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  اإلهداء

  

  إلى أركان محبتي ورفعتي ونبضي وضميري

  إلى من اكتنزت نفسي بأخالقھم، فعشت بوحي منھا وسأبقى الى ما شاء هللا
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خالد سيف، إلى من ابتسمت المقابر الستقبالھم فرحا واستبشارا، محمود اجميل و

  نايف أبو شرخ، وكل الشھداء األبطالو

إلى من ال زال قابضا على جمر المقاومة الواعية، يحميھا بدمه وروحه ووعيه الفذ، 

  د المقاومة العظيم، ناصر جمعةإلى قائ

  إلى المخلصين من أبناء شعبي من قضى منھم، ومن ال زال على قائمة اإلنتظار

  



 ث 

  الشكر
  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور عبد الستار قاسم الـذي أشـرف علـى هـذه     

ئح األطروحة، فأحسن اإلشراف عليها وأجزل العطاء لها، ورفدني بكل ما لزمنـي مـن نصـا   

فله مني بالغ الوفاء وعـالَي  . إشرافية وحقائق استشرافية ساهمت برفع كفاءتي التحليلية والعلمية

  .اإلحترام وواحة متجددة من الشكر الجزيل

كما اتقدم بالشكر الوافر إلخوتي جميعا عبد الحميد ومصطفى وعماد، الذين رفعوا مـن  

لهم الكثير من العقبات، فشكري لهم على كفاءتي في معالجة األطروحة حاسوبيا، فتذللت من خال

  .أكبر من أعمارهم بكثير كانت ما أبدوه من مسؤولية عالية

شكري الكبير إلى األساتذة الكبار الذين ناقشوا معنا هذه األطروحة وأغنوها نقاشا وتقليبا 

  .ورفدوها بكل المالحظات الراعية لها على طريق االكتمال والنضوج

لين في صرح المكتبة الجامعية الذين دأبوا على توفير ما استطاعوا كل الشكر إلى العام

  . من المواد العلمية التي قامت هذه األطروحة على معظمها، وأخص بالذكر منهم قسم الدوريات
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  التمييز بين اإلرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة

  م2004-2001الفلسطينية بين عامي 

  إعداد

  نهاد عبد اإلله عبد الحميد خنفر

  إشراف

  األستاذ الدكتور عبد الستار قاسم

  الملخص

عمل القانون الدولي بقواعده ونصوصه الكثيرة على االعتراف بحق الشعوب في خوض 

م كفاحها ضد قوات االحتالل، عبر االعتراف الكامل للشعوب بحقها فـي صـناعة   نضالها ودع

إن القانون الدولي وقد أباح للشعوب الواقعة تحت االحتالل ممارسة . استقاللها وتقرير مصيرها

الحق الكامل في الدفاع عن حريتها واستقاللها باستخدام كل الوسائل السلمية والعنيفة ضد قوات 

لة، إذ ميز في ذات الوقت بين العنف المشروع والعنف الالمشروع، وذلك عبـر  الجيوش المحت

تصنيف كافة األعمال الموجهة ضد قوات االحتالل على أنها أعمال مقاومة مشروعة ومؤيدة من 

  .قبل القانون الدولي ونصوصه طالما كانت هذه األعمال ردا على عدوان دولة المحتل وجيشه

عامة لألمم المتحدة وهيئاتها ولجانها حق الشعوب الواقعة تحت كفلت قرارات الجمعية ال

االستعمار األجنبي، أو التي تتعرض لحكم نظام عنصري، بمقاومة هذه األنظمة وبالثورة عليها، 

مع ضمان المعاملة القانونية ألسرى المقاتلين في سبيل حرية أوطانهم كأسرى حرب، مع إباحـة  

إن كل ما تقدم . حركات التحرر حتى تحرير أوطانها المغتصبةقيام الدول األخرى بدعم نضال 

ينطبق على الشعب الفلسطيني الذي يكافح ضد المحتل اإلسرائيلي المحتـل ألرضـه والمتنكـر    

لحقوقه في الحرية واالستقالل وتقرير المصير، مع انطباق ذلك على المقاومة الفلسطينية التـي  

إلسرائيلي منذ عشرات السنين لتحرير األرض وإقامة تخوض كفاحا مريرا ضد قوات االحتالل ا

  .الدولة الفلسطينية المستقلة عليها

عكفت دولة االحتالل اإلسرائيلي على ربط المقاومة الفلسطينية بالمنظمات اإلرهابيـة،  

وبوصف المقاتلين الفلسطينيين بالمخربين أو اإلرهابيين، وذلك في خلط واضح ومبرمج بين مـا  



 د 

في مقاومة المحتل، وبين ما هو إرهـاب دأب االحـتالل اإلسـرائيلي علـى     هو حق مشروع 

جرى هذا الخلط المتعمد بالمساندة . ممارسته ضد الشعب الفلسطيني عبر عقود طويلة من الزمن

واضح من بقية الدول العربية والغربية، بنـاءا   َصْمٍتالكاملة من الواليات المتحدة األمريكية، وبِ

لتي تسيطر على العالقات بين الدول وخصوصا تلـك المصـالح التحالفيـة    على لغة المصالح ا

  .الوثيقة بين كل من إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية

لتفتح حربا أمريكية واسعة ومبرمجة ضد  2001/جاءت هجمات الحادي عشر من أيلول

كانـت  . داد العـالم ما أسمته باإلرهاب الدولي وذلك بالتحالف مع عدد كبير من الدول على امت

إسرائيل من الدول التي تقف على رأس التحالف األمريكي بما سمي بالحرب علـى اإلرهـاب،   

مستغلة تلك الفرصة السانحة باالنقضاض على المقاومة الفلسطينية ومحاربتها بال هوادة، وبدعم 

عشـر مـن    لقد استغلت إسرائيل هجمات الحادي. كامل ومعلن من الواليات المتحدة األمريكية

أيلول وما أعقبها من إعالن الحرب األمريكية على اإلرهاب في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، 

والزج بالمقاومة الفلسطينية وعملياتها الموجهة ضد قوات االحتالل في خانة اإلرهاب، عبر ربط 

اسـتخدمت   الذي يمحكم ومبرمج  بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقياداتها وبين اإلرهاب الدول

به أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية واألمريكية وبعض األجهزة اإلعالمية الغربية التي أمعنـت فـي   

  .إلصاق تهمة اإلرهاب بالشعب الفلسطيني وفصائله

انعكست الكثير من اآلثار السلبية على المقاومة الفلسطينية جرَّاء الخلـط المتعمـد بـين    

كل من إسرائيل والواليات المتحدة، مما أحدث خالفا حادا فـي  اإلرهاب والمقاومة والذي قادته 

األوساط الفلسطينية المختلفة حول استمرار االنتفاضة األخيرة، باإلضافة إلى الجدل الحاد حـول  

الوسائل المستخدمة من قبل المقاومة وتحديدا فيما يخص العمليـات التفجيريـة داخـل المـدن     

لمقاومة الفلسطينية وفصائلها المختلفة إلى استراتيجية عامـة  حال ذلك دون توصل ا. اإلسرائيلية

توحِّد أساليب المقاومة، وتحدد نهجها العملي في مقاومة االحتالل بما يتفق والتغيرات الحادة التي 

سيطرت على الساحة الدولية، وخصوصا تلك الرؤية الجديدة التي فرضت ظاللها علـى العـالم   

  .أيلول/ 11بعد هجمات 



 ذ 

تطع الفلسطينيون سلطة ومقاومة إنتاج استراتيجية جديدة تراعي التطورات الدولية لم يس

الجديدة، فوقعوا ضحية للترويج اإلعالمي اإلسرائيلي واألمريكي الذي ركـز باسـتمرار علـى    

هذا ما فتح المجال واسعا أمـام إسـرائيل فـي تصـعيد     . وصف المقاومة الفلسطينية باإلرهاب

حصل ذلك فـي  . لعدوان على أنه جزء من الحرب الدولية على اإلرهابعدوانها وتبرير ذلك ا

ظل الضعف العربي والفلسطيني في خوض المعركة اإلعالمية الجادة والحاسـمة فـي فصـل    

المقاومة الفلسطينية عن اإلرهاب الدولي، وبالتالي التمييز بين اإلرهاب والمقاومة حسب قواعـد  

  .   لفاصلة بينهماالقانون الدولي التي وضعت الحدود ا
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  المقدمة

اب يحتل مرتبة أولى من بين ما يجري تناوله يوميا على ن اإلرهبات من الواضح بأ  

أو من خالل ما يتم تداوله على  ،ية بكافة وسائلها وتوجهاتهااإلعالمو ساحات السياسة الدولية

ول بأنه ال يخلو يوم من بل إننا نستطيع الق. مستوى المؤتمرات الدولية أو اإلقليمية أو المحلية

األيام إال وتناهى إلى مسامعنا بعض القضايا المرتبطة باإلرهاب أو مشتقاته أو مصطلحاته 

مع هذا فإن موضوع اإلرهاب وخصوصاً بعد هجمات الحادي عشر من أيلول أصبح . الكثيرة

  .يواجه مفاهيم جديدة استحدثتها ما أسميت بالحرب األمريكية على اإلرهاب

ق مع هذا تصاعد في الجدل حول التمييز بين اإلرهاب والمقاومة، في ظل تركيز تراف 

أمريكي إسرائيلي مشترك لمحاولة الخلط بين المقاومة المشروعة واإلرهاب، وخصوصاً في 

من هذا الباب فإن الباحث يرى . العراق وفلسطين ولبنان وغيرها من حركات التحرر األخرى

وأمريكياً في التأثير المباشر على توجهات المجتمع الدولي لمساندة  أن هناك توجهاًَ إسرائيلياً

الحملة األمريكية على اإلرهاب، بما في ذلك إدخال حركات التحرر والمقاومة إلى دائرة 

أما الباب اآلخر فهو تمكن الواليات المتحدة وإسرائيل من التأثير . اإلرهاب والعنف الالمشروع

الفلسطينية، التي ُوِضعت موضع االستنكار والتشكيك من بعض  سلبيا على صورة المقاومة

  . الدول التي تتوازى في سياساتها مع السياسات األمريكية واإلسرائيلية

ومما ال شك فيه فإن المحاوالت األمريكية اإلسرائيلية ستبقى مستمرة إلى مدى أبعد من 

اإلرهاب في الحركات التي تمارس ذلك، في محاولة لتمييع مفهوم المقاومة، بل وإلصاق تهمة 

أو تدعم مقاومة الشعوب في سبيل التحرر والتخلص من االحتالل، وبالتالي إطالق التعريفات 

يؤثر هذا بصورة سلبية على أداء . العامة التي يصبح التمييز فيها متعذراً بين اإلرهاب والمقاومة

لمقاومة االحتالل وإزالته ونقل  المقاومة الفلسطينية وقدرتها على العمل العسكري الموجه

الصورة المشرقة عن الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه وكرامته في وجه االحتالل 

وما ينتج عن ذلك من تأثيرات مركزية وفرعية . اإلسرائيلي وعدوانه المستمر على الفلسطينيين

القانون الدولي التي  كل ذلك في ظل وجود قواعد. ستتعرض لها المقاومة الفلسطينية جرَّاء ذلك
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تتناول المفاهيم العامة وحدودها الفاصلة بين اإلرهاب والمقاومة، عبر عدد كبير من القرارات 

