددادرل، الشدددعب الفلسدددطيني وحدددق تقريدددر المصدددير، المجلددة المغربيدددة للقدددانون والسياسدددية واالقتصددداد، كليدددة العلدددوم القانونيدددة . د.(2)

 .43م، ص2545، 4واالقتصادية واالجتماعية بالرباط، عدد
مددن العهددد الدددولي الخدداص بددالحقوق  .2ميثدداق األمددم المتحدددة ومبادئدده، تقددر المددادة  بمقاصددد عمددالً وثيقددة األمددم المتحدددة تددنص علددى، .(3)

حددق تقريددر المصددير ذو أهميددة خاصددة، ألن تحقيقدده هددو شددرط أساسددي  إن  . لجميددع الشددعوب حددق تقريددر مصدديرها المدنيددة والسياسددية بددأن  
ولهددذا السدبب، جعلددت الددول مددن حدق تقريددر . الحقدوق وتقويتهداللضدمانة الفعليدة واالحتددرام الفعلدي لحقددوق اإلنسدان الفرديددة، ولتعزيدز هددذه 

بصورة مستقلة عن جميع الحقدوق األخدرل  2المصير حكما من أحكام القانون الوضعي في كال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة 
لمدا جداء وصدفه فدي  شدعوب وفقداً حقا  ير قابل للتصدرف لجميدع ال 2وتكرن المادة  .2.المنصوص عليها في العهدين وقبل هذه الحقوق

في تقريدر مركزهدا السياسدي وحدرة فدي السدعي لتحقيدق نمائهدا االقتصدادي "فبمقتضى هذا الحق، تكون الشعوب حرة . منها 1و 2الفقرتين 
المتعلقة بتنفيذه وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه و . وتفرن المادة علي جميع الدول األطراف التزامات مقابلة". واالجتماعي والثقافي

وعلدي الدر م مدن أن التزامدات جميدع الددول األطدراف بتقدديم التقدارير .3 .ال يمكن فصلها عن أحكدام أخدرل للعهدد وقواعدد القدانون الددولي
 وقدد الحظدت اللجندة أن. مفصدلة تتعلدق بكدل مدن فقدرات المدادة المدذكورة ، فان القليل فقط من هذه التقارير يعطي شدروحاً 2تشمل المادة 

وترل اللجنة . وتعطي معلومات  ير كافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب 2المادة  الكثير من هذه التقارير تتجاهل تماماً 
 .2تقدم الدول األطراف تقارير تتضمن معلومات عن كل فقرة من فقرات المادة  أن   أن من المر وب فيه جداً 
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إرادة  وذلك لقو ة معانيه وتحقيق ،إن  مبدأ تقرير المصير ال مثيل له في المبادئ الدولية
ير المشروعة، فقد جاء القانون الدولي أشكال االحتالل والسيطرة   جميعاألفراد في التحرر من 

بما فيه من مواثيق وقرارات دولية، ليضع األ طر األساسية للمحافظة على الحقوق السياسية، 
واألمنية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية للدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة، وقد 

ألمم المتحدة، ونص  على حق الشعوب اكتسب حق تقرير المصير قوته عند إدراجه في ميثاق ا
قامة دولة  صغيرة في أن   أوسواء كانت كبيرة  تقرر مصيرها بيدها دون تدخالت خارجية، وا 

الدين  أوتمييز بسبب العرق  أومستقلة محررة من أي استعمار ألراضيها ومواردها، دون استثناء 
 . (1)الموقع الجغرافي أواللغة  أو

ن   أ قر كأحد الحقوق  مساواة أخذ ردًحا طوياًل من الزمن إلى أن  حق الشعوب في ال وا 
للشعوب،  أواألساسية الجماعية للشعوب والتي بدونها ال يمكن الحديث عن أي حقوق لإلنسان 

اة هو الحق في تقرير المصير، إذ من أهم النتائج التي ترتبت على حق الشعوب في المساو  ن  إإذ 
                                                                                                                                                                              

، مدن ممارسدة هددذا تصدف اإلجدراءات الدسدتورية والسياسددية التدي تمكدن، عمليدداً  ، ينبغدي للدددول أن  2مدادة مددن ال 2وفيمدا يتعلدق بدالفقرة . 4
وراء أهدافها الخاصة،  من المحتول االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق الشعوب، سعياً  خاصاً  جانباً  1وتؤكد الفقرة  .5 .الحق
دونما إخالل بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصدادي الددولي القدائم علدي التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية "في 

ويرتددب هددذا الحددق ". وال يجددوز فددي أي حددال حرمددان أي شددعب مددن أسددباب عيشدده الخاصددة. مبدددأ المنفعددة المتبادلددة وعددن القددانون الدددولي
ن تشير إلى أي عوامل أو صعوبات تحول دون التصرف الحر وينبغي للدول أ. واجبات مقابلة علي جميع الدول وعلي المجتمع الدولي

لى أي مدل يؤثر ذلك في التمتع بدالحقوق األخدرل المنصدوص عليهدا فدي العهدد بثرواتها ومواردها الطبيعية خالفاً   ألحكام هذه الفقرة، وا 

علي الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها  إذ إنها تفرن التزامات محددة ،تتميز بأهمية خاصة الثالثةوفي رأي اللجنة أن الفقرة   .6
نما أيضاً  تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمدت مدن إمكانيدة ممارسدة هدذا  وحسب، وا 

ل األطراف في هذا العهد، بما علي الدو " :هوهي تنص علي أن  . ت به صيا تهاوتتأكد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مر   . الحق
تعمل علدي تحقيدق  واألقاليم المشمولة بالوصاية، أن   فيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم  ير المتمتعة بالحكم الذاتي

ددفااللتزامددات موجددودة بصددرف النظدد". تحتددرم هددذا الحددق، وفقددا ألحكددام ميثدداق األمددم المتحدددة حددق تقريددر المصددير وأن   ا إذا كددان أحددد ر عم 
وينتج عدن ذلدك أنده ينبغدي لجميدع الددول األطدراف فدي العهدد . الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال

وينبغي أن تكون هدذه اإلجدراءات اإليجابيدة . تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق أن  
تفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتندع الددول عدن التددخل فدي م

تتضدمن التقدارير معلومدات عدن  وينبغدي أن  . فدي ممارسدة حدق تقريدر المصدير سدلبياً  الشؤون الداخلية للددول األخدرل والتدأثير بدذلك تدأثيراً 
 .زامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغايةالوفاء بهذه االلت

مدن العهدد، تشدير اللجندة إلدى الصدكوك الدوليدة األخدرل التدي تتعلدق بحدق جميدع الشدعوب فدي تقريدر المصدير،  2وفيمدا يتصدل بالمدادة  7
دة، الدذي اعتمدتده الجمعيدة وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بدين الددول وفقدا لميثداق األمدم المتحد

 )12د 1612قددددددددددرار الجمعيددددددددددة العامددددددددددة ) م2545أكتددددددددددوبر  / تشددددددددددرين األول  أربعددددددددددة وعشددددددددددرين بتدددددددددداريخ والتددددددددددي صدددددددددددر العامددددددددددة

تحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها واحتدرام هدذا الحدق يسدهمان فدي إقامدة عالقدات وديدة وتعداون  التاريخ أثبت أن   وترل اللجنة أن   8
 . تعزيز السلم والتفاهم الدوليين بين الدول، وفي

عبددد الناصددر الفددرا، حددق تقريددر المصددير للشددعب الفلسددطيني فددي ضددوء الشددرعية الدوليددة، مقددال علددي دنيددا الددوطن، فلسددطين، تمددت .د.(1)
 www.gou.edu م، 1524-25-14المشاهدة بتاريخ

http://www.gou.edu/
http://www.gou.edu/
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أصبح أحد  يستعبد شعب آخر، وقد تطور هذا الحق إلى أن   وأيحكم  ه ال يحق لشعب أن  ن  إ
 .(1)المبادئ األساسية في القانون الدولي

وهذا ما يعطينا دافًعا للسبر في أ وار هذه المفاهيم من الناحية القانونية المجردة حتى 
نحاول الوصول إلى تفهم الحدود التي يدور فيها كل من حق تقرير المصير وكذلك اإلرهاب، 
إضافة إلى األسباب التي أدت إلى الخلط بين المفهومين والمعايير التي يتم البناء عليها للتمييز 

وهل توجد بينها عالقة أم هي مجرد آراء  ،ى يمكن لنا تحديد المعايير القانونية في ذلكبينهما، حت  
اطي معها وفًقا سياسية ال عالقة لها بالقانون الدولي، ومن ثم يجب وضعها في هذا اإلطار والتع

 .لذلك
 :ينالتالي حثينم هذا الفصل إلى المبيقست سيتموفًقا لما تقدم 

 .في القانون الدوليمفاوم حق تقرير المصير : األولالمبحث 

  .مشروعية وسائل حق تقرير المصير وتمييزها عن اإلرهاب:المبحث الثاني

  

                                                             
اسدتخدام القدوة بشدأن حدق تقريدر المصدير وعالقتده باإلرهداب الددولي فدي ضدوء القدانون الددولي  عبد الرحمن أبو النصدر، مشدروعية .د.(1)

 .821 ص م،2002 ، المجلد الثامن، العدد األول،2002العام والشريعة اإلسالمية، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية 
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 األولالمبحث 
 مفاوم حق تقرير المصير

رادته الحرة، نظام إيختار، وب ي حق كل شعب من الشعوب في أن  حق تقرير المصير يعن
األقاليم الخاضعة لنظام  أويكون لهقاليم  ير المتمتعة بالحكم الذاتي  الحكم الذي يناسبه، وأن  

يجري استفتاء سكان األقاليم التي يتم فصلها من دولة  تقرر مستقبلها السياسي، وأن   الوصاية، أن  
 علىراوته وموارده الطبيعية، و ث ىأخرل وحق كل شعب في السياسية عل دولة إلىما وضمها 
تأكيد ميثاق األمم  حق تقرير المصير كان يعد من المبادئ األساسية، إال أن   الر م من أن  

 .(1)المتحدة له ركز عليه األضواء كمبدأ يدخل في دائرة القانون الدولي

ئ األساسية التي يقوم عليها القانون لقد أصبح حق تقرير المصير أحد أهم المبادو 
الدولي المعاصر، وال ينطوي على الجانب السياسي فقط بل يشمل الجانب االقتصادي 

ومن هنا تنبع أهمية هذا الحق الذي أكد عليه ميثاق األمم المتحدة لعام  .واالجتماعي والثقافي
ا الحق في العديد من قرارات ، كما جاء التأكيد على هذم1966، والعهدين الدوليين لعام م1945

الدولي ومواقف  الفقهوجهات نظر  الجمعية العامه لهمم المتحدة في مناسبات عديدة، إال أن  
لين من السهل وضع  أن ه، قد تباينت على نحو يتضح معه الدول من مبدأ حق تقرير المصير

 .(2)تعريف جامع مانع لهذا المبدأ

 :ينالتالي ينلمطالبا إلىتقسيم هذا المبحث  يتملذا س

 .ماهي ة حق تقرير المصير: األولالمطلب 

 .القانون الدولي ظل حق تقرير المصير في: المطلب الثاتي

 

 

                                                             
األوروبددي، القدداهرة، الطبعددة األولددى،  -لدددولي، مركددز الدراسددات العربدديصددالح بكددر الطيددار، اإلرهدداب ا. أحمددد محمددد رفعددت، د. د .(1)

 .243م،القاهرة، ص2554
(2)

.43م،ص2551محمدشوقيحافظ،الدولةالفلسطينية،دراسةسياسيةقانونيةفيضوءأحكامالقانونالدولي،الطبعةاألولى،.
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 األولالمطلب 
 ماهي ة حق تقرير المصير

من أهم المفاهيم األساسية في كل من النظرية السياسية،  يعتبر حق تقري المصير واحداً  
في العالقات الدولية  د في نفن الوقت أحد أبرز المفاهيم تأثيراً وفقه القانون الدولي، كما يع

 .والحياة الدولية المعاصرة بصفة عامة

الدولي العام في  الفقهثيرت العديد من وجهات النظر، سواء أكانت من الدول أم من وقد أ  
تعريفه،  تحديد مفهوم حق تقرير المصير، يتطلب بحث تحديد مفهوم حق تقرير المصير، لذا فإن  

 .(1)وتطوره، وطبيعته القانونية، وجوانبه، وصاحب الحق به

 :الفروع التالية إلىلذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب 

 .تقرير المصير مفاوم حق: األولالفرع 

 .مظاهر حق تقرير المصير: الفرع الثاني

 .جوانب حق تقرير المصير: الفرع الثالث

 .يرصاحب الحق بتقرير المص: الفرع الرابع

  

                                                             
، مكتب الهاشمى للكتاب الجامعى، العراق، بغداد، الطبعة األولى، (مقارنةدراسة )محمد جبار كريدل القاضى، حق تقرير المصير .ا.(1)

 .13م، ص1526
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 األولالفرع 
 تعريف تقرير المصير 

فقد رأل  ،مم المتحدةكان تحديد تعريف حق تقرير المصير موقع إبان إعداد ميثاق األ 
 . (1)تقرير المصير يعادل الحكم الذاتي المندوبان اليوناني والصيني، أن  

لسيطرة ب الخاضعة لالستعمار وامنح جميع الشعو "ه وقد عرف حق تقرير المصير بأن    
جنبية و ير المتمتعة بالحكم الذاتي واألقاليم التي لم تحصل على استقاللها بعد، حق األ

قامة الدول واختيار نظامها السياسي واالقتصادي والثقافي بكل حرية بعيداً   عن االستقالل وا 
  .(2)"خرالضغوط والتدخل من قبل الدول اآل

لذين لهم حق المطالبة به، ر المصير واحصر التمتع بحق تقري التعريف ىولكن يؤخذ عل 
 علىخرج من مفهومه األقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، أب  ير المتمتعة بالحكم الذاتي، و بالشعو 

تقرير المصير  علىفي سبيل حصول األقاليم  ىخطوة أول عد  التمتع به ي   الر م من أن  
 .(3)واالستقالل

ألقلية من مفهومه لكونها  ير خاضعة ، خروج ااالتعريف أيضً  ىومما يؤخذ عل 
نما تعيش في ظل سيادة الدولة وترتبط بها برابطة الجنسية  .(4)الستعمار أجنبي، وا 

لطول الفترة  نظراً   واختلفت المضامين المعطاة لحق تقرير المصير ريفاتوتعددت التع 
مم المتحدة وقراراتها ى النص عليه في ميثاق األبها منذ بداية ظهوره وحت   مر   التيالتاريخية 

 .(1)يدلوجية والمصالح السياسية للدولالختالف المنطلقات األ المتعاقبة، ونظراً 

                                                             
حسام أحمد محمد هنداول، القانون الدولي العام وحماية حقوق األقليات، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة  وتاريخ نشر، . د.(1)

 .164ص
لقدانون الدددولي العدام، دراسدة تطبيقيدة علدى حددود دول مجلدن التعداون الخليجددى، دار سديد إبدراهيم الدسدوقي، مشدكالت الحددود فدي ا.د.(2)

 .45م، ص1554النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 
تنمية التطور السياسي واالقتصادل واالجتماعى والتعليمى ) على ( ب)فقرة ( 46)وهو ما أشار إليه ميثاق األمم المتحدة في المادة  .(3)

ن في األقداليم تحدت الوصداية وتقددم تطورهدا باتجداه حكمهدم ذاتيدًا واسدتقاللهم وبمدا يتفدق مدع أمداني شدعوبها وظدروفهم الخاصدة، مدع للسكا
 .، إال أن  اإلقليم يبقى  ير متمتع بالسيادة الكاملة لخضوعه لسيادة الدولة التي يتبعها(مراعاة ذلك في كل اتفاق ووصاية

شعوب فدي تقريدر المصدير وقيدام الدولدة الفلسدطينية عدل ضدوء االنسدحاب اإلسدرائيلى مدن  دزة ومطالدب حسين حنفي عمر، حق ال. د.(4)
 .15 -14م، ص 1552األقليات في العراق والسودان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 
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 قليم معين في أن  إ ىمة التي تعيش علحق األ" :هحق تقرير المصير بأن   أيًضا يعرفو  
أم  لقليم دولة أخر إ إلىقليمها إيضم  ا إذا كانت تر ب في أن  تعرب عن طريق االستفتاء، عم  

، واألمة هى (3)، وقد قرر التعريف حق تقرير المصير لهمة(2)"وحدها في الذي تنتمي إليه ىتبق
عليه ميثاق األمم  مصطلح األمة، كان قد نص   عن أن   من الشعب، فضالً  أوسع مفهوماً 

 .(5)، في المواد الخاصة بحق تقرير المصير(4)المتحدة

فقد عرفت اية األقليات التابعة لمنظمة األمم المتحدة اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحم أما 
تقرر بحريتها أوضاعها السياسية واالقتصادية  حق كل الشعوب في أن  " :هحق تقرير المصير بأن  

واالجتماعية والثقافية بما في ذلك حق الشعوب في التصرف بحرية في مواردها وثرواتها 
 .(6)(الطبيعية

منح حق تقرير المصير، للشعوب كافة، سواء  حيث إن ه ،ويؤيد الباحث هذا التعريف 
التعريف لم يشترط  عن أن    ير متمتعة، فضالً  أومنتدبة، متمتعة بالحكم الذاتي  أوأكانت محتلة 

ضد االستعمار األجنبي، وبذلك يدخل في مفهومه األقلية  يكون لممارسة حق تقرير المصير أن  
 .التي هي جزء من شعب الدولة

حق تقرير  إلىشمل التعريف جميع جوانب حق تقرير المصير، حيث أشار ولقد  
المصير السياسي مما يعني حقها باختيار نظام الحكم وشكله، وحقها في تقرير مصيرها 

ثرواتها الطبيعية واستقاللها بالكيفية التي تريد،  ىي حقها في السيطرة علاالقتصادي مما يعن

                                                                                                                                                                              
صددر، المؤسسددة الوطنيددة للكتدداب، الجزائددر، عمددر إسددماعيل سددعد اهلل، تقريددر المصددير السياسددي للشددعوب فددي القددانون الدددولي المعا. د.(1)

 .41وص  65م، ص2546الطبعة األولى،  
، (التنظديم الددولي –دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكدر اإلسدالمي )محمد طلعت الغنيمي، األحكام العامة في قانون االمم . د.(2)

 .262م، ص1552منشأة المعارف في االسكندرية، الطبعة األولى، 
مة هي جماعة من النان، يستقرون علي ارن معينة، ويرتبطون بمصالح وأهداف و ايات مشتركة، وتستند على مقومات واحدة اال .(3)

 .من حيث األصل أو اللغة أو الدين أو التاريخ أو الثقافة
الدسدتوري والنظدام الدسدتوري رعد نداجي الجددة، النظريدة العامدة فدي القدانون . إحسان حميد المفرجي ود. كطران ز ير نعمة ود. د: راجع

 .32 -34م، ص1525القاهرة، الطبعة الرابعة،  -في العراق، شركة العاتك
فددي سدان فرانسيسدكو فددي ختدام مدؤتمر األمدم المتحدددة الخداص بنظدام الهيئددة  2542يونيدة /حزيدران 16وقدع ميثداق األمدم المتحدددة فدي  .(4)

 .م، ويعتبر النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية جزءًا متممًا للميثاق2542أكتوبر / تشرين األول 14الدولية وأصبح نافذًا في 
 .من ميثاق األمم المتحدة 22المادة االولى الفقرة الثانية والمادة  .(5)
 .14 -14حسين حنفى عمر، المرجع السابق، ص . نقاًل عن د .(6)
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والثقافي مما يعني حقها في تبني المذهب االجتماعي الذي وحقها بتقرير مصيرها االجتماعي 
 .(1)تريده واالحتفاظ بثقافتها وعادتها ولغتها

ية أي دون تدخل من ممارسة حق تقرير المصير بحر  إلىالتعريف يشير  الباحث أن   لير  
ي الفقرة ، إذ يعد مبدأ عدم التدخل من المبادئ التي تبناها ميثاق األمم المتحدة فلالدول األخر 

لين في هذا الميثاق ما يجيز لهمم المتحدة " :ىت علالسابعة من المادة الثانية منه، التي نص  
طار واجبتها الوطنية، ولين فيه ما يحمل إون الداخلية للدول التي تدخل في أن تتدخل في الشؤ 

المبدأ ال يخل  هذا أن   ىلنصوص هذا الميثاق عل طرح هذه المسائل لتسويتها وفقاً  علىاألعضاء 
 .، من ميثاق األمم المتحدة"الزجرية الواردة في الفصل السابعبتطبيق القواعد 

  

                                                             
 .145حسام أحمد محمد هنداول، المرجع السابق، ص. د .(1)
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 الفرع الثاني
 حق تقرير المصير مظاهر 

يتجسد حق تقرير المصير في مظهرين داخلي وخارجي، وكل مظهر منهما له  
 :النحو التالي ، وذلك علىخصائصه ومميزاته التي تؤكد مضمون هذا الحق

 حق تقرير المصير الداخلي: أوال

يحقق تنميته االقتصادية  يختار بحرية نظامه السياسي، وأن   يعني حق الشعب في أن   
 .(1)يحكم نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة له، بدون تدخل خارجي واالجتماعية والثقافية، وأن  

الحق بحكومة )مي س  والذي  ،إذ يمثل حق تقرير المصير الداخلي الجانب األكثر قدماً  
 ، تبعاً (2)أرن محددة الختيار مصيره السياسي ىبافتران الحق لشعب منظم عل( اطيةديمقر 

حزب واحد للسلطة،  أوالشعب الذي يفتقد للحكم الديمقراطي، بسبب احتكار العسكريين  ن  إلذلك ف
نفسها من  يكون من حقه تقرير مصيره، بتحرره من حكومة  ير ديمقراطية، كما تحرر الشعوب

 .(3)السلطة االستعمارية

يأمل بها كل شعب  ، التي يمكن أن  (4)هذا الحق يطرح مشكلة تعريف الديمقراطية وأن   
هذا الحق، يتمثل في الحق في انتخابات حرة وهو الحق الفردي الوحيد  وكل فرد، ويبدو أن  

 .(5)المعترف به في النصوص الدولية ويتعلق بشكل الحكومة

ت عليه العديد من حق االنتخابات واختيار الحكام من حقوق اإلنسان الذي نص  إذ يعد  
( 3ف -21م ) عالن العالمي لحقوق اإلنسان، فنصت عليه لمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اإلا

                                                             
، 1552وائدددل أحمدددد عدددالم، حمايدددة حقدددوق األقليدددات فدددي القدددانون الددددولي العدددام، دار النهضدددة العربيدددة، القددداهرة، الطبعدددة الثانيدددة، . د.(1)

 .262ص
هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة بأسيل يوسف، أطروحة دكتوراة منشورة، كليدة القدانون فدي استراسدبورر، فرنسدا، بيدت . د.(2)

 .346 -342ص م،1554الحكمة، 
، منشدأة المعدارف، اإلسدكندرية، الطبعدة الثانيدة، (مصدادره وتطبيقاتده الوطنيدة والدوليدة)محمد بشير الشافعي، قانون حقدوق اإلنسدان. د.(3)

 .224م، ص1554
) لديمقراطية الديمقراطية مصطلح يوناني مكون من كلمتين ديموز ومعناها الشعب، وكريتز ومعناها حكم أو سلطة، وبذلك فمعني ا .(4)

 . أي نظام الحكم الذي يستمد من الشعب أو  البيته( حكم أو سلطة الشعب
 .15م، ص2555بغداد، الطبعة األولى،  –علي  الب العاني، األنظمة السياسية، المكتبة القانونية . صالح جواد الكاظم ود. د: راجع 

 .344هييلين ترار، المرجع السابق، ص .(5)
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ة رادر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه اإلإن ارادة الشعب هي مصد" :ىمن اإلعالن عل
 أوقدم المساواة بين الجميع  ىأسان االقتراع السري وعل ىلبانتخابات نزيهه دولية تجري ع

 ."جراء مماثل يضمن حرية التصويتإي حسب أ

االنتخابات الحرة النزيهة، هي وسيلة الشعب لتقرير مصيره وحكم نفسه بنفسه،  ن  إهكذا ف 
 .(1)وضمان عدم وجود نظام حكم استبدادل، يهدد السلم واألمن الدوليين

يدخالن ( الفدرالي) كل من الحكم الذاتي والنظام االتحادي المركزي  ن  إفعن ذلك،  فضالً  
 .(2)ذان يقران لهقاليم ذات الهوية الخاصةضمن المفهوم الداخلي لحق تقرير المصير، والل  

 حق تقرير المصير الخارجي:اثانيً 

دول جميع موارده وثراوته، ووجوب احترام ال علىيعني استقالل الشعب وسيادته فهو  
 .(3)األخري الستقالله وسيادته

سلبي المتمثل  األولللمفهوم الخارجي لهذا الحق، طابعان  ، بأن  (4)ذهب البعن للقول 
يجابي إل، والثاني رادته، أي حق الشعب في االستقالإالتنازل بغير  أوبأن ال يكون محل مبادلة 

 أو لأما باالندماج مع دولة أخر بعها، والذي يمثل حق الشعب في االنفصال عن الدولة التي يت
 .لتكوين دولة مستقلة

 ةوب الخاضعة للوصاية و ير المتمتعالشع ىطاق تطبيق هذا المفهوم، يختصر علكان ن 
وهو ما أكده  ،(5)استقاللها بعد ىعلالتي لم تحصل  واألقاليم األخرلبالحكم الذاتي، وكل الشعوب 

بمنح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، ذي  قرار الجمعية العامة لهمم المتحدة، الخاص
 حق ىعل ، الذي نص  م1962ديسمبر /  األولكانون  14والمؤرخ في ( 15 -د) 1514الرقم 

تتخذ خطوات سريعة في نقل جميع  دارية أن  السلطات اإل علىير للشعوب كافة، و تقرير المص
                                                             

 . 122لشافعي، المرجع السابق، صمحمد بشير ا. د.(1)
محمد جبار كريدل القاضى، حق تقرير المصير دراسة مقارنة، مكتبة الهاشمى للكتاب الجامعى، العراق، بغداد، الطبعة األولى، . ا.(2)

 .14م، ص1526
 .262وائل أحمد عالم، المرجع السابق، ص. د.(3)
يميدة وآثارهدا فدي القدانون الددولى، أطروحدة دكتدوراة منشدورة، كليدة الحقدوق، جامعدة عدنان عبان موسي النقيب، تغيدر السديادة االقل. د.(4)

 .264م، ص2545عين شمن، 
 .23-21سيد إبراهيم الدسوقى، المرجع السابق، ص. د.(5)
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المشمولة بالوصاية،  واألقاليمتي، في الحكم الذا المتمتعةقاليم  ير شعوب األ إلىالسلطات 
لر بتها المعبرة عنها بحرية وبملء  االستقالل، وفقاً  ىقاليم التي لم تحصل بعد علوجميع األ

 .(1)ارادتها

هذا الفهم الضيق لحق تقرير المصير قد تغير بفعل األحداث التي جرت في  إال أن   
، خاصة بعد انهيار االتحاد السوفيتى المجتمع الدولي في عقد التسعينيات من القرن العشرين

 واالتحاد اليو سالفي، إذ رافق ذلك ظهور حركات تحرر ومجموعات قومية ودينية خاضت حروباً 
ضد حكوماتها، مما استوجب التدخل الدولي اإلنساني من أجل وضع حد لهذه الحروب 

خاصة، فبعضها للظروفها ا بحق تقرير المصير، وفقاً  والنزاعات، وأخذت األقليات تطالب
 أواالعتراف بحقوقها الثقافية والدينية واللغوية، عن طريق الحكم الذاتي  ىاقتصرت مطالبها، عل

اضل وحدتها وتن ىبين الدول التي تحافظ عل اوسطً  ، إذ اعتبرا حاًل (الفدرالي)االتحاد المركزي 
يقة مع الدول التي قاليم ذات الهوية الخاصة ولها روابط وثضد حكومات االنفصال، وبين األ

 .(2)تتبعها

  

                                                             
 .555 – 455م، ص2544محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى، . د.(1)
 .44حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص. د.(2)
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 الفرع الثالث
 جوانب حق تقرير المصير

هي الجانب السياسي والجانب االقتصادي والجانب  ،لحق تقرير المصير جوانب ثالثة 
من العهد الدولي  ىولمن المادة األ ىولاألالفقرة  هت عليالثقافي، وهو ما نص   –تماعي االج

، م1966هد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام للحقوق المدنية والسياسية، والع
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضي هذا الحق حرة في تقرير )إذ ذكرت 

 .(1)(مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

أما الجانب  ،ةوالثقافي –تصادية واالجتماعية عن الجوانب االقولكننا سنكتفي بالحديث 
 .تضمينه في مظاهر حق تقرير المصير السياسي فقد تم  

 الجانب االقتصادي لحق تقرير المصير: أوالً 

ذي يتعلق باالستقالل الجانب السياسي فحسب، ال حق تقرير المصير ال يقتصر عل إن   
يكون لكل شعب  ، أن  م، ولكنه يعني أيضاً الصعيد الدولي، وحرية اختيار شكل ونظام الحك ىعل

البعد االقتصادي لحق الشعب في  إلىشارة د أوضاعه االقتصادية، وقد جرت اإلالحق في تحدي
 /كانون الثاني 12في ( 653)تقرير مصيره في قرار الجمعية العامة لهمم المتحدة ذي الرقم 

من العناصر األساسية لحق تقرير الموارد الطبيعية  ىالسيادة عل ، الذي عد  م1952يناير 
 .(2)المصير

مواردها  ىحق الشعوب في السيادة عل ىدا علال العهدين، كانا قد أك  ك   كما أن   
قدم  ىتتمتع بها جميع الشعوب عل يجب أن  االقتصادية، كحق من حقوق اإلنسان الجماعية التي 

لجميع " :أنه ىمن كليهما عل ىلالفقرة الثانية من المادة األو  ت عليهالمساواة، وهو ما نص  
خالل إواتها ومواردها الطبيعية، دونما وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثر  الشعوب سعياً 

                                                             
 .244حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص. د.(1)
 .664م، ص1553صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، . د.(2)
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مبدأ المنفعة المتبادلة،  ىعاون االقتصادي الدولي القائم علالتزامات منبثقة عن مقتضيات الت بأي
 .(1)(ب من أسباب عيشهحال حرمان أي شع القانون الدولي، وال يجوز في أي وعن

قليمها، تعتبر من قواعد إا ومواردها الطبيعية الكامنة في ثرواته ىسيادة الدولة عل إن  إذ  
انحسار موجة االستعمار جعل الدول  ، لذا فإن  (2)القانون الدولي العام التي ال يجوز مخالفتها

حياتها  ىشراف الكامل علاإل ىمتيازات األجنبية وعدم قدرتها علالمستقلة حديثا، تدرك عبء اال
لم تتمتع الدول بسلطة  االقتصادية بسبب تلك االمتيازات، فال يمكن التعبير عن االستقالل، إن  

دارة ثرواتها، كما حدث في إفإنها تلجأ للتأميم، لكي تستقل ب، لذلك (3)توجيه أنشطتها االقتصادية
 .(4)م1962م، وكوبا 1956م، ومصر 1951إيران 

صير ه لين هناك ما يبرر إطالق لفظ حق تقرير الم، يري بأن  (5)من الفقه اً جانب إال أن   
تتمتع الشعوب  ير المستقلة  الموارد الطبيعية، إذ يكفي أن   ىاالقتصادي كمضمون للسيادة عل

مصير نتفت الحاجة للمطالية بحق تقرير الاحصلت عليه،  بحق تقرير المصير السياسي، فإن  
ميثاق األمم المتحدة قد  ذلك بالقول، إن   ىآخر يرد عل اً جانب إن  قابل ذلك فاالقتصادي، في م

حق تقرير المصير السياسي،  ىصير بشكل مطلق، دون قيد يقصره علحق تقرير الم ىعل نص  
ثرواتها ومواردها الطبيعية، وربطه بتحقيق  ىحق الشعوب في السيادة عل ىلنص علا ن  كما أ

عن وجود  فضالً  ،(6)يشمل جميع الشعوب لي، ورفاهية اإلنسان قصد منه أن  التنمية والتعاون الدو 
االستقالل السياسي، دون التخلص من التبعية االقتصادية يصبح  الشعوب، بأن   لاعتقاد سائد لد

 .لمضمونه وجوهره الحقيقي فاقداً 

                                                             
 .35محمد جبار كريدل القاضى، المرجع السابق، ص. ا.(1)
بدددون طبعددة ) الكويددت،  –وكالددة المطبوعددات ( دراسددة قانونيددة ) عمددر حسددن عدددن، اسددتغالل حقددول الددنفط الممتدددة عبددر الحدددود . د.(2)

 .25، ص(وتاريخ نشر
معا عبد القادر مصطفى ال زكريا، عولمة المنظمات االقتصادية الدولية وتأثيرها في األقطار النامية، رسالة ماجستير  ير منشورة،  .(3)

 .45م، ص1552جامعة الموصل،  –القانون  كلية
 .م، ص ه2541عبد الباري أحمد عبد الباري، التأميم وآثاره في القانون الدولي العام، مصر، الطبعة األولى، . د.(4)
 .45عبد البارل أحمد عبد الباري، المرجع السابق، ص . د.(5)
 .253حسين عمر حنفي، المرجع السابق، ص. د.(6)
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له،  لسياسي وداعم  الستقاللها ا ل  للدول مكم االستقالل االقتصادي بالنسبة تحقيق   فإن   إذاً  
ه وسيلة لتحرير ما تلجأ للتأميم، الذي وصف بأن   خاصة بالنسبة للدول المستقلة حديثا، التي  الباً 

 .(1)تحررت سياسياً  بعد أن   الدولة اقتصادياً 

 الثقافي لحق تقرير المصير -جتماعيالجانب اإل: اثانيً 

مع  ،تماعي بإرادتها الحرةجماعة قومية في اختيار النظام االج أويعني حق كل شعب  
، اذ ارتبط هذا المفهوم بقرار (2)غوياالحترام الكامل لعاداتها وتقاليدها وتراثها الثقافي والفكري والل  

الخاص بتصفية  1962لعام ( 15-د) 1514الجمعية العامة لهمم المتحدة ذي الرقم 
 .(3)االستعمار

، كاالستعمار االقتصادي، لخر عمار األشكال االستأخطر أن إذ يعد االستعمار الثقافي م
خير له شكله الظاهر للعيان المتمثل في استغالل ونهب الثروات، أما االستعمار الثقافي ن األأل

فهو استعمار خفي للعقل، وطمن للشخصية والهوية القومية والوطنية والدينية للشعوب 
 .(4)ومسخها

الدول واألمم  ىر ال يقتصر عللحق تقرير المصيهذا الجانب  عن أن   فضالً  وذلك
ن أعالن اليونسكو بشإليه إشار أ، وهو ما (5)قلياتب  ير المستقلة، بل يشمل كذلك األوالشعو 

ت الفقرة ذ نص  إ، م1978العرق والتحيز العرقي الذي اعتمد من قبل المؤتمر العام لليونسكو عام 
تكون لها هويتها الثقافية  ن  أالجماعات في حق كافة " :ىمن المادة الخامسة منه عل ىولاأل

 .(6)"طارين الوطني والدوليها داخل اإلالخاصة وفي تنمية حياتها الثقافية التي تميز 

                                                             
/ ، جامعدة الددول العربيدة (دراسة ألحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التي هي الددول العربيدة)افظ  انم، المسؤولية الدولية محمد ح. د.(1)

 .62، ص(بدون طبعة وتاريخ نشر)معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، 
 .254حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص . د.(2)
كتاب ثقافي دورل، مؤسسة عيبال للدراسات والنشدر، دمشدق، ( قضايا وشهادات)عمار إلى التحرر، في حلمى شعراول، من االست. د.(3)

 .62، ص2552العدد الرابع، خريف 
 52بو علي ياسين، نظرات ونظريات من التخلف الحضارل، ص. د.(4)
 .254حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص. د.(5)
، 2542فدي  35 –د 3225، 2565فدي  14 –د -1214ة بشأن حق تقرير المصير االجتمداعى قرار الجمعية العامة لهمم المتحد .(6)

 .2543في  14 –د  3244، 2524في  5 –د  442وقرار الجمعية العامة بشأن حق تقرير المصير الثقافي 
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 ى، بل المحافظة عللي قطع العالئق مع الثقافات االخر كما اليعني االستقالل الثقاف
 .(1)ثقافة البالد وتوجيها حسب ما تقتضيه مصلحة الشعوب

 الفرع الرابع
 لحق بتقرير المصيرصاحب ا

، والعهدين الدوليين (3)(55م ،(2)2ف 1م)الر م من اعتراف ميثاق األمم المتحدة  ىعل 
األمم أم الدول أم  في الجهة التي يقرر لها هذا الحقالفقه الدولي اختلف  بهذا الحق، إال أن  

 .الشعوب

ر، إذ عبر األمة هي صاحبة الحق في تقرير المصي القول، بأن   إلىذهب البعن  
م عن حق تقرير المصير 1893تومان جفرسون وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية عام 

وفي تغير هذا الشكل متى  ،للشكل الذي ترتأيه تحكم نفسها وفقاً  حق كل أمة في أن  " :هبأن  
 .(4)"أرادت

ذعن لها حق األمة الطبيعي في اختيار السلطة التي ت" :هبأن   (5)كذلك عرفه الفقه 
 ."بالسيادة

استخدام هذا الفريق لمصطلح األمة، وجعلها صاحبة الحق في تقرير  ويالحظ الباحث أن   
 ىت علمن الميثاق، التي نص   ىالفقرة الثانية من المادة األول ما تضمنتهل   المصير، جاء استناداً 

                                                             
 .44م، ص2542ة الثانية، أبو خلدون ساطع الحصرل، حول الوحدة العربية الثقافية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبع. د.(1)
إنماء العالقدات الوديدة بدين األمدم علدي أسدان احتدرام المبددأ الدذي يقضدي بالتسدوية فدي الحقدوق بدين الشدعوب والتي تنص علي القول .(2)

 .وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير األخرل المالئمة لتعزيز السلم العام
بدة فدي تهيئدة دواعدي االسدتقرار والرفاهيدة الضدروريين لقيدام عالقدات سدليمة وديدة بدين األمدم مؤسسدة علدي ر والتي تنص علدى أنده .(3)

تحقيدق  :يكدون لكدل منهدا تقريدر مصديرها، تعمدل األمدم المتحددة علدي وبدأن   ،احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقدوق بدين الشدعوب
تيسدير  -.تصدل لكدل فدرد والنهدون بعوامدل التطدور والتقددم االقتصدادي واالجتمداعيمستول أعلي للمعيشة وتدوفير أسدباب االسدتخدام الم

يشديع  أن   -.الحلول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمدور الثقافدة والتعلديم
تمييدز بسدبب الجدنن أو اللغدة أو الددين، وال تفريدق بدين الرجدال والنسداء، في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال 

 .ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعالً 
 .41حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص. د (4)
 .4م، ص 2514علي ماهر بيك، القانون الدولي العام، مطبعة االعتماد، القاهرة، الطبعة األولى، . د (5)
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لشعوب وحق تقرير أسان احترام مبدأ المساواة بين ا علىتنمية عالقة الصداقة بين األمم "
 ."التدابير لتوطيد السالم العام جميعالمصير، واتخاذ 

ن التاسع عشر، إذ في الحياة الدولية منذ مطلع القر  كان لفكرة األمة دور كبير ومهمكما  
 أسان األماني الوطنية، وفقاً  ىتنظيم المجتمع الدولي عل إلىتهدف  عدة محاوالتل كان الباعث

يمنح كل أمة تتوافر فيها خصائص معينة، كوحدة الجنن واللغة والتاريخ لمبدأ القوميات الذي 
 .(1)تؤلف دولة مستقلة في أن   طبيعياً  والثقافة والدين، حقاً 

 إلىطار اعترافهما للقوميات بالحق في تقرير المصير إأما لينين وستالين فقد ذهبا في  
هذا  ىلالشتراكية، ويؤخذ عللعامة نفصال، بشرط أال يتعارن، ذلك مع المصالح احقهما في اال
نصاف لربطه االعتراف للقوميات بهذا الحق بعدم تعارضه لمقتضيات العدل واإل اتهالرأي مجاف

مع المصالح العامة لالشتراكية، مما يترتب عليه حرمانها من هذا الحق في حال حدوث مثل هذا 
ل من المساواة بين الشعوب، عن تعارضه مع ميثاق األمم المتحدة الذي جع التعارن، فضالً 

 .(2)يكون لكل منها حق تقرير المصير أحد المبادئ التي يقوم عليها الميثاق وفي أن  

الدول هي  رأسهم كلسن، إن   ىوعل (3)القانون الدولي هوفي اتجاه آخر أكد بعن فق 
من  ىلب المنصوص عليها في المادة األو صاحبة الحق في تقرير المصير، إذ يعتبر لفظ الشعو 

أنصار هذا الرأي اختلفوا حول الدول التي تتمتع بحق تقرير  الميثاق، ال تعني  ير الدول إال أن  
االستقالل  ىستقالل أم تتمتع به سواء حصلت علاال ىصير، فهل تتمتع به بعد حصولها علالم

الدول،  ىبحصر تطبيق مبدأ تقرير المصير عل، ولصعوبة األخذ به انتقد هذا االتجاه، (4)أم ال
وال يمتد لغيرها من الشعوب واألمم التي قد تكون أكثر حاجة لالعتراف لها بهذا الحق من الدول، 

 .لما تتعرن له من ظلم واضطهاد

                                                             
 .355م، ص1555، القانون الدولي العام، وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، جامعة بغداد، الطبعة األولى، عصام العطية. د.(1)
م، ص 2544تونسي بن عامر، تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، الطبعة األولى، . د .(2)

216. 
 .144 – 143حمد هنداول، المرجع السابق، ص حسام أ/  مشار إليه لدل الدكتور

 .142حسام محمد أحمد هنداول، المرجع السابق، ص. د.(3)
 .44حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص . د.(4)
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الشعوب الخاضعة لالستعمار هي صاحبة الحق  أن   ىه يؤكد علأما االتجاه الثالث فإن   
الشعوب  ىب وقصرها علضيق لعبارة الشعو ، لتفسيره البتقرير المصير، وانتقد هذا االتجاه أيضاً 

ه ال يمكن تفسير نصوص ميثاق األمم المتحدة بهذا الشكل الخاضعة لالستعمار فحسب، ألن  
نما يجب أن    ير  أويطبق هذا الحق بالنسبة للشعوب كافة، سواء أكانت مستقلة  الضيق، وا 

 .(1)مستقلة

في تقرير المصير، فقيل بأن  وقد أثير خالف حول المقصود بالشعب الذي يملك الحق 
 :مصطلح الشعب المنصوص عليه في الميثاق، يحتمل أحد التفسيرين

يكون الميثاق قد قصد به الجماعات المهمة التي تكون شعب الدولة، التي تتميز  أن   .1
 .بعضها عن البعن اآلخر، بروابط مشتركة من وحدة الجنن والدين والعادات

كل األفراد اللذين يؤلفون شعب الدولة ويقطنون  إلىارة يكون الميثاق قد قصد اإلش أن   .2
 .(2)إقليمها وتربطهم بها رابطة الوالء، أي رعايا الدولة بغن النظر عن الروابط القومية

الشعب الذي يملك حق تقرير  وفي ظل التنظيم الدولي المعاصر، إن   ويرل الباحث أنه
الروابط العامة المشتركة من تاريخ ولغة وتقاليد  المصير، هم األفراد اللذين يرتبطون بمجموعة من

 ىحد ما عل إلىمصير ومستقبل واحد، وهذا المعني ينطبق  إلىوعادات مشتركة، ويتطلعون 
 .األقلية، لكون أفرادها يرتبطون فيما بينهم بأإلب الروابط المذكورة في هذا التعريف

تبناها الفقهاء صحيحة، وهو ما التي ( األمة، الدولة، الشعب)ومع ذلك تبدو مصطلحات  
أكدته العديد من المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق األمم المتحدة، والذي استخدم مصطلح 

بحقوق السيادة  تمتعها جميعاً  ىاستخدام متعمد ومقصود للتأكيد علاألمم والدول والشعوب، وهو 
 .(3)ي والثقافيوتقرير المصير السياسي واالقتصادي واالجتماع( االستقالل)

  
                                                             

عمدر سدعد اهلل إسدماعيل، تقريدر المصددير السياسدي للشدعوب فدي القدانون الدددولي المعاصدر، المؤسسدة الوطنيدة للكتداب، الجزائددر، . د .(1)
 .244 – 241م، ص 2546

 .42حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص /  مشار إليه لدل الدكتور 
 .262 – 264م، ص 1551صالح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، . د.(2)
 .124م، ص 2542الطبعة األولى،  إبراهيم أحمد شلبي، أصول التنظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت،. د.(3)

 .42حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص. وانظر د
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 المطلب الثاني
 حق تقرير المصير في ظل القانون الدولي

للرأي  وفقاً )م أصبح الحق في تقرير المصير 1945مع صدور ميثاق األمم المتحدة عام  
، ومن أنصار (1)فحسب مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ولم يعد مبدأ سياسياً ( الغالب من الفقه

ينادي به رجال  سياسياً  حق تقرير المصير ظل مبدًأ ، إذ يري أن  يالفقه المصر هذا االتجاه 
 .(2)السياسية، ولكنه بدأ يدخل في دائرة القانون الدولي بالنص عليه في ميثاق األمم المتحدة

به في  ومعترفاً  سياسياً  هذا المبدأ أصبح مبدًأ بأن  ( ليفين) (3)كما يعتقد الفقيه الروسي 
 .، بالنص عليه في ميثاق األمم المتحدةالقانون الدولي العام

ة لحق تقرير الفقه الدولي في تحديد الطبيعية القانونيو ه حدث اختالف بين الدول أن   لفنر  
تأكيده كمبدأ من المبادئ السياسية  ير  إلى األولذهب : اتجاهين ىالمصير، وانقسموا عل

عدة قانونية دولية ملزمة للدول والمنظمات االتجاه الثاني قاأما الملزمة للدول والمنظمات الدولية، 
 .(4)الدولية كافة

األمم المتحدة، التي كان لها الفضل في ذلك، يعود لمنظمة  ويتضح لنا مما تقدم، بأن   
مبدأ تقرير المصير، من خالل النص عليه في ميثاقها  ىأثر مهم في إضفاء الصفة القانونية عل

 .هاوفي العديد من القرارات الصادرة عن

 :الفروع التالية إلىتقسيم هذا المطلب  يتملذا س 

 .التطور التاريخي لحق تقرير المصير: األولالفرع 

 .حق تقرير المصير في ضوء القانون الدولي: الفرع الثاني

 مفاوم حركات التحرر والجماعات التي تتمتع بحق تقرير المصير: الفرع الثالث
                                                             

 .132صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص. د.(1)
دراسة نظرية التنظيم الدولي وألهم المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة )محمد حافظ  انم، المنظمات الدولية . د.(2)

 .223م، ص 2564الثالثة، 
، 2542، مطبعة دار السالم، الطبعة األولى، (دراسة مقارنة في الفقهين االشتراكي والرأسمالي)حكمت شبر، القانون الدولي العام . د.(3)

 .12ص
 .51حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص. د.(4)



                                                     

 44 

 األولالفرع 
 قرير المصيرالتطور التاريخي لحق ت 

ببعن الثورات الكبرل، ففي حرب االستقالل األمريكية  اارتبط مبدأ تقرير المصير تاريخيً 
، عندما رفضت البرجوازية الصاعدة وأصحاب المزارع دفع الضرائب ور بتها في م1776لعام 

مة، وقامت االستقالل والتخلص من السيطرة البرجوازية اإلنجليزية واستثمار العالم الجديد بحرية تا
ما يشير  م1776بالثورة التي انتهت بقيام الواليات المتحدة، وقد جاء في إعالن االستقالل لسنه 

المستعمرات المتحدة هي  أن  " :حيث جاء فيه ،إلى وجوب تحقيق مبدأ تقرير المصير السياسي
سياسية بينها كل عالقة  أن  من أي والء للعرش البريطاني، و  وأنها قد حلت نفسها ،حرة ومستقلة

 .(1)"وبين بريطانيا العظمى قد انقطعت

، حيث كان الهدف من الثورة القضاء م1789كما وارتبط المبدأ في الثورة الفرنسية سنة 
على استبداد الملوك وطغيانهم، منادية بحقوق اإلنسان والدفاع عن حريات الشعوب، وقد ظهر 

ر مصيرها في كتابات المؤلفين والناشرين من إلى حق الشعوب في تقري اكليً  أو اما يشير جزئيً 
السيادة خاصة بجميع الشعوب، وال  ن  أل"ارنو باسم اللجنة الدبلوماسية ، حيث قال ك(2)رجال الثورة
الحرية ولين لشعب حق إخضاع  يكون هناك اتحاد، إال بموجب عقد صريح يتم بملء يمكن أن  
مهما  يءكل ش ن  من هذا الشعب، ذلك ألواضح  ار إلى قوانين عامة مشتركة دون رضخآشعب 

 ليعتد ألكبر الشعوب، ولين ألحد أن  في الحق  فهو سيد شؤونه في بلده ومساوٍ  ،اكان صغيرً 
 .(3)"يستعبده أوعلى استقالله ولين ألحد له سلطان عليه 

                                                             
 .236م، ص2545القتصادي، فلسطين، د أحمد عمر، حق تقرير المصير اإلقتصادي للشعب الفلسطيني، مجلة صامد ا.(1)
وكان هنداك العديدد مدن النصدوص التدي أشدارت إلدى حدق الشدعوب واألمدم فدي تقريدر مصديرها، كمدا وظهدر مفهدوم جديدد لمبددأ تقريدر  .(2)

تصدر صدبح اهتمامهدا فدي الديمقراطيدة وهمدش المبددأ واقأالمصير خالل الثورة التي حاربت من اجل التوصل إلى حكم ديمقراطي، والتي 
ومما تجدر . علي حق الشعوب الخاضعة للسيطرة األجنبية في تقرير مصيرها ولين علي الشعوب المستقلة في تقرير شكل الحكم لديها

كل اإلشارة إليه أن مفهوم مبدأ تقرير المصير في الثورة األمريكية لم يكن مرتبًطا بمبدأ القوميات، بينما ظهر في الثورة الفرنسية تحت ش
 .ومياتمبدأ الق

 .12م، ص1551د عبد الغني عماد، المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير، مجلة المستقبل العربي، .(3)
، 2خلددف زامدددل حسدددين السددداعدي، الحقدددوق الثابتدددة للشدددعب الفلسدددطيني فدددي العدددودة وتقريدددر المصدددير، مطبعدددة الفدددرات، بغدددداد، الطبعدددة. د

 .262م، ص2546
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هذا المبدأ، عندما أرادت دول التحالف  إلىعن إشارة الرئين األمريكي جيمن مونرو  فضالً 
 2ستعادة مستعمراتها األمريكية الثائرة، فحرر رسالته الشهيرة في سبانيا الإ، مساعدة (1)قدنالم

 ىلواليات المتحدة تعد من الخطر علا إن  "والتي جاء فيها،  م1823ديسمبر /  األولكانون 
أي جزء من  ىوروبية لبسط منهاجها في الحكم علالسالم واألمن فيها محاولة من جانب الدول األ

ن  إن  "، وأضاف "أراضي أمريكا القارة األمريكية تحتفظ بمركزها الحر المستقل الذي كسبته، وا 
، فكان لتصريح مونرو الرافن لتدخل (2)"لالستعمار األوروبي أراضيها لن تعتبر بعد اآلن محالً 

ات استعمارها، األثر الكبير في توجيه العالق أوالدول األوروبية في شؤون الدول األمريكية 
 .(3)الدولية بين القارتين األمريكية واألوروبية

وظهر  ،أكتوبر االشتراكية من المبدأ إنها تمسكت به منذ أيامها األولى ةموقف ثور وكان 
مهمة مفهوم مبدأ  د فيه أن  ، الذي أك  م1917ذلك في إعالن حقوق شعوب روسيا الصادر عام 

مية لدل كل شعب والمساواة التامة في حق تقرير المصير تنحصر في احترام الخصائص القو 
وقد .الحقوق بين األمم وأيضا تحقيق البروليتارية الذي يرتكز على تضامن كافه العمال في العالم

حق األمم  إن  " لخص توز محمدوف المفهوم النهائي للمبدأ في الثورة االشتراكية في قوله 
مين ألحاصل األخير إحدل وسائل تهو في ا،والشعوب في تقرير المصير بالنسبة للماركسية

بقية للنان الكادحين ه بعبارة أخرل اشترط بالمصالح الطن  إ ،يلهتقرير المصير للطبقة الشغ
 (4)."لذين يعانون من كثرة األعباءوالعاملين ا

أال مع اندالع  اولكن لم يظهر حق الشعوب في تقرير المصير بصوره مؤثرة عالميً 
وكان  ،استراتيجية كبيرة ةأهمي اذ خالل الحرب عامالً  صبح المبدأ أث حي ،الحرب العالمية األولى

نه إذا تم تطبيق المبدأ سيكون هناك انفجار يمتد إلى أقاليم أو  ،أدرك ذلك ن  األلمان هم أول م  
                                                             

نكلتدرا وفرنسدا، بهددف إدارة شدؤون 2422هو التحالف الذي أبرم عام : قدنالتحالف الم.(1) م، بين قيسر روسيا وملوك النمسا وبروسديا وا 
أوروبا، والتدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ علي السلم فيها، إذ استطاعت تحدت هدذه الذريعدة أن  تمندع التغيدرات الدسدتورية فدي كدل مدن 

سبانيا ع2412نابلولي عام  ، إذ كان سائدًا خالل تلك الفترة في أوروبا سياسة التدخل ضدد الشدعوب 2416، والبرتغال عام 2413ام ، وا 
 .الضطهاد فكرة تقرير الشعوب لمصيرها وانتخاب الحكومة التي ير ب فيها

م، 2531لطبعة األولدى، سامي الميداني، مطبعة بابيل إخوان، دمشق، ا. لوين لوفر، موجز في الحقوق الدولية العامة، ترجمة د: راجع
 .62-25ص

 .245علي ماهر بيك، المرجع السابق، ص. د.(2)
 .145عصام العطية، المرجع السابق، ص. د.(3)
م، 1552-21-3ليددددددددث زيدددددددددان، حددددددددق الشدددددددددعب الفلسددددددددطيني فددددددددي تقريدددددددددر المصددددددددير، مجلددددددددة دنيدددددددددا الددددددددوطن، تدددددددداريخ النشدددددددددر . ا.(4)
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مبراطوريات حلفائها ةلمانياأل ةمبراطوريقاليم اإلأاإلمبراطورية البريطانية بعكن  وفي المقابل  ،وا 
على القوميات التي تتآلف منها االمبراطورية الروسية  ةاء مترددين في الدعوة إليه خشيلفكان الح

 ،وخالل الحرب العالمية األولى انضمت الواليات المتحدة إلى الحلفاء .هذه العقبة اختفت أن   إال
حيث كان  ،شد المؤيدين لهذا الحقأريكي حينذاك ويلسون الذي كان من وكان موقف الرئين األم

وكان أهمها ما صدر عنه في خطابه التاريخي سنه  ،له العديد من الخطب في هذا الشأن
الذي ضم مبادئه األربعة عشر التي أشار في مبدئها األخير بوجوب إنشاء جمعية أمم  1918

 إال ،لوضع القواعد الكفيلة بضمان االستقالل السياسي وسالمة أراضى جميع البالد على السواء
  .(1)كمبدأ سياسي إالرير المصير لم يستقر مبدأ تق ن  أ

تمارن  اإلطار الذي ينبغي أن   نزلةيكون بم ة والذي كان يفترن أن  وفي عهد العصب
فيه بل على العكن فقد  صير مكاناً لم يجد حق تقرير الم ،خالله العالقات الدولية بعد الحرب

م إرادتها والذي أدل تطبيقه نشأ ذلك العهد نظام االنتداب الذي فرن على بعن الشعوب ر أ
ولم تتضمن أي من مواده ما  ،ميثاق العصبة خال من كل التعهدات ووجد أن   ،إلى أسوأ النتائج
 .(3)23المادة  ، وأيضاً (2)سول بعن التلميحات في المادة العاشرة ،يشير إلى المبدأ

ف كل من من طر  م1942أب  14وخالل الحرب العالمية الثانية ورد إعالن مشترك في 
الرئين األمريكي روزفلت ورئين وزراء بريطانيا ونستون تشرتشل، وقد حددت فيه بعن القواعد 

                                                             
كثدر المددافعين عدن حدق تقريدر المصدير، ولكدن بعدد انتهداء الحدرب وانتصدارهم وحدان موعدد أصبحوا من أالحلفاء  يظهر مما سبق أن   (1)

بالتزاماتهم ووعودهم للشعوب، التي كانت خاضعة إلمبراطوريات دول المحور تنكروا في مفاوضات الصلح لوعودهم، وتم تطبيق  ئهمإيفا
يدر المصدير علدي الشددعوب األوروبيدة التددي كاندت خاضددعة للددول المهزومدة كالنسدما، واسدتثنت مندده شدعوب الشدرق وأفريقيدا التددي حدق تقر 

ذلددك إعطددائهم معنددى آخدر لحددق تقريددر المصددير بحيددث يضدمن لهددم الحفدداظ علددي مصددالحهم  وضدعت تحددت نظددام االنتددداب، وكدان سددبب  
  .المستعمراتاالقتصادية والسياسية واالستراتيجية في هذه 

 .21عبد الغني عماد، المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير، المرجع السابق، ص / مشار إليه لدي الدكتور

 .والتي تتحدث عن احترام سالمة أقاليم أعضاء العصبة ولين عن الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية واألجنبية .(2)
ي التعهد باستخالص المساواة في المعاملة بين جميع السكان الذين يقطنون األراضي المستعمرة والنظر في صالح التي اقتصرت عل .(3)

 . تطوير هذه الشعوب
 .236أحمد عمر، حق تقرير المصير االقتصادي للشعب الفلسطيني، المرجع السابق، ص/ مشار إليه لدل الدكتور 
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فضل، وقد أطلق أالتي يمكن على أساسها بناء عالم العامة األساسية للسياسة الوطنية لبلديهما و 
 .(1)على هذه الوثيقة اسم ميثاق األطلسي

رير المصير في هذه األحداث التاريخية والفترات مفهوم مبدأ تق ما أريد التوصل إليه أن  
نما ظل محصورً  ،لم يستقر كمبدأ قانوني ملزم يتمتع بالحماية ،الزمنية التي ذكرتها  اومرتبطً  اوا 

الحماية لهذا المبدأ كانت القانون الداخلي ودستور  بمعنى أن   ،بالممارسة داخل الدولة الواحدة
 .الدولة

  

                                                             
حدق كدل الشدعوب فدي اختيدار شدكل الحكومدة التدي يريددون ) والثالدث علدي مبددأ تقريدر المصدير  وقد أشار الميثاق فدي مبدأيده الثداني .(1)

وكان هناك  مون في نصوص الميثاق بحيث لم يبين إذا كان هذا الحق سديطبق علدي أوروبدا فقدط أو العدالم بأسدره، ( العيش في ظلها
 .ال يقصد به إال الشعوب األوروبية التي وقعت تحت النازيةوظهر الحقا بناًء علي ما صرح به تشرتشل نفسه أن الميثاق األطلسي 

وتطبيقها في األراضي الفلسطينية  2546عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام / مشار إليه لدل الدكتور 
 .342م، جامعة األزهر، ص1555المحتلة، جامعة األزهر، فلسطين، 
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 الفرع الثاني
 المصير في ضوء قواعد القانون الدولي حق تقرير

أن نستسقي ذلك من  د  حتى يتسنى لنا دراسة حق تقرير المصير في ضوء القانون الدولي الب  

 .خالل ميثاق األمم المتحدة والمواثيق الدولية والطبيعة القانونية لحق تقرير المصير

 :حق الشعوب في تقرير المصير في ميثاق األمم المتحدة: أوالً 

، ومن املزمً  اصبح مبدأ تقرير المصير مبدأ قانونيً أ م1945مع قيام األمم المتحدة عام         
القواعد القانونية اآلمره، فبعد اندالع الحرب العالمية الثانية وما القاه العالم من أهوال، والتفكير 

ته وأمنه فيما في إنشاء منظمة األمم المتحدة بهدف تنظيم حياة المجتمع الدولي وضمان سالم
من الشرعية، واالجتماعات التمهيدية لمؤتمر  اكبيرً  ابعد الحرب، قد أضفى على المبدأ قدرً 

دامبرتون اكن لم تشر لحق تقرير المصير، ولكن ميثاق األمم المتحدة الذي انتهى إلى صيا ته 
وكان  لحق الشعوب في تقرير المصير، اصريحً  اتضمن نصً  م1945في مؤتمر سان فرانسيسكو 

الميثاق على  ذلك بفضل التعديالت التي اقترحها الوفد السوفيتي على المؤتمر، وبذلك فقد نص  
 .(1)حق تقرير المصير بشكل  واضح وصريح

الصراع حول تفسير مبدأ تقرير المصير قد بلغ ذروته بين القول االستعمارية  إن            
منح الشعوب  ير المستقلة استقاللها، فقد جهد ما في شأن والقول المناهضة لالستعمار ال سي  

ذهب بعضهم  ضعاف أهميته إلى حد أن  ا  ية للتهوين من شأن هذا المبدأ، و ممثلو الدول االستعمار 
تطلب الجمعية العامة من لجنة  إلى إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدولي، وهذا أدل إلى أن  

وضع توصيات حول اآلليات التي يمكن  م1952الصادر في (  421)حقوق اإلنسان في القرار 
                                                             

والتي جداء فيهدا أن أحدد مقاصدد األمدم المتحددة ( المقاصد والمبادئ  -:الفصل األول ) ره الثانية من المادة األولى في الفق فقد نص. (1)
والمدادة الخامسدة " إنماء العالقات الودية بين األمم علي أسان احترام مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقهدا فدي تقريدر المصدير " هو 

ر بدة فدي تهيئدة دواعدي االسدتقرار والرفاهيدة " والتدي جداء فيهدا ( تعاون االقتصادي واالجتمداعي الددولي ال -:الفصل التاسع ) والخمسين 
مددن " الشددعوب فددي الحقددوق وحقهددا فددي تقريددر المصددير تسدداويالضددروري لقيددام عالقددات سددلمية وديددة بددين األمددم علددي أسددان احتددرام مبدددأ 

األسددان الدذي يجددب أن تدنهن عليدده العالقدات الوديددة بدين الدددول، كمددا  تجعدالن حددق الشدعوب فددي تقريدر المصددير تينالواضدح أن المدداد
الميثداق بدذكر المبددأ فدي  لدم يكتدف  و  .لوتؤسسان الرابطة بين العالقات الودية والتعاون الدولي من جهة واحترام هذا الحق مدن جهدة أخدر 

. من الميثاق 11و  8والتعاون بين الدول لتحقيق المادتين  اللتان أكدتا علي االلتزام(  12، 2) المادتين السابقتين، بل دعمته المادتان 
ل حداًل وسدًطا بدين مواقدف الددول االشدتراكية ودول العدالم نده شدك  أالميثاق اعتبر مبدأ تقريدر المصدير مدن مبادئده األساسدية، و  ن  إوبالتالي ف

 .إلزالته لمنظمة أدواراً الثالث وبين المواقف الغربية، إضافة إلى نبذ االستعمار في الميثاق الذي لعبت ا
 .831أحمد عمر، حق تقرير المصير االقتصادي للشعب الفلسطيني، المرجع السابق، ص / مشار إليه لدل الدكتور 

. 
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الصادر (  545)العمل بها لتحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما ونصت في قرارها رقم 
على ضرورة تضمين االتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واألخرل الخاصة  م1952في 

شعوب حقها في تقرير المصير، إضافة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية مادة تكفل لل
والذي اعتبرت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير  1952الصادر في عام (  637)إلى قرارها رقم 

يعمل كل عضو في األمم  وعلى أن   ،مصيرها كشرط ضروري للتمتع بالحقوق األساسية جميعها
 .(1)المتحدة على الحفاظ واحترام حق تقرير المصير للدول األخرل

الصادر في (  15 –د ) 1514برز هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم أمن  ولعل          
وهو الذي يعد ( إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة)والمعنون  م1962ديسمبر 

في تطوير المفهوم وفي إدانة االستعمار بجميع  أحد أهم إسهامات األمم المتحدة األبلغ أثراً 
لجميع الشعوب الحق في "الجمعية العامة تعلن  ه والتعجيل بتصفيته، حيث جاء فيه أن  أشكال

تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى  تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن  
 .(2)"تحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

حقوق اإلنسان التابعة للجمعية ويرل الباحث أن ميثاق األمم المتحدة وقرارات لجنة  
 .حق تقرير الشعوب لمصيرها، وهي قرارات ملزمةالعامة لهمم المتحدة تركز على 

 حق الشعوب في تقرير المصير في المواثيق الدولية: اثانيً 

تبلور المضمون التعاقدي القانوني لمبدأ تقرير المصير بصورة أكثر دقه مع اتخاذ هذا         
هدين الدوليين حول حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية المبدأ في الع
، فقد جاء في المادة األولى المشتركة لهذين العهدين، في الفقرة األولى م1966والثقافية لعام 
ية تقرير تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حر " :والثالثة منها
تقوم الدول األطراف في "، "ا االقتصادي واالجتماعي والثقافيمين نمائهأسي وحرية تمركزها السيا

                                                             
 .235أحمد عمر، حق تقرير المصير االقتصادي للشعب الفلسطيني، المرجع السابق، ص.د.(1)
  .346عبد الرحمن أبو النصر، المرجع السابق، ص. د.(2)

نه يمثل ر بات ومعتقدات جميع أعضاء األمدم المتحددة أدول عن التصويت وهذا يدل علي  8دولة وامتناع  80وقد صوتت لهذا القرار 
وهذا يجعله حق قانوني ملزم، وتتالت بعد ذلك القرارات التي استمرت التأكيد علي هذا الحق وعلدي ضدرورة وجدود تعداون وعالقدات وديدة 

واسدتقالل الشدعوب وشدرعية نضدالها بكدل الوسدائل المتاحدة والمنسدجمة مدع ميثداق األمدم المتحددة وذلدك فدي القدرار بين الدول وعلدي حريدة 
 .إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول)المعنون  8810تشرين ثاني  20الصادر في (  2221)
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العهدين، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم  ير المتمتعة بالحكم الذاتي 
كام ألح اواألقاليم المشمولة بالوصاية، بتعزيز تحقيق حق تقرير المصير وباحترام هذا الحق وفقً 

إعالن  :مثل ،في وثائق دوليه أخرل اوقد القى مبدأ تقرير المصير مكانً : ميثاق األمم المتحدة
لمؤتمر األمن والتعاون في أوروبا  ةميتاووثيقة هلسنكي الخ ،م1972مبادئ القانون الدولي لعام 

 ، التي أخذت بعين االعتبار خصائص تطور تقرير المصير للشعوب األوروبية،م1975لعام 
حيث يؤكد البند الثامن منها على مبدأ المساواة بين الشعوب وحقها في التصرف بمصيرها ولين 
مبدأ تقرير المصير للشعوب واألمم، فالدول المشاركة في المؤتمر تعترف بحق الشعوب كافة في 

تصرف بمصيرها، وبالتالي تملك من مبدأ المساواة وحق الشعوب في ال تقرير المصير، انطالقاً 
تقرير وضعها السياسي الخارجي ( ظروف الحرية التامة والكاملة)الحق في  الشعوب دائماً  ميعج

 .(1)والداخلي دون أي تدخل خارجي

الحق في تقرير المصير يعد اليوم أحد المبادئ  الباحث أنه يمكن القول أن   لوير  
قوق األساسية يستند إليها التنظيم الدولي المعاصر، كما أصبح من الح التياألساسية 

، إذ بدون هذا الحق ال للكافة الحقوق اإلنسانية األخر  األولللشعوب، فهو الشرط األساسي 
تقرير  نقول أن   نا نستطيع اليوم أن  تمارن حريتها، ولعل   يمكن للجماعات وال لهفراد أن  

القانوني  مرتبة الحق إلىبجهود األمم المتحدة المخلصة والمواثيق الدولية، قد وصل  المصير
ميثاق األمم المتحدة، وقرارات جمعيتها العامة، والمواثيق الدولية  إلىالدولي الذي يستند 

ة في هذا الحق خالل ما يزيد عن الالممارسة العملية الفع   إلىالعديدة التي تبنتها، باإلضافة 
 .من عمر األمم المتحدة عاماً  (52)

 تقرير مصيرهاونية لحق الشعوب في الطبيعة القان :اثالثً 

لقد كان حق تقرير المصير في عهد العصبة وما بين الحربين العالميتين مجرد مبدأ  
فقهي وسياسي ذا إلزام أدبي ومعنوي، تم وضعه إلنهاء أوضاع استعمارية ولترتيب أوضاع 

 أوإقليمية ناشئة عن ظروف دولية، ولم يكن له أي محتول قانوني سول في المعاهدات الثنائية 
ماعية التي نص عليه فيها، حيث أكسب محتول قانوني نتيجة االتفاق، كالمعاهدة التي وقعها الج

                                                             
 .226م، ص2554لية إلعادة تكرار حق الشعوب واألمم في تقرير المصير، مجلة األسرار، ديب عكاوي، اآلفاق القانونية الدو . د.(1)
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يران م1921االتحاد السوفيتي عام  ولكن بعد النص عليه صراحة كما  (1)مع كل من أفغانستان وا 
ق في ميثاق األمم المتحدة وفي العديد من قرارات األمم المتحدة والمواثيق والوثائ أشرنا سابقاً 

الدولية بدأت التساؤالت والمناقشات الفقهية الواسعة حول طبيعته القانونية ومدل إلزاميته وقد 
نية الملزمة على تقرير إلضفاء صفة الحق والطبيعة القانو  امناقضً  وقف الفقه الغربي موقفاً 

 .(2) اً ملزم قانونياً  خر من الفقه إلى اعتباره حقاً تجه الجانب اآلاالمصير، و 

كان ( 55-1) المادتين حجية االتجاه الغربي اعتمدت على أن   ويقول فقهاء القانون أن           
وال التزامات  اً قانوني اً يشوبها الغمون وعدم الدقة والتحديد بحيث ال يمكنها أن تضع نظام

نما إصدار  أن   قانونية، وأيضاً  الجمعية العامة لين من اختصاصها إصدار قرارات ملزمة وا 
بإجماع الدول األعضاء عند  ة لم تحظقرارات الجمعي ات  ير ملزمة، إضافة إلدى أن  توصي

التصويت، ولكن التطورات التي أعقبت قيام األمم المتحدة بدورها في تصفية االستعمار، وبروز 
دور دول المعسكر االشتراكي والدول اآلسيوية واألفريقية على صعيد المجتمع والتنظيم الدوليين، 

                                                             

د 8828فبراير  21في . (1) ت علدي تبدادل التمثيدل الدبلوماسدي بدين البلددين، عقدت كدل مدن أفغانسدتان وروسديا معاهددة الصدداقة، ونص 
زل، ثدم منحدة سدنوية تقددمها روسديا تقددر بمليدون روبدل ذهبدي، وفتح القنصليات بكل من حيرات، وميمينا ومدزار الشدريف وكانددهار وجدان

صددمة  نزلدةكاندت هدذه المعاهددة بم. وتقديم الذخيرة إلى أفغانستان، وتأسين الخط التلغرافي مدا بدين كدوش، وهيدرات، وكانددهار، وكدابول
إلدى العواصدم األوربيدة لطلدب االعتدراف أكددت علدي اسدتقالل أفغانسدتان، فأضدحت البعثدات األفغانيدة ترسدل  لبريطانيا، خصوصا بعد أن  

وفي أثناء زيارة البعثة األفغانية إلى لندن أصرت علي أن تفاون وزارة الشؤون . بها، ثم جلب الفتيين األجانب وتأسين عالقات تجارية
ة فددي الشدؤون الخارجيددة مددن كاتدب الدولد ولقدي المبعوثددون األفغدانيون معاملدة فظددة خصوصداً . مدن مكتدب الهنددد الخارجيدة البريطانيدة بدددالً 
لم يلبث أمان اهلل أن أعاد النظر في عالقته مع روسيا البلشفية  حيث أذعنت بعن الدول في آسيا الوسطى . البريطانية اللورد كيرزون

ريطانيدا وعقدد معهدا معاهددة جديددة أكددت فيهدا ب م8828ندوفمبر  22لزحفها، إذ ذاك بدأ يميل إلى بريطانيا، فاسدتقبل بعثدة بريطانيدة فدي 
 للمدرة الثانيدة علددي اسدتقالل أفغانسددتان التدام، واعترفددت بالحددود القائمددة، وتدم بينهمددا التبدادل الدبلوماسددي والقنصدلي، ثددم منحدت أفغانسددتان

اهلل، وألحدت بريطانيدا علدي أمدان . تسهيالت جمركية بالهند، وتم التعاون بين البلدين لتحقيق السلم في المناطق القبلية القريبة من الحددود
فوافق علي عدم السماح للسوفيات بإنشاء قنصليات في كل من جانزي وكاندهار الواقعتين علدي الحددود الهنديدة، وتقدرر توقيدع المعاهددة 

 .باسم الحكومة البريطانية ال باسم حكومة الهند مع موافقة بريطانيا علي أن تتوجه إليه باسم صاحب الجاللة
ه الفقه الغربي الذي ينكر علي مبدأ حق تقرير المصير الصفة القانونية وبالتالي اإللزامية له ويعتبره لين االتجاه الرافن والذي يمثل .(2)

الذي يرل أن هذا الحدق لدم تكدن لده أهميدة علدي " جيرين"نبيل فحسب، ومن بين هؤالء علي سبيل المثال الكاتب  اً أخالقي اً إال مبدأ سياسي
نمددا تسددوية ادعدداءات الدددول االسددتعمارية المسددرح الدددولي إلددى بعددد إعددالن نقدداط  ولسددون األربعددة عشددر والتددي لددم يقصددد بهددا االسددتقالل وا 

المبدددأ مجددرد إعددالن يفتقددر للقيمددة القانونيددة وال يجددب أن يرقددى ليصددبح أحددد مبددادئ القددانون  أن  بخصددوص األقدداليم مددع حقددوق سددكانها، و 
نده ينطدوي علدي بدذور صدراع ودمدار للدولدة أعلدي  ه نظدري وكداذب، مؤكدداً هدذا المبددأ بأند" سسبير"كما ويصف األستاذ الفرنسي . الدولي

ولهمة، ويختصر نطاقه إلى حدود ضيقة للغاية ويتشدد في مراعاة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتأكد منظمة األمم المتحدة قبدل 
 .كل شيء من تحقيقها

صدير، الطبيعدة القانونيدة الدوليدة لحدق الشدعب الفلسدطيني فدي تقريددر مشدار إليده لددل، ليدث زيددان، حدق الشدعب الفلسدطيني فدي تقريددر الم
: م، بحددددددددددددث منشددددددددددددور علددددددددددددى موقددددددددددددع دنيددددددددددددا الددددددددددددوطن، للمراجعددددددددددددة علددددددددددددى الددددددددددددرابط التددددددددددددالي 1552المصددددددددددددير، تدددددددددددداريخ النشددددددددددددر 

https://pulpit.alwatanvoice.com . م11/25/1524تم الدخول إلى الموقع بتاريخ. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/
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 يقر بأن   هلم يكن في مجموع إن  معظمه  إلى تغير المواقف بحيث أضحى الفقه الدولي فيأدل 
سمة العمومية والجانب السياسي له ال تزيالن عنه  أن  و  ،رير المصير هو حق قانوني ملزمتق

بعن الفقه قد وصل إلى حد القول بأنه أهم مبدأ معترف به في القانون  محتواه القانوني، بل أن  
  .(1)لي المعاصرالدو 

مم المتحدة في ميثاق األ ومن وجهة نظر الباحث وكما سبق وأشرنا إلى أن             
متعددة  ةلية شرعيالميثاق معاهدة دو  على حق تقرير المصير، وبما أن   قد نص  ( 55و1)المادتين

 أوية األطراف، فهذا يضفي على األحكام الخاصة بحق تقرير المصير سمة القواعد التعاهد
  .االتفاقية الدولية ومن ثم تكتسب هذه األحكام إلزامية قانونية في مواجهة الدول

  

                                                             
 .216بن عامر التونسي، تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية، المرجع السابق، ص. د.(1)



                                                     

 54 

 الفرع الثالث
 مفاوم حركات التحرر والجماعات التي تتمتع بحق تقرير المصير 

اعات التي تتمتع بهذا الحق، إذ في تحديد الجم مهماً  لجوهر حق تقرير المصير، دوراً  إن   
يكون لها الحق في  ثل إعطاء الشعوب التي تقع تحت اإلحتالل والظلم أن  بمضمونه يتم إن  

 .ممارسة حق تقرير المصير

فيما  ادوليً  اإثر انهيار االتحاد السوفيتي واالتحاد اليو سالفي، تطورً  ولقد شهد العالم على 
لفترة نسان بصورة عامة، وبحق تقرير المصير بصورة خاصة، ولقد شهدت تلك ايتعلق بحقوق اإل

عن ظهور اتجاه لدي  صراعات بين الدول والشعوب بسبب المطالبة بحق تقرير المصير، فضالً 
الدول والمنظمات الدولية وفقهاء القانون الدولي يقر للشعوب الحق في تقرير مصيرها بما فيه 

 .(1)االنفصال في حال تعرن حقوقها وحرياتها األساسية النتهاكات خطيرة

ي مضامين حركات التحرر، يستوجب البحث في مفهوم حركات االستدالل عل إن  
 .هي الجماعات التي تتمتع تقرير المصير ن  التحرر، وم  

 مفاوم حركات التحرر: أوالً 

 من الصعب وضع تعريف جامع لمفهوم حركات التحرر الوطني،  ير أن   هيبدو أن  
ال عمأهب إلى القول بأن ذ (2)الفقه المصري بعن الفقهاء سعى في هذا المجال  حيث إن  

تقوم بها عناصر وطنية من  ير أفراد  التيعمليات القتال " :المقاومة الشعبية المسلحة هي
القومية ضد قول أجنبية سواء كانت  أوالقوات المسلحة النظامية دفاًعا عن المصالح الوطنية 

كانت  أوواقعية،  أوتلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية 
من قواعد  أوتعمل بناًء على مبادرتها الخاصة، وسواء باشرت هذا النشاط فوق اإلقليم الوطني 

 ."خارج هذا اإلقليم

                                                             
 .44محمد جبار كريدل القاضي، المرجع السابق، ص.ا.(1)
-45م، ص2546صالح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى، . د.(2)

42. 
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من الفقهاء من وضع عناصر معينة مميزة لحركات التحرر الوطني عن  يرها من   ير أن  
 .(1)ومن هذه العناصر ،اإلرهابية أوالحركات االنفصالية 

 .التحرر  الهدف من حركات التحرير الوطني هو تحقيق أن   .1
تباشر عملياتها العسكرية  الخارجية التي تسمح للحركات أن   أووجود األراضي الداخلية  .2

 .توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها اإلدارية والتعليمية والعسكرية بمعنى أن  
دعًما وتأييًدا واسًعا من  أن يتعاطف الشعب مع حركات التحرير والمقاومة وتلقى .3

 .المواطنين
تتسم أهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتالءم مع المصلحة  يجب أن    .4

الوطنية العليا، وهو ما يميز حركات التحرير عن األعمال التي تستهدف مصلحة خاصة 
 فرن أوتتناحر للسيطرة على السلطة،  أوتتنافن  أولبعن الفئات من المواطنين، 

وقد أباح ، جزء من الدولة أوالحرب من أجل انفصال إقليم معين  أوفلسفة معينة، 
حتالل، الوسائل الممكنه إلنهاك قوات اال القانون الدولي لرجال المقاومة اللجوء إلى كل

 تكون المقاومة مدنية ال ومنها بطبيعة الحال الحق في استخدام العنف كما يمكن أن  
 .عسكرية

قرير المصير ال ينطوي على الجانب السياسي فقط بل يشمل الجانب حق ت إن  لذلك 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي، ولكن إذا أخذناه بالمفهوم الضيق فهو يعني إقامة دولة مستقلة 

ه يعبر عن الجانب السياسي لهذا الحق المتمثل في حق الشعوب الواقعة تحت ذات سيادة أي أن  
مفهوم حق تقرير  ووفًقا لذلك فإن  . (2)تنال استقاللها جنبية في أن  السيطرة االستعمارية واأل

 :المصير يستوجب

وجود شعوب واقعة تحت السيطرة االستعمارية، أي وجود شعوب خاضعة الستعمار  :أواًل 
 .أجنبي وسيطرته واستغالله

                                                             
محمددددد طلعددددت الغنيمددددي، المسددددؤولية الدوليدددددة مددددن منظددددور عصددددري، منشددددأة المعدددددارف، اإلسددددكندرية، مصددددر، الطبعددددة األولدددددى، . د.(1)

 .34م،ص2554
صددالح الددددين عدددامر، قدددانون التنظددديم الددددولي، النظريدددة العامدددة، الطبعدددة الثالثدددة، دار النهضدددة العربيدددة، القددداهرة، الطبعدددة األولدددى،  . د.(2)

 .163، صم2544
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تندمج  أو تتحد تمكين تلك الشعوب من التعبير الحر حول مستقبلها، بحيث يمكنها أن  : اثانيً 
 .(1)أي مركز ترتضيه لنفسها أوتحصل على استقاللها الخاص،  أن   أومع دولة أخرل مستقلة، 

إلى اشتراط أن يكون هناك حالة احتالل فعلي ووجود قوات االحتالل  (2)وقد ذهب رأي آخر
تتم  يقوم بأعمال المقاومة أفراد من الشعب المحتلة أراضيه، وأن   داخل األراضي المحتلة، وأن  

تكون أعمال المقاومة داخل حدود األراضي  عملية المقاومة ضد قوات االحتالل العسكرية، وأن  
 .المحتلة ولين خارجها

لكن هذا الشرط األخير قد ال يتوفر إذا ما تمت عملية المقاومة خارج حدود األرن المحتلة، 
المتابعة التي  أوجراءات القمع نظًرا إل  إلى خارج اإلقليم المحتل تنتقل المقاومة  إذ يمكن أن  

يعتمدها االحتالل في المطاردة والتقصي حول أفراد المقاومة أينما كانوا، وهذا قد يؤدي إلى القيام 
 .(3)مصالح المحتل أوبعمليات خارج الوطن ضد المنشآت 

صلة وثيقة بين حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي ومبدأ تساوي الشعوب في  وهناك
فكالهما تشكالن قاعدة واحدة من قواعد القانون الدولي، وهذا ما جاء في تقرير اللجنة الحقوق 

مبدأ تساوي الشعوب في األولى من ميثاق األمم المتحدة  الفرعية حول الفقرة الثانية من المادة
 .(4)هما عنصران مكونان لقاعدة واحدة ،ومبدأ تقرير المصير ،الحقوق

 تع بحق تقرير المصيرالجماعات التي تتم: اثانيً 

اإلطار القانوني لحق تقرير المصير من حيث مفهومه ومن حيث ممارسته قد رسمته  إن  
العرف الدولي لعب دوًرا  أن   األحداث والتطورات الدولية أكثر مما رسمته النصوص الدولية، أي

هي ماهية في هذا المجال، ومن ضمن اإلشكاليات التي تثور بشأن حق تقرير المصير  مهماً 

                                                             
 .44م، ص2546عمر  إسماعيل سعداهلل، تقرير المصير السياسي للشعوب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، . د.(1)
 .م1552-22-4محى الدين عشماوي، اإلرهاب وحق المقاومة في القانون الدولي، جريدة األهرام، . د.(2)
م، على أن أسرل الحرب بالمعني المقصود فدي 2545قية جنيف الخاصة بأسرل الحرب عام من اتفا 6من الفقرة  4ونصت المادة  .(3)

سدكان األراضدي  يدر : هذه االتفاقية هم األشخاص اللذين هم أسدرل الحدرب، وينتمدون إلدى أحدد الفئدات التاليدة ويقعدون فدي قبضدة العددو
الوقدت لتشدكيل وحددات مسدلحة نظاميدة، شدريطة أن  يحملدوا السدالح المحتلة الذين يحملدون السدالح مدن تلقداء أنفسدهم دون أن  يتدوافر لهدم 

 .جهرًا عند اقتراب العدو لمقاومته
 .3م، صفحة2545راجع وثائق األمم المتحدة المتعلقة بالتنظيم الدولي، المجلد السادن، .(4)
تدده باإلرهدداب الدددولي،، إدارة البحددوث سدديد رمضددان عبددد البدداقي إسددماعيل، مشددروعية اسددتخدام القددوة بشددأن حددق تقريددر المصددير وعالق. د 

 .43م، ص1524من مجلة جيل الدراسات والعالقات الدولية،  5والدراسات، وزارة المالية، مصر، مقال نشر بالعدد 
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الجماعات التي تتمتع بحق تقرير المصير، فالجدل الفقهي يدور بين اصطالحين لكل منهما 
وقد ثار هذا الجدل نتيجة الستخدام نصين لكل من ( الشعب)و( األمة)مفهومه وهما 

 . (1)االصطالحين لإلشارة إلى حق تقرير المصير

ألمم وكذلك ما ورد في ميثاق األمم وعلى ضوء ذلك فإننا إذا أخذنا ما ورد في عهد عصبة ا
في عهد العصبة  حيث تم الربط بين االعتراف  الدول تعريف األمم هي المتحدة يمكن القول أن  

وهذا يعني  ،ها هي التي تتصف باالستقاللهذا يعني بال شك الدول فإن   وبين األمم المستقلة، فإن  
الدول تكتمل شخصيتها  ات األخرل، وكذلك فإن  اكتسابها للشخصية القانونية عن  يرها من الكيان

 .(2)القانونية الدولية باالعتراف بها

وهذا خطاب موجه  ،إنما العالقات الودية بين األمم المتحدة وهذا ما يذكره ميثاق األمم 
تقوم هذه العالقات الدولية بين الدول على أسن من المساواة مع الشعوب  للدول القائمة أن  

 .ألخرل التي لم تحصل على استقاللها، وكذلك حقها في تقرير مصيرهاوالكيانات ا

وهذا ما تؤكده كل من األمم المتحدة وكذلك عصبة األمم  ،األمم هي الدول وعلى ذلك فإن  
 .بعضوية كل منها هي للدول فقط المكتملة السيادة

وابط مشتركة أما الشعوب فهي الجماعات البشرية من الجنسين والتي تتميز عن  يرها بر 
من وحدة المصير، ويقطنون إقليم معين، وتعمل من أجل نيل حق تقرير المصير، وهذا ما يمكن 
استخالصه من خالل التجربة الدولية في التعاطي مع حق تقرير المصير، أما مفهوم الشعب 

                                                             
إن بعن الجماعات التي كاندت تتبدع الدولدة العثمانيدة فيمدا ": ت عليوالتي نص   22 كانت البداية في عهد عصبة األمم في المادة  .(1)
ميثداق األمدم المتحددة قدد أشدار إلدى حدق تقريدر  كمدا أن  . "ضدى قدد بلغدت مدن الرقدي والتقددم ليسدتطاع معهدا االعتدراف بهدا أمًمدا مسدتقلةم

ضرورة إنماء العالقات الودية بين األمم علي أسن احتدرام المبددأ الدذي يقضدي بالتسدوية فدي : ت عليوالتي نص   8/2المصير في المادة
: مشددار إليدده لدددل موقددع مركددز جيددل البحددث العلمددي، للمراجعددة علددي الددرابط يكددون لكددل منهددا تقريددر مصدديرها ن  الحقددوق بددين الشددعوب وأ

http://jilrc.com. 
لقددددن عبددد الناصددر قاسدددم الفددرا، مشددروعية الدولددة الفلسدددطينية وفددق قواعددد القددانون الددددولي والنظددام العددالمي، جامعددة ا/ وانظددر الدددكتور 

 .22المفتوحة،  زة، فلسطين، بدون طبعة تاريخ نشر، ص 
عائشة راتب، مشروعية المقاومة المسلحة، دراسات في القانون الددولي، الجمعيدة المصدرية للقدانون الددولي، القداهرة، دار النهضدة . د.(2)

 .123م، ص2545العربية، الطبعة األولى، 

http://jilrc.com/
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وعة من أفراد الجماعة اإلقليمية الذين يرتبطون بمجم: الذي يكون له الحق في تقرير المصير فهو
 .(1)الروابط العامة من تاريخ ولغة وتقاليد وعادات مشتركة، ويتطلعون إلى مصير ومستقبل واحد

ه ال يتعلق بدول كاملة السيادة مبدأ حق تقرير المصير مبدأ دولي  إال أن   وبالر م من أن  
تساوي حقوق "ة فحسب، بل يتعلق بالشعوب واألمم، فاإلعالن الوارد في المادة األولى الفقرة الثاني

الشعوب بصفتها شعوًبا يثبت لها الحق في تقرير المصير، ويظل كامًنا فيها، وهي المخاطبة 
بهذا الحق، ويمنحها حقوًقا أخرل أهمها الحق في النضال من أجل نيل هذا الحق، وحقها في 

 .(2)"تحديد وضعها دون تدخل أجنبي، ويفرن التزامات على الدول باحترام هذا الحق

، يستند ادوليً  اقانونيً  احق تقرير المصير قد تطور ليصبح حقً  ن وجهة نظر الباحث أن  وم
، فوسيلة ااًل فع   ايتخذ تصرفً  ميثاق األمم المتحدة والمواثيق الدولية، وذلك يسمح لصاحبه بأن   إلى

مي، اقتضاء الحق قد تكون سلمية، وقد تكون من خالل الكفاح المسلح إذا لم يفلح التفاون السل
نما ترد عليه قيود فلين المقصود بالحق هنا أن  امطلقً  اولكن ذلك لين حقً  يجري تطبيقه بال  ، وا 

التي تعيش  األقليات ىلذلك فهو ال يطبق عل اتحطيم الوحدة الوطنية، وتبعً  إلىى يؤدي تمييز حت  
ال أد  .تفسخ الدول وانهيار النظام الدولي المعاصر إلىذلك  لداخل الدولة، وا 

  

                                                             
بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعدة األولدى، محمد الحسينى مصيلحى، حقوق اإلنسان . د.(1)

 .12م، ص2544
 .54-56م، ص2544عبد العزيز سرحان، النزاع العربي اإلسرائيلي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، . د.(2)
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 المبحث الثاني
 اإلرهابمشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعالقته ب

عودة قضية حركات التحرر الوطني على الساحة الدولية من جديد متعلقة بشكل  إن  
مباشر بالمتغيرات التي حصلت في هذا المجتمع، وذلك من جراء تغير موازين القول على 

قائًما بين قول التحرر والحركات الثورية في العالم وبين قول  الساحة الدولية، وال زال الصراع
ن   تغيرت بعن المسميات والمصطلحات، ولكن بقية أهداف  االستكبار واالستعمار العالمية، وا 

  .(1)تلك الدول من السيطرة على مقدرات الشعوب كما هي مع تغير الطرق واألساليب

تحرر الوطني لنيل حقها بتقرير مصيرها، لى حركات الإوقد برزت مسألة لجوء الشعوب 
عبر الدور الذي تلعبه حركات التحرر في المجتمع الدولي والمكانة التي تحتلها في القانون 

 .الدولي العام

الحديث عن المقاومة وعن حركات التحرر الوطني وعن  من التأكيد على أن   د  وهنا الب  
يحصل لوال وجود االحتالل واالستيطان ووجود  ن  أوب في تقرير مصيرها كان ال يمكن حق الشع

أنظمة عنصرية بطبيعتها، فمبرر وجود حركات التحرر الوطني والمقاومة هو االحتالل ذاته، 
 . (2)فاالحتالل هو الفعل والمقاومة هي ردة فعل

حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها باللجوء إلى استعمال القوة المسلحة  فإن   ،وعليه
حر م القانون الدولي العام  تحقيق هذا الحق يعتبر أمًرا طبيعًيا ومشروًعا، وخاصًة بعد أن  كأسلوب ل

اإلحتالل والعدوان، وهذا ما جاء به ميثاق األمم المتحدة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه 
نما ايًضا التهديد بها في العالقات بين الالتي حر    .دولمت لين فقط استعمال القوة، وا 

 :ينالتالي لبينالمط إلىتقسيم هذا المبحث  يتملذا س
 .مشروعية استخدام القوة لنيل حق تقرير المصير: األولالمطلب 

 .التمييز بين جريمة اإلرهاب وحق تقرير المصير: المطلب الثاني
                                                             

(1)
بشأنحقتقريرالمصيروعالقتهباإلرهابالدوليفيضوءالقانونالدوليعبدالرحمنأبوالنصر،مشروعيةاستخدامالقوة.د.