واالجتهادات القانونية التي صدرت عن مؤسسات المجتمع الدولي والتي سنستوضح من خاللها 

هما مع أخذنا بعين االعتبار التعريفات التي تتناول كالً من المقاومة واإلرهاب، وكيفية التمييز بين

على أن الحاضنة النظرية لكافة القضايا المفاهيمية المتعلقة باإلرهاب والمقاومة من حيث 

األساس إنما تستند إلى القواعد النظرية التي أقرها القانون الدولي، وما أوردته بعض المنظمات 

حث بأن مصطلح اإلرهاب قد بات هنا إذ يقر البا. اإلقليمية ذات المكانة على المستوى الدولي

يتكرر في كل مكان على اختالف اللغات واللهجات التي يتم الحديث بها، فإنه يؤكد على 

اإللحاحية الكبيرة في مناقشة المفاهيم العامة لإلرهاب وتحليل عناصره في محاولة جادة وعلمية 

التمييز بين اإلرهاب (أن ذلك  وبطبيعة الحال فإن الباحث يشير إلى. للتمييز بينه وبين المقاومة

خضع في كل المرات إلى التفسيرات الخاصة التي يتبناها هذا الطرف أو ذاك، إلى ) والمقاومة

أصبح له عدد من المعاني، بل عدد كبير  - على افتراض أنه واحد-  درجة أن التعريف الواحد

ويؤكد الباحث في هذا . ألهواءمنها تختلط وتتشابك وتلتقي وتتناقض ِتَبعاً للمصلحة وارتباطاً با

المضمار على محاولته التركيز مرة أخرى على قواعد القانون الدولي التي ستكون فيصالً 

وحكماً للتمييز بين مختلف المفاهيم الخاصة باإلرهاب والمقاومة، أمالً في تمييز كال المفهومين 

  . استراتيجياتها المختلفةعن بعضهما البعض، ومدى انعكاس ذلك على المقاومة الفلسطينية و

تنحصر مشكلة الدراسة في أن الخلط بين اإلرهاب والمقاومة، بل واعتبار أنواع 

المقاومة إرهاباً بقيادة الواليات المتحدة وإسرائيل، إلى التأثير على المقاومة الفلسطينية وطريقة 

واقف الدولية أو أدائها، نظراً لكثرة الرؤى التي نتجت عن ذلك، سواء أكان من خالل الم

ذلك على الرغم من وضوح قواعد القانون الدولي التي فسرت وحددت كثيراً من . الداخلية

وقد أدى . المنطلقات واألسس التي تحدد متى يكون العنف إرهاباً ومتى يعتبر مقاومة مشروعة

ا ضد هذا إلى إضعاف البرامج العملية الخاصة باستراتيجية المقاومة الفلسطينية في تحركه

االحتالل، متمثال ذلك في عدم قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على توحيد آليات عملها بشكل 

وقد جاء ذلك . يتناسب وحجم الحملة األمريكية اإلسرائيلية الهادفة إلى النيل من صورة المقاومة

إلرهاب، عبر المحاوالت الجادة لوضع فصائل المقاومة الفلسطينية وكفاحها في سياق ممارسة ا
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والذي انعكس بدوره على األداء العام والموحد للمقاومة الفلسطينية التي أخفقت في إيجاد وتعزيز 

  .التوافق الداخلي على أساليب المقاومة الفلسطينية العملية ودوائر تنفيذها الجغرافية

م المفـاهي  إيضاح همية فيلغة تستحق الدراسة، وتكمن هذه األهمية باإشكالية ذات أهذه 

والمواقف حول اإلرهاب والمقاومة، وذلك من خالل تناول هذه القضية وفق نصوص وقواعـد  

القانون الدولي والتمييز بين ما يعتبر مقاومة مشروعة وبين ما يعتبر إرهابـاً غيـر مشـروع،    

حيـث سـيتم   . مستندين في ذلك إلى أسانيد الشرعية الدولية على اختالف مستوياتها ومراحلهـا 

ف المواقف الدولية والداخلية التي تناولت موضوع التمييز بين اإلرهاب والمقاومـة،  تناول مختل

وتلك اإلشكاليات التي برزت جراء النقاش الواسع والمتوالي عبر عدد من الحلقـات والـدوائر   

قد تنبع األهمية اإلضافية لهذه األطروحة من خالل تناول الجوانب المتعلقـة بالقـانون    .المختلفة

كحاضنة نظرية وأساسية لبناء وجهات النظر المركزية لهذه األطروحة، كمؤشر قـانوني  الدولي 

  .على المقاومة ومبرراتها ووضع الحدود الفاصلة بينها وبين اإلرهاب

ما هي اآلثار التي : السؤال األساسي وهوعن  جابةهناك محاولة لإل، في بحر الدراسة

على موقف المقاومة الفلسطينية وإستراتيجيتها؟ ثم ما تركها عدم التمييز بين اإلرهاب والمقاومة 

هي المفاهيم والتعريفات العامة لكل من اإلرهاب والمقاومة؟ هل هناك قواعد قانونية واضحة 

تبناها القانون الدولي في تمييزه بين اإلرهاب والمقاومة؟ وهل نجحت الواليات المتحدة وإسرائيل 

إلرهاب؟ وهل أثر هذا التوجه على خلق توجهات جديدة في في قيادة العالم نحو مفهوم جديد ل

أوساط المجتمع الفلسطيني حيال المقاومة وأساليبها؟ وكيف تستطيع المقاومة الفلسطينية الخروج 

  من دائرة الخلط المتعمد بين اإلرهاب والمقاومة؟

الفصل قام القانون الدولي من خالل قواعده القانونية بوضع حدود تمييزية تعمل على 

إال أن الخلط بين اإلرهاب . بين اإلرهاب والمقاومة، وتضع التعريفات الخاصة بذلك لكل منهما

والمقاومة وخصوصاً من قبل إسرائيل والواليات المتحدة أدى إلى التأثير سلبياً على المقاومة 

تبط بذلك الفلسطينية، سواء ما تعلق بذلك من انعكاسات على مستوى المواقف الدولية، أو ما ار

مضافاً إلى ذلك ما . من مواقف على الساحة الفلسطينية، وتحديداً في إطار فصائل المقاومة
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حصل من تباينات على مستوى السلطة الفلسطينية وبعض قادتها من جهة، وما تبع ذلك من 

انعكاسات على الشارع الفلسطيني من جهة أخرى، مما أحدث إرباكا في إستراتيجية المقاومة 

أدى ذلك إلى وقوع أضرار أثارت النقاش الداخلي حول . ية توجهاتها وسالمة أساليبهاوشرع

جدوى استمرار المقاومة من عدمه، كمدخل إشكالي أدى إلى انقسام المجتمع الفلسطيني بين مؤيد 

  . للمقاومة ومعارض لها، وخصوصا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول

قواعد القانون ل المتوالي رصدالالمستند على  لتحليليلى المنهج الوصفي ايعتمد الباحث ع  

، مضافاً إلى تحليل ذلك من خالل الدراسات الدولي وغيرها من القواعد المتعارف عليها دوليا

واألدبيات السابقة في المجال النظري الذي يغذي كافة مواضيع الدراسة، مع ما يرافق ذلك من 

حدود الدراسة على  وتقتصر .من خلفيته القانونية وجهات النظر الشخصية للباحث والمستقاة

، مع التركيز على حالة المقاومة م من حيث الزمان2004-2001ين عامي الفترة الواقعة ما ب

  .من حيث المكان م1967المحتلة عام  داخل المناطق الفلسطينية

ية قام الباحث بتقسيم هذه األطروحة إلى أربعة فصول، مضافاً إليها خالصة إجمال

فقد تناول الباحث في الفصل األول المفهوم العام لإلرهاب . وبعضاً من التوصيات االستنتاجية

الذي تم تناوله في مبحثين نوقش فيهما مصاعب تعريف اإلرهاب وتحديده، من خالل إلقاء نظرة 

ليب على التعريفات المختلفة له، ثم تناول مميزاته من حيث الدوافع واألسباب واألنواع واألسا

أما في المبحث الثاني فقد تناول الباحث تمييز اإلرهاب عن أنواع العنف األخرى، . واألدوات

محاوالً التمييز بين الحروب النظامية والتقليدية واإلرهاب، وبينه وبين حرب العصابات، وبينه 

  . وبين الجرائم السياسية

مبحثين، متناوالً في المبحث في الفصل الثاني تناول الباحث المفهوم العام للمقاومة في 

األول تعريف المقاومة وتحديدها، ومناقشاً لشرعية المقاومة في القانون الدولي، ومتطرقاً إلى 

الوزن القانوني للمقاومة، ومن ثم منتقالً للحديث عن أسانيد ممارسة حق المقاومة المسلحة من 

في المبحث . اح حركات التحررخالل الحديث عن الدفاع الشرعي وتأييد المجتمع الدولي لكف

الثاني ناقش الباحث الخلفية القانونية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وذلك عبر الحديث عن 
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حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعدم شرعية اإلحتالل وحق الشعب الفلسطيني في 

  . مقاومته

ومة في مبحثين، تناول في الفصل الثالث تحدث الباحث عن الخلط بين اإلرهاب والمقا

في األول المحاوالت األمريكية في الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة قبل هجمات 

إستعرض الباحث في المبحث الثاني . م، وبعد هذه الهجمات2001الحادي عشر من أيلول 

فترة الواقعة المحاوالت اإلسرائيلية للخلط بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة، متناوالً إياها في ال

  . م وما بعدها2001أيلول  11ما قبل هجمات 

في الفصل الرابع والختامي ناقش الباحث آثار الخلط على المقاومة الفلسطينية في 

مبحثين أيضاً، فخصص المبحث األول لآلثار المترتبة على منهجية المقاومة في العمل المسلح 

ي دار حول الجدوى فلسطيني الداخلي الذم، وخصص المبحث الثاني للجدل ال1967داخل حدود 

  . يات التفجيرية، أو ما عرف بالقنابل والتفجيرات البشريةلمن العم

توصل الباحث في نهاية األطروحة إلى خالصة إجمالية لخّصت عموم األفكار التي تمت 

دد مناقشتها في الفصول األربعة التي احتوتها األطروحة، وبعدها قام الباحث بالوصول إلى ع

  . من التوصيات التي واكبت االستنتاجات التحليلية لفحوى األطروحة ومكوناتها
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 الفصل األول

  المفهوم العام لإلرهاب 

وذلـك مـن   ، إلرهاب ومحدداتهليحاول الباحث في هذا الفصل توضيح المفاهيم العامة   

يتناول األول منهما مصاعب تعريف اإلرهاب وتحديده، ويتناول الثـاني   :خالل مبحثين أساسيين

   .موضوع تمييز اإلرهاب عن أنواع العنف األخرى

  :مصاعب تعريف اإلرهاب وتحديده :المبحث األول

حاجة إلى استعراض المراحل التي تطور ، هناك الحديث عن هذا الموضوع حتى يمكن  

  :وذلك كما يلي )اريخيةالخلفية الت( بها اإلرهاب السياسي

  ).الخلفية التاريخية(مراحل تطور اإلرهاب السياسي : أوال

  :مرت مراحل تطور اإلرهاب السياسي بعدة مراحل، وهي  

  :الثورة الفرنسية واإلرهاب. أ

ن اإلرهاب كظاهرة كان معروفـا  ثة التي قام بها الباحث تدل على أإن المراجعات الحثي  

رصد الظاهرة اإلرهابية وتعريفاتهـا   يختلف. ية التي عرفها اإلنسانفي معظم المراحل التاريخ