 .821 ،المجلدالثامن،العدداألول،ص2002العاموالشريعةاإلسالمية،مجلةجامعةاألزهربغزة،سلسلةالعلوماإلنسانية
الوطني مرتبطة إرتباًطا مباشًرا بالنكبة وبنشوء الكيان  مقاومة الشعب الفلسطيني مثاًل وانطوائه تحت راية حركات التحرر لذلك فإن   .(2)

ذا كانت المقاومة الفلسطينية نشأت قبل النكبة  إال أن نشوء هذا الكيان حول مقاومة الشعب الفلسطيني لين فقط إلى  الصهيوني، وا 
لفلسطيني بأكمله، وحاملة آماله في مقاومة تعمل علي تحرير األرن من االحتالل  إنما أيًضا إلى حركة تحرر وطني تمثل الشعب ا

 .بناء دولة فلسطينية عليها
سيد رمضان عبد الباقي إسماعيل، مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعالقته باإلرهاب  /.مشار إليه لدل الدكتور 

م، 1524الدراسات والعالقات الدولية،  من مجلة جيل 5الدولي،، إدارة البحوث والدراسات، وزارة المالية، مصر، مقال نشر بالعدد 
 . 3ص
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 األولالمطلب 
 مشروعية استخدام القوة لنيل حق تقرير المصير 

 أولمتحدة هو تحريم استخدام القوة في العالقات الدولية نجازات ميثاق األمم اإمن أهم 
 .(1)التهديد بها إال في بعن الحاالت االستثنائية والمحددة على سبيل الحصر

ومن أهم مظاهر استخدام القوة في العصر الحديث هو النضال من أجل نيل حق تقرير 
حق تقرير المصير وأسانيده  المصير، وهذا يثير جداًل حول مشروعية استخدام القوة بشأن نيل

 .(2)القانونية

حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها باللجوء إلى استعمال القوة المسلحة  فإن   ،وعليه
حر م القانون الدولي العام  أن  كأسلوب لتحقيق هذا الحق يعتبر أمًرا طبيعًيا ومشروًعا، وخاصًة بعد 

مم المتحدة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه حتالل والعدوان، وهذا ما جاء به ميثاق األاال
نما مالتي حر   يًضا التهديد بها في العالقات بين الدول، وقد أكد أت لين فقط استعمال القوة، وا 

والمتعلق بإعالن مبادئ القانون الدولي  (2625)على ذلك قرار الجمعية العامة لهمم المتحدة رقم
 . (3)ين الدولالمتعلقة بالعالقات الودية ب

وبذلك يكون حق الشعوب في تقرير مصيرها قد أصبح قاعدة آمرة في القانون الدولي، 
وحريتها،  بهدف الدفاع عن بالدهالجأت في تاريخها إلى المقاومة المسلحة  بشعو الفكل 

 .ساسًيا من اإلرث اإلنساني العالميأجزًءا فالمقاومة المسلحة التي تلجأ إليها الشعوب تعتبر 

 :ينالتالي عينالفر  إلىتقسيم هذا المطلب سيتم لذا 

 .لميثاق األمم المتحدة امشروعية استخدام القوة وفقً : األولالفرع 

 .مشروعية حروب التحرير من أجل نيل حق تقرير المصير: الفرع الثاني
                                                             

من الميثاق احتفظت الدول بحقها في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت ألي عدوان، وكذلك (  18) إذ بموجب المادة : الدفاع الشرعي .(1)
مددن أن يتخددذ مددن التدددابير فقددد أجدداز الميثدداق لمجلددن األ: مددن الميثدداق 03التدددابير المتخددذة مددن قبددل مجلددن األمددن وفًقددا ألحكددام المددادة 

أما فيما يتعلق بحق تقرير المصير فإن تجربدة األمدم المتحددة .وبطريق القوات الجوية والبحرية والبرية مايلزم لحفظ السلم واألمن الدوليين
ت إشدراف جهدات الطدرق السدلمية وأبدرز طريقدة لدذلك هدي االسدتفتاء تحد :األول:قد حددت المشروعية لنيل ذلك الحق وفًقا ألسلوبين وهما

ــاني.محايدددة وذلددك كدداألمم المتحدددة لضددمان عدددم تحريددف نتائجهددا اسددتخدام القددوة مددن جانددب الشددعوب للمقاومددة المسددلحة ضددد قددول  :الث
حركدات التحدرر الدوطني تسدتند إلدى حدق الشدعب فياسدتعادة  إن  االستعمار والتسلط األجنبي وهي ما ت عرف بحركدات التحدرر الدوطني، إذ 

اإلقليم أو علي جزء منه، فإذا لم يقبل الشعب ى ، وتستمد كيانها من تأمين الجماهير لها، حتى ولو كانت ال تسيطر علإقليمه المغتصب
بالغزو العسكري وأظهر تصميمه بطريقدة أو بدأخرل علدي اسدتعادة حريتده فدإن سديادته حتدى ولدو جرحدت وقيددت ولجدأت إلدى منفدى تظدل 

 .قائمة ومستمرة من الناحية القانونية
سدديد رمضددان عبددد البدداقي اسددماعيل، مشددروعية اسددتخدام القددوة بشددأن حددق تقريددر المصددير وعالقتدده باإلرهدداب الدددولي، المرجددع .   د .(2)

 .السابق، بدون رقم صفحة
باسددتعمال القددوة أو اسددتعمالها ضددد السددالمة   علددي أندده واجددب علددي كددل دولددة االمتندداع فددي عالقاتهددا الدوليددة عددن التهديددد“: جدداء فيدده (3)

: ، كمدا أن القدرار يعتبدر أيًضدا أنده”اإلقليمية أو االسدتقالل السياسدي ألي دولدة، أو علدي أي نحدو آخدر يتندافى مدع مقاصدد األمدم المتحددة
، وفيما يتعلق باالحتالل ”واجب علي كل دولة االمتناع عن التهديد باستعمال القوة واستعمالها لخرق الحدود الدولية القائمة لدولة أخرل“

 ".ال يجوز إخضاع إقليم أي دولة لالحتالل العسكري كما أنه ال يجوز اكتساب إقليم أي دولة من قبل دولة أخرل: لقرار أنهاعتبر ا
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 األولالفرع 
 لميثاق األمم المتحدة امشروعية استخدام القوة وفقً  

وص الواردة في ميثاق األمم المتحدة أنه تم تحريم استخدام القوة يتضح من خالل النص   
التهديد باستخدامها في نطاق العالقات الدولية تحريًما عاًما، وهذا أحدث تغييًرا جوهرًيا في  أو

مفاهيم القانون الدولي التقليدي الذي كان يسمح باستخدام القوة في تسوية المنازعات بين 
 .(1)الدول

هذا التحريم الستخدام القوة قد وردت عليه عدد من االستثناءات الواردة على سبيل  إال أن     
 :الحصر وهي

من الميثاق احتفظت الدول بحقها في الدفاع (  51) إذ بموجب المادة : الدفاع الشرعي
عن نفسها إذا تعرضت ألي عدوان، وكذلك التدابير المتخذة من قبل مجلن األمن وفًقا ألحكام 

يتخذ من التدابير وبطريق القوات  فقد أجاز الميثاق لمجلن األمن أن  : من الميثاق (43)المادة
 .الجوية والبحرية والبرية مايلزم لحفظ السلم واألمن الدوليين

أما فيما يتعلق بحق تقرير المصير فإن تجربة األمم المتحدة قد حددت المشروعية لنيل    
 :وهما ،ذلك الحق وفًقا ألسلوبين

الطرق السلمية وأبرز طريقة لذلك هي االستفتاء تحت إشراف جهات محايدة  :ولاأل 
 .وذلك كاألمم المتحدة لضمان عدم تحريف نتائجها

استخدام القوة من جانب الشعوب للمقاومة المسلحة ضد قول االستعمار والتسلط  :الثاني
ر الوطني تستند إلى حق حركات التحر  األجنبي وهي ما ت عرف بحركات التحرر الوطني، إذ أن  

الشعب في استعادة إقليمه المغتصب، وتستمد كيانها من تأمين الجماهير لها، حتى ولو كانت ال 
على جزء منه، فإذا لم يقبل الشعب بالغزو العسكري وأظهر تصميمه  أوتسيطر على اإلقليم 

                                                             
 .124م، ص2544مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، . د.(1)
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أت إلى منفى بأخرل على استعادة حريته فإن سيادته حتى ولو جرحت وقيدت ولج أوبطريقة 
 .(1)"تظل قائمة ومستمرة من الناحية القانونية

حق تقرير المصير فإنها أما المبررات القانونية من أجل مشروعية النضال من أجل نيل 
ها نالت ئالقانون الدولي المعاصر، وعلى ضو ملزمة في  عدة مبادئ وأسن قانونية تستند إلى

ا دون قيود، أما بشأن مشروعية حركات التحرر معظم شعوب العالم استقاللها ومارست سيادته
من أجل نيل حق تقرير المصير فهناك أسانيد قانونية يستند إليها النضال من أجل التحرر 
الوطني وأبرزها في ذلك هو حق الدفاع الشرعي عن النفن، واستناًدا إلى ميثاق األمم المتحدة 

ا، جماعات في الدفاع عن نفسه أوفرادل من أنه لين في هذا الميثاق ما يحول دون حق الدول 
بحث عن مشروعية النضال من أجل التحرر في إطار القانون كأحد الوسائل  ن  وهناك م  

 .(2)المشروعة الستخدام القوة في إطار القانون الدولي الحديث

دت من خالل جمعيتها العامة كفاح الشعوب من األمم المتحدة أي   ويالحظ الباحث أن   
دانت األعمال اإلرهابية الموجهة ضد أير والتحرر واإلستقالل، بقدر ما حق تقرير المصأجل نيل 

توضيح ضرورة عدم الخلط  ىأن الجمعية العامة حرصت عل لونر  األشخاص المدنيين األبرياء،
لدراسة هذا الموضوع، كما عنيت بالتفريق  ىمشروعة واإلرهاب من الوهلة األولبين المقاومة ال

 يرها  أوعنصرية  أوتأكيد علي مشروعية كفاح الشعوب الخاضعة ألنظمة استعمارية بينهما وال
 .من أشكال السيطرة األجنبية، وحقها  ير القابل للتصرف في تقرير المصير

  

                                                             
 .345م، ص2553سالم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى، محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون ال. د.(1)
عائشددة راتددب ود صددالح الدددين عددامر، القددانون الدددولي العددام، دار النهضددة العربيددة، القدداهرة، الطبعددة الرابعددة، . حامددد السددلطان ود. د.(2)

 .142م، ص2544



                                                     

 256 

 الفرع الثاني
 مشروعية حروب التحرير من أجل نيل حق تقرير المصير 

: مفهوم حرب التحرير يعني ن  أًيا كان االصطالح الذي يشير إلى حروب التحرير فإ   
 أوالنشاط المسلح الذي تقوم به عناصر شعبية في مواجهة سلطة تقوم بغزو أرن الوطن "

 .(1)"احتالله

يقر بالتفرقة بين المقاتلين و ير المقاتلين، وحتى يستفيد   وقد أخذ الفقه القانوني الدولي
العدائية ومن ثم عدم االعتراف بأي المواطنون من هذه التفرقة يجب عدم مشاركتهم باألعمال 

 .حركة مقاومة  ير منظمة وتابعة للجيوش الرسمية

حيث  م1762في كتابه العقد االجتماعي عام  (جان جاك روسو)وقد نادل بهذه التفرقة 
نسانًيا للتفرقة بين المقاتلين و ير المقاتلين، إذ قرر أن   الحرب هي عالقة  وضع أساًسا قانونًيا وا 

ولة وليست عالقة عداء بين المواطنين المدنيين إال بصفة عرضية وبوصفهم جنوًدا ولين دولة بد
 .(2)ى مواطنينحت   أوبوصفهم رجااًل 

اإلرهاصات التي استتبعت ذلك والتي تمثلت في أهم المحطات الرئيسية وكان  إال أن  
ومة الواليات المتحدة والتي أصدرتها حك (فرانسين ليبير)أهمها مجموعة التعليمات التي وضعها 

في هذه التعليمات بين الهبة الجماهيرية  (ليبير) لحكم جيوشها في الميدان، وقد فرق   م1863عام 
التلقائية التي يقوم بها الشعب لمواجهة الخطر األجنبي وبين المقاومة الشعبية المنظمة لمواجهة 

 .(3)االحتالل، فشرع األولى ولم يشرع الثانية

( المقاومة الشعبية)تعليمات أولى النظريات التي تناولت حروب التحرير وكانت هذه ال
كما كانت تدعى في حينه بالنظرية التقليدية، وكانت من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها 

                                                             
 .إعادة قانون الحربم، حول 2524، سنة 12تقرير مؤتمر الصليب األحمر الدولي ال  .(1)

(2)
. Jean Pictet, Development and Principles lf I.H.L.D.I. , Geneva 1985 P22,P23 

.26عبد الرحمن أبو النصر، المرجع السابق، ص. مشار إليه لدل الدكتور  
(3). W.T. Mallison &R.A. Jabri, The Juridical Characteristies of Belligerent Occupation and the 

Resort to Resistanace by the civilian Population Doctrinal Development and 
continuity.Geo.Wash.Un.L.R. Jan. 1974, Vol.42, P.192. 

مدن  8مقدال نشدر بالعددد  .مصدر-وزارة الماليدة –سديد رمضدان عبدد البداقي إسدماعيل إدارة البحدوث والدراسدات . مشار إليه لددل الددكتور
  .13، ص 2081جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية لشهر جوان مجلة 
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المقاومة الشعبية، ووضعت مشروعات وتدابير تعترف بحق  م1874في مؤتمر بروكسل لعام 
وجه الغزو الخارجي، وهذا ما دفع الدول الكبرل لرفن الشعوب في الهبة الجماهيرية في 

المشروع، ولكنه من جانب آخر لم يعترف بحق الشعوب في مواجهة قوات االحتالل إذا تم 
 .(1)احتالل اإلقليم ورسخت فيه سلطة االحتالل

ن كان هذا المشروع قد فشل من حيث عدم إقراره إال أن   الدول حاولت اتباع ما جاء به  وا 
، وقد ظل م1927وعام  م1899عليمات، وكان له أعظم األثر على إتفاقيتي الهاي عام من ت
يظل المدنيون " :والذي يقضي بأن   م1927الذي جاء في ديباجة اتفاقية  (دي مارتن)مبدأ 

القاعدة التي اعتمد عليها  "للقانون وما يمليه الضمير العام والمقاتلون تحت حماية المبادئ العامة
محاوالته توسيع حماية المقاتلين في ظل  ياب النصوص القانونية لحمايتهم، وكذلك  الفقه في

 .المدنيين والتي لم تخرج عن الحماية التي نادت بها النظرية التقليدية في حماية المقاتلين

حركات التحرر الوطنى تملك الحق في استخدام القوة في  ومن خالل ما سبق يتضح أن   
تنكر حقها في تقرير  يطرة األجنبية والنظم العرقية التقول االستعمارية والسيسبيل كفاحها ضد ال

 .اكفاحها في مثل هذه الحاالت يكون مشروعً  مصيرها، وأن  

بتعبير آخر  أوقرار بمشروعية حركات التحرر الوطني، اإل" أن   إلىوتجدر اإلشارة هنا  
ا في ر الذي تمر به القواعد القانونية الدولية حالييفهم في ضوء التطو  أن   د  المقاومة المسلحة، ال ب  

قاليم في تقرير المصير، فكل من هذه الشعوب واألقاليم تعرضت قرار حقوق الشعوب واألإسبيل 
لعدوان مباشر لم تستطع دفعه وقتها لغياب الكيان الداخلي المختص بحماية وصيانة حق هذه 

ت، وتم تنظيمه واستطاع الكيان بأي صورة كان الشعوب في الحياة وفي البقاء، فإذا ظهر هذا
التأييد الشعبي كان للشعب في ظله أن يمارن القوة بأشكالها المختلفة للدفاع عن  ىالحصول عل

حقوقه واسترداد ثرواته وأقاليمه، وتعطي المشروعية الدولية صور المقاومة المسلحة في مثل هذه 
 .(2)"األحوال

 
                                                             

 .264صالح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في ظل القانون الدولي، المرجع السابق، ص. د.(1)
 .2م ص 2544لى، عالء الدين حسين مكى خماسي، استخدام القوة في القانون الدولي، دار الشؤون للثقافة العامة، الطبعة األو . د
 .344-344صالح الدين عامر، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص.حامد سلطان، ود عائشة راتب، ود. د.(2)
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 م1949 لعام جنيف اتفاقيات ظل في التحرير حروب مشروعية:أواًل 

اختلف الوضع القانوني ألفراد  م1949من خالل النصوص الواردة في اتفاقيات جنيف  
المقاومة العاملين في اإلقليم المحتل واعترف لهم بصفة مقاتلين، وبهذا تم االعتراف بشرعية 

ثالثة في المادة الرابعة النضال والكفاح ضد االحتالل األجنبي، وهذا ما تضمنته االتفاقية ال
م تمثل قواعد عرفية ملزمة للجميع  1949، ويمكن التأكيد على أن اتفاقيات جنيف لعام (1)منها

 .بعد تصديق وانضمام جميع دول العالم إليها وتمثل قواعد قانونية شارعة

ة ه وفي ظل أحكام اتفاقية جنيف ظهر اتجاهان في الفقه، وقد ظهر ذلك في المادإال أن    
 .م1957إلعادة النظر في قانون الحرب المنعقدة في جنيف عام 25

ذو نزعة تقليدية ويرل عدم تشجيع حركات المقاومة مهما كانت الدوافع  :األول االتجاه
لها  وحجتهم في ذلك هي تحقيق أكبر قدر من الحماية للمواطنين المدنيين، وهذا ال يمكن تحقيقه 

ويكتفي هذا  ،والتر شتزل ان من هذا الفريق ماكن هوبرفي ظل نشاط حركات المقاومة، وك
 .الرأي بما جاء في اتفاقيات جنيف

المقاومة المسلحة الظاهرة ال  وهو يمثل المدرسة التحررية فترل أن   :الثاني االتجاه 
القانونية، وانتقد البعن قسوة الشروط التي وضعتها اتفاقيات  يمكن نكرانها من الناحية الواقعية أو

كما لفتت هذه المدرسة النظر  (أسير)جنيف إلضفاء الحماية على أفراد المقاومة ومنحهم صفة 
حركات المقاومة ستكون هي الغالبة في حروب المستقبل مما يقتضي معه االعتراف  إلى أن  

                                                             
أهم ما يميز اتفاقية جنيف هي حماية المقاتلين التي أوجبتها االتفاقية للمقاتلين في اإلقليم المحتل في وجه االحتالل ومعاملتهم  إن   (1)

الشارة  -2القيادة المسئولة 8 :ذا توافرت في هؤالء المقاتلين الشروط األربعة الواردة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة وهيأسرل حرب إ
ويكون بذلك قد سلم قانون جنيف بالحق في المقاومة المسلحة ضد  .االلتزام بقوانين وأعراف الحرب -0حمل السالح جهًرا  -3المميزة 

ي إذا توافرت فيها الشروط األربعة، ولكنه من جانب آخر ربط بين المقاومة المسلحة والغزو أو االحتالل األجنبي، وهو االحتالل األجنب
في ذلك تشبث بالنظرية التقليدية ولم يعترف بالمقاومة المسلحة ضد السلطات القائمة باالستعمار، وكانت مثل هذه المقاومة توصف 

أهم وأبرز التطورات التي تضمنتها اتفاقيات جنيف في هذا الصدد هي االعتراف واإلقرار  إن   .صالبالحروب األهلية أو حروب االنف
بحق المقاومة في اإلقليم المحتل، وذلك يمنح مقاتلي المقاومة الشعبية سواء من داخل اإلقليم المحتل أو من خارج اإلقليم المحتل وصف 

 .وانتمائهم ألحد أطراف النزاع أسرل حرب علي أن تتوافر فيهم الشروط األربعة



                                                     

 255 

حركة المقاومة والثورة ضد العدوان إنما هي حق  وذلك ألن    بحق المقاومة دون تحفظات
 .(1)طبيعي

ها حركات مشروعة قد كان الفقه االشتراكي أبرز من نظر إلى حركات المقاومة إلى أن  و 
حروب المقاومة  أن   حروب التحرر الوطني، ويرل كوشيويكو أووأطلق عليها الحروب الثورية 

الشعبية في إقليم محتل تعد متطابقة تماًما مع القانون الدولي وينبغي النظر إلى أفراد المقاومة 
 .(2)لين قانونيين، وانتقد شرطي العالمة المميزة وحمل السالح بشكل ظاهركمقات

هذه األفكار التي تتمثل في تحريم حرب العدوان ومشروعية حروب التحرر والمقاومة  إن  
الشعبية على أسان مبدأ تقرير المصير هذه هي مرتكزات النظرية الحديثة لمشروعية حروب 

في المساندة لمشروعية  مهمالثالث الدور ال قد كان لدول العالمالتحرير والمقاومة الشعبية، و 
حروب التحرر وتأثيرها على المفاهيم الدولية داخل المنظمات الدولية المختلفة كاألمم المتحدة 

 .(3)وكذلك الصليب األحمر

حركات التحرر الوطنية فرضت مفهوًما أوسع بعد الحرب الثانية لحروب التحرير  إال أن  
هور العديد من حركات التحرر للحصول على حقها في تقرير المصير والتخلص من بعد ظ

وقواعد دولية  ع الدولي استطاع أن يفرن مفاهيم  في المجتم مهماً االستعمار و دت تمثل تكتاًل 
م 1962 لسنة (1514)تقرير مصيرها، والذي توج بالقرارجديدة تؤكد على حق الشعوب في 

الشعوب استقاللها، ومن ثم أخذت المقاومة الشعبية المسلحة من أجل بإلغاء االستعمار ومنح 
ن   ،ال يتجزأ من حروب التحرير التحرر الوطني ونيل حق تقرير المصير على أنه جزء   كان  وا 

 .استخدام االصطالحين للداللة على نفن المفهوم

 

                                                             
م، 2544عالء الدين حسين مكى خماسي، استخدام القوة في القانون الدولي، دار الشؤون للثقافة العامة، الطبعة األولى، . د .(1)

 .432ص
(2) RABUS, Le Statut juridigue des partisans dans Lesdroit International public, These de 

doctorat, Paris, 1967 P.139. 
من  8مقال نشر بالعدد  .مصر-وزارة المالية –سيد رمضان عبد الباقي إسماعيل إدارة البحوث والدراسات . مشار إليه لدل الدكتور

  .13، ص 2081مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية لشهر جوان 

 .46عبد الرحمن أبو النصر، المرجع السابق، ص. د.(3)
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 ضد االحتاللالنظرية الحديثة حول مشروعية حرب التحرير والمقاومة المسلحة : ثانياً 

موضع حق تقرير المصير يطرح مشروعية استخدام القوة كوسيلة لوضع هذا الحق  إن  
حًقا قانونًيا دولًيا يستند إلى ميثاق األم المتحدة  -كما أسلفنا -صبحأالتنفيذ، فحق تقرير المصير 

ل على هذا لصاحبه الحق في استخدام الوسائل السلمية للحصو  والمواثيق الدولية، ما يعني أن  
ذا عجزت الوسائل السلمية عن تمكين الشعوب الخاضعة لالحتالل من التمتع بحق  الحق، وا 

 .تقرير المصير يصبح الكفاح المسلح السبيل الوحيد لبلور هذا الحق

ر المصير وقد جرت مناقشة مشروعية استخدام القوة كأحد وسائل وضع حق التقري
وب التحرير الوطنية، فمن حق أي شعب استعادة طار نظرية حر إموضع التنفيذ، وذلك في 

من خالل حركات التحرر  الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح جميعإقليمه المغتصب ب
ذا عجز المجتمع الدولي، وتحديًدا األمم المتحدة، عن ضمان احترام حق كل شعب إالوطني، ف

تي تعاني من االحتالل باستخدام الكفاح يصبح من الطبيعي التسليم للشعوب ال ،في تقرير مصيره
 .المسلح من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير

وهكذا أصبحت حروب التحرير في نظر الغالبية الساحقة مشروعة دولًيا، وقد أكدت 
 الجمعية العامة لهمم المتحدة هذا المفهوم في العديد من القرارات الصادرة عنها منذ العام  

متضمًنا التعريف م 1974أهم هذه القرارات ذلك الذي صدر في العام ، ولعل (1)م1945
نوا المادة السابعة منه تحفًظا في صالح  بالعدوان  حيث حرص واضعو التعريف على أن   يضم 

لين في " :ت هذه المادة على أنهحركات التحرير الوطني على درجة كبيرة من األهمية، فقد نص  
التي تضمنت أمثلة بعن حاالت  رد في المادة الثالثة منههذا التعريف، وعلى األخص ما و 

 أي أوالعنصرية  أوبحق الشعوب التي تخضع لنظم الحكم االستعمارية   ما يجحف العدوان،

                                                             
إعددالن مبددادئ القددانون الدددولي المتعلقددة بالعالقددات الوديددة والتعدداون بددين الدددول طبقددًا لميثدداق األمددم : ن أمثلددة هددذه القددرارات مددا يلدديمدد .(1)

 م2545أكتوبر  14بتاريخ ( 12) 1612المتحدة، وتوصية الجمعية العامة لهمم المتحدة رقم 
 (.15 -3146) ، (14-3545) ، (12 -1645) قرارات الجمعية العامة  أرقام 

رجاء موسي، جهود األمم . د: في القرارات التي أصدرتها األمم المتحدة لتأكيد مشروعية الكفاح المسلح لحركات التحرر الوطني، راجع 
المتحدة في تأييد الكفاح المسلح لحركات التحرر الوطني ومكافحدة اإلرهداب، فدي اإلرهداب الددولي ومشدكالت التحريدر والثدورة فدي العدالم 

 .22 -22م، ص 2544، مركز اتحاد المحاميين العرب للبحوث والدراسات القانونية، (3رقم )سلسلة حوار الشهر : الثالث
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أشكال أخرل من السيطرة األجنبية، في الكفاح من أجل تقرير المصير والحرية واالستقالل كما 
 .(1)"ها ميثاق األمم المتحدةأقر  

، م1978الصادر عام (3123)أكد هذا المعنى في قرار الجمعية العامة لهمم المتحدة رقم وقد ت
المبادئ األساسية في المركز القانوني للمحاربين الذين يكافحون السيطرة االستعمارية "بشأن 

 ."واألجنبية والنظم العنصرية

ماًما كبيًرا بالوضع القانوني نساني اهتى مؤتمر تطوير القانون الدولي اإلفقد أول لمن ناحية أخر 
والثاني لعام  األوللحروب التحرير الوطني، وانتهى ذلك المؤتمر إلى إقرار بروتوكولي جنيف 

حروب  أن   األول، وقد اعتبر البروتوكول (2)م1949وأ لحقا باتفاقيات جنيف للعام  م1977
أن ": من هذا البروتوكول على (3)التحرير حروًبا دولية، فنص ت الفقرة الرابعة من المادة األولى

المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط و ت عد من قبل الحروب الدولية 
االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في 

القانون الدولي الخاصة  تقرير المصير، كما كرسه ميثاق األمم المتحدة واإلعالن المتعلق بمبادئ
وقد ساهمت منظمات التحرير  ".لميثاق األمم المتحدة ابالعالقات الودية والتعاون بين الدول طبقً 

الة في إدخال حروب التحرير الوطني في إطار الوطني التي شاركت في المؤتمر مساهمة فع  
دور المراقب في المؤتمر الحروب الدولية، ووقعت على البيان الختامي، وكان تمثيلها قد تعدل 

 .(4)ليصبح على نفن مستول األطراف السامية المتعاقدة

                                                             
(1)

.12عمراسماعيلسعدهللا،تقريرالمصيرللشعوبفيالقانونالدوليالعام،المرجعالسابق،ص.د.

 .24حامدسلطان،القانونالدوليالعام،المرجعالسابق،ص.د
م المتعلددق بحمايددة ضددحايا النزاعددات 2545أ سددطن  21البروتوكددول األول الملحددق باتفاقيددات جنيددف فددي : هددذان البروتوكددوالن همددا.(2)

م المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة  ير الدولية 2545ا سطن  21أما البرتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف في .المسلحة
 .في مدينة جنيف 2544يونيو  25دولة في  255بحضور ممثلين عن  وقد تم التوقيع عليهما

تعتبر المادة من البروتوكول الثداني مكملدة للمدادة األولدى مدن البروتوكدول األول، مدن حيدث معيدار التفرقدة والتمييدز بدين مدا يعدد مدن  .(3)
بق عليه شروط النزاع الدولي المحددة من المادة األولى قبيل النزاع المسلح  ير الدولي، فالنزاع المسلح  ير الدولي هو كل نزاع ال تنط

مدن البروتوكدول وتدددور علدى إقلديم أحددد األطدراف السدامية المتعاقبددة بدين قواتده وقددوات مسدلحة منشدقة أو جماعددات نظاميدة مسدلحة أخددري 
متواصدلة ومنسدقة، وتسدتطيع تنفيدذ وتمارن تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها مدن القيدام بعمليدات عسدكرية 

االضرابات والتوتر الداخلية، مثل الشغب ) ال يسرل على حاالت : كما أضافت المادة األولى من البروتوكول الثاني . البروتوكول الثاني
 (.وأعمال العنف العرضية والمشتتة و يرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة

رحات التي تمت مناقشتها في هذه المؤتمرات حول هذا الموضوع عالء الدين خماسي، المرجع المقت جميع انظر تفصياًل حول (4)
 .811السابق، ص 
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بشكل واضح ال لبن فيه  الرابعةفقرة  األولىفي المادة  األولوقد أخضع البروتوكول 
 .(1)حروب التحرير لقواعد القانون الدولي اإلنساني آخًذا بعين االعتبار طبيعة هذه الحرب

ما تقوم به حركات التحرر الفلسطينية ضد العدو  القول أن   ومن هذا المنطلق يمكن 
من كل الجبهات هو نزاع مسلح دولي يخضع ألحكام بروتوكول جنيف  اطالقً إاإلسرائيلى، 

دولية الذي ال ير المختلفة فهو من قبيل النزاعات ، أما ما يحدث في لبنان بين الطوائف األول
وم بها حركات التحرير الوطني فإن أي أعمال حربية تقيخضع ألحكام البروتوكول الثاني، لذلك 

طار تقرير مصيرها من خالل كفاحها المسلح المشروع ضد المحتل األجنبي، فهو خارج إفي 
الملحق بها،  األولم والبروتوكول 1949نطاق األفعال التي جرمتها اتفاقيات جنيف األربع لعام 

قليم المحتل وداخله اإل ىتقع عل دولي بشرط أن  هي من قبيل األعمال المشروعة في القانون ال
 .بهدف تحريره

  

                                                             
اإلقرار بحروب التحرير الوطني كحرب مشروعة ابتداًء تخضع لقواعد القانون  8:وأهم النتائج التي برزت من خالل ذلك هي .(1)

تطبيق كافة القواعد المتعلقة باالعتراف بصفة  2.من أجل حق تقرير المصيرالدولي،وهذا يشكل تعزيًزا لحق الشعوب في النضال 
أبرز هذه  الحقوق التي يتمتع بها الجنود في الحرب النظامية، ولعل   حميعالمقاتلين للمناضلين من أجل التحرر الوطني، ومن ثم لهم 

انتهاك  ذه الصفة بما يتفق مع القانون الدولي اإلنساني، وأن  الحقوق في حالة األسر االعتراف بهم كأسرل حرب، والتعامل معهم وفًقا له
هكذا وضع مبدأ حق الشعوب بتقرير .هذه القواعد يشكل افتئاًتا علي قواعد القانون الدولي العام، وخرق هذه األحكام تشكل جريمة حرب

قط بل أيًضا حًقا يجب ممارسته عبر حركات التحرر مصيرها في إطاره العملي والقانوني، بحيث لم يعد مبًدا من مبادئ القانون الدولي ف
نه شر ع لحركات التحرر باللجوء الى القوة المسلحة كأسلوب إحيث  ،يكتسب هذا التطور أهمية قصول في القانون الدولي العام . الوطني

من ميثاق األمم  18المادة )النفن  من أجل تحقيق أهدافها، كحالة مستقلة في القانون الدولي العام، كما هو الحال مع حق الدفاع عن
هذا الحق أصبح حًقا أساسًيا في القانون الدولي وله القوة  ، إن  (الفصل السابع)وحق استعمال القوة من قبل مجلن األمن ( المتحدة

 .اإللزامية القصول
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 المطلب الثاني
 رالتمييز بين اإلرهاب والحق في تقرير المصي

ما يختلط مفهوم اإلرهاب بأنشطة حركات التحرر مما يستلزم التمييز بينهما احتراًما  اكثيرً  
سماح للدول واألنظمة م اللهنشطة التي تساهم في تقرير مصير الشعوب واستقاللها، وعد

بادتها، والتاريخ حافل  أن  المستعمرة  تتذرع بمواجهة اإلرهاب في القضاء على هذه الحركات وا 
 .بالمجازر التي نفذتها الدول االستعمارية وراح ضحيتها آالف المقاومين ونشطاء حركات التحرر

اومة، خاصة بعد انتشار وقد تعرن العديد من الفقه لمحاولة التمييز بين اإلرهاب والمق
التيارات الثورية ضد االستعمار مع بداية القرن العشرين، واختلفت الرؤل بين الفقه حول هذه 

 .التفرقة التي يبدو تأثيرها بالنسبة للدول التي ينتمي إليها كل مفكر

بهذا الصدد، كما اختلفت الدول أيًضا  (1)في الوسط الفقهي اً شديد لذلك كان االختالف  
الجماعية،  أوتحديد معيار للتمييز بين اإلرهاب والمقاومة، سواء في إطار عالقاتهم الثنائية  في

 .وداخل المنظمات الدولية عند التصدي للتمييز بينهما

القوة التي تستخدم في  معيار التفرقة بين اإلرهاب والمقاومة يتمثل في أن   ويرل اتجاه أن  
االبتزاز، وال يمكن اعتباره كمن يحمل السالح  أوعلى المال  اإلرهاب تكون الغاية منها الحصول

تخليص أمة ترزخ تحت االحتالل، فالثائر صاحب ضمير  أووطن محتل،  أولرد حق مسلوب، 
 .(2)واإلرهابي فاقد الضمير

ثمة خالف جوهري حول مفهوم اإلرهاب يكمن في جانبه  إلى أن   (3)ويذهب اتجاه آخر
كون للعمل الواحد تفسيران على األقل، فهو حسب أحد التفسيرين حالة من السياسي، فكثيًرا ما ي

حاالت اإلرهاب تجب إدانته ومكافحته على أنه جريمة، وهو في الوقت ذاته حسب التفسير 
اآلخر شكل من أشكال التمرد الوطني والكفاح من أجل حقوق اإلنسان والحقوق السياسية 

 .تقرير المصيرواالجتماعية للشعوب واألفراد، وحق 

                                                             
 .255م، ص1554لطبعة األولىمسعود عبد الرحمن زيدان، اإلرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، ا. د.(1)
 .5 -4م، ص2555نعوم تشومسكى، اإلرهاب الدولي األسطورة والواقع، ترجمة لبني صبرل، الطبعة األولى . د .(2)
 .253مسعود عبد الرحمن زيدان، اإلرهاب في ضوء القانون الدولي، المرجع السابق، ص. د.(3)
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وبذلك يكون الهدف من الفعل المنسوب إلى أي جهة من الجهات هو العنصر األساسي 
عدم مشروعيته، بالنسبة للهدف نفسه فيما إذا كان  أوفي تحديد مشروعية العمل اإلرهابي 

ه يسقط بالتالي صفة اإلرهاب على األعمال المشروعة حسب ألن     ير مشروع أومشروًعا 
إرهاب الحركات المناضلة ضد االستعمار واالحتالل  األعراف الدولية، وبالتالي فإن  القوانين و 

نما أسلوًبا ممكًنا  األجنبي، يدخل ضمن ما نسميه باإلرهاب المشروع، فال يصبح جريمة وا 
إلخضاع العدو إلى إرادة الشعب المحتل بتمكينه من االستقالل، فتسقط صفة الجريمة هنا عن 

يأخذ صورة اإلخافة واإلرعاب عن زجر العدو إلقناعه بضرورة العدول عن فعل اإلرهاب، و 
المعرن لالعتداء، وهنا نكون أمام إرهاب مشروع  أوعمليات القمع واالضطهاد للشعب المحتل، 

 .(1)ضد إرهاب  ير مشروع

وثمة اختالف كبير في وجهات النظر بين  البية الدول الغربية وبعن الدول 
رل كإسرائيل من جهة، ودول العالم الثالث ومن يدعمونها من جهة أخرل، حول االستعمارية األخ

التكييف القانوني ألعمال العنف التي ترتكبها الشعوب خالل حروبها المشروعة من أجل تقرير 
المصير، فإذا كانت الطائفة األولى من هذه الدول تعتبر مثل تلك األعمال أعمااًل إرهابية يجب 

أعمال مقاومة مشروعة  –وبحق  –الطائفة الثانية منها تعتبرها  ومعاقبتهم، فإن   مالحقة مرتكبيها
 .(2)والزمة لتحقيق هدفها نحو االستقالل وتقرير المصير

 :ينالتالي عينالفر  إلىتقسيم هذا المطلب  يتملذا س

 .أسباب الخلط بين اإلرهاب وحق تقرير المصير: األولالفرع 

 .ييز بين اإلرهاب والحق في تقرير المصيرمعايير التم: الفرع الثاني

  

                                                             
- 1555بددن عكنددون،  -دولي، رسددالة ماجسددتير، جامعددة الجزائددر، كليددة الحقددوقهددداج رضددا، المقاومددة واإلرهدداب فددي القددانون الدد. ا.(1)

 .232م، ص1525
 .1552- 22- 4محي الدين عشماوي، اإلرهاب وحق المقاومة في القانون الدولي، جريدة األهرام، المرجع السابق، . د.(2)
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 األولالفرع 
 أسباب الخلط بين اإلرهاب وحق تقرير المصير 

نتناول في هذا الفرع الفوارق القانونية والسياسية بين الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير  
والعنف  المصير واإلرهاب الدولي في محاولة لعدم الخلط بينهما والتمييز بين العنف النبيل

الشرير كما فعل فقهاء القانون الدولي التقليدي عندما ميزوا بين الحرب العادلة والحرب الغير 
استبعاد العنف من جذوره في نطاق العالقات الدولية التي تحركها المصالح  عادلة، فيبدو أن  

 .بعيد المنال اوالنزاعات األنانية ما زال حلمً 

يكون لكل شعب السلطة العليا في تقرير مصيره دون  ن  ويعني الحق في تقرير المصير أ 
ن حيث كان حديث المفكري ،سنوات بعيدة مضت إلىويرجع تاريخ هذا الحق  (1)أي تدخل أجنبي

التي نادت بها الثورة الفرنسية، فلقد كانت الثورة الفرنسية أول من  مهمةوالفالسفة، وأحد المبادئ ال
زعمائها عن استعدادهم لمساندة الشعوب المتطلعة للحصول هذا المبدأ عندما أعلن  إلىأشار 

الدعائية  علي حقها في تقرير المصير، وقد كان من نتائج التمسك بهذا الحق أوقفت الحمالت
مبراطوريات األوروبية الرجعية ضد النظام الجديد في فرنسا مستهدفة الشرسة التي وجهتها اإل

عن دائرة  بعيداً  ك ظل حق تقرير المصير مبدأ سياسياً ومع ذل ،(2)تقوين دعائمه والقضاء عليه
 .القانون الدولي العام حتى الحرب العالمية األولى

ومناا األسباب  ،الخلط بين اإلرهاب وحق تقرير المصير إلىلذلك تعددت األسباب التي أدت 
  .السياسية واألسباسب القانونية

                                                             
، 21، المجلدة المصدرية للقدانون الددولي، مجلدد "لقدوميحق تقرير المصير ا"حسين كامل، : في مبدأ الحق في تقرير المصير، انظر .(1)

م، 2564، 2محمددد حددافظ  ددانم، العالقددات الدوليددة العربيددة، دار النهضددة العربيددة،ط القدداهرة،ط. د. 25م، ص2526الجددزء األول، يندداير 
م، 2544اإلسدددكندرية، ، منشددأة المعدددارف، "بعدددن االتجاهددات الحديثدددة فددي القدددانون الدددولي العدددام"محمددد طلعدددت الغنيمددي، . د. 252ص
صدالح الددين عدامر، قدانون . د. ومدا بعددها 144م، ص2541جعفدر عبدد السدالم، المنظمدات الدوليدة، القداهرة، . د. وما بعدها 255ص

 .143م، ص2544، القاهرة، 3النظرية العامة، دار النهضة العربية،  ط –التنظيم الدولي 
 ".أن كل أمة تتمتع بالسيادة الكاملة فيها ويمكنها أن  تمارسها إن  أرادت"ر إلى طلعت الغنيمى أن  حق تقرير المصير يشي. ويري د

 .331م، ص2541محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السالم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، . د
م متضدددمنا  2451فمبر سدددنة ندددو  25ال يفوتنددا أن  نشدددير هندددا إلدددى االعدددالن العدددالمي الدددذي أصدددرته الجمعيدددة الوطنيدددة الفرنسدددية فدددي  .(2)

 .مساندتها لجميع الشعوب التي تطالب بحريتها، واستعدادها لحماية المواطنين اللذين ينالهم أذي بسبب كفاحهم من أجل الحرية
 .334محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السالم، المرجع السابق، ص. د: راجع
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 األسباب السياسية: أوالً  

االحتالل،   رل تؤيد فكرة المشروعية عندما تكون رازحة تحتالدول الكب حيث إن  
 .(1)وترفضها عندما تصبح دولة احتالل

قضية إيجاد تعريف لإلرهاب وتحديد لهذا المصطلح ال  من اإلشارة إلى أن   ب د   وهنا ال
نما  أويعود إلى عدم قدرة الفقهاء السياسيين  يعود القانونيين لوضع وتحديد مثل هذا التعريف وا 

بشكل أساسي إلى ممارسات الدول الكبرل، فوفًقا لممارسة الواليات المتحدة فاإلرهاب يعني أي 
ضد  أو يرتكب ضد أحد مواطنيها أوعنف مثير للرهبة يرتكب من  ير مواطني الواليات المتحدة 

 .(2)ى لو كان من أحد مواطنيهاإسرائيل حت  

ضد الشعب الفلسطيني والتي تمثل أبشع  ممارسات إسرائيل فإن   (3)ولكن من جانب آخر
بادة  جميعخرق القانون الدولي، وارتكاب صور  جرائم الحرب من ا تياالت وتدمير منازل وا 

بعاد وترحيل للسكان المدنيين واستيطان في األراضي المحتلة، فمثل  جماعية وعقوبات جماعية وا 
 .سرائيل ال تمثل إرهاًباهذه الجرائم اإلسرائيلية كما تراها الواليات المتحدة وا  

 ومن أمثلة تأثير المصالح على الموقف السياسي للكبار من المقاومة المسلحة، نجد أن  
في جنوب إفريقيا والواليات المتحدة كذلك  (حرب البوير)بريطانيا لم تعترف بالمقاومة الشعبية في 

حة لالحتالل النازي  حيث اعترفت هم اعترفوا بالمقاومة المسلفي الحرب األهلية األمريكية، إال أن  
حكومات الدول الحليفة أيًضا بمشروعية المقاومة المسلحة ضد االحتالل األلماني، وكل من 

 .(4)، وبريطانيا بحركة المقاومة الفرنسية المسلحة-سابًقا –أمريكا واالتحاد السوفياتي 

                                                             
، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمدة العربيدة للتربيدة والثقافدة والعلدوم، منشدورات الحلبدي محمد المجذوب، المقاومة الشعبية. د.(1)

 www.moqawama.org. موقعم،  1525 -م1555الحقوقية، الطبعة الثانية، 
 .25م، ص2552، دار الماليين للعلم، 2عزيز شكرل، اإلرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة، ط. د.(2)
ز مثددال علددى ذلددك إال قضددايا التعددذيب التددي تمارسددها القددوات األمريكيددة البريطانيددة علددى المعتقلددين فددي سددجون االحددتالل ولددين أبددر  (3)

 .م1554األمريكى في سجن أبو  ريب في العراق إال خير دليل عل ذلك، والتي تم الكشف عنها في شهر أبريل ومايو من عام 
م 1554الفلسطينى من تدمير وتشريد وتعذيب لعل أبرزها ما حدث في رفح في شهر مايو وما الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب 

 . 2244إال دليال  على ذلك هذا بغن النظر عن القرار الصادر عن مجلن األمن الذي يدين ممارسات إسرائيل في رفح وهو القرار رقم 
العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منشدورات الحلبدي  محمد المجذوب، المقاومة الشعبية، معهد البحوث والدراسات. د .(4)

 www.moqawama.org. موقعم،  1525 -م1555الحقوقية، الطبعة الثانية، 
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عدمه، يعود  وأويتضح من خالل ما سبق أن وصف األعمال ووسمها بالطابع المشروع 
مباشرة إلى ما تفرزه النظرة السياسية ذات المصالح والدوافع االستغاللية المفروضة من قبل الدول 

 .م2221الكبرل المهيمنة، وقد بان ذلك بوضوح عقب أحداث سبتمبر 

 األسباب القانونية: ثانًيا

عنف كعمل ، فيما يتعلق أواًل بالسباب حول المواقف التي ا تخذتقد تمحورت هذه األ
رم حتى إجرامي، إذ ا عتبر أن   ن   ،كل أفعال القوة هي أفعال عنف تج  كانت لغرن المقاومة  وا 

 .(1)المسلحة المشروعة، وهو ما يقتضي التفريق الدقيق بين كل وسائل العنف المستخدمة

ه يجب النظر إلى األفعال والضحايا دون التركيز على مرتكبي ن  إوحسب هذا الرأي ف
كثيًرا من أعضاء  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن   جهتها، أووبواعثهم، مهما كان نوعها  األفعال

اللجنة الخاصة بتعريف العدوان عبروا عن رفضهم الستخدام المقاومة المسلحة لتقرير المصير، 
واعتبروا ذلك استعمااًل  ير مشروع للقوة، في ظل الميثاق األمم المتحدة، فالواليات المتحدة 

تصفية االستعمار  يكية تعارن فكرة استعمال القوة لتحقيق مبدأ تقرير المصير، وتعتبر أن  األمر 
 .(2)تتم بإجراءات سلمية بدون اللجوء إلى استخدام القوة ينبغي أن  

ولكن في المقابل نجدها تستعمل العنف لتقوين حكومات واالستحواذ على مناطق نفوذ 
لقاء القنابل والصواريخ عالمية واستغالل ثروات الشعوب والتد خل العسكري وضرب المدن وا 

 .المدمرة، تحت ذريعة التدخل اإلنساني ونشر الحضارة والديمقراطية، وهذا تناقن كبير

الصريح لبعن  أوأما الموقف الثاني المتسم باالزدواجية، فكان إزاء االعتراف الضمني 
ارات األمم المتحدة، وترتيًبا على ذلك الدول بإسرائيل، وفي الوقت ذاته االعتراف بمشروعية قر 

اعتبرت األعمال العنيفة التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية ضد المحتل إرهاًبا على أسان أنها 
 .(3)ولين قوة االحتالل  تصدر ضد سلطة شرعية معترف بها

                                                             
 www.lybin humai rights.com :رجاء الناصر، قراءة في االتفاقية العربية، موقع. د .(1)
 .312السياسي، المرجع سابق، ص عمر إسماعيل سعد اهلل، تقرير المصير .د .(2)
 802-800هداج رضا، المرجع السابق، ص  .د.(3)
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لى أما فيما يتعلق بمشروعية قرارات األمم المتحدة، يستوجب القبول بمشروعية إسرائيل ع
جزء من أراضي فلسطين مثل قرار التقسيم، وبالتالي اعتبار كل أعمال العنف على تلك األراضي 

 .(1)والتي تدخل في نطاق السيادة اإلسرائيلية أعمااًل إرهابية

وقد بدا هذا االتجاه سائًدا في واقع العالقات الدولية، إذ كان من بين آثاره ربط المقاومة 
الشعب الفلسطيني، بعد نجاح الواليات المتحدة األمريكية في ممارسة باإلرهاب، وخاصة مقاومة 

ضغوطها على الدول الغربية وكثير من الدول اإلسالمية، التخاذ موقف، وبالتالي اتخاذ إجراءات 
 .ضد الحركات التي تراها أمريكا إرهابية

أحداث هذه الصورة لإلرهاب  ير الواضحة و ير المحددة ازدادت تعقيًدا أكثر بعد 
لما نجم عن هذه األحداث من خسائر فادحة في األرواح البشرية ودمار   م2221سبتمبر 11