اختالفا كبيرا عن النظرة القانونية والسياسية التي أصبح يتم التعامل فيها مـع  في الماضي البعيد 

عة في المنتظم الـدولي علـى   تحدد ذلك تبعا للتطورات المتساروقد . موضوع في هذا الوقتال

التي فرضتها طبيعة المتغيرات المرتبطـة بالمفـاهيم السياسـية    ، وكةمستوى العالقات المتشاب

التطور اإلنساني في شـتى   تحكملتي والقانونية، والتي كساها التطور بحكم المراحل الزمنية ا

ـ  ةواالقتصادي ةواالجتماعي ةوالفلسفي ةدها الفكريابعأاألنساق العامة للحياة اإلنسانية، في   ةوالثقافي

  .رية التي تخضع لها نواميس الحياة وتفرعاتهايالتغي ْمَزمن الُح ،وغيرها

بات واضحا للباحث ومن خالل معظم المراجع والمصادر التـي قـام بمراجعتهـا، أن       

هذه الثورة التي قام قادتها . الثورة الفرنسية أيامالحديث عن اإلرهاب كظاهرة سياسية قد بدأ من 
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ترسيخ مبادئها، على الـرغم  ية لتثبيت دعائم الثورة وومفكروها باستخدام اإلرهاب كوسيلة أساس

  .في ذات السياق وباسم الثورة وشعب الثورة تَْبِكسي والفظائع التي ارتُمن المآ

إرهاب الدولـة   فَرِدشنت الثورة الفرنسية عهد اإلرهاب بمفهومه الحديث، فمعها ُع"لقد   

: جـاء  1794طني للثورة الفرنسية عـام  المنظم والمدعوم بالقانون، ففي كلمة أمام المؤتمر الو

جـل إنهـا   ستبداد؟ أيقولون إن اإلرهاب هو سبيل الحكومة المستبدة، فهل حكومتنا إذن تشبه اال(

تشبهه مثلما يشبه السيف الذي يلمع في يد بطل الحرية، ذلك السيف الـذي تتسـلح بـه أذيـال     

يبدو لنا أن الثورة الفرنسية قد  ".)1()ة هي استبداد الحرية ضد الطغيانالطغيان، إن حكومة الثور

باسم الشـعب ودفاعـا    ُسماَراستخدمت اإلرهاب باسم الشعب، بل وبررت لجوءها إليه لكونه ُي

فوا بالمتآمرين القسـاة  ِصن ُوبممارسة اإلرهاب ضد م تْفَِلشعبية قد كُ حيث نجد أن لجاناً. عنه

إجراء عادل بـدا للشـعب   الممارسات بأنها مع وصف تلك . بهم حكم الموت ذَِفالمعتقلين الذين نُ

على اآلالف ممن وصفوا بالخونة الذين ) Terreur(الرهبة  ضروريا من أجل السيطرة بوساطة

عـزا  ، ونظرا للممارسات اإلرهابية من قبل الثورة الفرنسـية . )2(يختبئون خلف جدران باريس

 ظهور اإلرهـاب السياسـي   –رة خوا لهذه الظاهأو يكاد يكون الجزء األكبر ممن أرَّ - البعض

بالمعاني السياسية واالجتماعية والسيكولوجية إلى الثورة الفرنسية التي ارتكزت عليه فـي بنـاء   

  . )3(كينونتها السياسية

إن اإلرهاب قد ظهر إلى حيز الوجود إبان الثـورة الفرنسـية   : "بهذا نستطيع القول    

تولوا على السلطة في فرنسـا سياسـة   حين تبنى بعض الثوريين الذين اس) م1789-1799(

 جاء ذلك عندما سـيطر " )4(ت فترة حكمهم باسم عهد اإلرهابفَرِوقد ُع .العنف ضد أعدائهم

، حيـث انـدفع نحـو    ةقوي ٍةعلى الثورة الفرنسية دون معارض )حد قادة الثورةأ( روبسبير

                                                 
 17ع/مجلـة رؤيـة  . الضعفاء إشكالية في تعريفه ال في محاربته إرهاب األقوياء و دفاع: اإلرهاب :راهيمأبراش، إب)  1(

 .59، ص2002السنة الثانية آذار 

 . 34ص. 1983دار الطليعة : بيروت. اإلرهاب السياسي: دونيسأعكرة، )  2(

 . نفس المرجع السابق)  3(

أهدافـه   -اإلرهاب واإلرهاب الـدولي  : هيبات، عباسذال: نقال عن ،www. qudsway. comالموقع االلكتروني،)  4(

  . 1ع مجلة آفاق،. ووسائله وشرعيته
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القضـاء الفرنسـي    بواسطته من سجل فُحذَدكتاتورية فردية أوصلته إلى أن يقترح قانونا ُي

 فُحـذِ كمـا يَ , الشهود الخ, حامونالم, التحقيق المكتوب: المصطلحات التي تأتي على شاكلة

وذلك كله تحت شـعار  . مختلف األحكام من أعراف المحاكم سوى حكمي اإلعدام أو البراءة

ـ الحفاظ على الجمهورية والثورة وترسيخ النزاهة، حتـى أصـبح المُ   األول علـى   َضرَِح

يجب التفرقة بين استبداد الحرية واستبداد  :أما مبرر االستبداد لديه فيظهر في قوله. اباإلره

يجب الحكم  :وقد اشتهر إلى جانبه سان جوست الملقب بعزرائيل المقصلة فكان يقول. الظلم

نه ال يمكن إصالح أ: بل كان يردد ينفع حكمهم عن طريق العدالة، بالحديد والنار على من ال

طريـق  : مة إال على تالل من الجثث، وأما الحكومة فأمامها طريقان ال ثالث لهمـا حالة األ

الفضيلة وطريق اإلرهاب، ولعله من المستحيل االستغناء عن اإلرهاب لفرض احترام الحكمة 

 .)1(والقانون

رنسية والتي جدير باإلشارة إلى أن كل ما سبق قد جاء في البدايات األولى للثورة الف  

ه ْيالذي انتصر به روبسبيير على الجيرونديين المعتدلين وعلى منافَس"اإلرهاب  عرفت بحكم

دانتون وهيبير كل بدوره، ولم ينفذ الدستور الجمهوري أبدا، بل كانت السلطة العليا بيد لجنة 

  .")2(األمن العام ومحكمة الثورة

معناه بهذا نرى أن استخدام اإلرهاب كمصطلح كان قد دخل القاموس السياسي ب  

المتداول في أيامنا هذه منذ البدايات األولى للثورة الفرنسية التي كرست أركانه ومبادئه، بل 

السياسي  وفي الدعوة إليه واستخدامه كأسلوب سياسي لردع الخصوم وتصفية وجودهم

اختلفت اإلحصائيات واألرقام التي رصدت عدد الضحايا من  ،وفي حقيقة األمر. والجسدي

، إال أن )أداة قطع الرؤوس(ن الخصوم السياسيين الذين قضوا تحت المقصلة المدنيين وم

جميعها يتحدث عن عشرات اآلالف من الضحايا الذين حوكموا وقطعت رؤوسهم باسم 

  .الثورة

                                                 
أهدافـه   -اإلرهاب واإلرهاب الدولي : هيبات، عباسذال: ، نقال عن www. qudsway. Comالموقع االلكتروني،)  1(

  .مرجع سبق ذكر، مجلة آفاق. ووسائله وشرعيته

 . 802، ص2001دار الجليل : القاهرة. المحدثة 2ط. مج 4 ز،-الحروف ب :ة الميسرةالموسوعة العربي)  2(
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  :الفوضوية والعدمية واإلرهاب. ب

القرن التاسع عشر مسرحا زمنيا لحركتي الفوضوية والعدمية أو الفوضوية  َلثََّم  

دمية، في الوقت الذي مثلت به بعض الدول األوروبية وروسيا مسرحا جغرافيا لهما من الع

وقد اعتمدت هذه الحركات أسلوب العمل اإلرهابي كوسيلة في . حيث النشاطات واألعمال

الوصول إلى أهدافها السياسية القائمة على نفس القواعد والخلفيات الفكرية المرتكزة على 

توياتها وأشكالها، بل وتخريب كافة المظاهر المنبثقة عنها من رفض السلطة بكافة مس

بمعنى أن  .)1(مؤسسات عامة ومرافق اقتصادية وسياسية وغيرها مما يتبع للسلطة السياسية

تقوم على مناهضة الدولة والسلطة والسعي عن طريق اإلرهاب " الفلسفة الفوضوية العدمية

وأركانها لتحرير الفرد والمجتمع من كل سلطة والعنف إلى تقويض دعائمها وهدم رموزها 

استناداً إلى مقولة أن الناس قادرون على العيش معا في وئام وبدون حاجة إلى  ،وقهر وتسلط

ن الخروج الكامل عن أي ُعْرف هاتين الحركتيفقد رأينا في  ".)2(حكومة تجبرهم على الطاعة

حد من حرية الفرد، وعلى أن يتم محاربة من القوانين التي قد تقيد اإلنسان أو تعمل على ال

  .)3(والذي يرتبط عادة بالسلطة ونفوذها، كل ما يقتضي اإلكراه

كانت اإلستراتيجية الفوضوية العدمية تعتمد على ما عرف بالدعاية عن طريق الفعل    

لذا فقد . وذلك باستخدام اإلرهاب، معتمدين عليها في إنفاذ مبادئهم وتحقيق إستراتيجيتهم

كالديناميت مثال في تنفيذ أعمالهم اإلرهابية بغية  ،عتى أنواع المتفجراتختار الفوضويون أا

تحقيق النسب المرتفعة من آمالهم في مناهضة السلطة وأركانها القائمة على التسلط والقهر، 

ولم تكد تخل أي عاصمة أوروبية من هجماتهم التي تركت ضحاياها في كافة أنحاء 

  . )4(أوروبا

                                                 
 . ، مرجع سبق ذكرهwww. qudsway. comالموقع االلكتروني . اإلرهاب واإلرهاب الدولي: عبد الكريم، مرتضى)  1(

 . 172ص. 1996مكتبة مدبولي . 1ط. اإلرهاب السياسي: حريز، عبد الناصر)  2(

رسـالة  . (العنف بين اإلرهاب الدولي والنضال من اجل التحـرر وتقريـر المصـير   : الشراقة، محمد عادل حمدان)  3(

 . 35ص. 1990 – 1989المملكة المغربية . الرباط. المدرسة الوطنية لإلدارة العمومية). ماجستير غير منشورة

 . 172ص. ، مرجع سبق ذكرههاب السياسياإلر: حريز، عبد الناصر)  4(
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الفوضوية في نفس األصول واألسس الفكرية السياسية التي بنيت مع العدمية  تقيتل  

تميز أنصارها بتحبيذهم اإلرهاب واالغتيال "وقوف ضد الدولة ومؤسساتها، فقد على ال

يفرق  ال ،وفي اإلجمال ".)1(2السياسي، ولذا اعتبروا مسئولين عن اغتيال القيصر اسكندر

، وعليه فإن ن بينهما سواء في التسمية أو المنشأن الحركتيالكثيرون ممن كتبوا عن هاتي

الحديث عن الفوضوية يصب تلقائياً في الحديث عن العدمية والعكس ان  الباحث يرى

صحيح، حيث نجد مثالً أن منظمة عدالة الشعب والتي كانت تعد من أنشط الحركات العدمية 

يقوم "  :اقعها في إستراتيجيتها القائلةالفوضوية في روسيا قد حددت أهدافها اإلرهابية ومو

العمل اإلرهابي على تصفية رجال الحكم األكثر ضررا، وعلى دفاع الحزب ضد 

الجاسوسية، وعلى معاقبة األعمال العنفية والكيفية التي يقوم بها الحكم واإلدارة الحاكمة، إن 

ثابت على إمكانية هدف اإلرهاب هو الحط من مكانة القوة الحكومية وإعطاء البرهان ال

النضال ضد السلطة، ثم إثارة الروح الثورية في الشعب وتقوية إيمانه بانتصار القضية، 

  ". )2(وهدف اإلرهاب أخيرا تشكيل كوادر قادرة ومدربة على النضال

العنف ن الفوضوية والعدمية تدالن داللة كبيرة على فال مناص من القول بأ إذاً  

 فيما يبدو كرد على تميز السلطة بالعنف والتسلط والقسوة آنذاك، ،من تبنوا أفكارهال الواضح

ن يعتمدون أساليب العمل اإلرهابية ن خالل استداللنا على أن الفوضويين العدمييوذلك م

كالحوار مع السلطة أو إسقاطها من خالل  آخر، العنفية دون الحديث عن أي أسلوب

هذه الحركات كانت تشكك في جدوى هذه  يبدو من ذلك أن. األساليب الهادئة والسلمية

  .الوسائل ومدى إيجابيتها، في ظل اإلمعان التسلطي للحكومات أو السلطات الحاكمة

  : الشريعة اإلسالمية واإلرهاب. ت

رتب على ال غرو أن الشريعة اإلسالمية قد تناولت قضية اإلرهاب ومخاطره وما يت  

تناولت الموضوع تحت مسميات ها إلشارة إلى أننه يتحتم علينا اممارسيه من عقوبات، إال أ

                                                 
 . 1617ص. مرجع سبق ذكره. المحدثة 2ط. مج4ك،  -الحروف س: الموسوعة العربية الميسرة)  1(

. مرجع سبق ذكـره . الضعفاء إشكالية في تعريفه ال في محاربته إرهاب األقوياء و دفاع: اإلرهاب :أبراش، إبراهيم)  2(

 .63ص
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برغم عدم قدرتنا  اختلفت عن اإلرهاب في لفظها، إال أنها تتفق وإياه في مضامينها ودالالتها

على القول بأن الشريعة قد وضعت تعريفا محددا لإلرهاب، رغم اإلشارة إليه من حيث 

اإلسالمية قد عالجت هذا الموضوع ن الشريعة يذكر بأ نه من المفيد أنيرى الباحث أ .اللفظ

على تناول كل  الباحث عملجرائم الحرابة وجرائم البغي، وسي عبر نوعين من الجرائم هما

  :منهما على النحو التالي

إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض "قال تعالى  :جرائم الحرابة. 1

ع أيديھم وأرجلھم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لھم فسادا أن يُقَتَّلوا أو يَُصلّبوا أو تقطّ 

وتعني الحرابة إشهار السالح وقطع السبيل  ".)1(خزُي في الدنيا ولھم في اآلخرة عذاُب عظيم

قول وكما ي ،والبعد عن العمران ، أي قوة المغالبةواشترط البعض فيها الشوكة دينة،خارج الم

أي  –عف السلطان ووجدت المغالبة في المصر نه إذا ضإ( –رضي اهللا عنه  –الشافعي 

ن القول بأ حين ذهب اإلمام أبو حنيفة إلىفي ). كانت حرابة –لسلطان اإلقليم الخاضع ل

ن الحرابة تعني الخروج المسلح على فإ بتعبير آخر .)2(ال تكون إال خارج المصر الحرابة

ريق وترويع السالكين طع الطالمارة ألخذ المال على سبيل المغالبة وعلى وجه يؤدي إلى ق

وقد تكون في داخل المصر أو  ،طة فرد واحد أو مجموعة من األفراداسله، وذلك بو

  . )3(خارجه

تدل على أن  ،ن تعدد اآلراء واالجتهادات والتعريفات التي تناولت مفهوم الحرابةبهذا فإ

تستخدمها في ومهما كانت األدوات التي  ،قيام أي شخص أو جماعة مهما كبرت أو صغرت

ترويع أو تخويف اآلمنين المطمئنين على حياتهم وأموالهم، بغية القتل والسلب والنهب داخل 

إنما يعتبر حرابةً وتعدياً على  التجمعات السكانية أو خارجها على الطرق والمسالك العامة،

طو هي جريمة جنائية تماثل جرائم الس" بذلك نرى أن الحرابة. أمن المواطنين وراحتهم

                                                 
 . 33سورة المائدة، اية)  1(

. 5ط. 2ج. بداية المجتهد ونهاية المقتصـد : القرطبي، اإلمام أبي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد)  2(

 . 455، ص1981مكتبة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة

 . 157، ص1963معهد الدراسات العربية : القاهرة. فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي: أبو زهرة، محمد)  3(
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هنا ال  ".)1(واإلكراه والسرقات وغيرها من الجرائم التي ترتكبها العصابات اإلجرامية العادية

يمكن القول بأن الباحث قد تحدث أو توصل إلى تعريف محدد خصته الشريعة اإلسالمية 

حول األعمال التي قد تعد من هذا القبيل دون حصرها،  اًباإلرهاب، وإنما هناك استنتاجا أولي

أنها توحي لغةً " فيها يقول الدكتور صبحي الصالح كان أبرزها البغي والحرابة، حيث وإن

أيضا في االصطالح الفقهي عند إفساد  ْحَملْبالمخالفة والمضادة ومدلولها اللغوي، وهذا ُي

األمن وتعطيله باإلرهاب، ومضادة النظام والخروج عليه بقوة السالح لقطع الطريق وإخافة 

  ". )2(ساد في األرضاآلمنين والف

مت كل األفعال ن الشريعة اإلسالمية قد أدانت َوَجرَّقدم، يفيد بأن خالصة ما تَفإ إذن  

من خالل قطع الطريق عليهم في  ،المعتمدة على القوة إلحداث الفزع والخوف لدى الناس

 ،ضبهدف سرقة المال أو بهدف اإلفساد في األر ،أسفارهم أو في أماكن استقرارهم وسكنهم

حددت الشريعة اإلسالمية لذلك عقوبة شديدة تم  .غير ذلك سواء بقتل أو تدمير أو تخريب أو

، وذلك لما يحمله المعنى المستقى من المضادة )33(تناولها في سورة المائدة، اآلية 

والمخالفة لحكم الُمشرعِ ومقاصده في خلقه، وبذلك يمكن أن تتطابق حاالت الحرابة مع 

ن الباحث يصل على ذلك، فإ. رعب نظراً لما يحدثه كالهما من خوٍف أو حاالت اإلرهاب

قد  ة على الرغم من تعددها ومطاطيتها،مه القانونياهيأن اإلرهاب في مف :إلى نتيجة مفادها

يلتقي مع الحرابة في مفهومها الشرعي، في الوقت الذي تتطابق بينهما العديد من األعمال 

ِة واإلرهاب، مع مالحظة أن الحرابة ال تشمل كلٍ من الحراب التي من الممكن إطالقها على

  .  المسائل السياسية

                                                 
مرجـع سـبق   . العنف بين اإلرهاب الدولي والنضال من اجل التحرر وتقرير المصير: الشراقة، محمد عادل حمدان)  1(

 . 40ص. ذكره

، 1986وثيقة مقدمة ألكاديمية المملكة المغربية في دورتها األولى لعام . القرصنة والقانون االممي: الصالح، صبحي)  2(

 . 1986بريل أ 30-28: الرباط
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  :جرائم البغي. 2

أهل البغي " لجرائم ومرتكبيها، حيث قالوا إنخرج فقهاء اإلسالم بأكثر من تعريف لهذه ا  

م، أو بتأويل سائغ معقول كأن يظنوا كفر اإلما هم الجماعة ذات الشوكة والقوة تخرج عن اإلمام

 اًن البغي مرتبط ارتباطوالحقيقة بأ". )1(حيفه وظلمه، فيتعصبوا ويرفضوا طاعته ويخرجوا عنه

نه يتم التعاطي مع البغاة على أنهم يمارسون الوسائل نظام السياسي للدولة، وبالتالي فإبال وثيقاً

له من منصبه ، ومحاولة عز)رئيس الدولة( العنفية، ويستخدمون أساليب القوة لمناكفة اإلمام

هذا األمر بخصوصيته إنما يعتبر المميز . ه به ووجود من هم أحق منه بذلكالدعاء عدم أحقيت

حيث نرى أن ما يميز جريمة البغي عن جرائم  ،األساسي لجريمة البغي عن جريمة الحرابة

إلى بلوغ قيامهم بأعمالهم الباغية في السعي وجود الحجة السياسية لدى البغاة أثناء الحرابة هو 

 - وجريمة البغي هذه"كان النظام السياسي أو بأحدها، رتي عادة ما تتصل مباشرة بأأهدافهم ال

قرب ما تكون إلى اإلرهاب في مفهومه الحديث حيث هي أ -ذلك وكما سبقت اإلشارة إلى

يقارب البعض بين المغزى والهدف السياسي للعمليات اإلرهابية وبين التأويل الذي يقول به 

  ". )2(غاةالب

 أصلهما الشرعي واالصطالحي قد حويا إن الحرابة والبغي في :وليقتضي هنا الق  

أن الحرابة عبارة عن  في تفريق بيِّن واضح وهو المعنى الحديث لإلرهاب وأدواته، اللهم إال

البغي  إرهاب يستهدف عامة الشعب وأفراده، مستهدفا أمالكهم الخاصة وأمنهم الشخصي، وأما

حد أركان النظام أ هاب موجه إلى السلطة العامة في الدولة، وخصوصا رئيس الدولة أونه إرفإ

غات سياسية على مسوِّ السياسي فيها، بهدف زعزعة األمن العام وتهديد النظام بسلطاته بناءاً

يضاف إلى ذلك أن جرائم الحرابة قد . ذات مبررات مقنعة للجماعات التي تقوم بجرائم البغي

مين، إال أن جرائم البغي في العادة ما تقوم بها غير منظَّ فراد أو جماعات، منظَّمين أوم بها أيقو

  . مة تعلن عن قائد لها أو زعيمجماعات منظَّ

                                                 
 . 486ص. 1406دار الكتب السلفية : القاهرة. 8ط. منهاج المسلم: الجزائري، أبو بكر) 1(

 .217ص .مرجع سبق ذكره. اإلرهاب السياسي: حريز، عبد الناصر) 2(
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  :السياسي محاوالت تعريف اإلرهاب: ثانيا

 :تعريف المجتمع الدولي لإلرهاب - أ

في سبيل الوصول ذل أخرى تُب كبيرة كثيرة، ومساعٍ إن هناك جهوداً :من المناسب القول  

قد باءت بالفشل حتى اآلن لكن كافة الجهود الدولية . لمصطلح اإلرهاب إلى تعريف دولي موحد