 .(2)هائل في مدينة نيويورك المضيفة لمقر األمم المتحدة وفي مدينة واشنطن

على خطورة هذه (1373)وفي اليوم التالي لهحداث أكد مجلن األمن في قراره رقم 
لم واألمن الدوليين، مقًرا للواليات المتحدة ا تشكل تهديًدا للس  وعلى كونه ،األحداث اإلرهابية

األمريكية بحق الدفاع الشرعي في هذا الصدد، مطالًبا الدول األخرل بالعمل على تقديم مرتكبي 
هذه الجريمة إلى العدالة، ومن ثم كانت الحرب على أفغانستان تستند في شرعيتها إلى مضمون 

لى خطاب  الرئين األمريكي إلى مجلن األمن الدولي في الثامن من أكتوبر هذا القرار، وا 
، الذي يبلغه فيه بعزمه على توسيع بالده مجال عملياتها العسكرية إلى تنظيمات إرهابية م2221

 .(3)تقصر في مكافحته أوودول أخرل تأوي اإلرهاب 

                                                             
 www.lybin humai rights.com :رجاء الناصر، قراءة في االتفاقية العربية، موقع .د.(1)
 .12الذي أدان هذه الهجمات، ص   2/  2008سبتمبر  82انظر قرار الجمعية العامة الصادر في  .(2)
دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، الطبعة الثانية مطابع دار الحقيقة، : يالجنائ يفي القانون الدول يالشرع ف، حق الدفاعمحمد خل. د .(3)

هدذا لدم يعدرف اإلرهداب تعريًفدا (8313)ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أن قرار مجلدن األمدن رقدم .081-011بني  ازي، ص
لمشروع في مقاومة االحتالل، ومن ثم يبقى التصور األمريكي له هو الفيصل في تحديدد مدا يعدد إرهاًبدا دقيًقا، ولم يميز بينه وبين الحق ا

عدن الدنفن، (الددفاع الشدرعي)من عدمه، وفي تحديد الدول المستهدفة باإلجراءات األمريكية المتخذة في إطار ما منحها القدرار مدن حدق 
فددي قائمددة  -ركددات تحددرر وطنددي مشددروعة وفًقددا لقواعددد القددانون الدددولي المسددتقرةولددو كانددت ح -وفددي إدراج مددا تددراه مددن حركددات سياسددية

الحركات اإلرهابية التي يتعين القضاء عليها، كذلك تجدر اإلشارة إلى أن قرار المجلن المدذكور فدي إشدارته إلدى حدق الواليدات المتحددة 
عاصدر مدن شدروط حالدة الددفاع الشدرعي، حيدث يتعدين أن يكدون في الدفاع الشرعي عن النفن قد تجاوز ما انتهدى إليده الفقده الددولي الم

حااًل، وأن يوجه فعل الدفاع إلى مصدر العدوان ذاته، وأن يكون ثمة تناسب بين فعل الدفاع وفعدل  —الذي يبرر الدفاع  -فعل العدوان
أو دولة معادية لسياستها الخارجيدة  علي أنه يعني كل منظمةم  2008العدوان وأصبحت الدول الغربية تنظر إلى اإلرهاب بعد أحداث 

ومصالحها، وت كن  العداء وتعمل من أجل ضرب أي دولة أو منظمة ضد إسرائيل، وعلي رأسها حركدات المقاومدة التدي أدرجدت فدي تلدك 
يعددد خرًقددا الخاندة السددوداء، فالقددانون البريطداني مددثال المندداهن لإلرهدداب يسدمح باحتجدداز كددل مشدتبه فيدده أجنبددي بدددون أي تحقيدق، وذلددك 

 -بطلدب مدن القضداء-لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وفي كندا تم إصدار قانون يفرن علي الصدحافيين إعطداء مصدادر أخبدارهم 
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( 1373)لقراروقد استندت الواليات المتحدة في حملتها تلك ضد اإلرهاب بزعمها على ا
خاصة، الذي أكد على حق الدفاع عن النفن وأ فل في ذات الوقت حق تقرير المصير، وحق 
المقاومة ر م ترسيخها في ميثاق األمم المتحدة، والمشروعية التي تكتسيها طبًقا للقانون 

 .(1)الدولي

لي الصادرة ه وبالر م من القرارات األخرل والمتعلقة بموضوع اإلرهاب الدو الباحث أن   لير 
أعمال المقاومة المسلحة التي تخوضها الشعوب وحركات  عن الجمعية والتي أشارت إلى أن  

التحرر الوطني ضد السيطرة االستعمارية والنظم العنصرية تعتبر أعمااًل مشروعة وال عالقة لها 
عمال بأعمال اإلرهاب الدولي، وبذلك تكون قد أرست الحدود الفاصلة بين ما يعتبر من األ

المشروعة في نضال الشعوب وحركات المقاومة في سبيل الحصول على تقرير المصير، وما 
للشك تقهقر منظمة  أكد بما ال يدع مجاالً  (1373)القرار  يعتبر من األعمال اإلرهابية، إال أن  

األمم المتحدة، وتراجع مجلن األمن إلى نقطة الضعف، باعتباره أصبح وسيلة في يد الدول 
برل تقرر عبره ما تشاء لتسيير العالم حسب اتجاهاتها ومصالحها، كما يبين القرار أيًضا مدل الك

تراجع النظرة الدولية إلى مبادئ كانت مقدسة في السابق، والتي تمن سيادة وحرية الشعوب 
األساسية، فأضحى تقرير المصير ومقاومة االحتالل من األمور المسكوت عليها في القرار 

 .ليه، ما دامت تقف حائاًل دون تنفيذ مطامع ومصالح الغربالمشار إ

هذا الخلط الدولي القائم في حقيقته على تضارب المصالح  القول بأن   يمكنومما سبق 
بالدرجة األولى، والنظرة االستعالئية والعدوانية بالدرجة الثانية من قبل الغرب إلى ما دونه من 

نما أضحى يكيف ويطبق وفًقا لما تراه وتريد شعوب المعمورة، لم يصبح القانون فو  ق الجميع، وا 
 .تنفيذه الدول صاحبة النفوذ والهيمنة الدولية

أما بخصوص الفريق الثاني الذي يضع موازين التفرقة وعدم الخلط بين األمرين، يتبين 
سة التي ناقشت فيها اللجنة الخاصة المعنية باإلرهاب الدولي درا (32)ذلك من خالل الدورة 

أعدتها األمانة العامة لهمم المتحدة، والتي استغرقت فيها وجهات نظر الدول بالنسبة لهسباب 
                                                                                                                                                                              
تحدت طائلددة السددجن الفددوري، وفددي ألمانيدا أعطيددت لمصددالح المخددابرات األلمانيددة صددالحية الضدبطية القضددائية التددي تحولددت إلددى شددرطة 

  الصالحيات أعطيت لمصالح األمن في الدول األخرل، من أجل مكافحة ظاهرة لم يتم اإلجماع علي تحديد مفهومهاسياسية والكثير من 
(1)

وإذيعـرب.....إنمجلساألمن،:"معليأنه1552سبتمبر/أيلول14المعقودةفي4342نصقرارمجلساألمنفيجلسته

افيذلــكشــأنأيعمــلإرهــابيدولي،نهـدكذلـكتـأكيدأنهـذهاألعمـال،شــأوإذيعياألعمالعـنتصميمـهعليمنعجميعهذه
للسالمواألمنالدوليين،وإذيعيـدتـأكيدالحـقالراسـخللفـردأوالجماعـةفيالدفــاععــنالنفــس،كمــاهــومعترفديداًهتهتشكل

 .م١٠٠٥(٥٦٣٩(قراربهفيميثاقاألممالمتحدةوكماهومؤكدفيال
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العديد من الدول أكدت على ضرورة التسليم  الكامنة وراء ظاهرة اإلرهاب، وقد قررت الدراسة أن  
 .(1)باستبعاد أعمال المقاومة المسلحة المعترف بمشروعيتها من تعريف اإلرهاب الدولي

ونجد تبرير الحركات المسلحة بأنها تلجأ إلى العنف كضرورة حتمية لم تكن لتضع 
نما تعرضها ألعمال القمع واالضطهاد بصوره اإلرهابية من طرف  العنف هدًفا أساسًيا لها، وا 

ها إلى ئمصيرها، هو السبب الحقيقي في لجو النظم االستعمارية والعنصرية التي تمنعها من تقرير 
 .(2)ل العنف الستيفاء حقوقهااتخاذ سب

والتأكيد الصريح على استثناء المقاومة المسلحة لالحتالل من تطبيقات االتفاقية الدولية 
االتجاه الذي يرل هذه التفرقة والذي لم يستثن المقاومة  الخاصة بمكافحة اإلرهاب يعني أن  

من  (12)المادة ة النص، إذ أن  المسلحة من األفعال اإلرهابية قد أخطأ، ورأيه مردود أمام صراح
 .(3)االتفاقية

حق تقرير المصير يطرح مشروعية استخدام القوة كوسيلة لوضع هذا  الباحث أن   لير 
دة المتح مملى ميثاق األإيستند  ادوليً  اقانونيً  اصبح حقً أير الحق موضع التنفيذ، فحق تقرير المص

السلمية للحصول على هذا  ي استخدام الوسائللصاحبه الحق ف أن  والمواثيق الدولية، ما يعني 
ذا عجزت الوسائل السلمية عن تمكين الشعوب الخاضعة لالحتالل من التمتع بحق ا  الحق، و 

 د  تقرير المصير، يصبح الكفاح المسلح السبيل الوحيد لبلور هذا الحق، مع التأكيد على أنه ال ب  
ير المشروعة لتفادي الخلط بين المقاومة من وضع الحدود الفاصلة بين األعمال المشروعة و 

                                                             
المرجاع،اإلرهاابالادوليفايضاوءأحكاامالقاانونالادوليواالتفاقيااتالدولياةوقاراراتاألمامالمتحادة،حمدمحمدرفعتأ.د .(1)

.234السابق،ص
 222هداج رضا، المقاومة واإلرهاب في القانون الدولي، المرجع السابق، ص. د.(2)
وقددال فيده إن  مجلددن األمدن إذ يعيددد  -1552أيلددول سدبتمبر  14، المعقدودة فدي 4342مددن فدي جلسددته القدرار الدذي اتخددذه مجلدن األ .(3)

ذ 1552سدبتمبر / أيلول  21المؤرخ ( 1552) 2364و – 2555أكتوبر / تشرين األول  25المؤرخ ( 2555)  2165تأكيد قراراته  م، وا 
سددبتمبر / ايلددول  22قعددت فددي نيويددورك وواشددنطن العاصددمة وبنسددلفانيا فددي يعيددد أيضددا  تأكيددد إدانتدده الكاملددة للهجمددات اإلرهابيددة التددي و 

ذ يعيددد كدذلك تأكيددد أن  هددذه األعمددال شدأنها فددي ذلددك شددأن أي عمددل 1552 ذ يعدرب عددن تصددميمه علددي مندع جميددع هددذه األعمددال، وا  ، وا 
ذ يعيددد تأكيددد الحددق الراسددخ للفددر  د أو الجماعددة فددي الدددفاع عددن الددنفن، كمددا هددو إرهددابى دولددي، تشددكل تهديدددًا للسددالم واألمددن الدددوليين، وا 

ذ يعيدد تأكيدد ضدرورة التصددل بجميدع الوسدائل، (1552)2364معترف به في ميثاق األمدم المتحددة وكمدا هدو مؤكدد عليده فدي القدرار  ، وا 
ذ يعددرب  عددن بددالغ القلددق إزاء تزايددد وفقددًا لميثدداق األمددم المتحدددة، للتهديدددات التددي توجههددا األعمددال اإلرهابيددة للسددالم واألمددن الدددوليين، وا 

ذ يهيدب بجميدع الددول العمدل معدًا علدى نحدو عاجدل  األعمال اإلرهابية بدافع مدن التعصدب أو التطدرف فدي منداطق مختلفده مدن العدالم، وا 
الصددلة  علددي منددع األعمددال اإلرهابيددة والقضدداء عليهددا، بمددا فددي ذلددك مددن خددالل التعدداون المتزايددد والتنفيددذ الكامددل لالتفاقيددات الدوليددة ذات

ذ يسلم بضرورة إكمال التعاون الدولي بتدابير إضافية تتخذها الدول لمندع ووقدف تمويدل أي أعمدال إرهابيدة أو األعدداد لهدا،  باإلرهاب، وا 
  https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001) في أراضيها بجميع الوسائل القانونية 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001
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واإلرهاب، مهما كانت األسباب واألهداف  حيث إن المقاومة والكفاح الذي تخوضه الشعوب 
لتقرير مصيرها ال يعطيها الحق في الخروج عن نطاق القوانين المعمول بها والقواعد اإلنسانية 

 .المتعلقة بالحرب والسلم

 الفرع الثاني
 ز بين اإلرهاب والحق في تقرير المصيرمعايير التميي 

أن يكون متضمًنا  د  لكي نستطيع ضبط مكونات النضال الوطني ضد االحتالل ال ب   
ى ال ينقلب في نظر البعن إلى عمل إرهابي، وهذه المحاور تتمثل فيما بعن المحاور، حت  

 :يلي

ر سان فرانسيسكو إن ميثاق األمم المتحدة وهو الذي وافقت عليه خمسين دولة في مؤتم .1
دولة بعد ذلك كأعضاء في الجمعية العامة لهمم (189)، وانضمت إليه م1945عام 

المتحدة، إذ يقوم على ركيزة أساسية وهي حق الشعوب الواقعة تحت االحتالل والحكم 
تستخدم كل صور العنف ضد االحتالل للحصول على  العنصري والهيمنة األجنبية أن  

 .استقاللها المشروع
أن تقع أعمال العنف كما سبقت اإلشارة إلى ذلك داخل األراضي المحتلة بصفة أساسية  .2

 .وال تقع خارجها إال إذا استحال تنفيذها بالداخل
سلطات اإلدارة المدنية  أوشبه العسكرية،  أوأن تقع أعمال العنف ضد القوات العسكرية  .3

 .لالحتالل
واألطراف التي لين لها أي عالقة  أال توجه أعمال العنف ضد المدنيين واألبرياء .4

 .(1)بعمليات تحرير األراضي، مثل السائحين األجانب

 .فكل هذه المحاور األربعة تتضمن عدم االعتداء على المواطنين األبرياء 

للحق  اً العنصرية باعتباره مظهر  أوالسيطرة األجنبية  أوفالنضال المسلح ضد االحتالل 
ضال مشروع من وجهة القانون الدولي، ما دام أعضاء حركة الثابت في تقرير المصير، هو ن

                                                             
 .62م، ص1551نبيل لوقا بياول، اإلرهاب صناعة  ير إسالمية، دار البياول للنشر، الطبعة األولى . د.(1)



                                                     

 211 

 التحرير الوطني يخضعون أنفسهم للقانون اإلنساني الدولي، مثلما هو مكرن في قوانين جنيف
 أودول أخرل لدولة محتلة  أووعلى عكن ذلك فإن أية مساعدة تقدمها دولة  ،(م1949-1977)

 .(1)ؤ والمشاركة في الجريمةمعتدية، هو عمل  ير مشروع من أعمال التواط

وعلى هذا األسان يمكن وضع معايير للتفرقة بين المقاومة واإلرهاب، فمن خالل ما  
سبق يتضح أنه باإلضافة إلى معيار المشروعية والشرعية للتمييز بين الظاهرتين، وكذا معيار 

بين المقاومة  الدوافع واألسباب واألهداف، هناك معايير أخرل مهمة لوضع الحدود الفاصلة
يكون سول جريمة من الجرائم الدولية  المسلحة المشروعة واإلرهاب الدولي الذي ال يعدو أن  

 .(2)ين فيما يليعبصورة مختلفة، وتتمثل معايير الفصل بين الوض

 للتفرقة كمعيار اإلنساني الدولي والقانون الحرب قوانين على االستناد: أواًل 

المشروع الذي تحكمه قوانين الحرب خالل النزاعات المسلحة،  بالرجوع إلى مفهومي العنف  
هذا المعيار يعتمد  في مقابل العنف  ير المشروع الذي يتضمن اإلرهاب، وللتوضيح أكثر فإن  

 :على أمرين

أفراد القوات  بوضع الشخص الذي يرتكب أعمال العنف، إذ أن   األوليتعلق األمر .أ 
سلح لهم الحق في االشتراك في األعمال العدائية المسلحة التابعة لطرف في نزاع م

ذا لجأ هؤالء األشخاص إلى  مباشرة، وهذا الحق  ير مكفول ألي أشخاص آخرين، وا 
 .العنف ر م ذلك فإنهم ينتهكون القانون ويجوز اعتبار أفعالهم أعمااًل إرهابية

، والقواعد األمر الثاني يتعلق بالقواعد المنتظمة لحماية فئات محددة من األشخاص.ب 
الخاصة بأساليب ووسائل الحرب في النزاعات المسلحة، فلكي يكون استخدام العنف 

 أن يلتزم فيه بالقيود التي يفرضها قانون الحرب، وبالتالي فإن   د  ب   مشروًعا في الحرب فال
يستخدموا العنف قد يصبحون هم أنفسهم  أفراد القوات المسلحة الذين يحق لهم قانوًنا أن  

 .هابيين فيما إذا انتهكوا قوانين الحربإر 

                                                             
 .264م المرجع السابق ص2552محمد عزيز شكرل، اإلرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة، الطبعة األولى، دار الماليين للعلم، . د.(1)
 .222القانون الدولي، المرجع السابق، ص هداج رضا، المقاومة واإلرهاب في .د.(2)
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تطبيق هذا المعيار على المقاومة المسلحة فخير نموذج يمثلها في الوقت الحالي  ولو تم 
المقاومة المسلحة الفلسطينية  حيث يمثل أعضاء حركات تحريرها مقاتلون حقيقيون وفق النظم 

ية ضد االحتالل اإلسرائيلي ضوابط االتفاقية الموضوعة دولًيا، كما يجسدون بأعمالهم العسكر 
قانون الحرب، وذلك حر ي أن يضفي على هذه الحركات طابع الشرعية القانونية، ويفرقها تفريًقا 

مؤطرين تحت حركات مقاومة، وما يقومون به من  أوشاسًعا عما يقوم به أشخاص  ير منظمين 
 .(1)أعمال إجرامية ذات أهداف ومصالح ذاتية

 والمدنية العسكرية األهداف بين والتفرقة بالتناسب، المتعلق المعيار: ثانًيا

في بالر م أن المقاومة أعطيت الحق في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره، لكن هذا الحق 
مقاومة االحتالل لين مطلًقا، بل إنه يخضع لضوابط كما أشرنا إليه آنًفا، وتلك المقتضيات 

ي اإلنساني المطبقان على حركات المقاومة، وكل ما يتخللها المتعلقة بقانون الحرب والقانون الدول
من أعمال عسكرية، ألن انتهاك قواعد القانونين وعدم االمتثال لقيودهما يفقد حق المقاومة 
شرعيته، فتتحول كل األعمال الجارية في ظله وبسببه إلى أعمال إرهابية، وذلك عندما يتغاضى 

في حالة تعسفهم في استعمال حقهم ذاك، وهذا ما يؤدي  أوأصحاب هذا الحق عن تلك القوانين، 
 .(2)في كثير من األحيان إلى الخلط وصعوبة التمييز بين األمرين بوضوح ودقة

على عدم اعتبار أفعال العنف المميز الموجه إلى  قامت الفرضية األولىألن هذه 
ذه الفرضية هو إمكانية أن يصبح األهداف العسكرية والمقاتلين إرهاًبا، واالستثناء الوارد على ه

الهجوم على األهداف العسكرية والمقاتلين عند نقطة معينة على قدر من الالتمييز، كما في 
 .(3)الحرب النووية، فيصبح إرهاًبا من حيث األثر إن لم يكن من حيث القصد

 والفرضية الثانية تتمثل في اعتداءات العنف  ير المميز و الموجه عمًدا إلى  ير
المقاتلين، أي إلى المدنيين واألهداف المدنية يعتبر إرهاًبا، أما االستثناء الوارد عليه يتمثل في 

                                                             
 .25عبد الرحمن أبو النصر، المرجع السابق، ص. د.(1)
 .222هداج رضا، المرجع السابق، ص. د.(2)
جامعدة ، كليدة الحقدوق، ةدكتدورا أطروحدةومقاومة االحدتالل فدي العالقدات الدوليدة،  يهيثم موسى حسن، التفرقة بين اإلرهاب الدول.د .(3)

 .322، ص 8888 عين شمن، 
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كون االعتداء على المدنيين إذا وصل لحد معين من التمييز في اختيار الهدف والوسيلة فهنا ال 
 .(1)يعتبر إرهاًبا

ها نحو المدنيين  ير أن أعمال المقاومة المسلحة يمكن توجيه ومما سبق يرل الباحث
األبرياء، مثل العمالء والجواسين ممن يتعاملون لصالح االحتالل، كذلك األهداف المدنية ذات 

 ير بريئة أمام المقاومة العسكرية، التي تكون في هذه الحاالت  د  ع  العالقة بإدارة االحتالل والتي ت  
 .أعمالها ذات شرعية وال تعد إرهاًبا

 :الضحايا وصفة المتحاربة األطراف بين العالقة إلى رالنظ معيار: ثالثًا

إذ يعتمد في تحديد صفة الضحايا الذين يقعون نتيجة العمليات العسكرية العدائية بين   
مدنيين، فتكون األعمال  أوحركات المقاومة والمستعمرين، أي تحديد ما إذا كانوا عسكريين 

ي حين تكون  ير ذلك إذا وجهت عمًدا وبشكل القتالية الموجهة نحو الفئة األولى مشروعة ف
كما ينبغي األخذ في االعتبار وضعية  ،رئيسي ومباشر نحو الفئة الثانية، فتعتبر وفق لذلك إرهاًبا

يجب معرفة : الضحايا بالنسبة للصراع القائم بين الطرفين وعالقتهم مع المتحاربين، بمعنى آخر
ادي بشكل مباشر، أم يتبعون طرًفا ثالثًا، وهنا يجب إن كان هؤالء الضحايا يتبعون الطرف المع

البحث في عالقة هذا األخير بالطرفين المتحاربين، فإذا تبين أن الطرف الثالث محايد ال يتدخل 
  ير مباشر في الصراع الدائر بينهما، فإن جميع الضحايا المنتمين إليه أوبشكل مباشر 

نتيجة ألعمال إرهابية  ير مشروعة وجهت إليهم من وبسبب هذا النزاع، يعتبر ( الطرف الثالث)
 .(2)أحد األطراف المتحاربة، ويتحمل الطرف الجاني مسؤولية هذه األعمال والنتائج المترتبة عليها

هذا الرأي فإذا تبين أن طرًفا ثالثًا لين في موقف حياد، بل يميل إلى أحد األطراف ل اوفقً 
عدة والدعم السياسي والعسكري والمادي، فعليه إذن تحمل تبعات بتقديم المسا أوالمتنازعة بالتأييد 

                                                             
سديد رمضدان عبدد البداقى اسدماعيل، مشدروعية اسدتخدام القدوة بشدأن حدق تقريدر المصدير وعالقتده باإلرهداب الددولي، ادارة البحدوث . د.(1)

 .43، ص1524من مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية لشهر جوان  5والدراسات، وزارة المالية، مصر، مقال نشر بالعدد 
مدن التميدز بدين األعمدال الموجهدة ضدد المددنيين األبريداء و يدر األبريداء، حسدبما ذهدب إليده الكثيدر مدن الدارسدين، وقدد ذهدب  د  ب د الفد .(2)
احمد أبو الوفا إلى أن استخدام اإلرهاب أي كانت نوعيتده يعتبدر  يدر مشدروع إذا اسدتخدم ضدد األشدخاص األبريداء بغدن النظدر عدن .د

 .232علي اعتداء قائم  هيثم حسن، المرجع السابق، ص  ملة بالمثل أو رداً بواعثه، إال أن يكون معا
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موفقة هذا، خاصة فيما إذا اعتبر أحد الطرفين المتحاربين هذا الموقف تصرًفا عدائًيا ومشاركة 
رهابه  .(1)للطرف الثاني في عدوانه وا 

استهداف الضحايا يبرر عطي هذا الرأي مجانب للصواب حينما ي   أن    يرل الباحث
أصحاب القرار عندهم يساندون طرًفا من األطراف  أومدنيين، لكون أنظمتهم السياسية ال

أنواع الدعم، فيحملون المدنيين األبرياء أوزار حكوماتهم على أسان أنها تبعات  بكلالمتحاربة 
هذا االنحياز، وبالتالي ال يمكن اعتبارهم ضحايا إرهاب، لكن المنطق السليم يقتضي مراعاة 

موافقتها ألنه وحسب  أوطراف المتحاربة مهما كانت وضعيتها واألطراف األخرل، جانب األ
الذين لهم عالقة مباشرة  أوالقانون الدولي وقواعد الشرعية فإن المسان باألبرياء  ير المحاربين 

 .بالنزاع ممن ينتمون لسلطة االحتالل

 لدوليةا الجريمة في المسؤولية إلى بالنظر المتعلق المعيار: رابًعا

ها إرهابية للوهلة األولى وقبل التثبيت من أن   مواضع اإلباحة لهعمال التي تبدو   
 مقتضياتها الحقيقية، وفحول ذلك وبالرجوع إلى القاعدة العامة، فإن الجريمة الدولية تمثل عمالً 

نطباقه  ير مشروع، لكن ال يكفي القول بوقوع مثل هذه الجريمة حدوث الفعل المكون لها لمجرد ا
 من الناحية الشكلية على النموذج المحرم في النص القانوني المنشأ والمحدد لهذه الجريمة، إذ ال

هذا الفعل ينطبق من الناحية الموضوعية مع  للوصول إلى هذه النتيجة من التأكد من أن   د  ب  
على هذا النص دخوله تحت طائلة االستثناء، فقد يرد  أوالنص القانوني، وذلك بعدم استغراقه 

فيبيحه في هذه الحاالت االستثنائية ر م بقائه مجرًما في باقي الحاالت التي تحكمها القاعدة 
 .(2)العامة

ضمن االعتبارات القانونية واإلنسانية واالجتماعية، التي تضع لكل قاعدة  كله يدخل هذاو 
: ف، وأهم مثال على ذلكعامة استثناءات تماشًيا مع الظروف والدوافع المحيطة بالفعل المقتر 

فعل القتل الذي يعتبر جريمة في القوانين الداخلية كمبدأ عام مقرر، لكن قد تخرج واقعة القتل 
كجريمة من صورتها الشكلية المتماشية مع النص القانوني في حالة ورود الفعل ضمن 

                                                             
 .224هداج رضا، المرجع السابق، ص. د.(1)
 .636هيثم حسن، المرجع السابق، ص.د.(2)
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ة والمشروعية عند االستثناءات على تلك القاعدة، فيتنقل بالتالي الفعل من التجريم إلى اإلباح
القتل دفاًعا عن النفن في إطار الحدود الموضوعة قانوًنا، فال نكون بذلك أمام جريمة قتل ر م 

 .(1)أن الفعل ينطبق من الناحية الشكلية على النص القانوني المجرم له

الفقرة : أن األمر نفسه يتكرر بالنسبة لقواعد القانون الدولي، فمثاًل  ويالحظ الباحث
التهديد باستعمال  أوعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة تنص على حظر استخدام الراب

القوة في العالقات الدولية وفيما بين الدول خالًفا ألحكام هذا الميثاق، وهذا يعني من حيث 
لتأكيد التهديد باستعمالها يشكل جريمة دولية، وهذا ما يؤدي إلى ا أوالنتيجة أن كل استخدام للقوة 

على أن هناك حاالت الستخدام القوة تتم بالتوافق مع أحكام هذا الميثاق، وال تقع تحت حظر 
 .القاعدة العامة الواردة في الفقرة المذكورة

ولو بصفة نسبية خاصة في ظل  –وقد طبقت هذه القواعد االستثنائية ميدانًيا 
والمقاومة المسلحة التي تضطر في  من خالل ما تقوم به حركات التحرير –المستجدات الدولية 

بعن األحيان إلى ممارسة اإلرهاب بمفهومه اإليجابي، والذي يقوم على ضوابط المشروعية في 
االحتالل، مما يؤدي عند الضرورات خاصة العسكرية منها إلى تنفيذ  أومواجهة االعتداء 

مقدرتها الدخول في معارك  األعمال اإلرهابية في مراحل نضاالتها، أمام ضعف إمكانياتها وعدم
ربما تحت تأثير حالة الضغوط السياسية واإلعالمية الدعائية التي  أومفتوحة واسعة مع العدو، 

 .(2)تحتم عليها اللجوء إلى مثل هذه األساليب لنشر قضيتها العادلة

ومن ثمة تنبيه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ولفت أنظارهما إليها، وعلى هذا 
ألسان فإن حركات المقاومة المسلحة تنتفي عنها المسؤولية الجنائية واإلكراه المادي والمعنوي ا

باألعمال اإلرهابية خاصة إذا كانت رًدا على عمليات مماثلة سابقة نفذتها سلطات وقوات 
 .(3)االحتالل بحق سكان األراضي المحتلة، أي عن طريق المعاملة بالمثل

                                                             
 .616هيثم حسن، المرجع السابق، ص. د.(1)
 .26م، ص2545ة العربية، القاهرة، ، دار النهض2عبد العزيز محمد سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية، ط. د.(2)
 .222هداج رضا، المرجع السابق، ص. د
 .322م، ص2541، دار الشروق، بيروت، 2محمد فتحي عثمان، حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والفكر القانوني الغربي،ط .(3)
 .614 – 614هيثم حسن، المرجع السابق، ص. د.
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الرأي قابل للنقاش الموضوعي إذا ما أردنا العودة إلى االتجاه الذي هذا  ويري الباحث أن  
 أويعطي حق استخدام القوة للحركات التحريرية لكن مع شروط تتعلق بعدم المسان باألبرياء 

تعرين حياتهم للخطر، وينبغي أن تبتعد حركات المقاومة لتحرير األوطان عن مثل هذه 
صب أعينها أوطانها، ووضع مبدأ التمييز ن   ىرف المعتدي علكيز على مقاومة الطاألعمال، والتر 

 .ال تغفل عنه  حتى ال تتذرع الدول المعتدية بذلك لوصم أعمال تلك الحركات باألعمال اإلرهابية
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 الفصل الثالث
 أثر جريمة اإلرهاب في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

ى أشكاله، عمدت بعن الدول ل تعريف اإلرهاب وحت  االختالف الكبير حيا إلى ااستنادً  
، متخذة من هذا الخلط أداة (1)الخلط وبشكل مقصود بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة إلى

عالمية لتشويه شرعية نضال الشعوب وسمعة حركاتها التحررية التي تلجأ  خيار  إلىسياسية وا 
 .(2)مشروعة في الحرية واالستقاللالمقاومة المسلحة في سبيل تحقيق أهدافها ال

إيجاد  إلىبين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة،  اهذا الخلط المتعمد سياسيً  وقد أدل 
مسيرة المقاومة الفلسطينية  العام العالمي، وبالتالي أثر على نوع من اللبن في أذهان الرأي

استقرار العالقات  وع ويؤثر علىاولة تصوير مقاومتها المشروعة على أن ها إرهاب  ير مشر ومح
 .(3)الدولية

الشعوب التي تقع تحت االحتالل األجنبي لها حق تقرير  أن   اسابقً  كما أسلفناو  لكن
كما في القانون  وعاداًل  اكفاح هذه الشعوب أصبح مشروعً  المصير ولها حق الكفاح المسلح، وأن  

ير مصيرها يعتبر جريمة دولية ومخالفة عدم مراعاة هذه الشعوب لحقها في تقر  الدولي، وأن  
تقرير مصيره  إلىلهعراف والقوانين الدولية، وهذا ما ينطبق علي الشعب الفلسطيني الذي يسعى 

 .الوسائل الممنوحة له بجميع
لتفسير  الكن هذا الحق الممنوح في الكفاح المسلح وحق تقرير المصير، ال يسمح مطلقً  

ها مقاومة، وذلك بعن المليشيات والعصابات علي اعتبار أن   االنتهاكات التي قد تقوم بها
لمخالفتها االتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق باحترام تقاليد الحروب وأعرافها وعدم االعتداء 

 .(4)يكفون عن االشتراك في العمليات الحربية أوعلي المدنيين ومن ال يشاركون 
لط بين مفاوم جريمة اإلرهاب وحق تقرير المصير ى يتم الخروج من هذا الخلذلك وحت   

 :المبحثين التاليين إلىالمشروع ضد أشكال االحتالل األجنبي، سيتم تقسيم هذا الفصل 
 .موقف القانوني منهوالحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير  :األولالمبحث 

 .لتحقيق المصير مشروعية وسائل المقاومة الفلسطينية المسلحة كأسلوب:المبحث الثاني
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 األولالمبحث 
 موقف القانوني منهوالحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير  

لقد ضرب الشعب الفلسطيني أروع األمثلة في الدفاع عن حقه في تقرير مصيره  
للحصول علي حقه في تقرير مصيره،  اوتحرير أرضه، ومجابهة قوات االحتالل ورد عدوانهم سعيً 

قوات االحتالل من ترسانة ال تنضب من الوسائل القتالية العسكرية الفتاكة، إال  ور م ما تمتلكه
األراضي  أمام هذا التغول على امنيعً  اأن الشعب الفلسطيني بمقاومته استطاع أن يقف سدً 

 .الفلسطينية

ودول  حتالل اإلسرائيلياستمر الصراع بين الشعب العربي الفلسطيني من جهة واالو 
تغيرت  جهة أخرل، بحيث بدأت الحقائق تنكشف أمام المجتمع الدولي بعد أن  االستعمار من 

موازين القول لصالح الشعوب المحبة للسالم، حيث حدث تطور في موقف األمم المتحدة حيال 
مجلن  أوقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه  ير القابلة للتصرف سواء في الجمعية العامة 

ات التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني  ير القابلة األمن، وسنستعرن بعن من القرار 
 .(1)للتصرف

 :لى المطلبين التاليينوسيتم تقسيم هذا المبحث إ

 .حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: األولالمطلب 

 .الموقف القانوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: المطلب الثاني
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(.261–222–241–242–215–215–224–226–221–225-255)ص
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 األولالمطلب 
 طيني في تقرير المصيرحق الشعب الفلس 

حق تقرير المصير هو حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه واختيار نظامه ومستقبله  
للتطبيق إال في شعب يعيش على أرضه ويشغلها بصورة  وال يصبح هذا الحق قاباًل  ،احرً  ااختيارً 

ى وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني وال ينطبق عل ،مستمرة  ير متقطعة ال بصورة عرضية
ن   ،جماعة  ربية احتلت أرن  يرها كما جرل في فلسطين تطبيق تقرير المصير على الشعب  وا 

إمكانية إلقامة دولة يهودية في  ذا الشعب في االستقالل، وينقن أيالفلسطيني يثبت حق ه
 .(1)فلسطين

، (2)حق تقرير المصير هو األسان والمنطلق في االستقالل والسيادة الوطنيينيعتبر و  
وقد  ،وهو الحق الذي يالزم حق التساوي في الحقوق بين الشعوب ،تفرر عنه الحقوق األخرلوت

فقد نص في  ،برز حق تقرير المصير في ميثاق األمم المتحدة كوسيلة لتحقيق أحد مقاصده
إنماء العالقات الدولية بين األمم على أسان احترام المبدأ الذي يقضي "مادته األولى على 

وكرر الميثاق هذا  "يكون لكل منها حق تقرير مصيره الحقوق بين الشعوب، وبأن   بالمساواة في
 . (3)المعنى بشكل آخر في مادته الخامسة والخمسين

بشأن  عدة وثائقوهناك إلى الميثاق،  استنادً اوقد أصدرت الجمعية العامة لهمم المتحدة، 
المتضمن م 14/12/1962 في (1514)من أهمها القرار حق تقرير المصير للشعوب، لعل  

وفيه كررت الجمعية العامة وفضلت مفهوم ، إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة“
 هوقد اعتبره بعن الفق ،للميثاق فيما يتعلق بهذا الحق احق تقرير المصير حتى جاء تفسيرا قانونيً 

 .(4)حجة ملزمة، واكتسب طابع القواعد الملزمة في القانون الدولي
 :ينالتالي عينالفر  إلىلذلك سيتم تقسيم هذا المطلب  

 .تاريخ انتااك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: األولالفرع 

 .حقوق الشعب الفلسطيني المنتاكة: الفرع الثاني

                                                             
(1)

تقسيمالمقسم،مقالمنشورعلىالرابط..حناعيسي،حقتقريرالمصير.د.
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/10/24م24/22/1524تمزيارتهبتاريخ.

(2)
العلوماإلنسانية،تصدرعنعمادةالبحث(ب)الشريف،تقريرالمصيردراسةفقهيةمقارنة،مجلةجامعةالنجاحلألبحاثصالح.

.345،ص1،العدد24م،المجلد1555العلميبجامعةالنجاح،نابلس،
(3)

سات،العددالثالث،مؤسسةاأليامنبيلالرمالوي،تقريرالمصيرالقضيةالمحوريةفيالخطابالسياسيالفلسطيني،مجلةسيا.
 .3م،ص1554لإلخراجوالطباعة،رامهللا،

(4)
،2الحسنبنطاللوليعهدالمملكةاألردنيةسابقًا،حقالفلسطينيينفيتقريرالمصير،دراسةللضفةالغربيةوقطاعغزة،ط.

 .44م،ص2542مطبوعاتكورونيت،لندنوميلبرون،نيويورك،

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/10/24
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 األولالفرع 
 تاريخ انتااك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 

ن الدول يتم تسويتها بواسطة الحروب، في العصر القديم كانت النزاعات التي تنشأ بي
في ظل المجتمع الدولي المعاصر، وخاصة بعد نشوء هيئة األمم  لكن األمر لم يعد مقبواًل 

 . (1)الستخدام القوة االمتحدة كأول هيئة استطاعت أن تضع حدً 

قضاء ق الدولية والعرف والاثيو مقواعد القانون الدولي العام واالتفاقيات والمعاهدات والتعد 
حق تقرير المصير  من أهم ما تحدثت عن نصاف،الدوليين والفقه الدولي ومبادئ العدالة واإل

لكل شعب  األصل الثابت في القانون الدولي أن   ن  ينطبق على الحالة الفلسطينية، ألوهو ما 
 ثقلت هذا الحق لشعب من الشعوب ومنأ، ولذلك فالقيود السياسية التي مصيرهالحق في تقرير 

وب في لغي هذا الحق األصيل للشعضمنها الشعب الفلسطيني  بفعل االستعمار واالحتالل ال ت  
  .مهما طال زمن احتجابه بفعل القوة تقرير مصيرها

 ؛أراد المجتمع الدولي انتااك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره األولىفمنذ اللحظات 
 :وذلك من خالل

 ةفي أعمال العصب: أواًل 

، بناء على نظام م1921تموز  6في  (2)لسطين تحت االنتداب البريطانيوضعت ف
من عهد عصبة  (22)ت عليه المادةونص   م1919أوجدته معاهدات الصلح لعام  االنتداب الذي

من عهد العصبة التي جاء في (22)من المادة رابعةاألمم، وذلك حدث ر م ما ورد في الفقرة ال
من  ةقد وصلت إلى درج ةطورية العثمانيانت خاضعة لإلمبرابعن الشعوب التي ك أن  " :نصها

 والمساعدةبكيانها كأمم مستقلة خاضعة لقبول اإلرشاد اإلداري  االتقدم يمكن معها االعتراف مؤقتً 
من قبل الدولة المنتدبة، إلى ذلك الوقت الذي تصبح فيه هذه الشعوب قادرة على النهون وحدها، 

                                                             
(1)

يمخالدالمشاقبة،األبعادالقانونيةوالسياسيةللخلطبيناإلرهابوحقالمقاومةالمسلحة،رسالةماجستيرفيالعلومخالدكر.
 .234م،ص1554السياسية،معهدبيتالحكمة،جامعةآلالبيت،المملكةاألردنيةالهاشمية،

(2)
طين،كاننظامسلطةعليفلسطينواألردنلمايزيدعنعقدينمناالنتدابالبريطانيعليفلسطينأواالحتاللالبريطانيلفلس.

موبالحدودالتيقررتهابريطانياوفرنسابعدسقوطالدولةالعثمانيةإثرالحربالعالميةاألولى2515ونصفمنالزمن،ابتداًءمن

نهاغيرالناطقينباللغةالتركيةإضافةإلىوبموجبمعاهدةسيفرالتيتضمنتتخليالدولةالعثمانيةعنجميعاألراضيالتييقط
.استيالءالحلفاءعلىأراضيتركية
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وهو ما سمي " في اختيار الدولة المنتدبة األولالشعوب المقام يكون لر بات هذه  ويجب أن  
ويشمل الواليات التي كانت خاضعة لالمبراطوريه العثمانية ومن ضمنها ( أ)باالنتداب من درجه 

  .(1)فلسطين

 رابعةفي مضمونه ما التزمت به في الفقرة ال صك االنتداب على فلسطين لم يراع   إال أن  
، وتحول إلى مساعدة وتمكين الحركة اعكن ما نصت عليه المادة تمامً  ونفذ (22)من المادة

رثر جيمن بلفور آالصهيونية من إنشاء وطن قومي لليهود، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني 
حكومة جاللته ستبذل قصارل جهدها لتسهيل إنشاء وطن قومي للشعب  أن  " م1917في عام 

بشع أير معتنقي الديانة اليهودية إلى فلسطين، وارتكاب ، وسمحت بتهج"اليهودي في فلسطين
جرائم لحث معتنقي الديانة اليهودية الهجرة إلى  ارتكبتالجرائم لتفريغ األرن من أصحابها كما 

، كما وتجاهلت م1927واتفاقية الهاي عام  م1848فلسطين، منتهكة بذلك وثيقة بيترسبورر لعام 
من صك االنتداب، كما أهدرت حقوقه في (2)خامسة والسادسةالسلطة االنتداب أحكام المادتين 

 .(3)من صك االنتداب (11) ثروته الوطنية عن طريق إساءة استعمال المادة
 أعمال األمم المتحدة: اثانيً 

يمتنع أعضاء "جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة التالي 
استخدامها ضد سالمة  أوالدولية عن التهديد باستعمال القوة في عالقاتهم  االهيئة جميعً 
ي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم أعلى  أودولة  ةاالستغالل السياسي ألي أواألراضي، 

 (181)كما وجاءت أعمال الجمعية لتكمل أعمال العصبة، فجاء قرار التقسيم رقم"  المتحدة
ضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين مع منح الدولة القا م1947تشرين ثاني  29الصادر في تاريخ 

للشعب الفلسطيني، ووضعت  (% 42. 88)جمالي مساحة فلسطين و إمن  (%56.47)اليهودية
على الر م من تناقضه مع ما ورد في الفقرة الثالثة من  ،تحت نظام وصاية دولية(% .65)القدن
ن الواجب عليها عند تخلي حكومة ، وكاامن العهد الذي تم اإلشارة إليه سابقً  (22)المادة 

                                                             
(1)

 62م،ص2544محمدالمجذوب،محاضراتفيالقانونالدوليالعام،داراالعتصامللطباعةوالنشروالتوزيع،القاهرة،.د.
(2)

.الوطني إقليمهه وسالمة وحدة أراضي أكدتا علي حماية حقوق الشعب العربي الفلسطيني في ملكية مصادر ثروات.

م،1554ليثزيدان،الطبيعةالقانونيةالدوليةلحقالشعبالفلسطينيفيتقريرالمصير،الحوارالمتمدن،/مشارإليهلدى

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=101968&r=0. 
(3)

 .اأكدت علي حق الفلسطينيين في التصرف في مرافقهم وثرواتهم وسهلت سيطرة الحركة الصهيونية عليه.
، 2227بين االنتداب البريطاني ودولة إسرائيل، دار كوتوبرا بيا، : أحمد زكي دجاني، مأسآة فلسطين / مشار إليه لدل الدكتور 

 .126ص

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=101968&r=0
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 أسوةً  إعالن إقليم فلسطين مستقاًل  أواالنتداب عن اإلقليم إما وضعه تحت الوصاية كنظام بديل 
 .(1)بما اتبع في األقاليم األخرل

بمشروعية التوصية  المجتمع الدولي أقر   ور م بطالن وعدم مشروعية قرار التقسيم إال أن  
لمشروعية قيام دولتين، ولم يتم قبول إسرائيل  اً قانوني اً وسند اً ساسوالزاميتها بحيث أصبحت أ

تعهدت بتنفيذ  إال بعد أن   م1949أيار  11في  (273)كعضو في األمم المتحدة ضمن القرار 
ذلك فمن جانب هي  ها لم تراع  ، إال أن  (194)وقرار حق عودة الالجئين (181)قرار التقسيم

 على ما نسبته ابموجب قرار التقسيم حيث سيطرت عسكريً تجاوزت المساحة المخصصة لها 
جمالي المساحة المخصصة للدولة العربية وضربت بعرن الحائط قرار إمن  (% 74.4)

، كما ولجأت إلى السيطرة على ما تبقى من أراضي فلسطين في أعقاب 194الجمعية العامة 
على األراضي كجزء من  وأعلنت سيادتها م1967هجومها المسلح في الخامن من حزيران 

  .(2)وبالقوة ما سبق والتزمت به أمام الجمعية العامة اإقليمها، وبهذا تكون قد خرقت عمليً 

 كثر منأبصورة فعلية، حيث سيطرت على  الفلسطيني الشعب تدمير كيان وهكذا تم  
صبحوا الجئين في مخيمات أمن مجموع أراضيه، وشردت اكثر من مليون فلسطيني ( 82%)

 زة، وعملت على ابتكار الوسائل التي قطاع ريا ولبنان واألردن إضافة إلى الضفة الغربية و سو 
عادة توطين الالجئين وتذويب شخصيتهم  تعمل الدول العربية من خاللها على إلغاء المخيمات وا 

الشعب الفلسطيني في أراضي  ن  وطمن قضيتهم، إضافة إلى معاملتهم الالنسانية مع من تبقى م  
 .(3)فة والقطاع إلر امهم على ترك ترابهم والفرار خارج الوطنالض

الجمعية العامة بشكل خاص واألمم المتحدة بشكل عام  ور م جميع التجاوزات إال أن   
 أوتجاهلت مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني سواء من جانب العمل على تجسيد قرار التقسيم 

لشعب الفلسطيني كشعب له الحق في لمتحدة من جدولها قرار العودة، إضافة إلى إسقاط األمم ال
قامة دولته المستقلة، وأصبحت تتعامل مع القضية كمجموعة من الالجئين تطرح  تقرير المصير وا 

عد سياسي، وذلك حتى العاشر من كانون أول قضيتهم في إطار الجهود اإلنسانية دون أي ب  
 .(4) م1969

                                                             
(1)

.22م،ص1552ةالفلسطينيةفيمواجهةالفكرالصهيوني،فلسطين،مركززايدللتنسيقوالمتابعة،الدول.
(2)

.61م،ص2555.أحمدمباركالخالدي،إعالنالدولةوبسطالسيادة،مجلةالسياسيةالفلسطينية.د.
(3)

مقالمنشورمحسنصالح،خبيرفيالدراساتالسياسيةواالستراتيجية،المخيماتالفلسطينيةشواهدالنكبةونكبةالشواهد،.
. http://aqsatv.ps/post/12248/broadcastschedule:م،للمراجعةعلىرابطالصفحة1524عليىموقعقناةاألقصى،
.م35/221524مساًءبتاريخ35/2تمزيارةالموقعالساعة

(4)
عاًمامناالحتالل،مقال25وني،اليومالعالميللتضامنمعشعبفلسطينفرصةإليقاظالعالمبعدمحمودمحيى،خبيرقان.