من مثبطات سياسية وعقبات إجرائية وضعتها بعض الدول غير المعنية بتعريف  تواجهه لما

قابال  اإلرهاب ووضعه في حدود بارزة المعالم، وفي إطار دوائر قانونية تجعل منه مصطلحا

للقياس عليه وجعله مفهوما واضحا ال لبس فيه، وال اختالط في حيثياته مع غيره من األعمال 

هنا لجأت بعض الدول إلى . والنشاطات المشروعة التي ال خالف على شرعيتها القانونية

تعريف اإلرهاب حسب مقاييسها الخاصة، واستنادا إلى مصالحها المختلفة، فأصبح تعريف هذه 

الكتلتين الشرقية (ة يتناقض مع تلك، وأضحى توصيف تلك الكتلة ال يتفق مع نقيضتها الدول

، وأمسى تحديد ذلك الحلف لإلرهاب متعارضا مع غيره من األحالف، وبات )والغربية مثال

المجتمع الدولي بذلك بوقا متعدد األصوات، وجبهة دولية تاهت فيها القواعد القانونية والسياسية، 

دة والمنسجمة للوصول إلى تعريف جامع االعتبارات اإلنسانية الموحَّ الكثير منا وسقطت منه

  .مانع ال خالف فيه، وال خلل في توجهاته

ة لتعريف َصدخلت كل دولة أو مجموعة من الدول في مشاريع خاصة أو مخصَّ  

إلرهاب ا تعريف وال تخضع للمناقشة، وبذلك سقط حسب مقاييسها التي ال تقبل النقضاإلرهاب 

نه ممارسة فما عدته هذه الدولة على أ. لوضوح والرؤى الذاتيةفي شرك الضبابية وعدم ا

، وما أعلن عنه هذا إرهابية، حسبته عدوتها ممارسة أخالقية مشروعة ال عالقة لها باإلرهاب

وهكذا دخل العالم كله في . ه تلك المنظمة بحق الدفاع الشرعيتْنه إرهاب، خصَّالنظام على أ

  .وامة ليس لها فيما عرفنا أي قرارد

جد غنى عنه في الباحث إلى اإلقتباس الحرفي الذي لم يلجأ ما تقدم للتدليل على   

الوصول إلى توضيح الفكرة الدالة على التباين الواضح في وجهات النظر التي سيقت وال تزال 

يتحدث عن أهم ستكون البداية من حيث بدأ نعوم تشو مسكي الذي . حيال تعريف اإلرهاب
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فإذا تأملت، مثال، " :الدول في النظام العالمي اآلن، وهي الواليات المتحدة األمريكية، حيث يقول

عام التي قامت بها حكومة ريغان في أوائل  )اإلرهاب الدولي(في حملة العالقات العامة حول 

نا ساذجا على أن ن النص األساسي، كان كتابا بقلم كلير ستيرلنغ وهو كتاب طرح برهافإ 1981

زعزعة المجتمع الديمقراطي (وترمي إلى  )يوحي بها السوفيات(اإلرهاب الدولي وسيلة 

، والبرهان يتمثل في أن العمليات اإلرهابية الكبيرة تقتصر على الدول الديمقراطية )الغربي

   ".)1( )موجهة ضد االتحاد السوفيتي أو أي من أتباعه أو الدول الوكيلة له(الغربية، وليست 

إن الهدف من البدء في هذه المقدمة على لسان الكاتب نعوم تشو مسكي كان من باب   

نه يتم تصدير أ تحاول اإلشارة دوما إلى ،التذكير على أن الدول وخصوصا الكبيرة منها

اإلرهاب من خالل الدول المعادية لها، وذلك بصدد وصف كافة األعمال التي تقوم بها أي دولة 

ونفوذ تلك الدول بوصف اإلرهاب، حتى لو كان من قبل الحركات والشعوب التي ضد هيمنة 

جد فإن الباحث يبالعودة إلى تلك الخلفية وتلك الجذور . لتقرير المصير وتحرير األوطان تسعى

نه على أ ف اإلرهابعلى سبيل المثال يعرِّ F.B.Iأن مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي 

وني للقوة والعنف ضد البشر أو ممتلكاتهم، بغرض إجبار الحكومة أو االستخدام غير القان"

على الرغم من أهمية هذا المكتب  ".)2(المجتمع على تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية معينة

نه لم يكن في حقيقته أ إال ،ودوره الحيوي في صناعة وصياغة أبجديات األمن القومي األمريكي

اإلرهاب الذي تجتهد الواليات المتحدة لتفصيله على مقاسها الخاص  ف الوحيد لمفهومهو المعرِّ

ن التعريف األمريكي لإلرهاب حسب ، ولذا فإبمصالحها في داخل الواليات المتحدة أو خارجها

العنف المتعمد والذي " هو 2001 نيسانتقرير وزارة الخارجية األمريكية والذي صدر في 

ضد أطراف غير محاربة بواسطة جماعات شبه قومية أو  تحركه دوافع سياسية ويجري ارتكابه

أن ن برغم وحدانية المصدر، إال على الرغم من اختالف هذين التعريفي ".)3(عمالء سريين

                                                 
محمـود  : ، ترجمـة 1991المؤسسة العربية للدراسات والنشـر : بيروت. 1ط. ،قراصنة وأباطرة: شومسكي، ناعوم) 1(

 . 10ص. برهوم

تقاطع األهـداف مـع نظريـة    / اتساع المساحات الرمادية في العالقات الدولية، الحرب ضد اإلرهاب : ، سليمقاللة) 2(

  .18/1/2002 الموقع االلكتنروني  .صحيفة البيان االماراتية. السيادة
 www. albayan. co. ae/albayan/2002/01/sya/40. htm 
الموقع . صحيفة البيان االماراتية. ين باتجاهات النظام السياسي العالميمستقبل اإلرهاب السياسي ره :وقيع اهللا، محمد) 3(

 www. albayan. co. albayan/1998/08/21/sya/13. htm. 21/8/1998. االلكتروني
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فعلى سبيل المثال  .أن هناك تعريفات أمريكية أخرى لإلرهاب تختلف عما سبق الباحث قد وجد

 نهعلى أ قد عملت على تعريف اإلرهاب C.I.Aنجد أن وكالة المخابرات المركزية األمريكية 

العمل العنفي الذي يرتكبه أجنبي في دولة ما أو العمل العنفي الموجه ضد شخص أجنبي في بلد "

وبذلك يخرج هذا التعريف من إطار األعمال العنيفة التي يرتكبها مواطنو دولة ما في  ،المجرم

  ". )1(الدولة نفسها

ات األمريكية المتعلقة باإلرهاب قد تدخلنا في متاهة كبيرة ن متابعة التعريفمن الجلي بأ  

نظرا لالعتبارات األمريكية الخاصة التي تعطي  ،ال نقوى على النفاذ إليها بكافة تفاصيلها

تخص  التيمصالح بالالمعاني المختلفة والمتعارضة مع نفسها، وتحديدا عندما يتعلق األمر 

لى الحقيقة الدامغة التي تقف خلف التفاتنا إن إ. أنحاء العالم الواليات المتحدة أو أي حليف لها في

هذه التناقضات إنما يقودنا إلى أن الواليات المتحدة وغيرها من الدول تتعمد أن تقيس األمور 

إن : القول يبل ومن المجد. بمقاييسها الخاصة وما يحال إليها من تفسيرات الحقة لهذه المقاييس

تمحور حوله تعريف اإلرهاب إنما يخضع خضوعا كامال لموازين الخالف األساسي الذي ي

نه أن يخرج عن النص المحكوم من شأ القوى التي تحكم سيطرتها وتبسط نفوذها على كل ما

بإرادة الدول الكبيرة وأدواتها المنتشرة في شتى أنحاء العالم، ففي ذات السياق لم يجد الباحث 

آنفا، حيث اعتمدت المجلة العسكرية األمريكية ذات  دورغرابة من تعريف مغاير تماما لما 

األهمية الخاصة في الواليات المتحدة مفهوما جديدا لإلرهاب في عددها الصادر في تشرين 

ن اإلرهاب إنما هو عبارة عن االستخدام غير القانوني للقوة أو إ :قالت ، حين1984 األول عام

األفراد أو الممتلكات مع نية إكراه الحكومات أو ورية ضد التهديد بهما من منظمة ث العنف أو

  . معينةالمجتمعات لتحقيق أغراض 

إذن تعددت السياقات التي حملت االختالف الواضح في التعريف األمريكي لمفهوم   

. اإلرهاب، وتعددت كذلك األنساق الدولية األخرى في الوصول إلى تعريف موحد لهذا المفهوم

 من تعريفات أخرى أوردتها الباحث سوقهختالفات من خالل ما سيهذه اال وال ضير في إبراز

                                                 
أهدافـه   -اإلرهاب واإلرهاب الـدولي   :الذهيبات، عباس: نقال عن ،www. qudsway. com الموقع االلكتروني،) 1(

 . مرجع سبق ذكره .ووسائله وشرعيته



 18

هو العمل الذي يؤدي " نهعلى أ فاالتحاد األوروبي مثال يعرف اإلرهاب. دول وتجمعات مختلفة

إلى ترويع المواطنين بشكل خطير، أو يسعى إلى زعزعة استقرار أو تقويض المؤسسات 

 ".)1(االجتماعية إلحدى الدول أو المنظمات الدوليةالسياسية أو الدستورية أو االقتصادية أو 

ن االتفاقية العربية لمالحقة المجرمين ومكافحة اإلرهاب التي تم التوصل لى هذا المنوال فإوع

عمل فردي أو جماعي يستهدف إلقاء الرعب "نه على أ فت اإلرهابقد عرَّ 1993إليها في عام 

  ". )2(والفزع واإلخالل بالنظام العام 

بدو أن القائمة ستطول وتطول في حالة ما إذا أردنا أن نالحق كافة التعريفات المتعلقة ي  

باإلرهاب، أو لنقل أن تفنيد مختلف التعريفات وتلك األسباب التي تقف وراء ذلك، إنما يحتاج 

هذه األطروحة، وهذا ما يسوغ لنا  ضمنلى بحث مستقل لسنا بصدد الغوص في أعماقه إ

الدوافع المصلحية المرتبطة بكل نظام أو دولة أو تجمع إقليمي هو الفاعل الخلوص إلى أن 

  .الرئيسي في عدم اتفاق المجتمع الدولي على خطوط عامة واضحة المعالم لتعريف اإلرهاب

ة اإلرهاب بينما تستثنى َمِسأو دول بِ فليس من الغريب أن توسم مجموعات أو منظمات  

لصق صفة اإلرهاب بجماعة أو منظمة فتتحول ما بين ليلة أخرى، وليس من الغريب أيضا أن ت

األفغانية مجموعات الحركات وال. ظمة أو جماعة مشروعة والعكس صحيحلى منإوضحاها 

، أضحت منذ طوال الثمانينيات التي صنع منها اإلعالم األمريكي حركات تحرر وطنيالجهادية 

ة النظر األمريكية التي ربطت بها أعماال سنوات قليلة مصدرا ومنبعا لإلرهاب العالمي من وجه

وما مثال المؤتمر الوطني اإلفريقي ، إرهابية خطرة عبر العالم كتفجيرات نيروبي ودار السالم

بية حسب المقياس األمريكي إلى فمن حركة إرها .على ذلك كبر إشارةأ بقيادة نلسون مانديال إال

                                                 
. اإلرهاب مفاهيم متعـددة وتعريـف غائـب    –الملف السياسي، حقائق وأرقام : مركز المعلومات للدراسات والبحوث) 1(

 www. albayan. co. ae/albayan/2002/01/18/sya/50. htm. الموقـع االلكترونـي   صحيفة البيان االماراتيـة، 

18/1/2002 . 

   www. albayan. co. ae/albayan/2002/01/18/sya/50. htmلموقع االلكتروني، ،اصحيفة البيان االماراتية) 2(

 . 20/4/1998. أول اتفاقية قومية لمكافحة اإلرهاب وتسليم المالحقين: وزراء الداخلية والعدل العرب يجتمعون األربعاء(
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واألكثر استهجانا . مت بتحرير البالدعتراف بها كحركة تحرير وحزب حاكم بعد أن قااإل

  .)1(قل من عاميتم كل ذلك في أ وإمعانا في الغرابة هو أن

إذن لم يصل المجتمع الدولي إلى تعريف محدد وواضح لإلرهاب، بل إن الخالف كان   

لة المصلحية واأليديولوجية المحكومة باألبعاد واآلفاق ستشريا حول هذه النقطة تبعا للمسأم

واألمنية التي تخص كل دولة من الدول، وخصوصا الواليات المتحدة األمريكية التي  السياسية

تباينت تعريفاتها لمصطلح اإلرهاب بين أكثر من رأي وأكثر من اجتهاد حتى داخل المؤسسات 

تلف فقهاء مع إشارتنا إلى الخالف الحاد بين مخ. واألجهزة الرسمية التي استعرضنا بعضا منها

  .لها كل واحد منهملة التعريف تبعا للدولة أو النظام أو المصلحة التي مثَّلي حول مسأالقانون الدو

 :تعريف بعض المنظمات العالمية واإلقليمية لإلرهاب -ت

  :عصبة األمم وتعريف اإلرهاب -1

 ظهر للباحث من خالل مراجعاته أن بداية الحديث عن الجهود الدولية الخاصة  

من محاوالت عصبة األمم في  ليمية المتعلقة بتعريف اإلرهاب قد بدأبالمنظمات العالمية واإلق

ذلك، وعلى الرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي تفصلنا عن البدء بهذه الجهود، والتي يمكن 

نه كان من الضروري التطرق واإلشارة إلى هذا أنها متواضعة إلى حد كبير، إال أ القول فيها

فعصبة األمم المتحدة التي . ا بانطالق الجهود الدولية في هذا اإلطارالجهد لكونه يعتبر إيذان

سكندر األول ملك يوغسالفيا، ولويس بارثون ا السياق كردة فعل على اغتيال اإلاجتهدت في هذ

تفاق الدولي األول اإل"فت عصبة األمم ومن خالل عرَّ. رئيس مجلس الدولة الفرنسي في مرسيليا

األفعال اإلجرامية (أعمال اإلرهاب على أنها  1937تشرين الثاني 16خ المعقود في جنيف بتاري

نها بحكم طبيعتها أو هدفها إثارة الرعب في نفوس ضد دولة من الدول والتي من شأالموجهة 

نه من غير وقد بدا أ". )2( )شخصيات معينة أو جماعات من األشخاص أو في نفوس العامة

بصورة رئيسية بحماية رؤساء الدول وغيرهم من  المفاجئ أن هذا التعريف كان معنيا
                                                 

 www. planet. edu/~alaslah/us/writings/terorism. htm: الموقع االلكتروني. اإلرهاب :حبش، لورد) 1(

ــال) 2( ــان، ميش ــدولي: لي ــانون ال ــة والق ــاب والمقاوم ــي. اإلره ــع االلكترون  .www. moqawama: الموق
org/arabic/rt_resis/doc2002/qanoun. htm 
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عوا في حدود ال ِضالشخصيات الهامة، حيث أن القائمين على مشروع التعريف هذا كانوا قد ُو

يد لهم في الخروج عنها، وذلك للمساهمة في الحد من تنفيذ أي اعتداء إرهابي على حرية وحياة 

نه يهدف إلى أ الذي أوردته عصبة األمم يتضح من التعريف .)1(الشخصيات األجنبية العامة

مهاجمة األعمال اإلرهابية التي يدخل في حيزها عنصرا دوليا فقط، حيث أن معظم النصوص 

الواردة في معظم مكونات االتفاق الذي تضمن هذا التعريف انصب على إيضاح ذلك 

  ).العنصر الدولي(العنصر

  :األمم المتحدة وتعريف اإلرهاب. 2

نه ال يوجد أي اتفاق على تعريف يشير إلى أبه الباحث في األجزاء السابقة  إن ما تقدم  

اإلرهاب، وقد جاء هذا كنتيجة فعلية لمواقف الواليات المتحدة األمريكية المعارضة بشدة لوضع 

ن األمم المتحدة وعبر العديد من اللجان وبرغم ذلك، فإ. انوني واضح لإلرهابتعريف ق

دة لإلرهاب، ولكن دون االستجابة ى تحديد التعريفات الواضحة والمحدَّالمتفرعة عنها عكفت عل

الفعلية من قبل الدول الكبيرة وعلى رأسها الواليات المتحدة وإسرائيل، واللتان لم يرق لهما 

فمن الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة، في أيلول . تعريفات األمم المتحدة

ب الذي يقصد منه نشر الرعب أو وفدا أدانت في معظمها اإلرها 128ركة وبمشا 1972عام 

من هنا  .أو غير ذلك من العمليات التي تضر بالحياة اإلنسانية بتزاز أو الكسب غير المشروعاإل

أشكال العنف التي تعرض األرواح البشرية (نه على أبدأت األمم المتحدة بتعريف اإلرهاب 

، مع الدعوة إلى دراسة )ض الحريات األساسية للخطرها أو تعرِّالبريئة للخطر أو تودي ب

األسباب التي تقف خلف اإلرهاب وأشكاله العنيفة التي تعود إلى الفقر والبؤس واإلحباط واليأس 

وعليه فقد تبنت الجمعية العامة مشروع . البشرية نفوسالمثبط لآلمال والمؤدي إلى إزهاق ال

 َدِمتُ، واْع35دولة مقابل  76آسيوية والذي صوت لصالحه ألفرو ن الدول االقرار الذي قدم م

مع لفت النظر إلى الدور العربي البارز في  .)2(18/8/1972بتاريخ  )3034(القرار تحت رقم 

ورد أهم الفقرات التي احتوى التي قام عليها هذا القرار، فإن الباحث ياقتراح وتثبيت األسس 

                                                 
 . 27ص. 1991دار العلم للماليين : ، بيروت1ط. اإلرهاب الدولي: شكري، محمد عزيز) 1(

 . مرجع سبق ذكره: الذهيبات، عباس: ، نقال عنwww. qudsway. comالموقع االلكتروني، ) 2(
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في دائرة التعريف،  خاللها بعض الحدود الواضحة للدخول عليها القرار، والتي يستشف من

ن الجمعية العامة إذ تشعر بقلق عميق من أعمال اإلرهاب الدولي المتكرر أ(على حيث نص 

بصورة متزايدة، والتي تذهب ضحيتها أرواح بشرية بريئة، وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي في 

جل إيجاد حلول عادلة دراسة أسبابها األساسية من أوفي  استنباط إجراءات فعالة لمنع وقوعها،

ر بإعالن مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية وسلمية بأسرع ما يمكن، وإذ تذكِّ

  :مم المتحدةوالتعاون بين الدول وفقا لميثاق األ

تعرب عن قلقها من تزايد أعمال العنف التي تهدد وتقضي على أرواح بشرية بريئة أو  - 

  .رض للخطر الحريات األساسيةتع

تحث الدول على تكريس عنايتها الفورية إليجاد حلول عادلة سلمية لألسباب األساسية  - 

 .التي تؤدي إلى أعمال العنف

تدين استمرار أعمال القمع واإلرهاب التي تقدم عليها األنظمة اإلرهابية والعنصرية في  - 

تقالل وغيرهما من حقوق اإلنسان وحرياته إنكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير واالس

ن القرار قد تناول التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وال ينسينا هذا بأ .)1(األساسية

ستعمار والسيطرة األجنبية، والذي ها، وشرعية كفاحها ونضالها ضد اإلوالسعي لنيل استقالل

تقتضي . ولوازمه وحيثياته العلمية سنعيد الحديث عنه في فصول قادمة حسب مقتضيات البحث

هو الذي ساهم  )كورت فالدهايم(طبيعة الحال أن نشير إلى أن األمين العام لألمم المتحدة آنذاك 

 ،عتراضات األمريكية وبعض الدول الغربيةلقرار بشكل كبير على الرغم من اإلذلك اإصدار ب

األساسية التي تقف وراء ممارسته، النظر إلى األسباب والدوافع إدانة اإلرهاب بلكونه طلب 

نه لم يقصد المساس بالمبادئ التي أعلنتها الجمعية العامة فيما يتعلق فالدهايم حينها أ حيث أوضح

 . )2(ة الطامحة إلى االستقالل والتحررَرَمْعتَْسبالشعوب الُم

                                                 
. مجلـة المسـتقبل العربـي   . في اإلطار الدولي لحـق تقريـر المصـير   " اإلرهاب"و " المقاومة: "عماد، عبد الغني) 1(

 . 30ص. 2002يناير /، كانون الثاني24السنة /275ع

مرجـع سـبق   . النضال من اجل التحرر وتقرير المصيرالعنف بين اإلرهاب الدولي و: الشراقة، محمد عادل حمدان) 2(

 . 23ص. ذكره
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ثالث لجان عنها  انبثقأدى اعتماد هذا القرار من قبل األمم المتحدة إلى تشكيل لجنة خاصة 

ت الثانية بدراسة األسباب الكامنة وراء فَلِّختصت األولى بتعريف اإلرهاب الدولي، وكُية، إفرع

ازمة لمنع ومكافحة اإلرهاب إلى الثالثة ببحث التدابير اللَّ َدِمانتشار ظاهرة اإلرهاب الدولي، وُع

باستثناء تقرير  لكل منها فاق على المهام المسندةلم تستطع هذه اللجان التوصل إلى ات. الدولي

جل القضاء على المشاكل المتعلقة التعاون من أ اللجنة الخاصة باقتراح تدابير عملية في إطار

  .)1(باإلرهاب الدولي

تكرس الخالف في أعمال اللجنة األولى التي كلفت بتعريف اإلرهاب الدولي، حيث   

الواليات المتحدة األمريكية ودول  والذي شملاألول  طالبانقسمت الدول في ذلك إلى فريقين، 

نه مجموعة من األعمال الوحشية البغيضة التي تدينها وبا الغربية بتعريف اإلرهاب على أأور

جميع الدول أيا كانت مشاعرها تجاه القضية التي يناصرها مرتكبو هذه األعمال، وبذلك أسقطت 

عوب، وعلى رأسها الحق في هذه الدول الباعث السياسي الذي يخدم القضايا العادلة للش

دول العالم الثالث ودول المجموعة وأبدى الفريق الثاني الذي شمل . االستقالل وتقرير المصير

 يشمل النضال من أجل التحرر عدم قبول تعريف عام لإلرهاب علىا إصراراالشتراكية آنذاك 

رات األمم المتحدة التي على قرا المحتلة، وذلك بناًء وأعمال المقاومة ضد العدوان في األراضي