.https://www.youm7.com/story:،للمراجعةعلىرابطالموقع1524منشورعليصفحةاليومالسابعبلس،سيناء

http://aqsatv.ps/post/12248/broadcastschedule
https://www.youm7.com/story
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 الفرع الثاني
 ي المنتاكةحقوق الشعب الفلسطين

تم منحقالشعبالفلسطينيأن  وقد ويدافععنها، المشروعة انتهاكيمارسحقوقه

سلبهمالحياةالتيتمتلكهراضيهموتشتيتهم،وكذلكتمّمنحقوقهفتمترحيلالسكانمنأالعديد

:نذكرمنهاالتالي،الشعوبالحرة،ومنهنافالشعبالفلسطينيلهحقوقعدة

 عودة الالجئينحق : أواًل 

ى قبل حدوث النكبة وتبعاتها على كل القرارات الدولية التي صدرت بشأن فلسطين وحت  
وثيقة دولية تتحدث عن تهجير الفلسطينيين من  أو يجد قراراً  الفلسطينيين، ال يستطيع المرء أن  

 .لصهيونيمع إمكانية إقامة دولة الكيان ا ومتفقاً  أراضيهم وممتلكاتهم، ليكون ذلك مناسباً 

 ممن ال يملك حقاً  تعهداً  أو فوعد بلفور ور م عدم شرعيته وقانونيته باعتباره وعداً 
هذا الوعد لم يتكلم عن ضرورة  شرعية، نجد أن   أو ال يملك على األرن حقاً  ن  بإعطاء ومنح م  

هذا  ، بل إن  "إسرائيل"جل إقامة دولة أمن أهلها األصليين وتهجيرهم من  وواجب إفرار البالد
الوعد، جاء ليتحدث عن إقامة وطن قومي لليهود بحجة جمع شتاتهم من أوروبا، ولين إقامة 
دولة بالمعنى السياسي والقانوني، ولذلك فهو يتحدث في السياق ذاته عن احترام الحقوق المدنية 

سياسة على والذي نعتهم بطريقة تجافي القانون واألخالق وال والدينية للسكان المقيمين فيها أصالً 
 .(1)أنهم أقلية

 أو طرد إلى يشير ما فيه فلين ،كذلك له بالنسبة الحال فهو االنتداب لصك بالنسبة وأما
 كان وان فيه ما وكل األصلي، وطنهم خارج إلى فيه الفلسطينيين العرب السكان نقل أو تهجير
 عن يتحدث أن ه إالبحقه،  مؤامرة على كذلك ومنطوياً  الفلسطيني الشعب بحق ومجحفاً  ظالماً 
 التي اللحظة تحين لكي تأهيلهم على والعمل فلسطين سكان على واإلشراف التطوير حجة

 من األرن وعلى خدعة، بمثابة كان األمر أن   صحيح ،مصيرهم تقرير خاللها من يستطيعون
 اليهود هجرة وتسهيل متصهينون بريطانيون يحكمها كان التي واإلدارة واإلجراءات القوانين واقع

                                                                                                                                                                              
 .م35/22/1524السادسةمساًءبتاريختمزيارةالموقعالساعة

(1)
.13م،ص2551ناجحجرار،أينالقانونالدوليمنالالجئ،والالجئالفلسطيني،جامعةالنجاحالوطنية،فلسطين،نابلس،.د.

 https://palinfo.com/21128للمزيدراجع

https://palinfo.com/21128
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 ،(1)السكان مجمل من م1948 عام(% 37) إلى م1918 عام (%2) من نسبتهم ازدادت الذين
 سكانها من فلسطين إفرار بضرورة يفيد ما وبالنص مباشرة يجد أن   يستطيع ال المرء أن   إال

يرد  لم أو ورد سواء أساسه من باطل االنتداب صك ن  فإ األحوال كل وفي هذا األصليين، العرب
 عدم على الحجة إقامة هو  رن من األمر في ما كل لكن ،الفلسطينيين بطرد أو بنقل يفيد ام

فرار نقل أو لتهجير دولية شرعية أي وجود   .(2)وممتلكاتهم أراضيهم من الفلسطينيين وا 

على  (338)و (242)وحتى بالنسبة للقرارين الدوليين الصادرين عن مجلن األمن
، ور م إجحافهما بحق القضية الفلسطينية وبحق الالجئين م1973و  م1967التوالي لسنتي 

إلسرائيل الحق في يهودية الدولة النقية،  بأن   الفلسطينيين في العودة، فال يستشف منهما أيضاً 
سياسي يمكن إلسرائيل أن تستند إليه لتبرير عدم عودة  أووبهذا ال يوجد هناك أي سند قانوني 

 .(3)ونية والسياسيةالالجئين من الناحية القان

قر لالجئين حق م الذي أ11/12/1948بتاريخ ( 194)من رقم جلن األوكذلك قرار م
 . (4)العودة والتعوين لهم

لذلك يجد البعن صعوبة في فهم األسباب التي لم تدفع المجتمع الدولي، وال سيما األمم  
بعد توقيع اتفاقيات  اائيليين فورً بذل الجهود من أجل إحالل السالم بين العرب واإلسر  إلىالمتحدة، 

عاتق المنظمة المذكورة مسؤولية نشوء قضية  علىكثيرين يلقون  ما وأن  م ال سي  1949الهدنة عام 
 .(5)الالجئين الفلسطينيين

                                                             
(1)

د. ا. كناعنة، شريف األولى، الطبعة الفلسطينية، للدراسات القدسالعالمي مركز تهجير، أم هجرة الفلسطيني م،2551لشتات

.66-62-64ص
(2)

الالجئالفلسطينييختلفعن:"م،عنهذااألمربقوله14/22/2525عبرممثللبنانفيالجمعيةالعموميةلألممالمتحدةبتاريخ.
الحاالت ففي وتكونالالجئيناآلخرين، المتحدة، لمبادئاألمم مناقضة لممارساتتكون نتيجة يصبحاألشخاصالجئين األخرى

مسؤوليةمنظمةاألممالمتحدةنحوهمأخالقيةليسإال،فيحينأنقضيةالالجئينالفلسطينيينهيمسؤوليةاألممالمتحدةمباشرةوال
.نأوراققدمتلمؤتمرالالجئينفيبيتلحممقتبسةم"يمكنأنتوضعفيإطارعاميتعلقبالالجئين

الفلسطينية والمفاوضات الدولية الشرعية بين الفلسطينيين الالجئين حقوق حسماوي، مصطفى نجوى دكتورة لدى إليها مشار
.244م،ص1554اإلسرائيلية،الطبعةاألولى

(3)
.312ظمةالتحريرالفلسطينية،صراجعالقراراتالدوليةالمتعلقةبفلسطينفيوثائقفلسطينية،من.

(4)
تقرروجوبالسماحبالعودةفيأقربوقتممكنلالجئينالراغبينفيالعودةإلىديارهموالعيشبسالم" :نهأنصالقرارعلي

معجيرانهم،ووجوبدفعتعويضاتعنممتلكاتالذينيقررونعدمالعودةإلىديارهموعنكلمفقودأومصاببضرر،عندما
المسؤولة السلطات أو الحكومات قبل من الضرر أو الفقدان ذلك عن يعوض أن القانون لمبادئ وفقًا الواجب من  .يكون

وتصدرتعليماتهاإلىلجنةالتوفيقبتسهيلإعادةالالجئينوتوطينهممنجديدوإعادةتأهيلهماالقتصاديواالجتماعيوكذلكدفع -  
اال علي وبالمحافظة والوكاالتالتعويضات بالهيئات خالله ومن الفلسطينيين، لالجئين المتحدة األمم إغاثة بمدير الوثيق تصال

."المتخصصةالمناسبةفيمنظمةاألممالمتحدة
(5)

رسالة. العام، الدولي القانون أحكام والتعويضفيضوء العودة في الفلسطينيين الالجئين حق الحميد، عبد سيفمحمد محمد
 .23م،ص1555معةالقاهرة،ماجستير،جا
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 امعترفً  اقانونيً  اوعادة ما يستمد الالجئين حقوقهم من القانون الدولي الذي يمنحهم مركزً  
، بالحقوق ام، حيث يتمتع الالجئين مبدئيً 1951ألطراف في معاهدة يما في الدول ابه، ال س  

المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة، كما يستمدوا حقوقهم من القواعد الدولية المتصلة بحقوق 
يقتضي أن يتمتع بالحقوق والحريات األساسية التي تخوله إياها المواثيق  ااإلنسان بصفته إنسانً 

ن  كان الالجئ الفلسطيني، مستثنىً ى حت  الدولية واإلقليمية  ه يستمد م، إال أن  1951من معاهدة  وا 
 .(1)حقوقه من القانون الدولي العام

ولقد قررت الدول العربية منذ الخمسينيات عدم إخضاع الالجئين الفلسطينيين التفاقية  
ية المذكورة سيهمش إفادتهم من الحقوق المنصوص عليها في االتفاق منها بأن   ام، اقتناعً 1951

قضيتهم، وسيفقدهم حقوقهم، وفي ظل اعتبار مسألة حماية حقوق اإلنسان من المبادئ التي 
كرسها ميثاق األمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تحث الدول بما فيها الدول 

 .(2)منح الالجئ الحد األدنى من الحقوق علىالعربية، 

ة للفلسطينيين المشكلة األساسي إلىالدول العربية لم تلتفت  ن  ومن وجهة نظر الباحث أ 
، وفي مطلق األحوال، اوقسرً  اديارهم المسلوبة والتي أخرجوا منها عنوًة وجبرً  إلىحق العودة  وهي

بسبب أعمال " إسرائيل"دولة ما يسمى  علىفإن المسؤولية، عن معاناة الالجئين الفلسطينيين تقع 
ية التي عاتق الدول العرب علىجماعى الذي قامت به، وال تقع هذه المسؤولية الطرد والترحيل ال

يمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في  أحد يستطيع أن   استضافتهم لديها، لذلك ال
بجميع أراضيهم ولو كان ذلك عن طريق المقاومة للمحتل الغاصب لهذه األرن  إلىالرجوع 

  .الغير مسلحة، والقانون كفل لهم ذلكأشكالها وصورها المسلحة و 

 حق الشعب الفلسطيني في الدفاع الشرعي : اثانيً 

الشعب الفلسطيني، ابتداًء من  علىلقد استخدم االحتالل اإلسرائيلى كل أشكال العدوان 
القوة التدميرية المفرطة والوسائل التكنولوجية المتقدمة التي دمرت آالف المنازل وشردت مئات 

واعتقلت وعذبت وحاصرت وجرفت وقطعت األشجار ولوثت البيئة،  ،وقتلت اآلالف منهم األلوف
ومنعت جني المحاصيل وأ لقت المدارن وضربت المستشفيات وسيارات اإلسعاف وبثت الرعب 

                                                             
(1)

نجوىمصطفىحساوي،حقوقالالجئينالفلسطينيينبينالشرعيةالدوليةوالمفاوضاتالفلسطينيةاإلسرائيلية،مركزالزيتونة.د.
 .252م،بيروت،لبنان،ص1554للدراساتواالستشارات،الطبعةاألولى

(2)
 .256نجوىمصطفىحساوي،المرجعالسابق،ص.د
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الحرمات، كل الحرمات وأشعلت نار الفتنة والظلم  علىوأشاعت عمليات الفساد واإلفساد واعتدت 
  .(1)من أجل استسالم هذا الشعب األبيوالقهر والطغيان، 

جماعدات اسدتخدام القدوة  أودرادل مدن ميثداق األمدم المتحددة للددول ف  (١٥)أجازت المدادة و  
تخاذ التدابير الالزمة ااعتداء حتى قيام مجلن األمن ب يدفاع عدن نفسدها عندد تعرضدها ألللد

 .(2)لحفظ السلم واألمن الدوليين

تلدك  يوهد ،جمداعىاستخدام القوة ليشمل نظام األمدن ال في (3)من الفقه وقد توسع جانب
 .حاالت تهديد السلم واألمن الدوليين فيضد المعتدل  تتخدذها الجماعدة الدوليدة يالتددابير التد

( ستعمال  ير المشروع للقوةاال)ال يتصور قيامها دون عنف  اإلرهابجريمة  ألن   اونظرً 
ر إلى اعتبار ذلك شولم ي   استخدام القوة الدوليالددفاع الشرعى فقط أجاز القانون  حالدة فينه أإال 

عدن  اسدتخدام القدوة المسدلحة دفاعداً  فيالحدق (51)للمادة جريمة دوليدة وكدذلك أعطدى الددول طبقداً 
درة حق دفاع مدن دائوعليده تخدرج إجدراءات الد ،الدنفن مباشدرة ودون تفدوين مدن مجلدن األمدن

حتى  امؤقتً  ويعتبدر حدق الددفاع حقداً ، تملكه الدول الكبرل داخل مجلدن األمدن ياالعتران الذ
 .(4)اإلجراءات الضرورية لصد العدوانقيام مجلن األمن باتخاذ 

ال يجدوز  (51)للمدادة طبقداً  يالددفاع الشدرع مدن الفقده أفداد بدأن   (5)آخر اً هناك جانب إال أن   
 فيمدن ميثاق األمم المتحدة والخاص بحظر استخدام القوة  (٢/٤)يتعدارن مدع المدادة  وأن  

نه نظام مكمل لنظام أاألخدذ بده إال  فيقيدة الددول وأفداد بأنده علدى الدر م مدن أح ،العالقات الدوليدة
                                                             

(1)
.24م،ص22/25/1554،صحيفةالقدسالفلسطينية،"النقدالذاتيطريقإعادةالزخملالنتفاضةالشعبية"بسامأبوشريف،.
(2)

ليسفيهذاالميثاقمايضعفأوينتقصالحقالطبيعيللدول،فرادىأوجماعات،فيالدفاععنأنفسهم"تنصالمادةعلي.
وذلكإلىأنيتخذمجلساألمنالتدابيرالالزمةلحفظالسلمواألمنالدولي،"األممالمتحدة"أعضاءإذااعتدتقوةمسلحةعليأحد

-،والتؤثرتلكالتدابيربأيحالفيماللمجلسوالتدابيرالتياتخذهااألعضاءاستعمااللحقالدفاععنالنفستبلغإلىالمجلسفوراً
يتخذفيأيوقتمايرىضرورةالتخاذهمناألعمالمنالحقفيأن -كامهذاالميثاقبمقتضىسلطتهومسؤولياتهالمستمدةمنأح

ميثاقاألممالمتحدةالذيأقربأنحقالدفاعلمزيدمنالمزيدمناإليضاحراجع."لحفظالسلمواألمنالدوليأوإعادتهإلىنصابه
نفسهموهوحقطبيعي،استناًدالمبدأالضرورةوالمصلحةالحيويةأوالشرعيالمخوللألشخاصالواقععليهماالحتاللبالدفاععن

.استناًداإلىأيتبريرآخرتراه
(3)

.254ساميواصل،إرهابالدولةفيإطارالقانونالدوليالعام،منشأةالمعارف،االسكندرية،بدونتاريخنشر،ص.د.
(4)

خدامالقـوةفيميثـاقاألمـمالمتحـدة،إالأنهـذاالحـققـدأعتبـرحقـاعليالرغممنعدمالنصالصريحعليمشـروعيةاسـت.
 نظًرا العامـةرقـمأصياًل بقـرارالجمعيـة الشـأنبـدأ فيهـذا المتحـدة قراراتاألمم والخـاصبتصـفية2565لسـنة(2224)لكثرة

.حررمنكافةأشكالالسيطرةاالستعماريةوالنظمالعنصريةاالسـتعمارومـالحقـهمـنقراراتتؤكدمشروعيةكفاحالدولةللت
(5)

باإلضافة"الشروطالمتطلبةفيالفعلالمكونله"العدوانوأوضحتتلكالمادةشروطالدفاعالشرعىالمرتكزةعليركنينهما.
دَّإلىالدفاعالذىالبُ أنيكون- ١ .وانمسلحغيرمشروعحدوثعد- ٥ :وتتلخصشروطالعدوانفيوضرورًياوأنيكونالزما

–حقاالستقاللالسياسى–حقسالمةاإلقليم"أنيكونالعدوانماسابأحدالحقوقاألساسيةللدولةمثل- ٦ .العدوانحالومباشر

–يـدةلصـدالعـدوانلـزومالـدفاعبمعنـىأنيكـونالـدفاعهـوالوسـيلةالوح- ٥ :أمابالنسبةلشروطالدفاعفهى ."حقتقريرالمصير

حسنينعبيد،/للمزيدراجعد .تناسبالدفاعمعاالعتداء- ١ .أنيكـونالدفاعمؤقت–أنيـتمتوجيـهالـدفاعإلـىمصـدرالخطـر

66م،ص2551دراسةتحليليةتطبيقية،الطبعةالثانية،دارالنهضةالعربية،الجريمةالدولية،
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ه ال فإند  ... يهداحالة عجدز ذلدك النظدام عدن حمايدة الدولدة المعتددل عل ياألمن الجماعى وعليه فف
 التييلدزم الميثدداق تلددك الدولددة بعدددم رد االعتددداء وانتظددار إجددراءات األمددن الجمدداعى  ن  أيقبدل 

مدا هدو إال اسدتثناء علدى المبددأ ، (1)الشدرعى حددق الدددفاع وعليدده فددإن   ، تتخددذها المنظمددة الدوليددة
وهذا يتحتم أال يتم  ،العالقات الدولية فيالتهديدد بهدا  أودام القدوة العدام القاضدى بحظدر اسدتخ

 .(2)وأن تقدر بقدرها ب د  ال التيالضرورة و  فياللجوء إليه إال 

رهاب والدفاع اإل جريمة نوجز التفرقة بين كل من على ما تقدم فإننا نستطيع أن   وبناءً  
  :اآلتى في للشعب الفلسطيني الشرعى

و يدره مدن المواثيدق  الدوليلقواعدد القدانون  عمدل  يدر مشدروع ومجدرم طبقداً  ة اإلرهابجريم :أواًل 
 أورادل ف  " للشعب الفلسطينيالدفاع الشرعى حق أصيل  حدين أن   في ،والمنظمدات الدوليدة

 .(3)تقرير مصيرها فيحقهدا اإلسرائيلي وتنال  عدواناللدفع " جماعات

أمدا الددفاع ( دولدة –فدرد ) ادن قدام بدهالمسدئولية الدوليدة لم   اترتدب عليدهي جريمة اإلرهاب :اثانيً 
وعليه ال  ،الشدرعى فهدو حدق طبيعدى لددفع ضدرر حدال ومباشر ومان بمصالح الدولة الرئيسية

 .(4)إطار القدر المسدموح بده لدفع الضرر فييترتب على ممارسته المسئولية الدولية طالما كان 

تقديم العون  أومن االمتناع عن ممارسته  ب د  وعليه ال ،عمل مقيت دولياً جريمة اإلرهاب  :اثالثً 
 الدوليأمام الدفاع الشرعى فيلزم المجتمع  ا،باإلضافة إلى ضرورة مكافحتده ،اللقائمين به

تخاذ اب "مدنمجلدن األ"م الجهدة المندوط بهدا بمساعدة الدولة المعتدل عليهدا باإلضدافة إلدى قيدا
  .(5)نالتدابير واإلجراءات لدفع العدوان وحفظ السلم واألمن الدوليي جميع

                                                             
(1)

ندولؤووالـذىتتخـذهبعـضالـدولذريعـةللتدخلفيش لحـقوحـقالدولـةفيالمحافظـةعليالوجـودهنـاكفـرقبـينذلـكا.
.أخرىوفرضإرادتهاعليهاوهواليرتبطبصلةبحقالدفاعالشرعىويتعارضكذلكمعقواعدالقانونالدولى

.255لمرجعالسابق،صساميواصل،إرهابالدولةفياطارالقانونالدوليالعام،ا.راجعد
(2)

يعتبـرتحـتإكـراهمعنـوىوهنـاكم . بـه بـينأنمـنيقـوم نأقـالبــن ختلفـتاآلراءفيأسـاسحـقالـدفاعالشـرعىمـا
عننفسهاتدفعالدولةللدفاع–أساسـههـواعتبـاراتالمصـلحةاألجدربالرعايةوهناكمنقالبأنالظروفالطارئةالتيقدتتوافر

 ."الهجومالمسلح"وقدحددالميثاقذلكوقصرهعليحالة–وهوالرأىالـذىنميلإليـهومـايقـرهميثـاقاألمـمالمتحدة

 ١٠٨مرجعسابق،صالإرهابالدولةفياطارالقانونالدوليالعام،سامىواصل،/راجعفينقداألسسالمتقدمة،د
(3)

،منشور4-4،ص-الحالةالوطنيةالفلسطينية–عنفالمقاومةوعدمشرعيةإرهابالدولةاإلسرائيليةخليلحسونة،بينأحقية.

.mlhttp://www.idsc.gov./ps/sites/state/arabic/roya/17/page6htعليالموقعااللكترونيالتالي،
(4)

.د. إشكاليةالخلطبيناإلرهابالدوليوالمقاومةالمسلحة أمحمديبوزينة، المقاومةالفلسطينية)آمنة بحثمحكم،مجلة(حالة ،
 .م1526جامعةاإلسراءللعلوماإلنسانية،العدداألول،

(5)
د. خالل. علمية حلقة اإلرهاب، مكافحة في وأثره الدولي التعاون سالم، رشاد أحمد من م،الرياض،22/1523/-15-24فترة

.16م،ص1523

.113ساميواصل،إرهابالدولةفياطارالقانونالدوليالعام،المرجعالسابق،ص.راجعد

http://www.idsc.gov./ps/sites/state/arabic/roya/17/page6html
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إال اسدتخدام  يدر مشدروع للقدوة والعندف بغدرن االعتدداء علدى  يمدا هد جريمة اإلرهاب :ارابعً 
دال أمدا الددفاع الشرعى فهو استخدام مشروع للقوة ضد اعتدداء ح ،(1)رعايدا وممتلكدات دولدة أخدرل

 أوجب على مجلن األمن يقدد حددد ضدوابط اسدتخدامه والتد الدوليالقدانون  وعليده فدإن   ،ومباشدر
 .(2)حالة القوة المفرطة وعدم التناسب فيوالتصدل لها  مراقبتها

ن ما يقوم ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي هو جريمة إرهاب مكتملة األركان وا   ن  ويرل الباحث أ
لفلسطيني ومقاومته للدفاع عن نفسه هو حق كفلته له القوانين والمواثيق الدوليةبه الشعب ا

 .كمسار طبيعي لحقه في تقرير المصير

  

                                                             
(1)

.62عليعبدالحسينبيضون،مقاومةاالحتالل،ص.
(2)

الكيالي،المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر،،ترجمةإبراهيمالعابدوماهر"الماركسيةوحربالعصابات"مجموعةمنالمؤلفين،.
.244م،ص2546الطبعةالثالثة،
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 المطلب الثاني
 الموقف القانوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

من مجموعة القواعد القانونية للمجتمع  قواعد القانون الدولي مكانة مهمة تشغل
ني، بل تحتل مكانة الصدارة في هذه المجموعة لخطورة المسائل التي تعني بها بالنسبة اإلنسا

 .(1)للجماعات البشرية المختلفة

 علىتها األمم المتحدة وعملت ويعتبر حق تقرير المصير من الحقوق األساسية التي أقر   
ادر للبلدان والشعوب الص مساندتها حيث أصدرت اإلعالن الخاص بمنح االستقالل

الختالف  ا، والذي دعم شرعية الكفاح المسلح لالستقالل والتحرر، إال أنه نظرً (2)م1962سنة
لصعوبة  لمصالحها، أدي ذلك ا، نحو حركات المقاومة المسلحة طبقً (3)وجهات النظر الدولية

ختاللف التعاريف، إال أ كثيرة ه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من تحرر دول ن  وا 
المطالية بحقها في الحياة الدولية والمشاركة بتلك األكثرية العددية في  إلىوقيام دول جديدة 

وكذلك  يرها من المجالن الدولية األخري مما كلل تلك المساعي  ،الجمعية العامة لهمم المتحدة
 .(4)باإلعالن السابق عاليه

 :نيالتالي عينالفر إلىلذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب 

 .موقف القانون الدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: األولالفرع 

 .الطبيعة القانونية لحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره: الفرع الثاني

 

  

                                                             
(1)

.31-22م،ص2525،مؤسسةالمعارفللطباعةوالنشر،2عليصادأبوهيف،القانونالدوليالعام،ط.د.
(2)

بمفـادهأصـبحينظـرإلـى٥٨/٥١/٥٩٣٠صدرهذااإلعالنعنالجمعيةالعامةلألممالمتحدةفيدورتهاالخامسةعشربتـاريخ.
 .هنوعمنأنواعالمقاومةالشعبيةالمسلحةبالمعنىالواسعالنضـالالمسلحعليإنّ

د راجـع راتـب/ المسـلحة"عائشـة المقاومـة الثـانى"مشـروعية المجلـد الـدولى، القـانون دراسـاتفي المصـرية،2،ط، الجمعيـة

 .154م،ص2545للقـانونالـدولىسـنة
(3)

الـدولالمعتـدىعليهـافيحـينأنَّإجرامية،نظربعضالدولإلىحركاتالمقاومةالمسلمةعليإنهـامجموعـاتإرهابيـةوت.
كماأنالدولةنفسهاقديختلفموقفهامنالمقاومةالشعبية–غرضهاالمحافظةعليالدولةوأراضيهاتشـجعتلـكٕالمجموعاتألنَّ

."معتديةأومعتدىعليها"تلكالمقاومةلموقعهامناطبق
(4)

.٨٠،مرجعسابق،ص"المقاومةالشعبيةالمصلحةفيالقانونالدولىالعام:"صالحالدينعامر.د.
بالدولي،مستقبلاإلرها"التعاونالدوليوأثرهفيمكافحةاإلرهاب"مشارإليهلديالدكتور،أحمدرشادسالم،حلقةعلميةبعنوان

 .14المرجعالسابق،ص
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 األولالفرع 
 موقف القانون الدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

حق تقرير المصير كمقصد من مقاصد مبدأ  إلىميثاق األمم المتحدة يشير صراحة  إن   
 األولىاألمم المتحدة مباشرة بعد حفظ األمن والسلم الدوليين، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

أسان احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في  علىإنماء العالقات الودية بين األمم المتحدة :"على
رير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير األخرل يكون لكل منها حق تق الحقوق بين الشعوب وبأن  
 .(1)المالئمة لتعزيز السلم العام

حق تقرير  على (م24/12/1972)الذي صدر في (2625)وكذلك أكد القرار رقم 
وبحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، " :أنه على المصير حيث نص  

ل الشعوب الحق في تقرر بحرية، ودون أي تدخالمكرن في ميثاق األمم المتحدة، فإن لجميع 
كل  علىلتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و  خارجي، مركزها السياسي، وأن  تسعى

.(2)"ألحكام الميثاق االدول واجب احترام هذا الحق وفقً 

، املزمً  ال قرارً ه يشكأن   علىمن الدول تنظر للقرار المذكور  اعددً  ولقد أثبت التاريخ بأن  
جماع ميثاق األمم المتحدة، وأن هذا اإل علىأنه ارتكز  علىلكونه اتخذ باإلجماع، وباعتبار  انظرً 

من النظام األساسي لمحكمة (38)من المادة األولمن البند " ج"للفقرة  ايعطيه قوة القانون سندً 
بتفسير وتطبيق المعاهدات التي من معاهدة فينا المتعلقة  (31)للمادة ا، وسندً (3)العدل الدولية

 .(4)يتفق عليها األطراف المعنيون

                                                             
(1)

24)تقريرمعلومات. األرشيفوالمعلوماتفيمركزالزيتونة،(: قسم إشكاليةإعطاءالالجئينالفلسطينيينفيلبنانحقوقهم،

 .22google.comhttps://booksم،ص1522مركزالزيتونةللدراساتواإلستشارات،بيروت،
(2)

م،بدون1523،زهرانالنشروالتوزيع،عمان،2عبدالسالمجمعةزاقود،العالقاتالدوليةفيظلالنظامالعالميالجديد،ط.د.

.رقمصفحة
ونالدولي،وظيفةالمحكمةأنتفصلفيالمنازعاتالتيترفعإليهاوفقاألحكامالقان :"عليأنه(34)المادة(2)نصتالفقرة  .(3)

 ."مبادئالقانونالعامةالتيأقرتهااألممالمتمدنة(ج.....وهيتطبقفيهذاالشأن
(4)

تفسرالمعاهدةبحسننيةووفًقاًللمعنىالذييعطىأللفاظهاضمنالسياقالخاص-2:"مناتفاقيةفيناعليأنه32نصتالمادة

 .بموضوعهاوالغرضمنها
:عاهدة،بمافيذلكالديباجةوالمالحق،يشتملسياقالمعاهدةمنأجلالتفسيرعليمايليباإلضافةإلىنصالم-1

أيوثيقةصدرتعنطرفأوأكثر،بمناسبة(ب)أياتفاقيتعلقبالمعاهدةويكونقدتمبيناألطرافجميًعابمناسبةعقدها؛(أ)
:يؤخذفياالعتبار،إلىجانبسياقالمعاهدة،مايلي-3.دةالمعاهدة،وقبلتهااألطرافاألخرىكوثيقةلهاصلةبالمعاه

أ) ) نصوصها؛ سريان أو المعاهدة تفسير بشأن األطراف بين الحق اتفاق ب)أي المعاهدة( تطبيق مجال في الحق تعامل أي
يتضمن تفسيرها؛ علي األطراف ج)اتفاق ) للتطبيق قابلة الدولي القانون قواعد من مالئمة قاعدة بينأي العالقات علي

 ".يعطىمعنىخاصللفظمعينإذاثبتأننيةاألطرافقداتجهتإلىذلك-4.األطراف

https://books.google.com/
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اعتراف مباشر من قبل األمم المتحدة  أوأول تحديد قانوني  (181)ويعد قرار التقسيم رقم 
وأكدت  ،الجمعية العامة لهمم المتحدة أعادت بالحق الوطني الفلسطيني بتقرير مصيرهم، كما أن  

 (م32/11/1972)الصادر في (2649)البند الخامن من القرار رقم مبدأ تقرير المصير في على
أن األسرة الدولية تعبر عن قلقها من استمرار االحتالل األجنبي وحرمان " :علىحيث ينص 

 .(1)"الشعوب من حق تقرير مصيرها، وال سيما الشعب الفلسطيني

أهمية  لىع (م22/11/1974)الصادر في  (3236)كما أكدت من خالل القرار رقم  
 علىممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير بما ينسجم مع ميثاق األمم المتحدة و 

 .(2)حقه باالستقالل والسيادة

ولم تكتف األمم المتحدة باالعتراف القانوني للشعب الفلسطيني، إنما كرست هذا األمر  
عب الفلسطيني، وبذلك تكون للش اشرعيً  من خالل اختيار منظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل 

الجمعية العامة لهمم المتحدة قد قامت بخطوات مهمة من أجل تكرين االعتراف العالمي بحقوق 
ا حق تقرير المصير، وربطت بين هذا الحق وحق العودة، حيث الشعب الفلسطيني، وال سيم  

قابلة للتصرف هي ال ير م وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني احترا أن   علىأكدت أكثر من مرة 
تمتع الالجئين العرب  م دائم وعادل في الشرق األوسط، أومسألة أساسية من أجل تحقيق سال

ديارهم وأمالكهم أمر ضروري ليستطيع الشعب الفلسطيني  إلىوالفلسطينيين بحقهم في العودة 
 .(3)ممارسة حقه في تقرير المصير

  

                                                             
(1)

اإلسرائيلية،المرجع–نجوىمصطفىحساوي،حقوقالالجئينالفلسطينيينبينالشرعيةالدوليةوالمفاوضاتالفلسطينية.د.
.132السابق،ص

(2)
 .م11/22/2544تاريخ،3136رقمميثاقاألممالمتحدة،قرار.

(3)
،إشكاليةإعطاءالالجئينالفلسطينيينفيلبنانحقوقهمالمدنية،إعدادقسماألرشيفوالمعلومات،مركز24تقريرمعلومات.

 .26م،ص1522الزيتونةللدراساتواالستشارات،بيروت،لبنان،
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 الفرع الثاني
 لفلسطيني لتقرير مصيرهالطبيعة القانونية لحق الشعب ا

، ثم اعبر التاريخ، لكنه كان عرفً  احق تقرير المصير كان موجودً  مما سبق نجد أن  
فقهاء القانون الدولي المعاصر أقروا  أن   مبدأ قانوني، بمعنى إلىمبدأ سياسي، ثم  إلىتحول 

ي تقرير مصيره يعبر عن رأيه ف ه من حق كل شعب مستعمر أن  ذلك فإن   علىقانونيته، وبناًء 
يتم ذلك بالطرق الديمقراطية  أن   علىقهر خارجي،  أوواختيار نظامه السياسي دون أي تدخل 

 .(1)السلمية

معظم الشعوب التي كانت محتلة، قد تحرروا وقرروا مصيرهم  أووفي الواقع أن كل  
ا واستقاللها تحرره علىونالوا استقاللهم باستثناء الشعب الفلسطيني، فمن الشعوب التي حصلت 

 .(2)الشعب الكميروني والشعب البوروندي وشعب جنوب أفريقيا

ولذلك لو تصفحنا التاريخ المعاصر، لوجدنا الكثير من الحروب والثورات وحركات  
 .(3)التحرر انطلقت بهدف تقرير مصيرها

ا كل هذه الثورات والحروب وكل حركات التحرر، كلها قانونية وشرعية، أم فإن    وبهذا 
الدول التي تستخدم القوة العسكرية لتحرم الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، فهي تنتهك 

لتؤكد حق  (4)قوانين وأحكام النظام الدولي، ولهذا أصدرت األمم المتحدة العديد من القرارات
                                                             

(1)
عبالفلسطينيفيضوءالشرعيةالدولية،بحثمقدملجامعةالقدسالمفتوحة،عبدالناصرقاسمالفرا،حقتقريرالمصيرللش.د.

 .،34غزة،فلسطين،ص
(2)

د. . اإلنساني الدولي القانون في المسلحة المنازعات خالل المدنيين وحماية اإلنساني الدولي القانون الوفا، أبو آفاق–أحمد
 .44م،ص1552لطبعةاألولى،بيروت،وتحديات،الجزءاألول،منشوراتالحلبيالحقوقية،ا

(3)
. عام الحرباألمريكية الحروبوالثورات، 2446منهذه عام الفرنسية والثورة 2445م، عام البلشفية والثورة م،2524م،

اشتعلتفيم،باإلضافةإلىالثوراتواالنتفاضاتالفلسطينيةالتي2562يانيرعام/والثورةالفلسطينيةفياألولمنكانونثاني

 .اإلسرائيلية–العشرينياتوالثالثينيات،والحروبالعربية
(4)

. رقم القراراتقرار في1612منهذه الصادر ،21 أول تشرين / الذيينصعلي2545أكتوبرعام م، عليحق: التأكيد

.ريةالتيتقمعتطلعاتهاالشعوبالمستعمرةفيالكفاحبكلالطرقالضروريةالتيفيمتناولهاضدالدولاالستعما
علي ونصالقرارأيًضا ألهدافومبادئ: وفًقا وتلقىالدعم تملكالشعوب،خاللالنضالمنأجلنقريرالمصير،طلبالمساعدة

وأن فيتقريرالمصيروالحريةواالستقالل، التصديلجميعاألعمالالموجهةلحرمانالشعوبمنحقها بغية ميثاقاألممالمتحدة
.قاومةالمسلحةالمستخدمةضدرفضالسلطةالمستعمرةحقتقريرالمصيرمشروعةالم

م،ُيعدهذاالقرارمنأهمالقراراتالتيأكدتعليالحقوقالثابتةللشعبالفلسطيني1974القرارالصادرعام:ومنالقراراتأيًضا
 وأنله االعترافبأنالشعبالفلسطينيشعبكاملومتكامل، تم ليسمجموعةمنوفيه وأنه الدفاععنها، قضيةعادلة،منحقه

القرار في وجاء الوسائل" :الالجئين جميع يملكون المصير، وتقرير العودة حق فيها بما الثابتة حقوقه له كشعب الفلسطينيون
أيإجراءُيتخذلمنع.األخرىالمشروعةإلحقاقحقوقهم،بمافيذلكالكفاحالوطنيالسياسيوالعسكريوسواهماإذاأخفقتالوسائل

منقبلاألممالمتحدةالتيتلتزم؛منظمةودواًلأعضاء،بإعطاءالفلسطينيينجميعالعونممارستهمتلكُمنّددبهدولياًالفلسطينيينمن
.الالزمللوصولإلىحقوقهمالثابتة

شم،الموسوعةالفلسطينية،المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشرعبدالهاديها.أحمدالمرعشلي،د.أنيسالصايغ،د/مشارإليهلدىد
.224-226م،ص2544والتوزيع،الطبعةاألولى،دمشق،
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الشعوب في الكفاح، وفي استخدام القوة بما يتناسب مع ميثاق األمم المتحدة من أجل الحصول 
 .(1)تقرير مصيرها على

في حال قيام الدولة المستعمرة بإنكار حق الشعب في تقرير مصيره، فلين لها الحق في  
بعن قرارات األمم المتحدة التي  إنكار حقه في استخدام القوة من أجل تحقيق هذا الحق، ألن  

المصير  وردت في هذا المحور، لم تقرر حق الشعب في استخدام القوة للحصول على حق تقرير
 .(2) فقط، بل طالبت دول العالم بتقديم المساعدات المادية والمعنوية لهذا الشعب

تنكر  االحتالل اإلسرائيلي ألن   ،للشعب الفلسطيني ما يبرر لجوءه إلى القوة وهكذا فإن   
ع للقانون الدولي، مما يجبر المجتم اوهذا اإلنكار ي عد انتهاكً  ،تقرير مصيره فيحقه في أرضه و 

األمم المتحدة  ، وألن  (3)باألمم المتحدة بالعمل لوقف إنكار إسرائيل للحق الفلسطيني الدولي ممثالً 
األمر الذي يدل على أن األمم المتحدة   هاحتى يومنا هذا اكتفت بإصدار القرارات دون تنفيذ

ميثاق هذه عجزت عن القيام بدورها في وقف إنكار إسرائيل للحق الفلسطيني، الذي يتناقن مع 
المنظمة التي فشلت حتى في احترام واستعادة حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير 

 ،مصيره، وهذا يبرر حقه في اللجوء إلى القوة من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة
، وتبعا لذلك، فإن االحتالل اإلسرائيلي أوجدت وباإلضافة إلى هذا، فإن األمم المتحدة هي التي

إسرائيل تستند في  يتقيد بما رسمته له قرارات الجمعية العامة، ألن   على الكيان اإلسرائيلي أن  
 .(4)(181)شرعية وجودها إلى قرار التقسيم رقم 

تساعد الشعب  وأن   ،تخلق دولة فلسطين من واجب األمم المتحدة أن   فإن    وعليه 
ميثاق األمم المتحدة أجاز استعمال القوة  ن  أل ،الفلسطيني في مقاومته ضد االحتالل اإلسرائيلي

ويتم إعالم مجلن األمن الذي يكون عليه التدخل في أسرع وقت  ،بشرط أن تكون محدودة
.(5)ممكن

                                                             
(1)

د. سماعاآلالت،ط. الدالالتفي إيضاح النابلسي، إسماعيل بن الغني والتوزيع،2عبد والنشر للطباعة المعاصر الفكر دار  ،

162مص2542
(2)

.41-42م،ص2543لقراعين،حقالشعبالعربيالفلسطينيفيتقريرالمصير،عمان،دارالجليل،يوسفمحمديوسفا.د.
(3)

.(23.p:1982,UnitedNations،(.
عبدالناصرقاسمالفرا،حقتقريرالمصيرللشعبالفلسطينيفيضوءالشرعيةالدولية،المرجعالسابق،/مشارإليهلدىالدكتور

.42ص
(4)

م،2545قانونالسالم،منشأةالمعارف،اإلسكندرية،الطبعةاألولى،–لعتالغنيمي،األحكامالعامةفيقانوناألمممحمدط.د.

.22ص
(5)

.226عبدالهاديهاشم،الموسوعةالفلسطينية،المرجعالسابق،ص.أحمدالمرعشلي،د.أنيسالصايغ،د.د.
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 المبحث الثاني
 مشروعية وسائل المقاومة الفلسطينية المسلحة كأسلوب لتحقيق المصير

  
حقوقه الثابتة والطبيعية  إلىاإلسرائيلي تستند، قوة شرعية مقاومة الشعب الفلسطيني لالحتالل  إن  

الوثائق الدولية الصادرة عن الهيئات والمنظمات،  ة في وطنه، والتي اعترفت بها جميعوالشرعي
 .(1)بما فيها األمم المتحدة، وأيدتها الغالبية العظمي من دول العالم

قرير مصيرها ونيل االستقالل بأن يعترف القانون الدولي للشعوب التي تسعى للحصول على حقها في ت
ن  تسلك الوسائل السلمية و ير السلمية، فأجاز اللجوء الستخدام الوسائل السلمية للحصول على حقها وا 

ه يكون لها أن تستخدم من الوسائل  ير حيل بينها وبين الحصول على حقها هذا بالوسائل السلمية، فإن  
 .(2)فل لها الحصول على هذا الحقالسلمية بما في ذلك القوة المسلحة ما يك

المجتمع الدولي والمنظومة الدولية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لذلك  اويعترف أيضً 
الوسائل السلمية و ير السلمية التنزاع هذا الحق،  جميعفللشعب الفلسطيني الحق في استخدام 

بدايًة فإذا حيل بينه وبين الحصول  بمعنى آخر على الشعب الفلسطيني استخدام الوسائل السلمية
يسلك من الوسائل األخرل بما فيها القوة المسلحة  على حقه في تقرير مصيره يصبح من حقه أن  
  .(3)ما يكفل له الحصول على هذا الحق وممارسته

الدولة القائمة باالحتالل لهراضي –دولة االحتالل االسرائيلي  فيه أن   شك   مما ال
أضحت ال تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير مصيره، وترفن  -الفلسطينية
ه يصبح من حقه أن يستخدم ما يراه مع ممثلي الشعب الفلسطيني، فإن   -تعرقل أو–التفاون 

 .من الوسائل  ير السلمية من أجل الحصول على حقه في تقرير مصيره امناسبً 
عية المقاومة الشعبية الفلسطينية المسلحة في تطرق هذا المبحث إلى تبيان مشرو يلهذا س

سيتناول مفهوم المقاومة الشعبية المسلحة  األولالقانون الدولي العام وذلك من خالل مطلبين، 
وخصائصها وأشكالها كإطار نظري، أما ثانيهما فيعالج شرعية المقاومة الشعبية الفلسطينية 

 .المسلحة كحالة تطبيقية
:المطلبين التاليين إلىالمبحث لذلك سيتم تقسيم هذا   

.مفاوم المقاومة المسلحة وخصائصاا وأشكالاا وعناصرها: األولالمطلب   
 المطلب الثاني: مشر و عية المقاومة الفلسطينية المسلحة.

                                                             
(1)

ليبالحقوقالمشروعةللشعبالفلسطيني،مجلةالعلوماالجتماعية،عددخاصعنبكرمصباحتنيرة،تطوراالعترافالدو.د.
 .15-22م،ص2545فلسطين

(2)
،مقالمنشورعليالموقعالمقاومةالشعبيةالفلسطينيةالمسلحةفيالقانونالدوليالعام،محمدعزالدينمصطفىحمدان

 .م12/22/1524تمزيارتهبتاريخhttps://democraticac.de/?p=24897اإللكتروني
(3)

لمزيدمناإليضاحراجععبدالناصرقاسمالفرا،حقتقريرالمصيرللشعبالفلسطينيفيضوءالشرعيةالدولية،بحثمنشور
31فيمجلةجامعةالقدسالمفتوحة،ص

https://democraticac.de/?p=24897
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 األولالمطلب 
 وعناصرها وأشكالاا المسلحة المقاومة ةماهي  

 إلىوالشعوب المتطلعة  طمن معالم األمم إلىقول الشر والعدوان في العالم  تحاول 
ا ومنها األمة العربية التي تعاني اليوم من إحباط مستقبلها الواعد فتقوم باحتاللها وسلب خيراته

بارقة أمل في المستقبل، حيث منيت بكثير من الهزائم والنكبات  عظيم ويأن كبير، وال ترل
الهزائم والنكبات، بعد أن ى أصبح تاريخها الحديث والمعاصر سلسلة من المصائب و والنكسات حت  

ثرواته ومقدراته  علىواجهت الصدمات وكانت آخرها احتالل العراق واستباحة أرضه واالستيالء 
والتحكم في سياسته، وفي الوقت نفسه يرتكب االحتالل اإلسرائيلى الجرائم والمذابح في األراضى 

والتأييد والمؤازرة من حكومة  الفلسطينية المحتلة وال يجد من يوقفه عند حده بل يجد التشجيع
الل ممارسة شتى صنوف الواليات المتحدة التي تدمغ المقاومة الفلسطينية باإلرهاب وتبيح لالحت

ذلك فال يمكن  على وبناءً  ،تبرره بالدفاع عن النفن وحماية ألمن الدولة اليهودية اإلرهاب الذي
حقوق اإلنسان  أوالحقوق المقررة لآلخر إذا كان الباعث عليه هو الدفاع عن  اعد الفعل إرهابيً 

وبهذا  ،الشعوب وحق تقرير المصير والحق في تحرير األرن المحتلة ومقاومة االحتالل أو
 .(1)ألحكام القانون الدولي اباستعمال مشروع للقوة طبقً  ايكون الحق متعلقً 

وتفاعل وتكامل،  ولذلك تقوم بين الظواهر االجتماعية والمواقف القانونية والفقهية تالزم 
استطاع الفكر المقاوم تحديد العالقة بين سلطات  ي الشعوب، منذ القدم للمعتدين لماولوال تصد

استمرار عالقة الوالء والتبعية لدولة األصل وانتفاء أي  علىاالحتالل وسكان األراضي المحتلة 
ستها الشعوب الرازحة تحت التزام بالطاعة لدولة االحتالل، بل إنه كان لضروب المقاومة التي مار 

نير االحتالل في سبيل الدفاع عن وجودها وكرامتها أثر بارز ودور فاعل في تطوير دور أحكام 
سيادة الدولة، وجواز  علىقانون االحتالل الحربي في مجال تحريم الضم واالستيالء، والحفاظ 

 .(2)للحرية وحماية لالستقالل االدفاع عن النفن طلبً 
 :الفرعين التاليين إلىسيم هذا المطلب لذلك سيتم تق

 .مفاوم المقاومة وخصائصاا: األولالفرع 

 .عناصرهاأشكال المقاومة و : الفرع الثاني
                                                             

(1)
،وردضمنكتابالمقاومةالمدنيةفيالنضالالسياسي،تحريرسعدالدين"ضدالظلموالعدواناستخدامالالعنف"آدمكيرل،.

.16م،ص2544،عمان،2إبراهيم،منتدىالفكرالعربي،سلسلةالحواراتالدولية،ط
تالمنظماتالدولية،حولتعريفاإلرهابالدوليوتحديدمضمونهمنواقعقواعدالقانونالدوليوقرارا:دعبدالعزيزسرحان

 .244م،ص15،2543المجلةالمصريةللقانونالدولي،المجلد
(2)

كمالحماد،اإلرهابوالمقاومةفيضوءالقانونالدوليالعام،مجددالمؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،بيروت،.د.
 .61م،ص1553الطبعةاألولى
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 األولالفرع 
 وخصائصاا مفاوم المقاومة

هذا الوضع  على اوأبدً  االشعوب الخاضعة لالستعمار تثور دائمً  أن   امن الثابت تاريخيً  
قالل وتقرير مصيرها، ولكن قوات االحتالل تجابهها وتحاربها، ومن ثم مطالبًة بحقها في االست
عن  تنظيم بعن القوات الوطنية من أجل محاربة هذا االحتالل، وينشأ إلىتضطر هذه الشعوب 

قوات المقاومة،  علىذلك حقوق والتزامات تقع  علىللمقاومة، ويترتب  األولىهذا الوضع اللبنة 
جابة االحتالل لمطالب الشعوب لم يكن منحة منه، بل نتيجًة لما القاه أن است اومن الثابت أيضً 

من استبسال المقاومة في الدفاع عن الحقوق المشروعة لها من حقها في تقرير المصير، مما 
مائدة المفاوضات، واالتفاق مع قوات المقاومة إلنهاء  إلىالجلون  علىيجبر االحتالل 

 .(1)ر حريتهاالحتالل، ونيل اإلقليم المستعم

 :لذلك سيتم الحديث عن

 مفاوم المقاومة: أوالً 

هي تلك العمليات القتالية التي تقوم بها عناصر وطنية من  ير أفراد القوات المسلحة  
القومية ضد قول أجنبية، سواء كانت تعمل في إطار  أوعن المصالح الوطنية  االنظامية دفاعً 

مبادرتها  علىة أم واقعية أم كانت تعمل بناء تنظيمي يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانوني
 .(2)الخاصة سواء بإشراف هذا النشاط فوق اإلقليم الوطني أم من قواعد خارج هذا اإلقليم

 علىها عبارة عن منظمات شعبية، أخذت ويقصد بالمقاومة والحركات المنظمة لها بأن   
عاتقها مهمة تحرير شعوبها وأوطانها من ربقة التواجد العسكرل األجنبي فوق ترابها الوطني، 

لسيطرته  الهذا التواجد األجنبي وتهديدً  افالحركات التحررية وأعمالها المسلحة إنما تمثل تهديدً 
 ىعلفيكون هدف الحركات التحررية العمل  (3)أمرها علىوامتصاصه لدماء الشعوب المغلوبة 

                                                             
(1)

عيةالمقاومةفيالقانونالدولي،معهدفلسطينللدراساتاالستراتيجية،مركزالدراساتاإلقليمية،وليدحنون،ورقةبحثية،شر.ا.
 .24،ص4الورقةالثالثة،ع

(2)
د. فيالقانونالعام،. أطروحةدكتوراه بيناإلرهابالدوليومقاومةاالحتاللفيالعالقاتالدولية، هيثمموسيحسن،التفرقة

.124م،ص2555مهوريةالعربيةالمصرية،جامعةعينشمس،الج

م،1523م،الرياض،22/1523/-15-24أحمدرشادسالم،التعاونالدوليوأثرهفيمكافحةاإلرهاب،حلقةعلميةخاللفترةمن.

.14ص
(3)

 .254م،ص2556عبدالناصرحريز،اإلرهابالسياسي،مكتبةمدبولى،القاهرة،الطبعةاألولى،.د.
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وتستمد المقاومة شرعيتها من تأييد الجماهير لها، وتتخذ عادة من . استعادة إقليمها المغتصب
 .(1)لها تستمد منه تموينها وتدريب قواتها اأقاليم البالد المحيطة حرمً 

 أو، (2)ذلك النوع من المقاومة، حركات التحرير الوطنية علىوقد أطلق جانب من الفقه  
 .(3)حروب التحرير الوطنية

ويعرف البعن حركات المقاومة الشعبية يمكن وصفها بأنها منظمات وطنية ذات  
من أجل الحصول  امسلحً  اجناحين سياسي وعسكري، تنشأ في البلدان المستعمرة، وتقود كفاحً 

 .(4)حق تقرير المصير على

حق المقاومة من أجل  إلىهذه الحركات عبارة عن تنظيم يهدف  الباحث أن   ولهذا يرل 
، وتأخذ شكل جبهة سياسية واسعة تضم اأساسيً  اتقرير المصير باستخدامها النضال المسلح أسلوبً 

 .أجنحة سياسية وعسكرية

 خصائص المقاومة: اثانيً 

تمثل حركات المقاومة تشكيالت تعمل في األقاليم الواقعة تحت السيطرة االستعمارية  
تحرر ال تظهر إال في حالة وجود أخطار والعنصرية لتقود معركة الشعب ضدها، فحركات ال

 علىإخضاع الوطن والسيطرة  إلىتهدد أرن الوطن من المعتدين األجانب اللذين يسعون 
االعتداء وتحرير  على اتمارسها حركات التحرر الوطني ليست إال ردً  التيمقدراته، فالمقاومة 
 .(5)يالحق في تقرير المصير بدافع وطني  ير مصلح علىاألرن للحصول 

ويقصد بالكفاح المسلح هنا مباشرة أفراد حركات التحرر القتال بالوسائل العسكرية  
الشعب حقه في تقرير مصيره، وعادة ما يكون مصدر  علىالمتاحة ضد المستعمر الذي ينكر 

                                                             
(1)

 .24م،ص2554محمدالسعيدالدقاق،القانونالدوليالمعاصر،دارالمطبوعاتالجامعية،اإلسكندرية،.د.
(2)

تناضـلمـنأجـلالحصـولعليحقهـافيتقريـرتعـرفحركـاتالتحريـرالوطنيـةبأنهـاحركـاتالمقاومـةالتيتمثـلشـعوبا.
 .واتالمستعمرةأوالمحتلةتحريرأراضيهاالمحتلةمنالقالمصـيرأو

(3)
تعرفحركاتالتحريرالوطنيةبأنهاقيامالمقاتلينالراغبينفيالحريةبشنهجماتضدالمستعمرمنأجلتحريرونيلالحق.

االسـتعمارية تحـتالسـيطرة فياألراضـىالواقعـة المصـير المنظمـة–فيتقريـر فينشـاطالمقاومـة أيضـا تتمثـل ضـدكمـا
االحـتاللاألجنبـىغيـرالمشروع

 .45م،ص2544،دارالفكرالعربي،سنة2،ط"المقاومةالشعبيةالمصلحةفيالقانونالدولىالعام:"صالحالدينعامر/راجعد
(4)

د. د. أطروحة المتحدة، األمم ميثاقمنظمة فيأعمال مبدأحقالشعوبفيتقريرمصيرها هللا، اسماعيلسعد فيعمر كتوراة
 .م2544القانونوالعالقاتالدولية،

(5)
م،2،2544دراسةللدكتورصالحالدينعامر،المقاومةالشعبيةالمسلحةفيالقانونالدوليالعام،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ط.

 .44ص
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وتلجأ حركات التحرر ألسلوب الكفاح المسلح . (1)ما في بداية األمراألسلحة هو العدو نفسه سي  
 .(2)أخير بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية ووسائل المقاومة المدنيةكأسلوب 

وتتميز حركات التحرر كذلك بالنشاط الشعبي، حيث يشترك المدنيون في تلك المقاومة  
في إطار مفهوم الجماعة اإلقليمية واللذين تربطهم روابط تاريخية وثقافية وحضارية مشتركة، 

وتكون الحركة ممثلة للشعب الواقع . (3)التحرر واالستقاللتحقيق أهدافهم في  إلىويتطلعون 
ول الشعب الفاعلة في هذا تحت السيطرة االستعمارية األجنبية، ويكون ذلك باعتراف ق  

 .(4)المضمار

من إظهار خصائص ومميزات حركات المقاومة وذلك لوضع حد  ب د  ومن هنا كان ال  
ن لخلط هذه الحركات مع  يرها من الظواهر التي لحاالت التأرجح والغمون الذي يبتغيه البع

 .حد كبير إلىقد تشبهها 

  

                                                             
(1)

ممالمتحدة،أطروحةدكتوراهفيعمراسماعيلسعدهللا،مبدأحقالشعوبفيتقريرمصيرهافيأعمالميثاقمنظمةاأل.د.
 .16م،2544القانونوالعالقاتالدولية،جامعةالجزائر،معهدالحقوقوالعلوماإلدارية،

(2)
 .54م،ص64،2555إبراهيمأبراش،العنفبيناإلرهابوالكفاحالمشروع،مجلةالوحدة،العدد.د.

(3)
 .54م،ص2544يالقانونالدوليالعام،دارالنهضةالعربية،القاهرة،صالحالدينعامر،المقاومةالشعبيةالمسلحةف.د.

(4)
مصلححسنأحمد،اإلرهابوحقالدفاعالشرعيفيالقانونالدوليالعام،الجامعةالعراقية،مجلةمداداآلداب،العددالثامن،.د.
 .252ص
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 الثانيالفرع 
 عناصرهاأشكال المقاومة و  

هناك نزاعات ال يمكن معالجتها بالتسويات وال يمكن حلها إال من  فيه أن   مما ال شك   
مصيرها، في هذه خالل الصراع، وحيث النزاعات المتعلقة باالستقالل وحق الشعوب في تقرير 

 الحاالت تصبح الطرق القانونية والدستورية  ير صالحة للمعالجة، وأخطر ما في األمر أن  
 االمقاومة، واالستسالم في حقيقة األمر لين خيارً  أوالشعوب تصبح أمام خيارين إما االستسالم 

ذعان، فالخيار هو وصف إلرادة حرة تنطبق  والمبدأ المقاومة،  علىبقدر ما هو خضوع وا 
خضوع المحكوم وقبوله، وأن  علىممارسة السلطة تعتمد " أن   علىاألساسي لمفهوم المقاومة يقوم 

حتى تدميرها من خالل  أوضبط سلطة الحاكم  علىهذا المحكوم قادر في حال ر ب بذلك 
 .(1)"سحب قبوله وتعاونه

 أشكال المقاومة: أواًل 

شل قدرة الخصم  إلىم تقنيات ووسائل تهدف استخدا علىوالتي تقوم  :المقاومة المدنية .4
ومواجهة سلطته وأهدافه من خالل استخدام سلطة رادعة سلمية تنطلق من تأييد الرأي 
العام والتفافه حول قضيته، فالتظاهر واالعتصام واإلضراب هي شكل احتجاج جماعي 

يتجسد حدود العصيان المدني الذي  إلىمارسته كل الشعوب، لكنه قد يتصاعد ليصل 
متناع عن دفع والرفن الجماعي لها، من خالل اال في مقاطعة سلطة االحتالل

الضرائب، وتعطيل الحياة اليومية وعمل اإلعالم الجماعي الرافن لكل أشكال االحتالل، 
التي هي بال شك تجربة  (2)والتجارب العالمية في هذا الشأن كثيرة ومنها التجربة الغاندية

استخدامها في نموذج المقاومة اللبنانية، وفي  ها وتقنياتها قد تم  رائدة، لكن كل وسائل

                                                             
(1)

 .221يالقانونالدوليالعام،المرجعالسابق،صدراسةللدكتورصالحالدينعامر،المقاومةالشعبيةالمسلحةف.
(2)

،فيالفترةالتيكانخاللهاالمجتمعأفريقياجنوب قامغانديباستعمالالعصيانالمدنيالالعنفيحينماكانمحامًيامغترًبافي.
،قامبتنظيماحتجاجاتمنقبلالفالحينوالمزارعينم8881بعدعودتهإلىالهندفيعام.الهندييناضلمنأجلالحقوقالمدنية

فيعام لمؤتمرالوطنيالهنديابعدتوليهقيادة.والعمالفيالمناطقالحضريةضدضرائباألراضيالمفرطةوالتمييزفيالمعاملة
الفق8828 لتخفيفحدة غانديحمالتوطنية قاد وزيادة، للنبذ، حد ووضع ووطني، ديني وئام وبناء حقوقالمرأة، وزيادة ر،

قادغانديأيًضا.أواستقاللالهندمنالسيطرةاألجنبية سواراج قبلكلشيء،كانيهدفإلىتحقيق.االعتمادعليالذاتاقتصادًيا
كيلو000،والتيكانتمسافتها8830عام لملحفيأتباعهفيحركةعدمالتعاونالتياحتجتعليفرضبريطانياضريبةعليا

للخروجمنالهند.متر أقسمأن.قضىغانديعدةسنواتفيالسجنفيكلمنجنوبأفريقياوالهند.تظاهرضدبريطانياالحًقا
ذاتهقةالحقي يتكلم الشيء اآلخرون يفعل أن إلى ودعا ، الذاتي،. االكتفاء علي يعيش مجتمع في متواضًعا غاندي عاش

علي الدوتي وارتدى بالغزل يدوًيا نسجهما والذين التقليديين، الهنديين بسيًطا، .الشاركا والشال نباتًيا أكاًل يأكل كان
.فتراتطويلةكوسيلةلكلمنالتنقيةالذاتيةواالحتجاجاالجتماعي بالصيام وقام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85
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كالعدو الصهيوني ال يمكن االكتفاء  اعدوً  حركة النضال الوطني الفلسطيني، إال أن  
من المقاومة المسلحة إللحاق الهزيمة بالمحتل  ب د  بمقاومته بهذا النوع من المقاومة فال 

تمام عملية التحرير  .(1)وا 
المقاومة المدنية وتتكامل معها، وهي  إلىتستند  وهي بال شك   :ومة المسلحةالمقا .8

خيار  البية الشعوب في رفن االحتالل، وطريقها لنيل الحرية واالستقالل، وقد 
تنوعت تجارب الشعوب في هذا المجال، وأبدعت تقنيات ووسائل إللحاق الهزيمة 

ه وكذلك استخدام الوسائل العسكرية بالمحتل بما يتالءم مع طبيعة المجتمع وتركيبت
مكانيات المقاومة وعمقها االستراتيجي  .(2)للوقوف ضد العدو وشراسته وا 

وتعد المقاومة المسلحة السالح األمضى واألداة األكثر فاعلية في حالة وقوع االحتالل 
لمواجهة آلة عسكرية متفوقة، وتستمد المقاومة المسلحة قوتها مما تحدثه من تقوين 

ظهار عجزها في مواجهة جماعات المقاومة، وتقوين الهيبة له ه يبة االحتالل وا 
أبرزها  الموقف السياسي والعسكري لقوات االحتالل، لعل   علىانعكاسات بالغة الخطورة 

 علىاالتساع التدريجي لنطاق عمليات المقاومة وتشجيع جماعات أكبر من السكان 
تكبيد قوات االحتالل  إلىدي في نهاية المطاف المشاركة في عمليات المقاومة بما يؤ 

نحو يجعل من استمرار احتاللها ألراضي الدولة  علىتكاليف مادية وسياسية كبيرة 
 .(3)المستهدفة مسألة صعبة للغاية

مدار  علىالمقاومة الفلسطينية قد قامت بتجربة رائدة في هذا المجال  الباحث أن   ويرل
مصدر إلهام للعديد من حركات التحرر في العالم، وخاصة في  ىالتاريخ، فهي كانت وسوف تبق

والثانية فهي مثلت تجربة مميزة، وهي آخذة في تطوير مستمر لوسائلها  األولىاالنتفاضة 
مقاومة ال  القاسية التي تواجهها، إال إن  أيوتقنياتها وتجربتها بما يتالءم مع الظروف الميدانية 

للتضحية والفداء وصبر ال محدود  وفر ألفرادها استعداد عالٍ ا لم يتيمكن لها أن تنجح وتستمر م

                                                             
(1)

مصلححسنأحمد،اإلرهابوحقالدفاعالشرعيفيالقانونالدوليالعام،الجامعةالعراقية،مجلةمداداآلداب،العددالثامن،.د.
 .253ص

(2)
ر،يحددطبيعةالمقاومةوأساليبها،فهيقدتبدأمحدودةخاطفةوسريعة،وتنتهيبجيشمنالمقاومينيتممواإنتحليلهذهالعناص.

عمليةالتحرير،وقدتشغلالمقاومةعملياتمحدودةفيالمدنوالشوارع،تستنزفاالحتالل،لكنهاأيًضاقدتشملالجبالكمايحدث
عدماينتهيمنتنفيذعمليتهيلجأإلىالجبالفهيأرضآمنةويصعبعلياالحتاللفيالضفةالمحتلةفبعضالمقاومينهناكب

مالحقتهوأيًضايمكنأنتشملاألريافوالوديانوالطرقاإلستراتيجيةوالمواقعوالشخصياتوالثكنات،بمايهددأمنالمحتلويحطم
.معنوياته

(3)
فياستراتيجيةالمقاومةالشاملة،بحثمقدمإلىندوةاستراتيجيةالمقاومةأحمدإبراهيممحمودمحمود،دورالقوةالعسكرية.د.

 .212م،ص1554الشاملة،مركزاإلعالمالعربي،القاهرة،
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عن التخطيط الهادئ لكل خطوة ولكل عملية وهو  استيعاب األزمات وتجاوزها، فضاًل  علىوقدرة 
المعنويات وترفع درجة الثقة بالنفن،  علىمع التعبئة التي تحافظ  ايترافق أيضً  ما يجب أن  

 .والتأييد لقضيتها وتحشد المزيد من االحتضان

 :عناصر المقاومة

حق السكان المدنيين  علىأكد الفقه الدولي القديم ومن بعده الفقه الحديث : نشاط شعبي .4
ويقصد به األفراد المرتبطين بالدولة بروابط سياسدية وقانونيدة ، (1)في مقاومة المحتل

دولة بذلك النشاط ال يعد ذلك حالدة قيدام جديش ال يوعلدى ذلدك ففد وتقدوم الدولدة بحمدايتهم
بل هو حدرب بدالمعنى المعلدوم كدذلك ال يشدترط قيدام عددد معدين  ،(2)مقاومة شعبية مسلحة

تعاطف الشعب مع عناصر المقاومة المسلحة وتقديم  فيفيك" قل أوكثر"مدن الشدعب 
المقاومة الددافع الدوطنى الصدفة المشدروعية علدى ذلك النوع من  فيالعون لهم ويضد

كما يعد هذا الدافع الفارق بين المقاومة الشدعبية وأعمدال . لتحقيق مصالح الشعب العليا
 .(3)ترتكب بدافع إجرامى التي الدولياإلرهداب 

فقد ، اومعينً  امحددً  ابً ال تستخدم المقاومة الشعبية المسلحة أسلو : استخدام القوة المسلحة .8
المواجهة العسكرية  إلىما اللجوء ولكن دون يره  أوسلوب حرب العصابات أتستخدم 

أفراد المقاومة الشعبية المسلحة لهم الحق في القيام  الشاملة ومن المتعارف عليه أن  
لمشروعية عملهم وكونهم  انظرً   بأعمال التخريب المشروعة المباحة للجيوش النظامية

 .(4)مقاتلين قانونيين حسب القوانين الدولية واالتفاقيات العالمية
المسدلحة ضدد قدول  وأن تدتم عمليدات المقاومدة الشدعبية ب د   ال: وجود قوء احتالل أجنبي .9

المقاومة  وعلى ذلك فإن  K المحتلدة مدن تلدك السدلطات ياألراضد في يجنبداالحدتالل األ
باستخدام السالح داخل دولة  ينتعنى قيام طرف التيحرب األهلية الشعبية تختلف عن ال

عندما تقوم مجموعة من المواطنين باستخدام السالح  أودة للوصدول إلدى السلطة واحد

                                                             
(1)

 .454م،ص1552خالدالوجعاني،حقالمقاومةفيالقراراتالدولية،الطبعةاألولى،دارالسالم،بيروت،.
(2)

دراسةتطبيقيةعليالوضعفي)شروعيةأخذالرهائنمنقبلحركاتالمقاومةالشعبيةالمسلحةمدىم"أحمدفوزيعبدالمنعم،.
.226م،ص1554،المجلةالمصريةللقانونالدولي،المجلدالثالثوالستون،مصر،("العراق

(3)
 ٦٦٥،ص٥٩٧١عةالخامسة،الطبالمجلةالمصريةللقانونالدولي،،"القانونالدولىالعاموقتالسلم"حامدسلطان،.د.

(4)
.231،ص1555سهيلحسينالفتالوي،اإلرهابالدوليوشرعيةالمقاومة،الطبعةاألولى،دارالثقافةللنشروالتوزيع،األردن،.

حلقةعلميةخاللفترةمن فيمكافحةاإلرهاب، التعاونالدوليوأثره 22/1523/-15-24أحمدرشادسالم، م،1523م،الرياض،

 .14ص
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 يكل من حدروب االنفصدال وهدكذلك تختلف عن ، تلك الدولة فيضد الحكومة الشرعية 
وكدذا عدن حروب الطبقة  ،وتكدوين دولدة جديددة ،خدرآتهددف إلدى فصدل إقلديم عدن  يالتد
 يقى للوصول إلى السلطة السياسية فنتيجة الصراع الطبتتم من طبقة العمال  يوالت

وعدز عددد مدن أحيدث  ،مشدروعية المقاومدة المسدلحة يوقد اختلفت اآلراء فد، المجتمع
" يالدددفاع الشددرع"ددم المتحدددة ممدن ميثداق إلددى األ (١٥)الفقهداء مشدروعيتها إلدى المدادة 

وهددذا يختلددف للنظددر . تقريددر مصدديرها فيددى حددق الشددعوب بينمددا ذهددب الددرأل الثددانى إل
ذلدك يسدتتبع  ، فلو نظر إليه على إنه هجوم مسلح مستمر فدإن  االحتالل إلىللنظرة  طبقددا

من المستعمر  ياألراض ، أما إذا نظر إليه من وجهة نظر تحرير(1)يالددفاع الشدرع
 .(2)تحرير أراضيها وتقرير مصيرها فيعوب هذا يثمن مبدأ حق الش المغتصب فإن  

 :الدافع الوطني .1
 ايتمثل في الشعور الوطني الذي يعم أفراد الشعب ويدفعهم لحمل السالح دفاعً 

 .(3)من أجل تخليص األرن من االحتالل أوعن أرضهم ضد العدوان الخارجي 

قاومة الشعبية بين جريمة اإلرهاب والم اً واضح اً هناك فرق الباحث أن   ومما سبق يرل
 ،شروط الحرب وال النزاع الداخلى بالمعنى السالف ااإلرهاب ال تتوافر فيه فجريمة المسلحة،
تخذ ت تاإلرهاب  وان كان جريمة أن   ا، وأيضً يعتبرون مجرمين ال محاربين امرتكبيه وعليه فإن  

ى الخاضدع لضدوابط معيندة نه ال تتوافر فيه صفة النزاع المسدلح الدداخلأشكل االعتداء المسلح إال 
وعليده فدإن إطدالق وصدف  ،وال يخرج عن نطاق قانون العقوبدات بوصدفه جريمدة جنائيدة وطنيدة

الحرب والسلم  يتنصرف أحكامه إلى حالت يالذ الدوليالحدرب علدى اإلرهداب لدم يعرفده القانون 
 .بين كالهما اوال تعالج حالة وسطً 

  

                                                             
(1)

 عقـبالحـربالعالميـةالثانيـةفيقضـيةالجنـرالاأللمـانى"تأكـدهـذاالمبـدأبـالحكمالقضـائىالصـادرعـنالمحـاكمالدوليـة.
أن–٨/١/٥٩٨٩حيـثقـررتالمحكمـةفيحكمهـاالصـادرفي–قائـدالشـرطةاأللمانيـةفيهولنـداأثنـاءاحتاللهـامـنالنـازى

شرعًياعناجبطاعةسلطاتاالحتاللوعليهفإنالمقاومةتعتبردفاعاأوأخالقًياوالشـعبفياإلقليمالمحتللميكنعليهقانونيا
.145ساميواصل،إرهابالدولةفياطارالقانونالدوليالعام،المرجعالسابق،/مشارإليهلدىالدكتور.النفس

(2)
 الأ. الجمعيـة ذلـك كـدت رقـم قرارهـا في المتحـدة لألمـم ٦٥٠٦عامـة في المبـادئ٥١/٥١/٥٩٧٦الصـادر عنـوان تحـت

.األساسـيةالمتعلقـةبـالمركزالقـانونىللمقـاتلينالـذينيكـافحونالسـيطرةاالسـتعماريةواألجنبيـةوالـنظماالسـتعمارية
ألمـمالمتحـدةفيتأييـدالكفـاحالمسـلحلحركـاتالتحـررالـوطنىومكافحـةجهـودا"رجـاءموسـى/راجـعتلـكالمبـادئعنـدد

.23،ص٥٩٩٣سنة٦اإلرهـاب،فياإلرهـابومشـكالتالتحريـروالثـورةفيالعالمالثالث،سلسلةحوارالشهررقم
(3)

.322لسابق،ص،المرجعا"القانونالدولياإلنسانيوشرعيةمقاومةاالحتالل"محمدالمجذوب،.
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 ثالثالفرع ال
 قانونية التي تقوم علياا شرعية المقاومة الفلسطينية المسلحةاألسس ال

لقد اعترف المجتمع الدولي بشرعية المقاومة من خالل إقرار مبدأ الحق في تقرير 
 (1)الفقرة الثانية األولىدائرة القانون الدولي بعد النص عليه في المادة  إلىالمصير الذي نفذ 

أحكام القانون الدولي المعاصر لما  على، ولو اطلعنا (2)من ميثاق األمم المتحدة 55والمادة 
وجدنا فيه قاعدة تحول دون قيام سكان األراضي المحتلة بأعمال المقاومة الوطنية، سواء كانت 

 ير مسلحة، والفقه الدولي الحديث لم يتخلف عن الركب في هذا الميدان فراح يعتبر  أومسلحة 
سلطات االحتالل وأن واجبهم القومي يحتم عليهم اللجوء  لىعفي الثورة  اأن لهؤالء السكان حقً 

 .(3)المقاومة إلى

فمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يشكل أحد األهداف الرئيسية لهمم المتحدة، كما 
من ميثاق (55)والمادة  األولىيعتبر أهم األسن في حفظ السلم واألمن الدوليين كما في المادة 

سان حق الشعوب في تقرير مصيرها، يملك كل شعب الحق في استخدام أ علىاألمم المتحدة، و 
 .(4)حقوقه بما فيها استخدام الكفاح المسلح إلىالوسائل من أجل الوصول  جميع

التهديد باستخدامها في  أواستخدام القوة  حظرالمجتمع الدولي قد  وبالر م من أن  
ورد أولكنه   ،(5)من ميثاق األمم المتحدة لرابعةالثانية الفقرة ا المادة العالقات الدولية وذلك في

استثناءات، فما هي األسن القانونية الستخدام القوة من قبل حركات المقاومة الشعبية  هاعلي

                                                             
(1)

الذييقضيبالتسويةفيالحقوقبينالشعوبوبأنوالتيتنصعلي. إنماءالعالقاتالوديةبيناألممعليأساساحترامالمبدأ
.يكونلكلمنهاتقريرمصيرها،وكذلكاتخاذالتدابيراألخرىالمالئمةلتعزيزالسلمالعام

(2)
االستقراروالرفاهيةالضروريينلقيامعالقاتسليمةوديةبيناألمممؤسسةعلياحترامرغبةفيتهيئةدواعيوالتيتنصعلي.

تحقيقمستوى-:المبدأالذييقضيبالتسويةفيالحقوقبينالشعوبوبأنيكونلكلمنهاتقريرمصيرها،تعملاألممالمتحدةعلي

تيسيرالحلول-.ضبعواملالتطوروالتقدماالقتصاديواالجتماعيأعليللمعيشةوتوفيرأسباباالستخدامالمتصللكلفردوالنهو

والتعليم وتعزيزالتعاونالدوليفيأمورالثقافة يتصلبها، االقتصاديةواالجتماعيةوالصحيةوما أنيشيعفي-.للمشاكلالدولية

اللغةأوالدين،والتفريقبينالرجالوالنساء،العالماحترامحقوقاإلنسانوالحرياتاألساسيةللجميعبالتمييزبسببالجنسأو

 .ومراعاةتلكالحقوقوالحرياتفعال
(3)

محمدالمجذوب،شرعيةالمقاومةاللبنانيةفيظلاالحتاللاإلسرائيلي،ضمنكتابحروبإسرائيلضدلبنان،مجلسالنواب،.د.
 .32م،ص2554بيروت،

(4)
م،مجلسالنواب،بيروت،2556،كانوناألول12ةوالقانونالدولي،الحياةالنيابية،المجلدإبراهيممشورب،المقاومةالوطني.د.

 .24ص
(5)

 .ً جميعا الهيئة أعضاء االستقالليمتنع األراضيأو سالمة ضد استخدامها أو القوة باستعمال التهديد عن الدولية عالقاتهم في

".األممالمتحدة"مقاصدالسياسيأليدولةأوعليأيوجهآخراليتفقو
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القانون الدولي قد أضحى يعترف بطبيعتها الدوليةد ويضفي حماية  شارة إلى أن  المسلحة؟، مع اإل
 .ألسرأسرل الحرب على رجالها الذين يقعون با

ير لتخاذل المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته للشعوب المحتلة والمضطهدة لتقر  اونظرً 
حق تقرير المصير، فهل تباح ممارسة  علىستفتاء للحصول مصيرها، وأمام صعوبة إجراء اال

هذا الحق  بأن الجماعة الدولية لم تعط   ا، علمً (1)القوة المسلحة من قبل الشعوب لنيل هذا الحق؟
حق تقرير  علىالقوة لتغيير الوضع القائم والموجود للحصول  إلىللشعوب التي لجأت  إال

الوسائل الممكنة لتحقيق تقرير  جميعالمصير، لذلك يجوز لهذه الشعوب استخدام القوة و 
 .(2)المصير

يمكننا أن نشير إلى وجود ثالثة أسس قانونية تضفي مشروعية على استخدام القوة و  
 :لمقاومة الشعبية المسلحة هيمن قبل حركات ا

 المقاومة الفلسطينية كأداة للدفاع الشرعي عن النفس: أواًل 

على الدولة  اودائمً  امستمرً  اأجزاء منه عدوانً  أويمثل االحتالل الحربي إلقليم الدولة  
قليمها، مما يتيح لها الحق في أن تستدم القوة المسلحة للدفاع عن نفسها ضد هذا  المحتلة وا 

دوان المستمر، أي أنه من حق السكان المدنيين في األراضي المحتلة أن يقوموا باستخدام القوة الع
 أومن جانب آخر، فإن االستعمار ، المسلحة للدفاع عن أنفسهم وعن دولتهم ضد الدولة الغازية

على  اودائمً  امستمرً  امنها عدوانً  التفرقة العنصرية الصارخة، يمثل كاًل  أواالحتالل األجنبي 
لدفاع الشرعي عن الشعوب الخاضعة لها، مما يعطي الحق بهذه الشعوب في ممارسة حقها في ا

 .(3)نظمةالنفن ضد هذه األ

إلى تأسين مشروعية لجوء حركات المقاومة الشعبية إلى  (4)يذهب جانب من الفقه الدولي
مارسة التفرقة العنصرية القائمة بم أوالمحتلة  أواستخدام القوة المسلحة ضد الدولة المستعمرة 

                                                             
(1)

.4حسينحنفيعمر،حقالشعوبفيتقريرالمصير،المرجعالسابق،ص.د.
(2)

دراساتفيالقانونالدولي،المجلدالثاني،2عائشةراتب،مشروعيةالمقاومةالمسلحة،الجمعيةالمصريةللقانونالدولي،ط.د.

 .114-122م،ص2545القاهرة،
(3)

م14/22/1524،مرجعسابق،تمزيارتهبتاريخمصطفىحمدانمحمدعزالدين
(4)

.222،ص1522صالححسنالربيعي،استراتيجيةحروبالتحريرالوطنية،.د.
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من ميثاق األمم ( 51)حيث أن هذا الحق كما أقرته المادة  ،الصارخة، على حق الدفاع الشرعي
 .المتحدة يتسع ليشمل باإلضافة إلى الدول، الشعوب واألفراد وحركات المقاومة الشعبية

–ي قصر حق الدفاع الشرعي عن النفن على الدول فقط، يقتض مما سبق ذكره، فإن  
 يقتصر الحظر الوارد على استخدام القوة على الدول فقط، فال معنى ألن ن  أ -العدالة لمنطق اوفقً 

، ثم يكون حق الدفاع ايحظر استعمال القوة على الدول والشعوب وحركات المقاومة جميعً 
لذا ، النفن مقتصر على الدول وحدها من دون الشعوب وحركات المقاومة الشعبية الشرعي عن

الحق  -سرائيليإحربي  لاحتال–ه يكون للفلسطينيين باعتبارهم شعب خاضع الحتالل أجنبي فإن
في أن ينظموا أنفسهم في شكل حركة مقاومة شعبية تستخدم القوة المسلحة ضد دولة االحتالل 

عليهم، مستمدة بذلك شرعيتها في  اودائمً  امستمرً  ااالسرائيلي الذي يعد وفق القانون الدولي عدوانً 
 .كونها تمارن حقها في الدفاع الشرعي عن النفن

 
 المقاومة الفلسطينية كأداة لضمان احترام حقوق اإلنسان: اثانيً 

يذهب جانب من الفقه الدولي إلى تأسين مشروعية استخدام حركات المقاومة الشعبية  
ن اكتسبت نسافالواضح أن حقوق اإل ،نسانلى الحق في ضمان واحترام حقوق اإلللقوة المسلحة ع

مع ظهور ميثاق األمم المتحدة والوثائق الدولية  اوتحديدً –أهمية كبيرة في إطار القانون الدولي 
وأصبح يعتبر أن أي انتهاك لهذه الحقوق هو انتهاك للقانون الدولي  -ذات الطابع اإلنساني

 .(1)يترتب عليه المسئولية ومن ثم إزالته

المتحدة في قراراتها على مشروعية المقاومة الشعبية أكدت الجمعية العامة التابعة لهمم  
ها، فإذا ما اتخذ انتهاك حقوق المسلحة التي تسعى للقضاء على نظم التفرقة العنصرية وسياسات

حتى سلطات الدولة الوطنية  أواالحتالل  أونسان سياسة عامة تنتهجها سلطات االستعمار اإل
إزاء جماعة معينة من سكان الدولة، فمن حق  أو راضي المحتلةاأل أوإزاء سكان المستعمرة 

التفرقة العنصرية أن يكونوا حركة مقاومة شعبية  أونسان الذين يمارن ضدهم انتهاك حقوق اإل
 .(2)تستخدم القوة إلزالة هذا االنتهاك على حقوقهم األساسية التي كفلها القانون الدولي

                                                             
(1)

،عزالدينفودة،شرعيةالمقاومة52،إلياسحنا،مرجعسابق،ص224أمليازجي،محمدعزيزشكري،مرجعسابق،ص.د

 .6،ص2565يةالمصريةللقانون،القاهرة،فياألراضيالمحتلة،الجمع
(2)

.م21/22/1524،مرجعسابق،تمزيارتهبتاريخمحمدعزالدينمصطفىحمدان
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 أوجنبي االحتالل األ أوهة االستعمار بية في مواجعيحق لحركات المقاومة الشومن هنا  
نسان، ألن انتهاك هذه الحقوق وة المسلحة لضمان احترام حقوق اإلالتفرقة العنصرية استخدام الق

تمثل جريمة تهدد السلم واألمن الدوليين، وقد رأينا العديد من ممارسات دولة االحتالل االسرائيلي 
االراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا يحق لحركة  نسان فيلتي تعد انتهاكات صارخة لحقوق اإلا

عن االحترام  اسرائيلي دفاعً السالح ومقاومة دولة االحتالل اإلالمقاومة الشعبية الفلسطينية حمل 
 .(1)راضي الفلسطينية المحتلةنسان في األلحقوق اإل

في  للحصول على حقها ا، فللشعوب الحق في المقاومة الشعبية المسلحة سعيً اوأخيرً  
فمن األولى أن تنتهج بداية وأن تستخدم  -أي استخدام القوة المسلحة-تقرير مصيرها وممارسته 

 أوما تراه مناسبا من الوسائل السلمية  ير المسلحة التي تعد من أبرزها المقاومة المدنية 
 .العصيان المدني

  المقاومة الفلسطينية كأداة للحصول على حق تقرير المصير: اثالثً 

يع الشعوب في سعيها للحصول على حقها في تقرير المصير أن تستخدم القوة لجم
المسلحة من أجل ذلك، إذا حيل بينها وبين الحصول على هذا الحق بالوسائل السلمية، فقد 

وبحقهم في تقرير المصير وتكوين  اأضحى المجتمع الدولي يعترف للفلسطينيين بوصفهم شعبً 
الوسائل  جميعمن حقهم الحصول على حقهم في تقرير مصيرهم ب دولتهم المستقلة، وبهذا يصبح

، لذلك أصبح مبدأ حق تقرير المصير من المبادئ العامة والقواعد اآلمرة السلمية و ير السلمية

                                                             
(1)

أصدرتمنظمةاألممالمتحدةالعديدمنالقراراتوالتوصياتالتيُتشّرعحقمقاومةالعدوانبكلاألساليببمافيهاالكفاح
 :لمثالالالحصرنذكرمنهاعليسبيلا.المسلح

ليسفيهذا"..منميثاقمنظمةاألممالمتحدةعليشرعيةحقالمقاومةللشعوبمنأجلالدفاععننفسها18تنصالمادةـ
الميثاقمايضعفأوينتقصالحقالطبيعيللدول،فرادىأوجماعات،فيالدفاععنأنفسهمإذااعتدتقوةمسلحةعليأحدأعضاء

  ."دةاألممالمتح
:،الذيجاءتطبيًقالمبادئحقوقاإلنسانوحقالشعوبفيتقريرمصيرها،وقدجاءفيه80/82/8820في(8180)قراررقمـ
انإخضاعالشعبلالستعباداألجنبيوالسيطرةاألجنبيةواالستغاللاألجنبييشكلإنكاًرالحقوقاإلنساناألساسية،ويناقضميثاق"

ويعرضالسالموالتعاونالدوليينللخطر،وإنكلمحاولةتستهدفجزئًياأوكلًياتقويضالوحدةالوطنيةوالسالمةاألممالمتحدة،
  ."اإلقليميةلقطرما،تتعارضمعمقاصداألممالمتحدةومبادئها

رمصيرهاشرطاأساسيا،الذياعتبرتفيهمنظمةاألممالمتحدةحقالشعوبفيتقري82/82/8810بتاريخ231القراررقمـ
االتفاقيةالدوليةلحقوقالمدنيةوالسياسية،واالتفاقيةالدولية)للتمتعبسائرالحقوقوالحرياتاألخرى،وقدجاءتاالتفاقيتانالدوليتان

 .(لتدعماهذاالموقف)للحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةالثقافية
التأكيدعليشرعيةنضالالشعوبمناجلاالستقاللووحدة"عيدبشكلجلي،ي3/82/8812في31/03قرارالجمعيةالعامةـ

وقدأكدت".األراضيوالتحريرمنالهيمنةاالستعماريةواألجنبيةواالحتاللاألجنبيبكلالوسائلالمتاحةبضمنهاالصراعالمسلح
في(31)3القراررقم)احةضمنهاالصراعالمسلحلجنةحقوقاإلنسان،مرارا،شرعيةالقتالضداالحتاللبكلالوسائلالمت

 . 2/3/8818في88/8818والقراررقم28/2/8818
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مخالفتها، وتعتبر كل مخالفة  علىتفاق ي المعاصر، والتي ال يجوز حتى االفي القانون الدول
 .(1)أثر قانوني ال يترتب عليها أي اماديً  عماًل 

إلى تأسين مشروعية استخدام حركات المقاومة الشعبية  ،يذهب جانب من الفقه الدولي
معترف به  اقانونيً  افيعد الحق في تقرير المصير حقً  ،للقوة المسلحة على الحق في تقرير المصير

سعي إلى فمن حق الشعوب ال -لما جاء في العديد من القرارات الدولية اوفقً –لجميع الشعوب 
الوسائل بما فيها القوة المسلحة، إذا حيل بينهما وبين مماترسته بالوسائل السلمية،  جميعمماسته ب

التهديد  أومن ميثاق األمم المتحدة على استخدام القوة ( 2/4)وبالعودة للحظر الوارد في المادة 
سي للدول بها بل امتد االستقالل السيا أوفلم ينطبق فقط على السالمة االقليمية  باستخدامهما

 مع مقاصد األمم المتحدة التي من ضمنها فيالتهديد بها بأي شكل يتنا أوليشمل استخدامها 
تنمية عالقات ودية بين األمم على أسان االحترام لمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في 

 .(2)تقرير المصير

االحتالل  أوالسيطرة االستعمارية  لما تقدم، فإن استخدام القوة المسلحة بغرن دعم اووفقً 
هذا االحتالل ممارسة منها لحقها  أواالجنبي ضد الشعوب التي تكافح للتخلص من هذه السيطرة 

 ير مشروع، وذلك ألنه يحول بين الشعب وبين حقه في تقرير  في تقرير المصير، يعد عمالً 
التي نادت بأن استخدام القوة –دة يتناقن مع العديد من قرارات األمم المتح امصيره، وألنه أيضً 

التي يرأسها حقها في تقرير  -المسلحة لحرمان الشعوب  ير المستقلة من حقوقها الثابتة
لميثاق األمم المتحدة وإلعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب  اصارخً  االمصير، يعتبر خرقً 

المحتلة  أوشعوب المستعمرة م، أما استخدام القوة المسلحة من جانب ال1962المستعمرة لعام 
التي تمارن ضدها تفرقة عنصرية صارمة، بهدف ممارسة حقها في تقرير مصيرها،  أوأراضيها 

نما يعد عمالً  اال يعد خروجً   .(3)مشروعاً  على قرارات األمم المتحدة وا 

من جانب آخر، فإن األمم المتحدة عاجزة عن ضمان احترام هذا الحق المقرر للشعوب 
عوامل متعددة، فإنه يكون للشعوب المقهورة الحق في أن تستخدم القوة المسلحة من أجل نتيجة ل

                                                             
(1)

رجبعبالمنعممتولي،حرباإلرهابالدوليوالشرعيةالدوليةفيضوءأحكامالقانونالدوليالعاموالشريعةاإلسالمية،.د.
 .154صم،1523،القاهرة،بدوننشر،2دارالنهضةالعربية،ط

(2)
246عبدالرحمنأبوالنصر،مرجعسابق،ص

(3)
.124،ص2544،دوندارنشر،القاهرة،2لمزيدمناإليضاحراجعدمفيدشهاب،المنظماتالدولية،ط
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إزالة هذا القهر وممارسة حقها في تقرير المصير، وذلك بما تم تأكيده في العديد من قرارات 
الجمعية العامة لهمم المتحدة التي جاءت لتقر بمشروعية لجوء الشعوب إلى النضال المسلح 

ى حقها في تقرير المصير، مما يمكن اعتباره إنابة وتفوين ضمني لهذه الشعوب للحصول عل
 .(1)من قبل األمم المتحدة لتنفيذ أحكام وقرارات المنظمة بصدد الحق في تقرير المصير

لطالما أنكرت دولة االحتالل االسرائيلي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وعرقلت و 
وبكل تجرد هدًيا بما تقدم – ن، فإنه يصبح من حق الفلسطينيينعملية التفاون مع الفلسطينيي

استخدام القوة المسلحة من أجل الحصول على هذا الحق  -بيانه من قواعد ثابتة وقرارات دولية
على اعتبار ذلك آخر الوسائل التي يكفلها القانون الدولي للشعوب التي تسعى للحصول على 

 .(2)الحق في تقرير المصير

شرعية المقاومة وشرعية استخدام القوة  علىأجهزتها  جميعاألمم المتحدة بقرت استوقد 
في الكفاح المسلح للشعوب المستعمرة الواقعة تحت االحتالل األجنبي لكي تتمكن من ممارسة 
حقها في تقرير مصيرها، وأقرت بشرعية حركات التحرر الوطني وحقها في استخدام القوة 

العودة لحضن الدولة األم، ونبذت  أواالستقالل  علىمصير والحصول المسلحة لتحقيق تقرير ال
 .(3)وجرمت أعمال اإلرهاب الدولي

  

                                                             
(1)

اهرة،حامدسلطان،دعائشةراتب،دصالحالدينعامر،القانونالدوليالعام،الطبعةالرابعة،دارالنهضةالعربية،الق.د
.142م،ص2544

(2)
245لمزيدمناإليضاحراجعدعبدالرحمنأبوالنصر،مرجعسابق،ص

(3()3)
رجاءموسي،جهوداألممالمتحدةلحركاتالتحررالوطنيومكافحةاإلرهاب،فياإلرهابالدوليومشكالتالتحرير.د.

.ومابعدها22م،ص2546لسنة3والثورةفيالعالمالثالث،سلسلةحوارالشهررقم
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 المطلب الثاني
 المقاومة الفلسطينية المسلحة علىأثر جريمة اإلرهاب 

أشكال االنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني  جميع قوات االحتالل اإلسرائيلي مارست لقد
ياسة تتناقن مع أحكام القانون الدولي بهدف إرهابهم والقضاء على على أراضيه، وانتهجت س

كل أشكال المقاومة المشروعة لديهم، حيث ارتكبت جرائم القتل العمد ضد السكان المدنيين 
وجرائم تعذيب ونسف المنازل والمباني وفرن اإلقامات الجبرية ونفل السكان وطردهم من أماكن 

لدولة الفلسطينية، باإلضافة إلى قيامها بانتهاك قواعد قانون نفيهم خارج راضي ا أوإقامتهم 
االحتالل الحربي المنظمة لواجباتها كسلطة قائمة باالحتالل في صدد النظم والضمانات القضائية 

 .(1)والتشريعية واإلدارية السارية باإلقليم المحتل

ة لحقوق السكان مر سرائيلي  ير المشروع واالنتهاكات المستعلى االحتالل اإل اوردً 
راضي الفلسطينية المحتلة ونتيجة لعجز المجتمع الدولي المنظم في صورة منظمة المدنيين في األ

األمم المتحدة والمجتمع العربي المنظم في صورة جامعة الدول العربية عن إزالة هذا االحتالل 
عن حقوقهم  ادفاعً  مقاومة شعبية مسلحة اتوآثاره، قام الفلسطينيون بحمل السالح وتشكيل حرك

 .لتحرير أراضيهم والحصول على حقهم في تقرير المصير اوسعيً 

مقاومة الشعب الفلسطيني  ن  ي بالترويج في المحافل الدولية بأحتالل اإلسرائيلويقوم اال
رهاب والمقاومة ررات جعلت هناك خلط بين جريمة اإلهي جرائم ارهاب، وقد استند الى عدة مب

 .عها الشعب الفلسطيني كحق له في تقرير مصيرهالمسلحة التي يتب

 :ينالتالي عينالفر  إلىلذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب 

 الفرع األول: أسباب الخلط بين اإلرهاب والمقاومة الفلسطينية.

 الفرع الثاني: المعايير القانونية الفاصلة بين اإل رهاب والمقاومة الفلسطينية.

                                                             
(1)

.22م،ص1،2545،القاهرة،مطبعةأطلس،المجلد(قانونالسالم)محمدطلعتالغنيمي،األحكامالعامةفيقانوناألمم.د.
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 األولالفرع 
 جريمة اإلرهاب والمقاومة الفلسطينية أسباب الخلط بين

قواعدددد القدددانون الددددولي ومبادئددده، فرقدددت بوضدددوح بدددين اإلرهددداب وبدددين  الدددر م مدددن أن   علدددى 
، القالدب نفدن فدي ووضدعهما بينهمدا الخلدط~ تدم هأن د إالالمقاومة المسلحة من أجل تقريدر المصدير، 

تشدويه صدورة المقاومددة ، وذلدك بغددرن اإلرهابيدة بالمنظمدات المقاومدة حركدات بعددن ووصدف
نمددا انطالًقدد مددن التوظيددف  االفلسددطينية والحددد مددن دعددم الدددول لهددا، وهددذا لددين مددن منظددور قددانوني وا 

 علدددىالسياسدددي ألعمدددال المقاومدددة، والبحدددث فدددي النتدددائج التدددي تحددددثها تلدددك المقاومدددة، دون الوقدددوف 
مدا قبدل أحدداث  إلدىتوجده توافقها مع مع قواعد القانون الددولي، وترجدع بددايات هدذا ال أسباب ومدل

ن كاندت هدذه األحدداث قدد عدززت وعمقدت هدذا التوجده، وقدد 2221الحادي عشر من سدبتمبر  م، وا 
تم استغالل هذه األحداث مدن أجدل الخلدط بدين اإلرهداب والمقاومدة، فقدد تدم توظيدف هدذا األمدر مدن 

اإلرهابيدة، ممدا  رأسدها المقاومدة الفلسدطينية، بالمنظمدات علدىأجل وصف أعمال حركات المقاومة و 
 .موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته على اأثر سلبً 

الخلط بين  إلىلذلك سيتم الحديث عن األسباب القانونية واألسباب السياسية التي أدت 
 :اإلرهاب والمقاومة الفلسطينية

 األسباب القانونية: أواًل 

لفلسطينية المسلحة، الخلط بين اإلرهاب والمقاومة ا إلىأدت  عدة أسباب قانونيةهناك  
 :النحو التالي علىوهي 

 :محاولة لتعريف اإلرهاب قلة أيعر  علىالعمل  (4
الخلط بينه وبين  إلىلقد أدي عدم وجود مفهوم واضح ومحدد ومتفق عليه لإلرهاب 

جماعها  ا، نظرً (1)المقاومة المشروعة مفهوم واحد  علىلصعوبة توحيد اآلراء وا 
 مؤتمر بعقد تطالب التي الدعوات من الكثير طرحت ه،أن   من الر م وعلى، (2)لإلرهاب

                                                             
(1)

بلفراقفريدة،مديتأثيراإلرهابالدوليعليحقتقريرالمصير،أطروحةدكتوراهفيالقانونالعام،كليةالحقوقبنعكنون،.
 .341م،ص1556/1554معةبنيوسفبنخدة،جا
(2)

اإلرهابالدوليمنالمنظورالشرعيالقانونيوتمييزهعنالمقاومةالمشروعة،مجلةجامعةالملك"ماجدياسينالحموي،.
 .133–131م،ص1553/ه2413،الرياض،المملكةالعربيةالسعودية،(1)،العلوماإلدارية22سعود،المجلد
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 والعمل اإلرهاب لظاهرة محدد تعريف وضع بهدف المتحدة، األمم رعاية تحت دولي
، (1)رأسها المقاومة المسلحة علىو  اإلرهاب نطاق من المشابهة الظواهر كلإخراج  على

المجتمع  علىمسيطرة هذه المحاوالت أخفقت قبل والدتها من قبل الدول ال إال أن  
 .(2)الدولي

كما أنه من بين أسباب اختالف الدول حول تعريف اإلرهاب، إدراج أعمال 
المقاومة المشروعة في التعريف من عدمه، ففي حين نادت بعن الدول خاصة الغربية 

ريف منها بضرورة عدم استثناء أعمال الكفاح المسلح من أجل تقرير المصير من أي تع
الستبعاد أعمال الكفاح المسلح من أجل تقرير  حت تدعوا دول أخرللإلرهاب، را

 .(3)المصير من أي تعريف لإلرهاب
رباكً  ابينما زاد الوضع تعقيدً  ، وهذا الطرح (4)م2221سبتمبر  11بعد أحداث  اوا 

الذي ترفضه  البية الدول العربية واإلسالمية، التي أنه يجب التمييز بين أعمال المقاومة 
، ومنها أعمال (5)التي تقوم بها حركات التحرير الوطنية التي تستهدف المعتدي المسلحة

المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي والتي يجب استثنائها من أي تعريف لإلرهاب، 
وبين اإلرهاب الدولي الذي هدفه المسان باألمن والسلم الدوليين، وهو ما تقوم به قوات 

معيار موحد  علىي مواجهة الفلسطينيين، كما أن عدم االتفاق االحتالل اإلسرائيلي ف
اإلرهاب  في التعريفات واالختالف حول معنى التعدد إلى لتعريف اإلرهاب الدولي، أدل

عالقة بين التعدد في التعريفات والتعدد في المعايير التي يتم  ن، فهناك إذ(6)الدولي
هرة اإلرهابية الدولية ضحية للتعدد بموجبها تبني هذه التعريف، وهكذا أصبحت الظا

                                                             
(1)

. Jean François Daguzan, terrorisme Abrégé d’une violence qui dure, CNRS édition, Paris, 

2006Italie- Hongrie, 2001, p 74. 
،  (حالة المقاومة الفلسطينية)آمنة أمحمدي بوزينة، إشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة / مشار إليه لدى الدكتورة 

والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر، بحث محكم لدى جامعة اإلسراء، مجلة جامعة اإلسراء للعلوم  كلية الحقوق

.40م، ص 6002اإلنسانية، العدد األول، يوليو،   
(2)

تدريب،المجلداألطرواآلليات،المجلةالعربيةللدراساتاألمنيةوال:محمدأمينالبشري،التعاونالدوليفيمكافحةاإلرهاب.
 .242م،ص1554،جامعةنايفالعربيةللعلومالعربية،الرياض،34،العدد25

(3)
.Jean François Daguzan, op-cit, p 74 

(4)
محمودعبدالعزيزمحمد،اإلرهابالنفقالمظلمفيتاريخالبشريةوعالقتهباألديانالسماوية،دارالكتبالقانونية،دارشتات.

 .15م،ص1523اإلمارات،–البرمجيات،مصرللنشرو
(5)

.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 international, sous la direction de Stanislav J. Kirschbaum assosiation franco- canadianne 

d’Etudes Stratégiques, bruylant Bruxelles, Belgique, 2004, p 215 

م، 6002موسي جميل الدويك، اإلرهاب والقانون الدولي، / مشار إليه لدى  https://machahid24.com/etudes/38440.html . 
(6)

أبوأحمدفؤاد،عبداإللهالمهمة،سعيدعبدالسالم،القضيةالفلسطينيةومالمحالمرحلةالراهنة،منشوراتاألفقالديمقراطي،.
 .55م،ص1552الرباط،

https://machahid24.com/etudes/38440.html
https://machahid24.com/etudes/38440.html
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تحقيق  إلىالمعياري من جهة وضحية لسياسة الكيل بمكيالين من جهة ثانية، وهذا يؤدي 
 اية مزدوجة، فهو من جهة يضمن بقاء تصرفات بعن الدول خارج نطاق اإلدانة 
والعقاب عندما تكون دول قوية، ومن جهة ثانية يساهم في عدم وجود تعريف موحد 

نما تكرين تعريفها هي والمتصف باالنتقائية وعدم الثبات والوضوحلإل  .(1)رهاب، وا 
ما تقدم، فإن عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة الفلسطينية  على ااستنادً 

تعريف ظاهرة  إلىالمسلحة، تبدأ بالوقوف موقف معارن إلجهان أي محاولة تدعو 
تعريف محدد له  علىاالتفاق  أوهاب اإلرهاب، وذلك أن إجهان محاوالت تعريف اإلر 

المجتمع  علىيفسخ مجال حركي عرين وفضفان للدول التي تملك مقاليد السيطرة 
الدولي، للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة الفلسطينية المسلحة، لذلك يصنف العمل 

أنه من قبيل أعمال المقاومة، إذا ما صدر عن أفراد دول معينة، في حين  علىالواحد 
 أوأنه جريمة إرهابية، إذا ما صدر عن صدر عن أفراد  علىن نفن العمل يصنف أ

 .(2)دول أخري
 ما تحدثه عمليات المقاومة الفلسطينية دون البحث عن األسباب إلىااللتفات  (8

هذا األمر يجد أن عملية استخدام القوة المسلحة لدي المقاومة الفلسطينية قد  إلىوالناظر 
يعبر عن رفضه لإلرهاب بغن النظر عن الدوافع، إذ تبذل : األولموقفين، ف إلىانقسم 

بعن الدول قصارل جهدها إلسقاط أي صفة شرعية عن عمليات المقاومة الفلسطينية 
المسلحة، فتضع في سلة واحدة كل العمليات اإلرهابية، سواء منها التي تمارسها 

متطرفة في مواقفها السياسية  العمليات التي تمارسها دول أوجماعات ال تمثل إال نفسها 
، والعمليات التي تمارسها عناصر المقاومة الفلسطينية في كفاحها المسلح اومنبوذة دوليً 

لحق تقرير المصير، أما الموقف  اكحق من الحقوق التي منحها المنظم الدولي وتطبيقً 
، (عن الوسيلةشرعية الغاية تشر )فينادي أنه قبل اإلدانة يجب البحث عن الدوافع : الثاني

ومن دعاة هذا الموقف دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية، ويتلخص موقفها في أن 
معالجة اإلرهاب الدولي ال تتم بمجرد إدانته، بل إن محاربة اإلرهاب الدولي تكمن في 

                                                             
(1)

 .32م،ص1522،دارالفكرالجامعي،الطبعةاألولى،اإلسكندرية،يزيدميهرب،مشكلةالمعياريةفيتعريفاإلرهابالدولي.
(2)

أيلولوبعده،دارالطليعة،الطبعةاألولى،22جلبيرأشقر،صدامهمجياتاإلرهاب،اإلرهابالمقابلوالفوضيالعالميةقبل.

 .24م،ص1551لبنان،
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البحث في جذور الظاهرة، بواعثها، وأهداف القائمين بها، فالغاية قد تبرر الوسيلة 
 .(1)اأحيانً 

 علىالنتائج التي تترتب  علىالموقفين السابقين، يتضح أن التركيز  إلىوبالنظر 
العمليات سواء كانت عمليات إرهابية أم أعمال مقاومة مسلحة من أسباب الخلط بين 

النتائج التي تترتب  إلىاإلرهاب والكفاح المسلح من قبل المقاومة الفلسطينية، فإذا نظرنا 
وجدنا أنها تنجم عن االستخدام المباشر للقوة المسلحة، خاصة إذا ما كل منهما، ل على

 .(2)منشآت عسكرية أجنبية أووجهت ضد أهداف 
فتوظيف النتيجة باعتبارها المعيار الفاصل بينهما دون أن تراعي األسباب واألهداف من 

، كما أنه الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة علىوراء استخدام القوة والعنف، يعمل 
يحول دون اكتشاف سبل محاربة اإلرهاب، والتي لن يتم الوصول إليها دون البحث عن 
أسباب اإلرهاب، وهذا ما يفتح الباب مفتوح نحو فهم فضفان لتحديد األعمال اإلرهابية، 

 علىفيكون للدول السلطة التقديرية المطلقة دون أي قيد إلضفاء صفة أعمال اإلرهاب 
طينية والعكن صحيح، فتصنيف العمل ما إذا كان من األعمال اإلرهابية المقاومة الفلس

النتيجة دون البحث في األسباب والدوافع، يتوقف  إلى امن أعمال المقاومة استنادً  أو
 .(3)مصلحة الدول التي تقوم بتكييف هذه األعمال على

 التقليل من دور المنظمات العالمية واإلقليمية (9
ن ما هو إرهابي وما هو من قبيل األعمال المشروعة، يبرز تأثير عند تكييف األعمال بي

عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة  علىإضعاف دور المنظمات العالمية واإلقليمية 
المسلحة، إذ إن إضعاف الدور الذي تمارسه هذه المنظمات في تصديها لمعالجة بعن 

صنيف األعمال، وهذا ما يظهر تجميد الدور الموكول إليها في ت علىالظواهر عمل 
من خالل أعمال منظمة األمم المتحدة، بحيث يتم تحييد قرارات الجمعية العامة  اجليً 

                                                             
(1)

 .21ص.ياسيةوأداةللعقوبات،المكتبالمصريالحديث،مصرعدنانهاشمسلطان،صناعةاإلرهابوسيلةلغايةأمورقةس.
(2)

،مجلةالبصائر،جامعةالبتراء،عمان،يونيو،"النظامالدوليالراهنوإلتباسمفهومالشرعيةالدولية"إبراهيمخليلالعبدأبراش،.
 .25م،ص1552

(3)
. 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 02., 

ة، رسالة ماجستير في العلوم خالد كريم خالد المشاقبة، األبعاد القانونية والسياسية للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلح. د

.002م، ص 6002السياسية، معهد بيت الحكمة، جامعة آل البيت،المملكة األردنية الهاشمية،   
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براز قرارات مجلن األمن، هذا األخير الذي أصبحت قراراته تتخذ تنفيذً  لسياسات  اوا 
، وبذلك (1)المنظمة ووسيلة لتحقيق أهدافها و اياتها علىالدول أصحاب النفوذ والمسيطرة 
ت باسمها وبما يتوافق عن المنظمة، فتقوم باتخاذ القرارا تجعل هذه الدول من نفسها بدياًل 

تكييف األعمال من قبيل الجرائم اإلرهابية تارة،  علىاألمر الذي عمل  مع مصالحها 
لمصالح تلك الدول، وبهذا يكون  اوفقً  قبيل المقاومة المسلحة تارة أخرل وباعتبارها من

القضية الفلسطينية، حيث بات االنحياز األمريكي  علىر األمم المتحدة قد أثر ضعف دو 
في تحديه للقوانين الدولية ولرأي بقية دول العالم  الجانب قوات االحتالل اإلسرائيلي سافرً 

الواليات المتحدة قامت طوال  درجة أن   إلىوهي قرارات الجمعية العامة لهمم المتحدة، 
بتبرير جرائم االحتالل اإلسرائيلي وتغطيتها، ومنعت إدانتها بموجب السنوات الماضية 

 .(2)قرارات مجلن األمن الدولي
 التعامل مع جريمة اإلرهاب والمقاومة المسلحة بازدواجية (1

 األمم تقاعن هو المسلحة، والمقاومة اإلرهاب جريمة بين الخلط أسباب من إن  
 المساواة، لمبدأ اطبقً  العالم دول جميع على ةالدولي الشرعية  ذ قراراتتنفي عن المتحدة
 على والمغلوبة الصغيرة الدول بحقوق المتعلقة المسائل اتجاه المواقف أثبتت حيث
نما شملت تلك المعايير  على، ولم تقتصر االزدواجية (3)أمرها تنفيذ القرارات الدولية، وا 

نة والمختلفة المتعلقة المزدوجة في إطالق المصطلحات والمسميات واألحكام المتباي
القضية الواحدة، فإذا كان األمر يتعلق بالدفاع الشرعي المتعلق بالحقوق  أوبالظاهرة 

الدفاع عن النفن من عدو مغتصب متغطرن  أوالعربية واإلسالمية كتحرير الوطن 

                                                             
(1)

خالد كريم خالد المشاقبة، األبعاد القانونية والسياسية للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة، رسالة ماجستير في العلوم  .
 .060 – 001، ص السياسية، المرجع السابق

(2)
341بلفراقفريدة،مديتأثيراإلرهابالدوليعليحقتقريرالمصير،أطروحةدكتوراةفيالقانونالعام،المرجعالسابق،ص.

–343. 
(3).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 National Institute under an Interagency Agreement with the of Justice Violence and 

Victimization Division, Washington, November 2003, p 02. 

الخليج الثانية بين أحكام القانون الدولي وتداعيات النظام الدولي الجديد، أطروحة دكتوراة الدولة  محمد فجالي، حرب/ مشار إليه لدى 

في القانون الدولي العام والعالقات الدولية،  قسنطينة، منتوري اإلخوة جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ،1554–1554كلية

.346الجزائر،ص
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سلب األرن والكرامة والسيادة الوطنية، فسرعان ما سيجرم المناضلين وتجريم مقاومتهم 
 .(1)معايير انتقائية في نظام عولمة اإلرهابوفق 

 دمج حركات المقاومة المسلحة في تصنيف واحد مع اإلرهاب علىالعمل  (5
 واحد تصنيف في الوطني التحرر حركات تضع أن الغربية الدول بعن تحاول

 وأن وخاصة والقانونية، العلمية الناحيتين من خاطئ أمر وهو اإلرهابية، المنظمات مع
 التي الوطني التحرر حركات بين تفرق الدولية المنظمة وممارسات المتحدة مماأل ميثاق
 وبين المسلحة، المقاومة ومنها المتاحة الوسائل بكل االحتالل تواجه أن حقها من

  ير استخدام من وتنطلق قانونية  ير أرضية على تقف التي اإلرهابية المنظمات
 به تدلل كمثال األوسط الشرق في حركاتال بعن تأخذ الحال وبطبيعة للقوة  مشروع
وكثير  اإلسالمي الجهادو  حمان،وحركتي  الفلسطينية، التحرير كمنظمة مزاعمها على

 ال أنه نعلم أننا مع اإلرهاب، الفتة لها وتعلق من حركات التحرر والمقاومة في فلسطين،
 جهةموا في مشروعة مقاومة تمارن ألنها باإلرهاب، الحركات هذه وصف يمكن

 تلك على اإلرهاب وصف إطالق األمريكية اإلدارة درجت كمااإلسرائيلي،  االحتالل
 النظام مع حصل مثلما وحلفائها، المتحدة الواليات لمصالح الخضوع ترفن التي الدول
 السياسية األنظمة من و يرها واإليراني العراقي النظام وكذلك شمالي،ال والكوري الكوبي
 أو بالحذف القائمة هذه تغيير في توقع مع األمريكي نفوذال وجه في وقفت التي

 .(2)باإلضافة
 على المبنية وتوجهاتها األمريكية السياسة مع التعارن أو التوافق بحسب وذلك

 األمريكيين ولعل مقبول، شرعي هو ما وبين منبوذ إرهابي هو ما بين الواضح الخلط
 لسياسة متينة إيديولوجية تغطية وجدوا أنهم تصوروا قد اإلرهاب، خرافة ابتدعوا الذين
 بل  الستينات والسبعينات في الدولي الصعيد على أمريكا تكبدتها التي ئماز هال على الثأر

 بأنه فلسطين، في للصراع اإلسرائيلي االحتالل تعريف تبنت أنها ذلك، من األخطر
 من جزءً سرائيلي اإل المحتل به يقوم ما واعتبرت للمحتل، مشروعة مقاومة ولين إرهاب

                                                             
(1)

،مجلةدراساتوأبحاث،مجلةعلميةمحكمة"يةتنفيذالقراراتالدوليةووسائلمكافحةاإلرهابازدواج"عبدالوهابشمسان،.
.22م،ص1،1525تصدرعنجامعةالجلفة،الجزائر،العدد

(2)
اب،حسينشريف،اإلرهابالدوليوانعكاستهعليالشرقاألوسطخاللأربعينقرًنا،الجزءاألول،الهيئةالمصريةالعامةللكت.

 .426–422م،ص2،2554مصر،ط
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 للمدن اإلسرائيلي االحتالل قوات تدمير ووصفت اإلرهاب، على العالمية أمريكا حرب
 االتحاد دول وحملتن النف عن الدفاع أشكال من شكل بأنه الفلسطينية، والمخيمات
 ضمن اهلل وحزب اإلسالمي والجهاد حمان حركة فصنفت موقفها، تبني على األوروبي
 .(1)عليها القضاء يجب التي اإلرهابية الحركات

 األسباب السياسية: اثانيً 

الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة من خالل تحييد أحكام القانون والتي  إلىيصار  
القانون عند معالجة الظواهر  علىتعد الميزان الوحيد للتمييز بينهما، وخاصة عند تغليب السياسة 

تختلف في  اعلمنا أن الدول تختلف اتجاهتها، وأيضً  المشابهة لجريمة اإلرهاب، وخاصة إذا
 هذه، القوة واستخدام الشرعي، الدفاع المسلحة، كالمقاومةالقضايا السياسية العالمية،  علىالحكم 

 ومتى المسلحة والمقاومة اإلرهاب مفهومي بين الخلط إلى أدت النظر وجهات في االختالفات
 مقاوم عليها والقائم مشروعة مقاومة العمل يكون ومتى يإرهاب الفاعل أو إرهابيا ما عمل يكون
 نطاق من اإلرهابية جرائمال الستثناء مفتوحا الباب ترك الظواهر تسين أن   ذلك مناضل، أو

 القانون قواعد تحييد بسبب ذلك نتج وقد، المسلحة المقاومة أعمال نطاق في دخالهاا  و  اإلرهاب
 أعمال أم مقاومة أعمال كانت إذا فيما األعمال، تكييف عملية في الدولية قراراتوال الدولي
 .(2)إرهابية

ترسخ عندهم قيم المواطنة، كما لقد أنتجت هذه المعطيات بعن الجماعات التي لم ت 
 وفتح الدول لبعن السياسي النظام ضعف وكذافشل إنشاء جماعات وطنية متماسكة،  إلى أدل

 مصدر أصبح أنه حتى الدول، هذه لحكومات ريقر  أصبح الذي الخارجي لالستغالل المجال
 والتدخل الضعف وهذا وجودها، في رارلالستم ومعنوي مادي دعم مقابل الدول، هذه تشريع

 المقاومة بين التمييز تعرف ال واعية  ير جماعات خلق على األمر حقيقة في ساعد األجنبي
 فعل يعتبر شك بال والذي الل،االحت جنود ضد الموجه الفعل بين تفرقب وال واإلرها المسلحة
 ثالث طرف من سياسية مكاسب لتحقيق المدنيين إلى موجه كان ما ذاا  و  مشروعة، مسلحة مقاومة

                                                             
(1)

،إصدارمركزدراسات152،العدد16،المستقبلالعربي،المجلد"أجهزةاإلعالمالعربيةوموضوعاإلرهاب"نبيلدجاني،.

.33م،ص1553الوحدةالعربية،مايو،
(2)

،22–25ص-الحالةالوطنيةالفلسطينية–خليلحسونة،بينأحقيةعنفالمقاومةوعدمشرعيةإرهابالدولةاإلسرائيلية.

.http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/17/page6.htm:منشورعليالموقعااللكترونيالتالي

http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/17/page6.htm
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 داخلية سياسية مكاسب لتحقيق الفاعل الشخص لحكومة موجه كان إذا أما إرهابي، عمل فهو
 .(1) سياسي عنف فهو باالعتداء

م العالمي عن له كوسيلة إلبعاد الرأي العاويستعملذلك هناك من يستغل هذا الخلط  
أنهم  علىالقضية الفلسطينية و يرها من القضايا العالقة، حتى ينظر ألصحاب هذه القضايا 

لى  .الدول التي تمارن اإلرهاب واالحتالل، بأنها تدافع عن نفسها إرهابيين، وا 

 تحت زحةار  تكونا دمعن المشروعية فكرة يد تؤ الكبرل الدول أن   نجد ذلك، على زيادة 
 المتحدة الواليات الدول هذه مقدمة في ونجد، (2)احتالل دولة تصبح عندما وترفضها، االحتالل
 في المسلح والكفاح المقاومة بشرعية الدولتين هاتين تعترف ال إذ ،اإلسرائيلي واالحتالل األمريكية

 هي بينما ،اإلسرائيلي الحتاللا ضد الفلسطينية للمقاومة بالنسبة الشأن هو كما الحاالت  بعن
 بمشروعية عترافهاكا لها عدوة تعتبرها التي الحكومات أو الدول ضد المقاومة بمشروعية تعترف
 .(3)1989 1979 - نبي فيما ألفغانستان السوفياتي لالحتالل األفغانية المقاومة

شخاص من هذا الطرح، فإنه يدور تساؤل، وهو لماذا كان يصور بعن األ اوانطالقً  
عندما كان يتبع األسلوب " أحمد ياسين"بالمقاومين والمجاهدين والمناضلين كما كان يصور 

السلمي في بدايات العمل المقاوم، ثم بعدها تنعته الواليات األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي 
" فاتياسر عر "الكفاح المسلح، في المقابل الشهيد الراحل  إلىباإلرهابي عندما قرر أن يلتفت 

عندما كان يناضل ويقاوم المحتل من خالل الدول العربية فإنه كان ينعت باإلرهابي، أما عندما 
اتفاقية أوسلو فأصبح ينعت بالرجل  علىطاولة المفاوضات ووقع معهم  علىأراد أن يجلن معهم 

 .لوهقضيته، ثم بعدها لما أراد أن يتنصل من هذه االتفاقية حاصروه وقت علىالمتزن المحافظ 

في حين ال تعد أعمال القوات اإلسرائيلية والمستوطنين في األراضي المحتلة من فلسطين  
 .(4)، بالر م من استعمالهم للعنف الغير مبرر والقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيناإرهابً 

                                                             
(1)

 .24ايةأمورقةسياسيةوأداةللعقوباتالمكتبالمصريالحديث،مصر،صعدنانهاشمسلطان،صناعةاإلرهابوسيلةلغ.
(2)

صباحدرامنة،العنفالدوليوحقالشعوبفيالمقاومةبينالفقهاإلسالميوالقانونالدولي،مذكرةمقدمةلنيلشهادةماجستير.
.21م،ص1525الحاجلخضرباتنة،فيالشريعةوالقانون،كليةالعلوماالجتماعيةوالعلوماإلسالمية،جامعة

(3)
الملتقىالوطنيحولاستعمالالقوةفيالعالقاتالدوليةبين"أماليوسفي،نحوتأصيلشرعيةجديدةموازيةللشرعيةالدولية،.

.34،صم1523مايو15-25"تيزيوزو،–قوةالقانونوهيمنةالقوة،كليةالحقوقوالعلومالسياسيةبجامعةمولودمعمري
(4)

.42م،ص1556موسيالقدسيالدويك،حركةحماسبينالمقاومةواإلرهاب،الهاللاألحمرالقطري،الطبعةالثانية،.

م،1552فرجأحمدشقير،المقاومةاإلسالميةومشروعاستنهاضاألمة،دارالهاديللطباعةوالنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،لبنان،

 .55ص
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 الفرع الثاني
 المعايير القانونية الفاصلة بين جريمة اإلرهاب والمقاومة الفلسطينية 

شابهها، ثم تم صعيد جريمة اإلرهاب وما  علىد كل ما سبق من توضيح للمفاهيم بع
توضيح المفاهيم الخاصة بحق تقرير المصير بشكل عام، ثم انتهاًء بتوضيح هذا  إلىنتقال اال

السبل، ومن خالل ما ذلك حول الباحث  جميعقوم به المقاومة الفلسطينية بما ت علىالحق 
 وما يعد من قبيل الدفاع الشرعي عن الحقوق التي كفلها القانون الدولي ابً الفصل بين ما يعد إرها

لذلك سيتم توضيح المعايير القانونية الجوهرية التي ، للشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي
تمنع الخلط بين مفهوم اإلرهاب والمقاومة الفلسطينية من خالل قرارات الجمعية العامة، ومواثيق 

 .من خالل القانون الدولي امتحدة، واإلتفاقيات والمعاهدات، وأيضً األمم ال

استقرار التفرقة بين المقاتلين و ير المقاتلين من أهم األسن التي يقوم عليه  وال شك أن  
ار وجوب االمتناع عن تعرين المدنيين آلث إلىالقانون الدولي اإلنساني، من هنا يجب اإلشارة 

مباشرة ألعمال العنف العشوائي الذي  ايكونوا أهدافً  أن   فضاًل عن أعمال المقاومة المسلحة،
الر م من هذه النتيجة الحاسمة، والمبدأ الواضح، فإن تجارب  علىيمكن أن ينالهم بغير تمييز، و 
مباشرة ألعمال المقاتليين  اما يكونون أهدافً  اأن المدنيين كثيرً  علىحروب التحرير كشفت بوضوح 

ور م أن معظم المستوطنين اإلسرائيليين يسهمون باألعمال العدائية ضد الشعب من أجل الحرية، 
الفلسطيني، إال أن ال أحد ينكر وجود استثناءات، حيث يوجد مدنيون إسرائيليون ال عالقة لهم 
بالعمل العدائي وهم من النساء واألطفال الرافضون للسياسة العدوانية لدولتهم، وال يجوز بأي حال 

 .(1)استهدافهم، ما دامت صفة البراءة تتوافر فيهم أوال قتلهم من األحو 

مة الفلسطينية، قد احترمت هذا وباستقراء الواقع في فلسطين، نجد أن حركات المقاو 
م، وهو ما ظهر من خالل التحذير 7/7/2214قطاع  زة في  علىإثر العدوان  لتزام، مثاًل اال

قنواتها الخاصة يوم  علىبرية بثتهما رجال المقاومة الذي تضمنته رسالة باللغتين العربية والع
م، تفيد بأنها ستقصف تل الربيع وضواحيها الجنوبية بعد الساعة التاسعة مساًء، 12/7/2214

                                                             
(1)

 .652–655وسيحسن،المرجعالسابق،صهيثمم.د.
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، فهذا (1)وأنها تدعو المواطنين اإلسرائيليين ألخذ الحذر وطالبت وسائل اإلعالم بتغطية الحدث
 .خرقها قدر المستطاع علىقوانين الدولية وال تعمل يظهر أن المقاومة الفلسطينية تحترم ال

 ند القانونيمعيار الس: أوالً 

من خالل ما تقدم اتضح لنا شرعية المقاومة الشعبية المسلحة، وذلك من خالل قرارات  
قواعد القانون الدولي المعاصر، وهذه الشرعية تخول المقاومة سلطة استخدام  أوالشرعية الدولية، 
حقها في تقرير  علىالحصول  أوسواء للدفاع عن نفسها من برائن المحتل،  العنف المسلح

في قواعد القانون الدولي، وقرارات المنظمات الدولية،  لمصير، ويؤيد بعن الفقه ذلك، ويرلا
وضع ضوابط محددة لجريمة اإلرهاب الدولي، وأن أهم هذه الضوابط  علىوسيلة تساعد 

 القواعد القانون الدولي، وبالتالي ال يعد الفعل إرهابً  اشرعيتها طبقً عدم  أومشروعية استخدام القوة 
وال يعاقب عليه القانون الدولي إذا كان الباعث عليه الدفاع عن الحقوق المقررة لهفراد، ويؤيد 

، وقرار (2)م1962/ 12/ 14الصادر في  (1514)وجهة نظره هذه قرار الجمعية العامة رقم 
م، 1966/ 11/ 32م، وقراراها الصادر في 1965/ 12/ 12لصادر في ا(131)الجمعية العامة

 .(3)حق الشعوب في تقرير المصير وتصفية االستعمار اوالتي أكدت جميعً 

ومن خالل المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي أخذ في حسبانه الحالة الخاصة  
لفلسطيني في اتخاذ أي للشعب الفلسطيني الخاضع لالحتالل اإلسرائيلي، وسلم بحق الشعب ا

لميثاق األمم المتحدة إلعمال حقه الذي ال يقبل التصرف في تقرير المصير،  اإجراء مشروع وفقً 
أهمية  علىلحقوق اإلنسان، وأكد  اصارخً  اوعد المؤتمر إنكار هذا الحق في تقرير المصير انتهاكً 

 على، وقد أكدت (4)م1972عام إلعالن مبادئ القانون الدولي  االتحقيق الفعلي لهذا الحق وفقً 
شرعية الشعب الفلسطيني في كفاحه المسلح وأنه من قبيل الدفاع الشرعي لحركات التحرر ضد 
االحتالل اإلسرائيلي، وأدانت بعن المؤتمرات والمنظمات ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي وأنه 

ر اإلسالمي، ومنظمة دول عدم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومنها منظمة المؤتم ايعد إرهابً 

                                                             
(1)

.http://ar.wikipedia. Org/wiki:للمزيدمنالمعلوماتأنظرالموقعالتالي.
(2)

.هذاالقرارنصعليليسإلرهابالدوليأيصلةباستعمالالقوةألغراضمشروعةفيالحياةالدولية.
(3)

 .243دولي،المرجعالسابق،صعبدالعزيزسرحان،حولتعريفاإلرهابال.د.
(4)

Brownlie – principle of public International Law –op- cit P.593 and ss

وليدحنون،ورقةبحثية،شرعيةالمقاومةفيالقانونالدولي،معهدفلسطينللدراساتاالستراتيجية،مركز/مشارإليهلدىاألستاذ
 .https://www.google.com/search?tbm.246لثة،صالدراساتاإلقليمية،الورقةالثا

https://www.google.com/search?tbm
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فيما  أواإلقليمية المعقودة بين دول العالم الثالث،  أواالنحياز، وكذلك بالنسبة للمعاهدات الدولية 
 .(1)بين الدول العربية

عن  اشرعيً  االباحث ومن خالل ما سبق أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني هو دفاعً  ويرل 
 إلىسرائيلي هو من قبيل جرائم اإلرهاب، وذلك باإلستناد نفسه، وأن ما يقوم به االحتالل اإل

من خالل ميثاق األمم  أوالقانون الدولي من خالل قرارات الجمعية العامة المنصوص عليها، 
 بجميعمشروعية الكفاح المسلح  على المؤتمرات والمنظمات، اللذين أكدوا جميعاً  أوالمتحدة، 

تقرير المصير  إلىاإلسرائيلي، من أجل الوصول أنواعه للشعب الفلسطيني ضد االحتالل 
 .وتحرير أرضه

 ارتكاب الفعل والغاية منه علىمعيار الباعث : اثانيً 

 المقاومة ألعمال مسبوق  ير تزايد من تالها وما الثانية، العالمية الحرب تجارب كشفت 
 تختلف أساليب خداماست إلى المقاومة ميل عن والتحرر االستقالل نحو الساعية المسلحة الشعبية

 الهائل االختالل هذا أدل حيث النظامية، الجيوش بين المألوفة القتال أساليب عن طبيعتها في
 لجوء إلى، أخرل ناحية من ضده المقاومة تجري الذي والعدو ناحية من المقاومة بين القول في
 بسالمة المسان اعنه تنتج مما عملياتها،في تنفيذ  إرهابية وسائل استخدام إلى المجموعات تلك

ذا األحوال، من كثير في األبرياء المدنيين  الشرعية وصف أسبغت قد الحديثة النظرية كانت وا 
 الحق ونيل الوطني، التراب تحرير نحو الساعية المسلحة الشعبية المقاومة أعمال على الدولية

 أجل من المتاحة يةالعسكر  واألساليب الوسائل جميع باستخدام لها وسلمت المصير، تقرير في
 مبادئ مخالفة على تنطوي ال واألساليب الوسائل تلك كانت طالما المشروعة أهدافها تحقيق
 .(2)الحرب وأعراف قوانين

وهنا يثار تساؤل مهم وهو هل يجوز ألفراد المقاومة الفلسطينية استخدام أساليب مخالفة 
 اإلسرائيلي؟لقوانين وأعراف الحرب في تنفيذ عملياتها ضد االحتالل 

 :ثالثة اتجاهات في هذا الشأن إلىلقد انقسم الفقه 

                                                             
(1)

 .615هيثمموسي،الفرقبيناإلرهابالدوليومقاومةاالحتاللفيالعالقاتالدولية،المرجعالسابق،ص.د.
(2)

.442–444لسابق،صصالحالدينعامر،المقاومةالشعبيةالمسلحة،المرجعا.د.
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 بما الوسائل جميع إلى اللجوء في الحق للشعب الفلسطيني أن االتجاه هذا أنصار يقرر (1
 أفراد أن حيث ،من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي عليه الواقع العدوان لصد اإلرهابية فيها

 اآلباء أرن عن االوطنية دفاعً  مشاعرهم من بدافع سالحال إلى يلجئون الفلسطينية المقاومة
 الحربي، االحتالل براثن من األرن تلك تخليص أجل من أو الخارجي، العدوان ضد واألجداد
عادة المعتدي، ردع عن الدولي المجتمع ولعجز  الشرعيين، أصحابها إلى المغتصبة الحقوق وا 
 النفن عن الدفاع في المشروعة حقوقها تكبل يةقانون أو شكلية بقيود تتقيد أن يجب ال ولذلك
 عدوانه ثمار جني في المعتدي بدأ قد فيه يكون الذي الوقت في واالستقالل المصير وتقرير
 الوسائل جميع إلى تلجأ أن المضطهدة الشعوب لتلك يجوز فإنه لذا الدولي، للقانون وانتهاكه

 القواعد أدنى مراعاة دون فيه واستمر عدوان،ال بدأ الذي المعتدي لردع لها المتاحة واألساليب
 السياسي االستقالل أو األرن سالمة ضد القوة واستخدام ،عدوانه تحرم التي الدولية واألعراف

 .(1)امشروعً  العدوان لرد اإلرهابية الوسائل استخدام يعد ولذلك دولة، ألي
 عن الصادرة الدولية راراتوالق القواعد كانت إذا هأن القول إلى تجاهاال هذا أنصار يذهب (2

نضال الشعب الفلسطيني  شرعية على أكدت قد اإلقليمية المنظمات من و يرها المتحدة األمم
 واالستقالل التحرير أجل مناإلسرائيلي،  واالحتالل االستعمارية، السيطرة ضد تخوضه الذي
ب الشع ذاله القاإلط على السماح يعني ال التأكيد هذا فإن، المصير تقرير في الحق ونيل

 وأعرافها، الحرب قوانين بموجب محرمة هجومية وسائل أو محظورة، قتالية أساليب إلى باللجوء
 .(2)مشروعة بوسائل إال يكون ال المشروعة الغايات إلى الوصول ألن ذلك
 ما اكثيرً  أنه قرروا حيث السابقين، االتجاهين بين التوفيق االتجاه هذا أنصار يحاول (3

 الحرب قانون مع ومتعارضة متناقضة بأساليب المسلحة الفلسطينية المقاومة نشاط يختلط
 النادر ومن متناقضة، اعتبارات تحيطها التي الحرب قانون مشاكل أدق من ذلك ويعد اإلرهابية،

 .(3)الماضي أو الحاضر في األفعال تلك لمثل والمساعدة الدعم من نجد أن

                                                             
(1)

 .235هيثمموسي،التفرقةبيناإلرهابالدوليومقاومةاالحتاللفيالعالقاتالدولية،المرجعالسابق،ص.د.
(2)

. Gaser Hans – peter : interdiction des Actes de Terrorisme dans Le Droit International 
Humanitaire. R.I.C.R , 68 ANNEE , N-760 – Juile – Aout 1986 p210 

 .177وليد حنون، المرجع السابق، ص / مشار إليه لدل األستاذ 
(3)

. Falk.R: the Beirut Raid and the Internatinal law of Retaliation , A.J.I.L, Vol. 63 no 3 July 1969 
PP.423 -424  حتالل الحربي، المجلة المصرية للقانون الدولي، عز الدين فودة، المركز القانوني لال/ مشار إليه لدل الدكتور

.32م، ص1968سنة  24المجلد   
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 وسلموا العسكرية، األهداف ضد تستخدم التي اإلرهابية لالوسائ بين  االتجاه هذا أنصار وفرق
 أن إلى ذهبوا بينما الدولي  المجتمع ويقره مشروع منها المقاومة هدف أن طالما بمشروعيتها

 .(1)مشروع  ير أمر المدنية األهداف ضد اإلرهابية الوسائل استخدام

 الغاية، بإيضاح قاومةوالم اإلرهاب بين التفرقة يةإمكان مدل المعيار هذا من ووضح
 .الفعل على والباعث

 معيار طبيعة الضحايا: اثالثً 

 دولة قيام أو االحتالل، دولة إقليم إلى المحتل اإلقليم وضم مشروع،  ير جراءإ االحتالل 
 أحكام ذلك لمخالفة باطل  عمل هو المحتل اإلقليم أو الدولة مع صلح معاهدة بفرن االحتالل
 (2)الدولية والمعاهدات المواثيق

 دون للحيلولة اإلسرائيلي االحتالل ضد أعمالها المقاومة الفلسطينية قوات توجه ولذلك 
 تحديد أن الصدد هذا في ويالحظ المحتلة، الدولة حقوق تبخن معاهدة فرن أو الضم، إجراءات

 أي( المتحاربين الطرفين بين العدائية العسكرية العمليات نتيجة يقعون الذين- الضحايا صفة
 بين التمييز في يساعد(  والمحتلين المستعمرين من وأعدائها الوطني، والتحرير المقاومة حركات
  ير تكون حين في مشروعة العسكريين نحو الموجهة القتالية األعمال فتكون والمقاومة، اإلرهاب
 باب في تدخل وبالتالي المدنيين، فئة نحو ومباشر رئيسي وبشكل ،اوجهت عمدً  إذا مشروعة
 .(3)اإلرهابية األعمال

 معيار مدي االلتزام بالشروط القانونية الكتساب صفة مقاتل قانوني : ارابعً 

 الخاصة الالئحة من والثانية األولى المادتين نص م 1907 سنة الهاي الئحة في ورد 
 الشروط فيها تتوافر التي المتطوعين وفرق الميلشيا على والتي وأعرافها، البرية الحرب بقوانين
 :التالية

 .مرؤوسيه عن مسؤول قيادة تحت تكون أن.أ 

                                                             
(1)

.452–454صالحالدينعامر،المقاومةالشعبيةالمسلحة،المرجعالسابق،ص.
(2)

.241عائشةراتب،بعضالجوانبالقانونيةللصراعالعربياإلسرائيلي،المرجعالسابق،ص.د.
(3)

.614لتفرقةبيناإلرهابالدوليومقاومةاالحتالل،المرجعالسابق،صهيثمموسي،ا.د.



                                                     

 244 

 .بعد عن تميزها عالمة لها تكون أن.ب 
 .ظاهر بشكل أسلحتها تحمل أن.ج 
 .الحرب وأعراف لقوانين اطبقً  الحربية بعملياتها تقوم أن.د 

فإنها تندرج في اصطالح  الجيش،من  اجزءً  المتطوعين وفرق الميلشيا فيها تعد   التي البالد وفي
 حمل إلى اقائيً تل يهب الذي المحتل  ير اإلقليم شعب أن" الثانية المادة في جاء كماجيش، ال

 اووفقً  ،"للتنظيم الكافي الوقت لديه يتوافر أن دون الغزو قوات لقتال العدو انتداب عند السالح
  .(1)"وأعرافها الحرب قوانين احترموا إذا محاربين يعد ون "للمادة األولى

 اكتسب العدو يد في المحارب وقع إذا ثم ومن محارب، صفة الكتساب طالشرو  هي هذه
 في والثانية األولى العالميتين الحربين بين فيما حدث الذي التطور ومع حرب، أسير صفة

 العالمية الحرب وفي المتطوعة، والفرق الشعبية المقاومة فرق الدول واعتماد الحرب أساليب
 يعترف ال كان الذي األلماني االحتالل لمقاومة الشعبية المقاومة األوربية الدول اعتمدت الثانية
 الشكليات هذه نتيجة قاسية أحكاًما ضدهم وتصدر تحاكم وكانت المحاربين، بصفة األفراد لهؤالء

 .(2)الهايوالثانية من آلئحة  األولىالمادة  في المحددة الشروط استيفاء ضرورة في المتمثلة

 المؤتمر في اللجنة وطالبت األحمر، للصليب الدولية اللجنة من دولية جهود بذلت ولذلك
 األربع االتفاقيات تنص بأن السويسرية  جنيف بمدينة م 8/1949/ 12 إلى 4/ 21المنعقد في 

 وقد الشعبية، المقاومة حركات ألفراد القانونيين المحاربين تعريف شمول على انعقادها المزمع
 لحركات القانوني الوضع تحكم التي الخاصة النصوص إقرار وتم الدعوة، لهذه المؤتمر استجاب
.(3)م 1949عام األربع االتفاقيات وضمن المقاومة،

                                                             
(1). Lester Nurick and R.W.barrett: Le gality of guerrilla forces under the laws of war, A.J.I.L, vol. 40, 
1946, PP.563- 564. 

.622هيثم موسي حسن، المرجع السابق ص / مشار إليه لدل الدكتور  
(2)

.55-54عبدالواحدمحمدالفار،أسريالحرب،المرجعالسابق،ص.د.
(3)

 في المقصود بالمعنى الحرب أسرى:أوًل :يأتي ما الحرب،علي أسرى الخاصةبمعاملة الثالثة االتفاقية المادةالرابعةمن ونصت.
ويقعون الفئات إحدى يتبعون الذين األفراد هم االتفاقية هذه  النزاع أطراف ألحد المسلحة القوات أفراد-8:العدو ديأي في اآلتية،

 المتطوعة والوحدات األخرى، الميلشيات أفراد-2.المسلحة القوات هذه تشكلجزًءامن التي المتطوعة الوحدات أو والميلشيات،
 لو حتى خارجه أو إقليمهم داخل ويعملون النزاع، أطراف أحد إلى ينتمون الذين المقاومةالمنظمة حركات أعضاء فيهم بمن األخرى،
 :المتطوعة الوحدات أو الميلشيات هذه في اآلتية الشروط تتوافر أن علي محتاًل اإلقليم كانهذا

   .مرؤوسيه عن مسؤول شخص قيادة تحت تكون أن.أ

 .بعد عن تميزها عالمة لها تكون أن.ب

 .ظاهر بشكل أسلحتها تحمل أن.ج
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 البروتوكوالن م 1977 لسنة الدبلوماسي جنيف مؤتمر عن صدر الحق تطور وفي
 المادة نص في وورد م، 1977سنة يونيو في إقرارهما وتم األربع، جنيف التفاقيات المكمالن

 احترامه، وفرن األحوال، جميع في ) البروتوكول( هذا  باحترام المتعاقدة األطراف التزام" ألولىا
 التسلط ضد الشعوب بها تناضل التي المسلحة المنازعات على ينطبق البروتوكول هذا وأن

 في الشعوب لحق ممارستها في وذلك العنصرية، األنظمة وضد األجنبي واالحتالل االستدماري
 الخاصة الدولي القانون بمبادئ المتعلق واإلعالن المتحدة، األمم ميثاق كرسه كما المصير تقرير

(1)"المتحدة ألمما لميثاق اطبقً  الدول بين والتعاون الودية، بالعالقات


 .األجنبي التسلط ضد المقاومة قوات على دولية شرعية أضفى قد البروتوكول يكون وبذلك

 التي الثقيلة الشروط تبسيط على انطوت وقد ،األول البروتوكول من (44)المادة  نص جاء ثم
 لكسب بها االلتزام المقاومة أفراد على يجب كان والتي م، 1949 لسنة جنيف اتفاقية في وردت
 . (2)حرب أسير صفة

ويري الباحث أن ما صدر عن مؤتمر جنيف الدبلوماسي في البروتوكوالن المكمالن 
الشعب  إنما هو يكسب صفة أسير حرب ألسرل وما نصت عليه مواده،التفاقيات جنيف األربع، 

 ال اإلرهابية الجماعات أفراد فإن اإلرهاب ناحية من أماالفلسطيني الذي يلتزم بهذه الشروط، 
 يمكن فال ذلك يتم ولكي العشوائي، بطابعه اإلرهاب ويتميز الشروط، هذه من شرط بأي يلتزمون

 والغيلة الغدر أسلوب ويستخدمون ضبطهم، من تمكن مميزات بأي ناإلرهابيو  األفراد يتميز أن
 .الشأن هذا في اإلرهاب عن الفلسطينية المقاومة يميز ما وهذا عملياتهم، تنفيذ في

 معيار المساعدة المقدمة: اخامسً 

 من المقدمة المساعدة معيار والمقاومة اإلرهاب بين التفرقة توضح التي المعايير من 
 أما المقاومة، يحتوي والذي أرضه احتلت الذي الشعب وكذلك للمقاومين، ختلفةالم البلدان

                                                                                                                                                                              
.وأعرافها الحرب نينطبقالقوا الحربية بعملياتها تقوم أن.د

 يكون أن دون الغازية لمقاومةالقوات العدو اقتراب عند باختيارهم السالح يحملون الذين المحتلة غير األراضي سكان -3

 قوانين يحترموا وأن واضح بشكل السالح يحملوا أن بشرط نظاميةمسلحة؛ وحدات في أنفسهم لتشكيل الكافي الوقت لديهم

 .وتقاليدها الحرب
(1)

 Adam Roberts – counter – terrorism – armed force and the laws of war op – cit p05 

.46مشارإليهلدىالبحثالمحكم،فيمجلةاإلسراءالفلسطينية،العدداألول،المرجعالسابق،ص
(2)

.2544،سنة31راجعنصوصالبروتوكولينالتفاقياتجنيف،المجلةالمصريةللقانونالدولي،عدد.
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 قرار قد أصدرت المتحدة لهمم العامة والجمعية له، مساعدة وال حماية فال ذلك  ير فهو اإلرهاب
 والمساعدة العون تقديم على يشجع األعضاء ثلثي وبأ لبيةم 1971/ 12/ 6في  2728 برقم

 .(1)للمقاومة

 في ممثلة الفلسطينية الثورة من مصر موقف للمقاومة المقدمة المساعدات أمثلة ومن
 سنة ديفيد كامب في السالم إطار اتفاق مصر وقعت فعندما الفلسطينية، ريرحالت منظمة
 القضية على مصر ركزت م، 1979سنة في اإلسرائيلية المصرية السالم معاهدة ثم م،1978

قامة الفلسطينية،  إلنقاذ هبت التي الدول أولى مصر كانت قبل ومن، (2)للفلسطينيين ذاتي حكم وا 
 اإلسرائيلي مشروعلل ولمعارضتها للفلسطينيين الداعم مصر ولموقف م، 1949نكبة أثناء فلسطين

 م، 1967سنة حرب بعدها ومن م، 1956 سنة حرب عليها فرضت ،العربية المنطقة في
 للثورة مساعدة مصر وقدمت العربية، حقوقال السترجاع احربً  م1973سنة في مصر وخاضت
 الدبلوماسي أن الشأن هذا في ويالحظ عربال الثوار من و يرهم الليبيين، والثوار الجزائرية،
في عرن قضاياهم في المحافل الدولية، وقدمت مصر والدول  اجميعً  العرب لسان هو المصري

عالميً  اماديً  االعربية دعمً  ن له، تقدم مساعدة ال فإنه لإلرهاب بالنسبةا أم الفلسطينية، للثورة اوا   وا 
 فعلت مثلما الدولية  للمسئولية اتجنبً  الخفاء في تدعمه فإنها تدعمه الدول بعن هناك كانت

 واالستيالء كوبا، مهاجمة في الكوبيين األفراد بعن دعمت عندما األمريكية المتحدة الواليات
 .(3)المجموعة هذه على قضى ولكن ،"كاسترو فيدل" حكومة من الحكم على

 معيار التناسب: اسادسً 

لمبدأ الضرورة العسكرية، فال  اهذا المعيار يعد مسألًة واقعية وموضوعية، ويقدر وفقً  إن  
عملية نسف حافلة للركاب  أومحتلة  أرانٍ  علىيمكن تبرير إطالق صواريخ للمقاومة الفلسطينية 

يها، إال أنه في نفن الوقت تبرر هذه األعمال إذا مستوطن ف أوتقل مدنيين لمجرد وجود جندي 
كانت النتائج المرجوة من ورائها، تحقق لحركات المقاومة الفلسطينية ميزة عسكرية واضحة 

                                                             
(1)

. "The General Assembly Calls upon all states dedicated to the ideals of freedom and peace 

to give all their political, moral and material assistance to peoples straggling for liberation, self 

determination and independence against colonial and alien domination"" 
 للشعوب والمادية واألخالقية المساعداتالسياسية تقديم ضرورة إلى والسالم بالحرية تؤمن التي الدول لكافة عامة دعوة فيه وجاء

.واإلحتالل األجنبي االستعمار ضد المصير،ولالستقالل وتقرير التحرير أجل من تكافح التي األخرى
(2)

 .155،ص23كمالذاتيلشعبفلسطين،دراساتقومية،العددعصامالدينحواس،الح.د.
(3)

.225حسينحنفيعمر،حقالشعوبفيتقريرالمصير،المرجعالسابق،ص.د.
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، بشرط أال يلحق اومعنويً  اوملموسة في مواجهتها مع المحتل اإلسرائيلي، بإضعاف قواته ماديً 
صابات تفوق هذه المزايا  العسكرية، وبالتالي فإن حركات المقاومة ال تسأل بالمدنيين أضرار وا 
مهمش عملياتها الموجهة بشكل أساسي ضد  علىعن وقوع ضحايا من المدنيين اإلسرائيليين 

 .(1)االحتياطات والتدابير الوقائية الكفيلة جميعالجنود اإلسرائيليين والمستوطنين، ألنها اتخذت 

أشكالها تجاه االحتالل  جميعاومة الفلسطينية بوبالنظر إلى األعمال التي تقوم بها المق 
اعتبارين  إلىاإلسرائيلي من أجل أن تنال الحرية واالستقالل في ضوء ما تقدم، فإنه يجب النظر 

 :مهمين هما

أن الجرائم اإلرهابية التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي بجيشه وقوات أمنه ومستوطنيه : أواًل 
بعد يوم، بل كل ساعة من  اين الفلسطينيين، فإن العالم أجمع يشهد يومً المسلحين، ضد المدني

 .خالل وسائل إعالمه وأجهزته

أن الشعب الفلسطيني يعاني من تقاعن المجتمع الدولي وتقصيره بالقيام بواجباته : اثانيً 
جماعية  األخالقية واإلنسانية وااللتزامات القانونية، هذا الشعب الذي يتعرن في كل وقت إلبادة

ومنظمة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي تقودها حكومة متطرفة تمارن سياسية عنصرية، 
جانب ما تمارسه قوات االحتالل اإلسرائيلي من عنف وترهيب وقهر  إلىوتتضاءل النازية 

رهاب، نحو الشعب الفلسطيني، وترتيبً  حق ما تقدم، فإن لحركات المقاومة الفلسطينية ال على اوا 
في استعمال القوة ضد هذا المحتل اإلسرائيلي، ودائما يجب مراعاة أن ما تقوم به المقاومة 
الفلسطينية هو من قبيل الدفاع المشروع عن النفن ومن أجل تقرير المصير إال أن هذا الحق 

 المصالح المادية لدولة االحتالل، أو، إنما مقيد باستخدامه ضد األهداف العسكرية الين مطلقً 
بما في ذلك المعدات والجنود النظاميين والمستوطنات، ويجب أن تتم ممارسة هذا الحق داخل 

 .(2)األراضي المحتلة

                                                             
(1)

 المسلحة، النزاعات ثناءأ للنساء الدولية الحماية ،اسود محمد أميد(1)،652–653هيثمموسيحسن،المرجعالسابق،ص.د.
،القانونالدولياإلنساني1525نوالاحمد،.،د65ص ، 1554 الدين، صالح جامعة القانون كلية مجلن إلى قدمت ماجستير رسالة

.152وحمايةالمدنيينواألعيانالمدنيةفيزمنالنزاعاتالمسلحة،منشوراتالحلبيالحقوقية،ص
(2)

م،ص1553لنشروالتوزيع،الطبعةاألولى،عمان،لورنسفشلروآخرون،جرائمالحرب،ترجمةغازيمسعود،دارأزمنةل.

51–53.
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ولكن يمكن أن تقوم المقاومة الفلسطينية بضرب المصالح المادية خارج دولة االحتالل  
التي يعتمدها االحتالل المتابعة  أوإلجراءات القمع  ااإلسرائيلي، إذا استحال تنفيذها بالداخل، نظرً 

في مطاردة وتقصي أماكن أفراد المقاومة، بهدف القضاء عليهم، لذا يجوز القيام بعمليات 
المقاومة خارج حدود اإلقليم المحتل، بشرط عدم المسان بالمدنيين األبرياء، فالخروج عن هذا 

 .(1)حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة على اااللتزام يؤثر سلبً 

كل ما سبق فإنه ال يمكن أن يشمل اإلرهاب األعمال  علىالباحث أنه وبناًء  ويري 
المسلحة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني ومقاومته، خالل معركة التحرر من االحتالل 

استخدام القوة هنا مصدره مبادئ القانون  إلىاإلسرائيلي ونيل االستقالل، وذلك ألن اللجوء 
، ومن وجهة نظر الباحث أن العنف لين هو الذي يثبت اقوة مشرعة دوليً الدولي، وبالتالي هذه ال

نما القضية العادلة بنظر أصحابها  اللجوء  إلىاألقل هي التي تقودهم  علىعدالة أي قضية، وا 
 .تفشل جميع الوسائل السلمية األخرلللوسائل المسلحة عندما 

  

                                                             
(1)

 .63م،ص1551نبيللوقابياوي،اإلرهابصناعةغيرإسالمية،دارالببالويللنشرومطابعاألهرام،بدونطبعة،القاهرة،.
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 الخاتمة

 :ى النحو التاليخلصت الدراسة الى نتائج وتوصيات عدة وهي عل

 النتائج: أوالً 

تتشابه جريمة اإلرهاب بجرائم أخرل مثل الجريمة السياسية والجريمة المنظمة وحرب  .4
 .العصابات والجريمة الدولية

كل الشعوب في أن تقرر بحريتها أوضاعها السياسية لحق حق تقرير المصير هو  .8
ب في التصرف بحرية في واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلك حق الشعو 

  .مواردها وثرواتها الطبيعية
وقفه بذلك موفًقا طالما لم يضع المشرع الفلسطيني تعريف لجريمة اإلرهاب، وقد كان م .9

 .حتالل اإلسرائيلي والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطينياستمر اال
 ، شرعية الدوليةإلى القانون الدولي وكفلته ال الشعب الفلسطينييستند حق تقرير مصير  .1

 .فهو حق دولي ال جدال فيه
، وحتى لم تحدد االنصوص الدولية بشكل دقيق مفهوم القوة  ير المشروعة دوليً لم تحدد  .5

بشكل دقيق األعمال التي تعد إرهابية، كما أنها لم تعط مفهوم واضح لحدود الكفاح 
في إطارها  في وضع بعن األعمال المسلحة اً ولبس اً المسلح مما يجعل هناك خلط

  .القانوني الصحيح

عدم جواز  علىمن ميثاق األمم المتحدة (51)و (1)تانكد القانون الدولي في المادأ .6
استخدام الدول للقوة ضد بعضها البعن، ولكنه استثناًء لهذا المبدأ يعترف للشعوب 
ل المستعمرة والمحتلة بالحق في المقاومة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للحصو 

 .استقاللها على

إن المعيار الوحيد الذي تراعيه الدول القوية في عالقاتها الدولية في حالة عدم وجود  .1
منافن لها هي مصلحتها الخاصة حتى إذا كان تحقيق هذه المصلحة فيه تعتيم وتعطيل 

 .تطبيق لنصوص القانون الدولي

 .في تقرير مصيره تسعى الواليات المتحدة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من الحق  .2
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 التوصيات: ثانًيا

مفهوم واضح لجريمة اإلرهاب، وتحديد  وضعالعمل يوصي الباحث جهات االختصاص ب .4
األعمال والتصرفات التي تعد إرهابية، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم في 

 .مجال التقنيات الجديدة
اإلجراءات التي يمكن أن إخضاع كل التصرفات و يهيب الباحث بالمنظمات الدولية ب .8

مة الجنائية الدولية، وبذلك كقرار مسبق من المح إلىفي محاربة جريمة اإلرهاب  تتخذ
 .حجة كانت لخدمة المصالح السياسية جنب اللجوء  ير المبرر للقوة بأينت

الخالفات بين الدول نبذ ب القادة والرؤساء والملوك في الوطن العربي يوصي الباحث .9
والعمل على ترتيب وتوحيد صفوفهم لمواجهة الهجمة الشرسة التي  سالميةالعربية واال

يشنها االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة ما يقوم به المستوطنون من 
 .تهويد لمدينة القدن

 عمالاأل من  يرها وبين رهاباإل بين جريمة الخلط عدمب المجتمع الدولي يوصي الباحث .1
ظهارها  حق هو الذي المسلح الكفاح وبين بينها الخلط الحقيقة فال يمكن بصورتها وا 
 .ضد االحتالل للشعوب طبيعي

على القيادة الفلسطينية وضع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ضمن المناهج  .5
التعليمية في المدارن والجامعات ليكون من أهم القضايا الجوهرية التي توضع على س لم 

 .التعليمياألولويات في الحقل 
يهيب الباحث بضرورة نشر التوعية السياسية للقيادات الوطنية بالموقف القانوني لحق  .6

فاع الشرعي ضد عدوان االحتالل الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحقه بالد
 .سرائيلياإل

يوصي الباحث بضرورة التركيز على إظهار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره من  .1
بة أي ما المسلحة منها، وذلك في المحافل الدولية لمحار تنوعة ال سي  خالل الوسائل الم
 .سرائيلية لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيرهمحاوالت دولية وا  



                                                     

 242 

ات عالم باستخدام المصطالحالمتحدثين باسم حركات المقاومة أمام اإل يوصي الباحث .2
بحيث ال المشروعة وانتقاءها  عمال المقاومةالقانونية التي تنفي جريمة اإلرهاب عن أ

 .رهابتكون ذريعة التهامها باإل
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 :المصادر والمراجع
 :القرآن الكريم: أواًل 

 :الكتب العربية: ثانًيا
أسامة بدر الدين أبو حجائب، عالقة اإلرهاب باإلجرام السياسي والسبل القانونية لمكافحته،  .1

 .م2212، 1السودان، الخرطوم،  دار الجنان للنشر والتوزيع، ط
للكتاب  يمصير دراسة مقارنة، مكتبة الهاشممحمد جبار كريدل القاضى، حق تقرير ال .2

 .م2216، األولىالجامعى، العراق، بغداد، الطبعة 
التشريعات الجزائية المقارنة، دار  فيهيثم فالح شهاب، جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها  .3

 .م، األردن2212،  1الثقافة للنشر والتوزيع، ط
، مجلة "لتبان مفهوم الشرعية الدوليةاالنظام الدولي الراهن و "أبراش،  راهيم خليل العبدإب .4

 .م2225جامعة البتراء، عمان، يونيو،  ،2عالبصائر،
 .م1992ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر للطباعة، بيروت،  .5
المح المرحلة أبو أحمد فؤاد، عبد اإلله المهمة، سعيد عبد السالم، القضية الفلسطينية وم .6

 .م2225الراهنة، منشورات األفق الديمقراطي، الرباط، 
، ورد ضمن كتاب المقاومة المدنية في "استخدام الالعنف ضد الظلم والعدوان"آدم كيرل،  .7

النضال السياسي، تحرير سعد الدين إبراهيم، منتدل الفكر العربي، سلسلة الحوارات الدولية، 
 .م1988عمان، 

الملتقى الوطني حول "تأصيل شرعية جديدة موازية للشرعية الدولية،  أمال يوسفي، نحو .8
استعمال القوة في العالقات الدولية بين قوة القانون وهيمنة القوة،كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .م2213مايو  22 -19"تيزي وزو،  –بجامعة مولود معمري 
خراج دائرة المعاجم، إر الصحاح، لرازل، مختامحمد بن أبى بكر بن عبد القادر ا.مام اإل .9

 .م1989مكتبة لبنان، بيروت، 
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م، 1998براهيم جهماني، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، دار حوران ،إتامر  . د .18
 .دمشق

واصل، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، القاهرة، دار سامي جاد  . د .19
 .م2224النهضة العربية، سنة 
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 .العربية48م، ص1985الطبعة الثانية، 
أحمد إبراهيم محمود محمود، دور القوة العسكرية في استراتيجية المقاومة الشاملة، بحث . د .26

 .م2228اإلعالم العربي، القاهرة، مقدم إلي ندوة استراتيجية المقاومة الشاملة، مركز 
أحمد أبو الوفا، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين خالل المنازعات المسلحة في . د .27

آفاق وتحديات، الجزء األول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  –القانون الدولي اإلنساني 
 .م2225، بيروت، األولى

 .م1986، 1لعنف السياسي، القاهرة، طأحمد جالل عز الدين، اإلرهب وا. د .28
، مركز الدراسات العربي األولىأحمد رفعت وصالح الطيار، اإلرهاب الدولي، الطبعة . د .29

 .م1998واألوروبي، 
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 .م1986بيروت، ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، أحمد زكي بدوي .د .32
بين االنتداب البريطاني ودولة إسرائيل، دار كوتوبرا : أحمد زكي دجاني، مأسآة فلسطين  .د .31

 .م2227بيا، 
المصلحة العامة، دراسة في  القسم الخاص  علىعتداء أحمد صبحي العطار، جرائم اال. د .32

 .م1993من القانون المصري، الهيئة المصرية للكتاب، 
 .م1986ون السياسي، جمهورية مصر العربية،  دار النهضة، أحمد عطية، القام. د .33
قتصددددددادي للشددددددعب الفلسددددددطيني، مجلددددددة صددددددامد أحمددددددد عمددددددر، حددددددق تقريددددددر المصددددددير اال .د .34

 .م1989االقتصادي، فلسطين، 
ماهيتها، وخصائصها، أركانها، مركز الدراسات : أحمد فاروق زاهر، الجريمة المنظمة . د .35

 .م2227العلمية، المنصورة، والبحوث، قسم الندوات واللقاءات 
، القاهرة، دار الطباعة " القسم الخاص" أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  .د .36

 .م1991الحديثة، 
 .م1999. أحمد مبارك الخالدي، إعالن الدولة وبسط السيادة، مجلة السياسية الفلسطينية. د .37
ساسى، المنظمة العربية لعربى األد عبده وآخرون، المعجم اداوو . احمد مختار عمر، د. د .38

 .م1989للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، توزيع الرون، 
 .م2226أحمد مصطفي سليمان، اإلرهاب والجريمة المنظمة التجريم وسبل المواجهة، . د .39
 .م1989دونين العكرة، اإلرهاب السياسي، دار الطليعة العربية،  بيروت، أ. د .42
الغزال، اإلرهاب والقانون الدولي، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  سماعيلإ. د .41

 .م1992والتوزيع، سنة 
إمام حسنين خليل، اإلرهاب بين التجريم والمشروعية، دراسة تحليلية في الدوافع . د .42

 .م2221، دار مصر، المحروسة، المعادي، مصر، األولىواألسباب، الطبعة 
هلل، اإلرهاب والبنيان القانوني للجريمة، اإلسكندرية، دار المطبوعات إمام حسنين عطا ا. د .43

 .م2224 1الجامعية، ط
أمل اليازجي ،ومحمد عزيز شكري، اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، دمشق، دار . د .44

 .م2222الفكر العربي، 
لسطينية، عبد الهادي هاشم، الموسوعة الف. أحمد المرعشلي ، د. أنين الصايغ، د. د .45

 .م1984، دمشق، األولىالمؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة 
أيمن مصطفي عبد القادر أبو سالم، جرائم الحرب في إفريقيا في ظل القضاء الجنائي . د .46

 .م2215الدولي، دراسة خاصة لحالتي رواندا والسودان، المكتب العربي للمعارف والنشر، 

https://www.goodreads.com/author/show/7301772._


                                                     

 242 

 2216الجرائم المستحدثة ، مكتبة دار الرقى،  فيعال ، درون أيمن نصر عبد ال. د .47
 .89م،ص

بكر مصباح تنيرة، تطور االعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجلة . د .48
 .م1982العلوم االجتماعية، عدد خاص عن فلسطين 

ية للطباعة، تونسي بن عامر، تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية، المؤسسة الجزائر . د .49
 .م1987الجزائر، 

 .م1982جعفر عبد السالم، المنظمات الدولية، القاهرة، . د .52
جالل الدين خضير الزبيدي، اإلرهاب في القانون الدولي، مركز الكتاب األكاديمي، . د .51

 .م2215  ن،األرد
جالل خضير الزبيدي، د حسن عزيز الحلو، اإلرهاب في القانون الدولي، مركز الكتاب  .د .52
 .م2227ألكاديمي، األردن، ا
، الدار 1الجنائى، ط الدوليالقانون  فينسانية جمعة أحمد عتيقة، الجرائم ضد اإل .د .53

 .م1998الجماهيرية للنشر والتوزيع ،
أيمن ذكي، مدخل لظاهرة اإلرهاب في . محمد عبد العظيم الشيمي، د. جهاد عوده، د. د .54

تيجية، المكتب العربي للمعارف والنشر، مصر والمملكة العربية السعودية، تجارب استرا
 .م2215

، المجلة المصرية للقانون الدولي، "العام وقت السلم الدوليالقانون "حامد سلطان، . د .55
 .م٥٧٩٢الطبعة الخامسة، 

حامد سلطان،د عائشة راتب، د صالح الدين عامر، القانون الدولي العام، الطبعة . د .56
 .م1987هرة، الرابعة، دار النهضة العربية، القا

حسددام أحمددد محمددد هنددداول، القددانون الدددولي العددام وحمايددة حقددوق األقليددات، دار النهضددة . د .57
 .العربية، القاهرة، دون تاريخ نشر

 .م2215حسن عزيز نور الحلو، اإلرهاب في القانون الدولي، مركز الكتاب األكاديمي، . د .58
فحة، دار المطبوعات الجامعية، ومكا تجريماً  الدوليحسنين المحمدل بوادل، االرهاب . د .59

 .م2227سكندرية، اإل
حسنين المحمدل بوادي، المنظومة األمنية  في مواجهة اإلرهاب، األساليب األمنية . د .62

 .م2222المستحدثة لمواجهة اإلرهاب، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، 
ر الفكر الجامعي ، حسنين المحمدي بوادي، اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة ، دا. د .61

 .م2225اإلسكندرية 
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حسنين عبيد، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الثانية، دار النهضة . د .62
 .م1992العربية، 

ضوء  علىحسين حنفي عمر، حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية . د .63
العراق والسودان، دار النهضة العربية،  فيسرائيلى من  زة ومطالب االقليات االنسحاب اإل

 .م2225القاهرة، 
، (دراسة مقارنة في الفقهين االشتراكي والرأسمالي)حكمت شبر، القانون الدولي العام . د .64

 .م1975مطبعة دار السالم، 
كتاب ثقافي دورل، ( قضايا وشهادات)حلمى شعراول، من االستعمار إلي التحرر، في . د .65

 .م1991ت والنشر، دمشق، العدد الرابع، خريف مؤسسة عيبال للدراسا
 .م1972ولى،قانون الدولي الجنائى، الطبعة األال فيحميد السعدل، مقدمة . د .66
للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير  ة، الحقوق الثابتيامل حسين الساعدخلف ز . د .67

 .م1986المصير، مطبعة الفرات، بغداد، 
لحركات التحرر الوطني ومكافحة اإلرهاب، في ، جهود األمم المتحدة ىرجاء  موس. د .68

لسنة  3اإلرهاب الدولي ومشكالت التحرير والثورة في العالم الثالث، سلسلة حوار الشهر رقم 
 .م1986

المنعم متولي، حرب اإلرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء أحكام القانون  درجب عب. د .69
 .م2213ضة العربية، القاهرة، بدون نشر، الدولي العام والشريعة اإلسالمية، دار النه

رجب عبد المنعم متولي، حرب اإلرهاب الدولي والشريعة الدولية في ضوء أحكام . د .72
األحداث الدولية  علىدراسة نظرية تطبيقية )الشريعة اإلسالمية ومبادئ القانون الدولي العام 

 .م2223، دار النهضة العربية، القاهرة، األولى، الطبعة (الجارية
سكندرية، لواقع الكونى، منشأة المعارف، اإلا فيام، الجريمة والمجرم نهرمسين ب. د .71

 .م1996_1995
رمسين بهنام، الجرائم الدولية، تقرير مقدم إلي اللجنة الرابعة للمؤتمر األول للجمعية . د .72

 .م1987مارن  19 -17المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، من 
 .م2227سكندرية، ب، دار الفكر الجامعي، اإلرهال اإلعياد، تموي يسامي عل. د .73
سعيد إبراهيم األعظمي، جرائم التجسن في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، مطبعة . د .74

 .م1981جامعة بغداد، 
        .                           م2229سهيل فتالوي، اإلرهاب الدولي والمقاومة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، . د .75
 علددىبددراهيم الدسددوقي، مشددكالت الحدددود فددي القددانون الدددولي العددام، دراسددة تطبيقيددة إسدديد  .د .76

 .م2224حدود دول مجلن التعاون الخليجى، دار النهضة العربية، 
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شريف كناعنة، الشتات الفلسطيني هجرة أم تهجير، مركز القدن العالمي للدراسات . د .77
 .م1992، األولىالفلسطينية، الطبعة 

بغدداد  – الب العداني، األنظمدة السياسدية، المكتبدة القانونيدة  على. صالح جواد الكاظم ود. د .78
 .22م، ص1992

، دار الفكر "العام الدوليالقانون  فيالمقاومة الشعبية المصلحة : "صالح الدين عامر. د .79
 .م1977العربي، سنة 

شارة إلدولي العام، مع حة في القانون اصالح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسل. د .82
سن الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة أ ىخاصة ال

 .نشر
صددالح الدددين عددامر، المقاومددة الشددعبية المسددلحة فددي القددانون الدددولي، دار الفكددر العربددي، . د .81

 .م1986القاهرة، 
ظريددددة العامددددة، دار النهضددددة العربيددددة، الن –صددددالح الدددددين عددددامر، قددددانون التنظدددديم الدددددولي . د .82

 .م1984الطبعة الثالثة، 
 .م2222صالح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة . د .83
صدددددالح الددددددين عدددددامر، مقدمدددددة لدراسدددددة القدددددانون الددددددولي، دار النهضدددددة العربيدددددة، القددددداهرة . د .84

 .م2223
 .م2215تحرير الوطنية، صالح حسن الربيعي، استراتيجية حروب ال. د .85
طالل أبو عفيفة، أصول علمي اإلجرام والعقاب وآخر الجهود الدولية والعربية لمكافحة . د .86

 .م2213الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، دار الجني للنشر والتوزيع، المنهل 
. لمجلدد الثدانى، االدوليالقدانون  في، دراسدات "مشدروعية المقاومدة المسدلحة"عائشدة راتدب . د .87

 .م1972سدنة  الدوليالجمعيدة المصدرية للقدانون 
 .م1972عبد الباري أحمد عبد الباري، التأميم وآثاره في القانون الدولي العام، مصر، . د .88
عبد الباسط العيدوي، تطبيق قانون مكافحة التخريب واإلرهاب، رسالة ماجستير، معهد . د .89

 .م1995ون، الجزائر، الحقوق والعلوم اإلدارية، بن عكن
عتقال وقانون الطوارئ، منشأة ربي، الجرائم السياسية وأوامر االعبد الحميد الشوا. د .92

 .م1989المعارف، اإلسكندرية، 
، القاهرة ، سنة  ةدكتورا أطروحة" جرائم الحرب والعقاب عليها" عبد الحميد خمين . د .91

 .م1988
، دار جرير للنشر والتوزيع، 1هاب، طر ازق محمد الدليمى، ، الدعاية واإلعبد الر  .د .92

 .م2212
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وتطبيقهدا فدي  1946عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحمايدة المددنيين لعدام  .د .93
 .م، جامعة األزهر2222األراضي الفلسطينية المحتلة، فلسطين، 

يع، عبد الرحمن المطرودل، مفهوم اإلرهاب وموقف اإلسالم منه، دروب للنشر والتوز . د .94
 .م2219عمان، 

 .م٥٧٩١، دار الثقافة العربية، "اإلرهاب السياسى والقانون الجنائى: "عبد الرحيم صدقى. د .95
عبد السالم جمعة زاقود، العالقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، زهران النشر . د .96

 .م2213والتوزيع، عمان، 
تحديد مضمونه من واقع قواعد حول تعريف اإلرهاب الدولي و : عبد العزيز سرحان  .د .97

، 29القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 
 .م1973

عبد العزيز سرحان، النزاع العربي اإلسرائيلي، دار النهضة العربية ، جمهورية مصر . د .98
 .م1987العربية، 

 .، القاهرة1986، دار النهضة العربية، وليالدرهاب عبد العزيز مخيمر عبد الهادل، اإل .د .99
سماعيل النابلسي، إيضاح الدالالت في سماع اآلالت، دار الفكر إعبد الغني بن . د .122

 .م1981المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع، 
عبد الغني عماد، المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير، مجلة  .د .121

 .م2222المستقبل العربي، 
عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي، منشورات . د .122

 .م2228، بيروت، األولىالحلبي الحقوقية، الطبعة 
بالقانون الوضعي، ، دار الكتاب  سالمي مقارناً القادر عودة، التشريع الجنائي اإلعبد . د .123

 .1العربي، بيروت، ط
لفلسطيني وحق تقرير المصير، المجلة المغربية للقانون عبد القادرل، الشعب ا. د .124

، 7والسياسية واالقتصاد، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالرباط، عدد
 .م1982

، مكتبة األولىعبد الناصر حريز، النظام السياسي واإلرهاب اإلسرائيلي، الطبعة . د .125
 .م1997مدبولي، القاهرة، 

اسم الفرا، مشروعية الدولة الفلسطينية وفق قواعد القانون الدولي والنظام عبد الناصر ق .د .126
 .ريخ نشران المفتوحة،  زة، فلسطين، بدون تالعالمي، جامعة القد

، بيروت، المؤسسة العربية األولىعبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، الطبعة . د .127
 .م، الجزء الثاني1982للدراسات والنشر، 
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 .م1992اب عمر البطراوي، القانون الجنائي الدولي، العراق، البصرة، عبد الوه. د .128
 عبداهلل سليمان سليمان، المقدمات األساسية في القانون الجنائي، الجزائر، ديوان. د .129

 .م1992المطبوعات الجامعية، سنة 
 .م1981جرام وعلم العقاب، الكويت، جامعة الكويت، عبود السراج، علم اإل. د .112
فودة، شرعية المقاومة في األراضي المحتلة ، الجمعية المصرية للقانون، عز الدين . د .111

 .م1969القاهرة، 
، دار الماليين للعلم، األولى، اإلرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة، الطبعة يعزيز شكر . د .112

 .م1991
، ص 13عصام الدين حوان، الحكم الذاتي لشعب فلسطين، دراسات قومية، العدد . د .113

2222. 
عصام العطية، القانون الدولي العام، وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، جامعة . د .114

 .م2229بغداد، 
عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة اإلرهابية، دار الجامعة الجديدة للنشر . د .115

 .م2225والتوزيع، مصر، 
دار الشؤون  عالء الدين حسين مكى خماسي، استخدام القوة في القانون الدولي،. د .116

 .م1988للثقافة العامة، 
بن فايز الجحفي، الفهم المفرون لإلرهاب المرفون، الريان، أكاديمية تليف  يعل. د .117

 .للعلوم األمنية
علي صاد أبو هيف، القانون الدولي العام، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، . د .118

 .م1959
 .م1924ماد، القاهرة، علي ماهر بيك، القانون الدولي العام، مطبعة االعت. د .119
سماعيل سعداهلل، تقرير المصير السياسي للشعوب، المؤسسة الوطنية للكتاب، إعمر  . د .122

 .م1986الجزائر، 
ميثاق منظمة حق الشعوب في تقرير مصيرها في أعمال  سماعيل سعد اهلل، مبدأإعمر . د .121

 .م1984دكتوراة في القانون والعالقات الدولية،  أطروحةاألمم المتحدة، 
وكالة ( دراسة قانونية ) عمر حسن عدن، استغالل حقول النفط الممتدة عبر الحدود . د .122

 .(دون تاريخ نشر) الكويت،  –المطبوعات 
عمر محمد المخزومي، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي وتمييزه عن الكفاح المسلح، . د .123

 .م2222رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات القانونية، القاهرة، 
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كامل السعيد، األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني، مكتبة دار الثقافة . د .124
 .م2222، 1ردن، عمان، طلدار العلمية للنشر والتوزيع، األوا
نظرية العامة في رعد ناجي الجدة، ال. حسان حميد المفرجي ودإ. كطران ز ير نعمة ود. د .125

القاهرة، الطبعة الرابعة،  -في العراق، شركة العاتك يتور والنظام الدس يالقانون الدستور 
 .م2212

كمال حماد، اإلرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، مجدد المؤسسة . د .126
 .م2223 األولىالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة 

النظام القانوني الدولي  ماجد إبراهيم علي، قانون العالقات الدولية، دراسة في إطار .د .127
 .م2222والتعاون الدولي األمني 

 .م1979مأمون سالمة، أصول علم اإلجرام والعقاب، دار الفكر العربي، القاهرة، . د .128
مجد عبد المنعم عامر، اإلرهاب الصهيوني ومأساة الالجئين الفلسطيينين، المكتبة . د .129

 .م2222األكاديمية، القاهرة، مصر، 
دراسة مقارنة مع القانون "بن عيسي، المسئولية الجنائية عن اإلرهاب  محمد إبراهيم. د .132

 .م2212،دار النهضة العربية، سنة " العماني
دار  ، بو الفتح الغنام، اإلرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطيةأمحمد . د .494

 .م1991الكتب القانونية، القاهرة، 
ين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، دار محمد الحسينى مصيلحى، حقوق اإلنسان ب. د .132

 .م1988النهضة العربية، 
محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية، . د .133

 .م1997
قليات في القانون الدولي المعاصر، دار النهضة لحماية الدولية لهمحمد الطاهر، ا. د .134

 .م2229العربية، القاهرة، 
محمد المجذوب، شرعية المقاومة اللبنانية في ظل االحتالل اإلسرائيلي، ضمن كتاب . د .135

 .م1997حروب إسرائيل ضد لبنان، مجلن النواب، بيروت، 
عتصام للطباعة والنشر ي العام، دار االمحمد المجذوب، محاضرات في القانون الدول. د .136

 .م1978والتوزيع، القاهرة، 
ة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عة جرائم النساء العالمية والعربيمحمد الهاشمى، موسو . د .137
 .م2225ردن، عمان، األ
، (مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية)محمد بشير الشافعي، قانون حقوق اإلنسان. د .138

 .م2224منشأة المعارف باالسكندرية، الطبعة الثانية، 
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ة التنظيم الدولي وألهم المنظمات دراسة نظري)محمد حافظ  انم، المنظمات الدولية . د .139
 .م1967الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

دراسة تأصيلية تحليلية : الشرعي في القانون الدولي الجنائي محمد خلف، حق الدفاع. د .142
 .مقارنة، الطبعة الثانية مطابع دار الحقيقة، بني  ازي

، القاهرة، مطبعة (قانون السالم)عامة في قانون األمم األحكام ال ،محمد طلعت الغنيمي. د .141
 .م1972، 2أطلن، المجلد 

، منشأة "ن الدولي العامبعن االتجاهات الحديثة في القانو "محمد طلعت الغنيمي، . د .142
 .م1974سكندرية، اإل ،المعارف

كل من الفكر  فيدراسة )مم يمي، األحكام العامة في قانون األمحمد طلعت الغن. د .143
 .م2225سكندرية، اإل ،، منشأة المعارف( م الدوليالتنظي –سالمي عاصر والفكر اإلالم
سكندرية، اإل ،محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف. د .144

 .م1974
 ،منظور عصري، منشأة دار المعارف محمد طلعت الغنيمي، المسؤولية الدولية من. د .145

 .م1997اإلسكندرية، مصر، 
سكندرية، اإل ،قانون السالم، منشأة المعارف فيمحمد طلعت الغنيمي، الوسيط . د .146

 .م1982
 .م1993محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السالم، منشأة المعارف، مصر، . د .147
نسانية ية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلمحمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدول. د .148

 .م1982، القاهرة، سنة األولى، الطبعة والسالم وجرائم الحرب
مكتبة الملك فهد  األولىرهاب، الطبعة سالم من اإلمحمد عبداهلل العميري، موقف اإل .د .149

 .م2224الوطنية للنشر والتوزيع، السعودية، 
أمل اليازجي، اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، حوارات . محمد عزيز شكري، د. د .152

 .م2222يا، دار الفكر، سنة القرن الجديد، سور 
جراءات مالحقاتها، محمد محمود السعيد، جرائم اإل. د .151 رهاب وأحكامها الموضوعية، وا 

 .م1995القاهرة، دار الفكر العربي، 
رهاب ، واتجاهاته ، ضمن ندوة مكافحة اإل رهابمحمد محي الدين عون ،واقع اإل. د .152
 .م1999منية، كاديمية نايف األأ
 .م1971ن عون، دراسات في القانون الجنائي، مطبعة مصر، محمد محي الدي. د .153
محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماهيتها ووسائل مكافحتها . د .154

 .م2224، األولى، دار الشروق، القاهرة، الطبعة وعربياً  دولياً 
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كافحته، محمود مسعود قيراط، اإلرهاب، دراسة في البرامج الوطنية واستراتيجيات م. د .155
 .م2211، جامعة نايف للعلوم األمنية، الريان، األولىمقارنة إعالمية، الطبعة 

محي الدين عون، دراسات في القانون الجنائي الدولي، مجلة القانون واالقتصاد، . د .156
 .العدد الثالث 1965سبتمبر سنة 

لقانونية، مسعود عبد الرحمن زيدان، اإلرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب ا. د .157
 .م2227األولىالطبعة 

أحمد محمد النكالوي، . د. عبد الفتاح مصطفي الصيفي. د. مصطفي عبد المجيد كاره. د .158
 .م2221الجريمة المنظمة التعريف واألنماط واالتجاهات، الريان، 

معتز محيي عبد الحميد، اإلرهاب وتجديد الفكر األمني، زهران للنشر، عمان، . د .159
 .م2214

حمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، القاهرة، مفيد م. د .162
 .م1974

منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة العامة للجريمة الدولية،  .د .161
سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلأحكام القانون الدولي الخاص، دراسة تحليلة

 .م2226
، األولى، الطبعة (اإلنتربول)منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. د .162

 .م2228دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
جميل دويك، اإلرهاب والقانون الدولي، دراسة للجرائم اإلرهابية اإلسرائيلية  ىموس. د .163

لجامعة األردنية، المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقصي، مطبوعات ا
 .م2223عمان، 

مقدمة لكلية  ةدكتورا أطروحة مؤنن محب الدين ، اإلرهاب في القانون الجنائي،. د .164
 .م1983جامعة المنصورة  –الحقوق 

ناجح جرار، أين القانون الدولي من الالجئ، والالجئ الفلسطيني، جامعة النجاح . د .165
 .م1992الوطنية، فلسطين، نابلن، 

حلمي، اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة نبيل أحمد . د .166
 .م1988العربية، القاهرة، 

 األولىسالمية، دار البياول للنشر، الطبعة إلوقا بياول، اإلرهاب صناعة  ير  نبيل. د .167
 .م2222
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نجول مصطفى حساوي، حقوق الالجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات . د .168
م، 2228 األولىالفلسطينية اإلسرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الطبعة 

 .بيروت، لبنان
 األولىنعوم تشومسكى، اإلرهاب الدولي األسطورة والواقع، ترجمة لبني صبرل، الطبعة . د .169

 .م1992
علمية، هيثم عبد السالم محمد، مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية، دار الكتب ال. د .172

 .م2225، لبنان، األولىالطبعة 
دكتوراة منشورة،  أطروحة هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة بأسيل يوسف،. د .171

 .م2224كلية القانون في استراسبورر، فرنسا، بيت الحكمة، 
وائل أحمد عالم، حماية حقوق األقليات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، . د .172
 .م2221لقاهرة، الطبعة الثانية، ا
وائل الفاعوري، جاللة الملك عبداهلل الثاني ودوره في محاربة اإلرهاب، دار الخليج، . د .173

 .م2226عمان، 
، 1ولد الصديق ميلود ،مكافحة االرهاب بين مشكلة المفهوم و اختالف المعايير، ج. د .174

 .م2218مركز الكتاب األكاديمي، األردن، 
الجريمة اإلرهابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية، سلسلة بنباصر  يوسف بنباصر،. د .175

 .م2224للدراسات القانونية واألبحاث القضائية، العدد السادن، السنة الثانية، مايو
يوسف محمد يوسف القراعين، حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير، . د .176

 .م1983عمان،  دار الجليل، 
خيمر عبد الهادي، اإلرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد العزيز م.د .177

 .م1986
، الموسوعة " دراسة مقارنة"سرائيلىرهابى اإلالناصر حريز، النظام السياسى اإل عبد.د .178

 .، بدون سنةلياسية العالمية، بيروت، دار الجالسي
ر العربية، مكتبة محمد مؤنن محب الدين، اإلرهاب في القانون الجنائي، جمهورية مص.د .179

 .م1987األنجلو المصرية، 
 هيثم موسى حسن، التفرقة بين اإلرهاب الدولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدولية،.د .182

 .م1999 ، كلية الحقوق، عين شمن، ةدكتورا أطروحة
، دار الثقافة األولىسهيل حسين الفتالوي، اإلرهاب الدولي وشرعية المقاومة، الطبعة  .181

 .م2229لتوزيع، األردن، للنشر وا
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سكندرية، الدولية، دار الفكر الجامعي، اإل عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية .182
 .م2225

 ة، مجل"لية ووسائل مكافحة اإلرهابازدواجية تنفيذ القرارات الدو "عبد الوهاب شمسان،  .183
،  2عدد دراسات وأبحاث، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الجلفة، الجزائر، ال

 .م2212
سماحة : اإلرهاب وأحكامه في الفقه اإلسالمي، تقديم( هد1431)عبداهلل مطلق عبداهلل  .184

صالح بن عبداهلل بن حميد، الطبعة األولى، / عبدالعزيز عبداهلل آل الشيخ  والدكتور/ الشيخ
 .دار ابن الجوزي، الريان

اسية وأداة للعقوبات، عدنان هاشم سلطان، صناعة اإلرهاب وسيلة لغاية أم ورقة سي .185
 .52ص. المكتب المصري الحديث، مصر

عدنان هاشم سلطان، صناعة اإلرهاب وسيلة لغاية أم ورقة سياسية وأداة للعقوبات  .186
 .المكتب المصري الحديث، مصر

فرج أحمد شقير، المقاومة اإلسالمية ومشروع استنهان األمة، دار الهادي للطباعة  .187
 .م2225، لبنان، ولىاألوالنشر والتوزيع، الطبعة 

لورنن فشلر وآخرون، جرائم الحرب، ترجمة  ازي مسعود، دار أزمنة للنشر والتوزيع،  .188
 .م2223، عمان، األولىالطبعة 

سددامي الميددداني، مطبعددة بابيددل . لددوين لددوفر، مددوجز فددي الحقددوق الدوليددة العامددة، ترجمددة د .189
 .م1932إخوان، دمشق، 

، ترجمة إبراهيم العابد وماهر "العصابات الماركسية وحرب"مجموعة من المؤلفين،  .192
 .م1986الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، 

محمد شوقي حافظ، الدولة الفلسطينية، دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون  .191
 .م1992الدولي، 

لقددانوني الغربددي، دار محمددد فتحددي عثمددان، حقددوق اإلنسددان بددين الشددريعة اإلسددالمية والفكددر ا .192
 .م1982الشروق، بيروت، 

محمود عبد العزيز محمد، اإلرهاب النفق المظلم في تاريخ البشرية وعالقته باألديان  .193
 .م2213اإلمارات،  –السماوية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 

نون، جريمة اإلرهاب وسبل مشار اليه لدي المحامي ، هيثم فالح شهاب، ماجستير في القا .194
 .م2212مكافحتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

عبدددد القدددادر مصدددطفي ال زكريدددا، عولمدددة المنظمدددات االقتصدددادية الدوليدددة وتأثيرهدددا فدددي  معددداً  .195
 .م2225جامعة الموصل،  –األقطار النامية، رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية القانون 
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 .م1972، القاهرة 2جمع اللغة العربية، طالمعجم الوسيط، م .436
، دار األولى، الطبعة (نتربولاإل)ظمة الدولية للشرطة الجنائية منتصر سعيد حمودة، المن .197

 .م2228الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
موسي القدسي الدويك، حركة حمان بين المقاومة واإلرهاب، الهالل األحمر القطري،  .198

 .م2226الطبعة الثانية، 
الرمالوي، تقرير المصير القضية المحورية في الخطاب السياسي الفلسطيني، مجلة  نبيل .199

 .م2227سياسات، العدد الثالث، مؤسسة األيام لإلخراج والطباعة، رام اهلل، 
، 26، المستقبل العربي، المجلد "أجهزة اإلعالم العربية وموضوع اإلرهاب"نبيل دجاني،  .222

 .م2223حدة العربية، مايو، ات الو ، إصدار مركز دراس291العدد 
، ترجمة إبراهيم " جذورها في عمق الثقافة األمريكية"نعوم تشوميسكي، القوة واإلرهاب .221

 .م2223، دار الفكر، دمشق، سوريا، األولىيحيي الشهابي، الطبعة 
 
 :مجالت ودوريات: ثالثًا

حالة المقاومة )لمسلحة آمنة أمحمدي بوزينة، إشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة ا .د .2
،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر، بحث محكم (الفلسطينية

 م2216لدي جامعة اإلسراء، مجلة جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانية، العدد األول، يوليو، 

ا عامر محيسن و صادق محيسن و جعفر جبر، مدل إلتزام الدولة بتعوين ضحاي .د .2
، 2227األعمال اإلرهابية، مجلة جامعة كربالء العلمية المجلد الخامن، العدد الرابع، 

 .جامعة كربالء
عبد الرحمن أبو النصر، مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعالقته  .د .3

باإلرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية، مجلة جامعة األزهر 
 ، المجلد الثامن، العدد األول 2226زة، سلسلة العلوم اإلنسانية بغ

صباح درامنة، العنف الدولي وحق الشعوب في المقاومة بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي،  .4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العلوم االجتماعية والعلوم 

 .م2212باتنة،  اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر
( ب)صالح الشريف، تقرير المصير دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة النجاح لهبحاث  .5

م، المجلد 2222العلوم اإلنسانية، تصدر عن عمادة البحث العلمي بجامعة النجاح، نابلن، 
 .2، العدد14
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المقاومة  مييزه عناإلرهاب الدولي من المنظور الشرعي القانوني وت"ماجد ياسين الحموي،  .6
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