أن يتم تلك المجموعة طالبت في ذات الوقت . مرارا وتكرارا هذه األعمال أكدت على شرعية

خطر أنواع اإلرهاب لكونه يشكل أساس التهديد للسلم واألمن اعتبار إرهاب الدولة أشد وأ

ا األفراد ن خطورة ذلك تفوق وتتعدى خطورة األعمال التي يقوم به، وبالتالي فإالدوليين

  .والجماعات اإلرهابية

فقد شهد تطورا مهما على صعيد األمم المتحدة التي عملت على تعريف  1974أما العام   

شد صور على أنه أشد خطرا من اإلرهاب، أو أنه أجمع فقهاء القانون الدولي الذي أالعدوان، و

جانب دولة ضد سالمة  استخدام القوة المسلحة من"نه رهاب بشاعة من خالل تعريفه على أاإل

                                                 
علـوم الشـريعة   / مجلة دراسـات . دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون-مفهوم اإلرهاب: الطعيمات، هاني سليمان) 1(

 . 435، ص2003 /30مج /2ع/ الجامعة األردنية والقانون،
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ووحدة األراضي اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى، أو بأي طريقة ال تتمشى مع 

   ".)1(حدة، كما هو محدد في هذا التعريفميثاق األمم المت

أصدرته الجمعية العامة  ارات التي كان لها وقع هام في مسألة اإلرهاب، هو مامن القر  

تطلب فيه من اللجنة المختصة باإلرهاب الدولي أن تعمل أوال على دراسة  والذي ،لألمم المتحدة

يرى  .األسباب الحقيقية واألساسية لإلرهاب، ومن ثم الخروج بالتوصيات المالئمة لمعالجته

الباحث أن هناك تطورا خاصا في الرؤية التي تبنتها الجمعية العامة لالمم المتحدة في هذا 

في األسباب والدوافع التي تقف خلف تنامي اإلرهاب وانتشاره،  القرار، من حيث التدقيق

 1979أما العام  .وبالتالي الحديث عن التشخيص ومن ثم المعالجة المبنية على االسس الواضحة

 1977توكوالت اتفاقية جنيف لعام إلى بروصدار قرار يدين أعمال اإلرهاب، ويشير إشهد  فقد

الوطني الحماية التي تنص عليها قواعد القانون الدولي  إلى منح حركات التحرر تهدفالتي 

، أي تطبيق قواعد النزاعات المسلحة الدولية على مقاتلي حركات )قوانين الحرب(اإلنساني 

التحرير الوطني وخصوصا ما يتعلق منها بمعاملة أسرى الحرب، كما سيتناول الباحث في 

  . )2(الفصول الالحقة

ؤهلنا الستعراض ما وصلت إليه لجنة اإلرهاب الدولي التابعة ي 1980وصولنا إلى العام   

لألمم المتحدة حول مشروع اتفاقية موحدة تخص اإلجراءات القانونية لمجابهة اإلرهاب الدولي، 

إن اإلرهاب الدولي يعد عمال من أعمال : بقولها حيث عبرت هذه اللجنة عن خصائص اإلرهاب

من فرد سواء كان يعمل بمفرده أم باالشتراك مع أفراد  العنف الخطيرة أو التهديد به، يصدر

آخرين، ويوجه ضد األشخاص أو األفراد أو األمكنة، أو وسائل النقل والمواصالت، أو ضد 

أفراد من الجمهور العام، بقصد تهديد هؤالء األشخاص أو التسبب في جرحهم أو موتهم أو 

في إلحاق الخسارة أو الضرر أو األذى بهذه  تعطيل فعاليات هذه المنظمات الدولية، أو التسبب

األمكنة أو الممتلكات، أو بالعبث بوسائل النقل والمواصالت، بهدف تقويض عالقات الصداقة 
                                                 

بحث مقدم . فاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير واإلرهاب الدوليالفوارق القانونية بين الك: رفعت، احمد محمد) 1(

. ب(، منشور في كتاب أبحاث المؤتمر، الجزء الثـاني  1987 ) الكويت(مؤتمر اتحاد المحامين العرب السادس عشر: إلى

 . 538-536ص) ت

 . 143، ص1986أكتوبر / السنة الثالثة . 25ع: مجلة الوحدة) 2(
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بين الدول أو بين مواطني الدول المختلفة، أو ابتزاز تنازالت من الدول، كما أن التآمر على 

أو التحريض العام على ارتكاب الجرائم، ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو االشتراك في ارتكاب 

  .)1(يشكل جريمة اإلرهاب الدولي

حتى ال نقع في كثير من التعقيدات، فقد وجب على الباحث أن يشير إلى أن كافة  

األحكام والقرارات التي دعمتها األمم المتحدة وعبر لجانها المختلفة واتفاقياتها المتعددة، على 

واضح ومحدد لمفهوم اإلرهاب إال من خالل ما تم الحديث عنه لم تصل إلى تعريف  ،كثرتها

ن يكون مرجعية معيارية في القياس صلح ألكأعمال إرهابية، دون التطرق إلى مفهوم شامل ي

لمجابهة مفترضة  مضافا إلى ذلك ما تم تناوله من خطوات عملية. عليه أو على محدداته

بهذا الخصوص في السنوات الخمس األخيرة برز القرارات الصادرة وقد كان من أ. اإلرهاب

ات الحادي هجم، أي عقب 2001أيلول  28بتاريخ  )1373(هو قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ذلك القرار الذي تضمن إلزام الدول باتخاذ التدابير الالزمة لمنع تمويل  .عشر من أيلول

استخدامها في األنشطة اإلرهابية، العمليات اإلرهابية ومنع جمع األموال والتبرعات الهادفة إلى 

حتى لو كانت تحت ستار األعمال واألنشطة اإلنسانية، مع التضييق على الضالعين باإلرهاب 

أننا أمام صيغة أمريكية ضاغطة باتجاه  يتضحو. وعدم منحهم المالذ اآلمن كما وصف القرار

المتحدة كانت هي أكثر تحديد المفهوم الضمني لمصطلح اإلرهاب، على اعتبار أن الواليات 

  .رهابباإلالدول التي شددت على وصف أي نوع من أنواع العنف 

إن الباحث إذ يؤكد من خالل ما استعرض من قرارات صادرة، ومؤتمرات منعقدة،   

ولجان قائمة وتابعة لألمم المتحدة، وبرغم الحديث المطول عن اإلرهاب والوصف الدقيق 

ن أيا من ذلك لم فإ فاق التعاون المطلوبة من كل دولة على حدة،والعددي لألنشطة اإلرهابية، وآ

  . يستطع القطع بتعريف موحد وشامل لإلرهاب على اختالف أنواعه ودوافعه وأسبابه

                                                 
 (1) 1Report of the meeting of “ Ad Hoc “ group of experts on international co-operation for the 
prevention and control of the various manifestation of crime including terrorism, Siracusa, Italy, 

20-24 January, 1988 . 
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لكن من الضروري اإلشارة بوضوح كبير إلى أن عدم الوصول إلى تعريف موحد 

ة على حد سواء، حيث انبرت كلتا مفهوم اإلرهاب قد كان بسبب العقبات األمريكية واإلسرائيليل

الدولتين إلى الوقوف في وجه معظم مبادرات األمم المتحد القاضية بتعريف اإلرهاب وإدانته 

، هذا القرار الذي 1987 امالجمعية العامة لألمم المتحدة عوخصوصا ذلك القرار الذي تبنته 

صوتا  153رهاب بأغلبية جل مكافحة اإلالعمل من أ دعت به األمم المتحدة كافة الدول إلى

أن هذا القرار هو  ،وقد كان المبرر األمريكي اإلسرائيلي. مقابل صوتين كانا ألمريكا وإسرائيل

ال يمكنه إعاقة حق الشعوب بالحرية واالستقالل وتقرير المصير المستندة إلى المبادئ التي 

نظمة االستعمارية ينبثق منها ميثاق األمم المتحدة، وخاصة تلك الشعوب التي تخضع لأل

ظ ستعمارية، مع الحفاي شكل من أشكال السيطرة اإلحتالل الخارجي أو أللال والعنصرية أو

هذه الغاية عبر البحث عن دعم جل التحرر من ذلك كله على حق تلك الشعوب بالنضال أل

  .)1( ليوقبول هذا الدعم طبقا لميثاق األمم المتحدة والمبادئ األخرى التي تحكم القانون الدو

  :جامعة الدول العربية وتعريف اإلرهاب -3

عملت الدول العربية ومن خالل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المجتمعين في   

على وضع تعريف  22/4/1998مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 

ية وميثاق هيئة األمم المتحدة، لمصطلح اإلرهاب، وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العرب

عملت الدول العربية ومن خالل دعوتها إلى . ومضافا إليها كل العهود والمواثيق الدولية األخرى

حماية حقوق اإلنسان، وانطالقا من األحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي 

هذه الدول تعريف اإلرهاب  حاولت ،ى ذلكعل بناًء. الشعوب بغية إقامة السالم قامت على تعاون

أي جريمة أو شروع فيها " والتي تم وصفها على أنها، )2(من خالل تعريف الجريمة اإلرهابية

ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو 

م اإلرهابية الجرائم المنصوص عليها مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائ
                                                 

لخطاب الرسمي األمريكي يشبه إعالنا للحرب على جميـع  الحلقة الرابعة، ا: كتاب تشريح اإلرهاب: تشومسكي، نعوم) 1(

 www. albayan. co. albayan/2002/2/20/sya/13. htm :الموقع االلكتروني. إلماراتيةا صحيفة البيان. دول العالم

20/2/2002 . 

 . 22/4/1998، صادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية، مكافحة اإلرهاباالتفاقية العربية ل) 2(
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في االتفاقية التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها 

  :وهي

اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم واألفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ  - أ

  .م14/9/1963

الء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ ن مكافحة االستياتفاقية الهاي بشأ -  ب

16/12/1970. 

اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني  - ج

  .م10/5/1984والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال . م23/9/1971والموقعة في 

قبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولين بالحامية اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعا -د

  .م14/12/1973الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 

  .م17/12/1979اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في  - ه

  .")1(م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية1983اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  - و

هاب قد مما سبق يمكن القول أن التعريف الذي أوردته االتفاقية العربية لمكافحة اإلر  

اإلرهابي، الذي  نه لم يحدد بشكل واضح وشامل ما هو العملانطوى على غموض كبير، إذ أ

ا حتما إلى خانة لية للدول األعضاء، مما قد يدخلهربطته االتفاقية بتعريف التشريعات الداخ

ن التعريف الوارد يختلف في تفسيره من دولة إلى أخرى، بما والتباين واالختالف، ألالتناقض 

للتوضيح أكثر فإن ما  .أنها مطلقة العنان في إقرار ما تشاء في تشريعاتها وقوانينها الداخلية

باإلضافة إلى هذا  .ابي قد ال تعاقب عليه تلك الدولةنه عمل إرهتعاقب عليه هذه الدولة على أ

وما قد يستوقفنا مليا في هذه . ابية التي تكتنف مفهوم الغرض اإلرهابي من دولة إلى أخرىالضب

بقية الدول، إذ أنها قامت  التي اعتمدتهامسبقة ال المواقف تبعتالخانة هو أن االتفاقية العربية قد ا

                                                 
من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الصادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة،  / البند الثالث/ المادة األولى) 1(

22/4/1998 . 
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تعريف واضح ودون تحديد  بتعداد بعض األعمال ووضعها في خانة األعمال اإلرهابية

مل لمفهوم اإلرهاب أصبح غير وارد في ن الحديث عن تعريف عربي شاوبالتالي فإ. هابلإلر

الباحث أن االتفاقية العربية لم تعمل على تعريف اإلرهاب أو العمل  يرى .ظل هذه المنهجية

اإلرهابي، باستثناء بعض التصنيفات التي لم تأت بجديد، والتي جاءت في سياقات مختلفة سبقت 

  . يةهذه االتفاق

ما ورد في المادة الثانية والذي أخرج الكفاح ما يمكن أن يحسب لهذه االتفاقية هو إن   

 جل التحرر من خانة األعمال اإلرهابية بشكل واضح ال لبس فيه، حيث أوردتالوطني من أ

ال تعد جريمة حاالت الكفاح بمختلف الوسائل، بما في " لة ما نصهالمادة الثانية في هذه المسأ

جل التحرر وتقرير المصير، وفقا والعدوان من أ الكفاح المسلح ضد االحتالل األجنبيذلك 

لمبادئ القانون الدولي، وال يعتبر من هذه الحاالت كل عمل يمس الوحدة الترابية ألي من الدول 

  ". )1(العربية

ن الباحث معة العربية من تعريف اإلرهاب، فإفي الملخص اإلجمالي لموقف الجا  

إن جامعة الدول العربية لم تقدم إسهاما واضحا في تعريف اإلرهاب، ولم تعمل : القول يستطيع

ى وير. على الخروج بتوصيات قد توصلنا إلى فهم متناسق وشامل لما قد يعتبر عمال إرهابيا

نه من المهم التركيز على أن جهود الجامعة العربية لم تخرج عن تلك الجهود التي الباحث أ

جل التحرر عمال المقاومة والكفاح من أفيما يتعلق بتأكيد التمييز أل المم المتحدة، إا األقامت به

ن تم تناولها في عدد من االتفاقيات الدولية التي سبق أ واالستقالل عن بقية األعمال اإلرهابية

فالمصالح المترابطة . وتحت مظلة األمم المتحدة التي كانت في حقيقة األمر سباقة إلى ذلك

تجعل من العسير القول أن هناك رى بين مختلف الدول العربية، نا والمتناقضة أحيانا أخأحيا

اتفاقا عربيا شامال حول تعريف اإلرهاب أو حتى المحاولة الجدية في الوصول إلى هذا 

التعريف، نظرا للتجاذب والتنافر الذي تشهده العالقات العربية من حين إلى آخر، ويرى الباحث 

ن إلى حد بعيد بمدى اقتراب أو ابتعاد هذه الدولة أو تلك من المنظومة األمريكية أن ذلك مرهو

  .أو الغربية، وبالتالي العودة إلى المربع األول الذي تتحكم المصلحة في أركانه وحيثياته
                                                 

 . ، مرجع سبق ذكره)أ(هاب، البنداالتفاقية العربية لمكافحة اإلر المادة الثانية من) 1(
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  :مميزات اإلرهاب: ثالثا

ن إن لكل ظاهرة من الظواهر ما يفصلها ويميزها عن الظواهر األخرى عبر العديد م  

  :التاليعلى النحو ن ذلك ينطبق على ظاهرة اإلرهاب وال شك بأ الحيثيات والخلفيات،

  :دوافع اإلرهاب وأسبابه. 1

إن الذين تناولوا موضوع اإلرهاب وخاضوا في حيثيات الظاهرة اإلرهابية، دأبوا على   

ه عن بقية البحث في الخلفيات واألرضيات التي ينطلق منها اإلرهاب كأسباب ودوافع مميزة ل

وبما أننا نتفق على أن لكل ظاهرة إنسانية خصوصياتها من حيث الدوافع . الظواهر األخرى

ن الباحث سيتناول الدوافع األساسية التي تناولها الخبراء األهداف والمنطلقات والمسببات، فإو

حث حول والكتاب والباحثين، والتي تقف خلف اإلرهاب والنشاطات اإلرهابية، متضمنا رأي البا

  . هذا الموضوع

فكلمة اإلرهاب التي باتت أشبه بشبح يكسوه كل طرف بما يشاء، ويركب له اللحية التي "  

يتخيلها ويريدها، فهي ليست عدوا واضحا لتحالف بهذا الوضوح، ويغيب عن أعداء العنف ومن 

لعنف، ويهيئون يجيشون القوى واألقالم لقطع دابره، إن كان له دابر، أنهم ينتجون أسباب هذا ا

إذن هناك من يقفون  .")1(له حاضنات دافئة حتى في تلك البقاع النائية التي يعربد فيها الصقيع

خلف اإلرهاب في تهيئته وتهيئة أسبابه، وتوفير دوافعه التي تنقسم إلى أكثر من مستوى حسب 

لى إرهاب على تصنيف العديد من الخبراء في هذا المجال، فمن إرهاب على المستوى الفردي، إ

ن الباحث سيعمل على العموم فإ. الدوليالمستوى الوطني، وصوال إلى اإلرهاب على المستوى 

  :على تقسيم المستويات الخاصة بالدوافع الكامنة وراء اإلرهاب على النحو التالي

وهي الدوافع التي تحمل الفرد إلى اعتماد اإلرهاب وممارسته كطريقة  :الدوافع الفردية -أ

سية في حياته، والتي قد تختلف من شخص إلى آخر باختالف الظروف التي يعيشها هذا رئي

  :ن الباحث يلخص ذلك في العناصر التاليةوعليه فإالفرد أو ذاك، 
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ويقصد بهذه الجوانب مجموع االضطرابات التي تأتي على  :الجوانب السيكولوجية*  

رجع إلى عوامل وراثية أو ضغوط شكل أمراض نفسية أو تقلبات نفسية حادة، والتي قد ت

عصبية تنتجها البيئة المحيطة باألفراد وبالتالي دفع هذا الفرد أو ذاك إلى طريق اإلرهاب 

  .)1(وممارسته

ويقصد بها الحاجات المادية وإشباعها، حيث أن وقوع بعض  :الجوانب المادية*  

تعامل مع جماعات أو األشخاص تحت ضغط الحاجة وتلبية الرغبات، قد يدفع الشخص إلى ال

، كما يحصل مثال مع أو التخلص من الفقر منظمات إرهابية إلشباعها عن طريق اإلثراء السريع

  .)2(عصابات المافيا أو غيرها من منظمات اإلرهاب العالمي

ويقصد بها تلك المؤثرات التي تلقي بظاللها المؤثرة على بعض : الجوانب الوجدانية*  

على المستوى النفسي مع بعض الجماعات والنشاطات اإلرهابية، نتيجة  الفئات التي قد تتعاطف

تركيز اإلعالم على بعض المطالب واألهداف التي تعلن عنها هذه الجماعات والتي قد تبدو 

في هذه ضع االضطهاد العرقي أو الديني ومن الممكن أن ن. عادلة ومثيرة لضمائر الناس

  .)3(الزاوية على سبيل المثال

الجوانب  إن دوافع اإلرهاب على المستوى الوطني متعددة وافع على المستوى الوطني،الد -ب

تبع الظروف التي تخص كل دولة من الدول من حيث طبيعة السكان إنها ت. ومختلفة المسارات

والجغرافية، باإلضافة إلى األصل واإلرث  سكانيةثنية، وتقسيماتهم الواإل وتكويناتهم الطبقية

  :ذا فمن الممكن تحديد أسباب اإلرهاب ودوافعه في هذا الباب كما يليول. التاريخي

من الممكن أن يؤدي الحرمان االجتماعي : قتصاديالتمييز االجتماعي والحرمان اإل*   

الناتج عن أسباب عرقية أو لغوية أو دينية أو مذهبية تؤدي إلى عدم استيعاب المجتمع لبعض 

ما ماب داخل المجتمع نفسه، قد يصل إلى حد العزلة واالغترالفئات المميزة في داخله، والذي 

                                                 
 . 194ص .مرجع سبق ذكره. اإلرهاب السياسي: حريز،عبد الناصر) 1(

-27 عة الكويت،جام، مؤتمر كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. عالجه-أسبابه-مفهومه اإلرهاب، :محمد عمارة،) 2(

 . 1997ابريل /نيسان 30

 . المرجع السابق) 3(



 30

يخلق أوضاعا متأزمة وقابلة لالنفجار في أي لحظة عبر تشكيل بعض الجماعات اإلرهابية في 

  .)1(سبيل التخلص من هذه األوضاع واألزمات عن طريق النشاطات العنفية

أو المذهبية، مع ما يمكن أن  ن هذه الجماعات قد تأخذ طابع الفئوية أو الطبقيةال شك بأ  

يتحصل عن ذلك من ظلم اقتصادي يخلق الفروق الشاسعة بين فئات المجتمع كنتاج لعدم 

التوسع و رهابيةاإلنشاطات مما قد يحفز على القيام بال. المساواة في توزيع موارد الدخل والثروة

  .حدة مثالً، كما يحصل مع السود في الواليات المتكرد فعل على ذلك الظلم فيها

يعتبر ظلم الحكام والطبقات الحاكمة وخروجها عن  :ظلم واستبداد الفئات الحاكمة*   

فقدان والضوابط الدستورية مع ما يتولد عن ذلك من طغيان وتعسف يلحق بالشعب والمواطنين 

ولعل الحركة  .ثقتهم بصالحية النظام الحاكم، مما يؤدي إلى تولد اإلرهاب ضد هذا النظام

 التي ظهرت في روسيا والتي تناول الباحث موضوعها في صفحات سابقةضوية العدمية الفو

أعمال إرهابية كان دافعها األساسي هو الرد على  من تمثل هذا التوجه من خالل ما قامت به

  .ظلم القيصر واستبداده

يظهر في بعض األحيان وتحديدا القومية منها  إن وجود األقليات :دوافع االنفصال*   

سياسية  يخ الشخصية القومية المستقلة في أطر كيانيةإلبراز وترسا هيرغبات انفصالية لد

قد تؤدي إلى قيام محاوالت هذه الرغبات وما يلحق بها من . منفصلة عن الوطن أو الدولة األم

هذه األقليات بترجمة رغباتها من خالل السبل اإلرهابية كما حصل في الجزء األخير من القرن 

البريطانية والنمساوية كع عشر وبدايات القرن العشرين ضد بعض اإلمبراطوريات التاس

  .)2(المجرية والعثمانيةو

ومن األمثلة البارزة على ذلك في وقتنا الحاضر، والذي يمثل النزعات االنفصالية   

 دةيرلندا الشمالية ضد المملكة المتحما يحصل في آ لتحقيقها على سبيل المثال عنفيةوالسبل ال

يتا األمر بالنسبة لمنظمة إيرلندي، وكذا ا يمارسه الجيش الجمهوري اإلمن خالل م )بريطانيا(
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وهذا ما ينطبق في . سبانياالباسك عن إية سعيا لالنفصال بإقليم عنفاالنفصالية في نشاطاتها ال

ما يصدر من  االنفصال عن كندا، وكذلك طبيعته على جبهة تحرير كوبيك التي تسعى إلى

  .لالنفصال عن سريالنكا) إيالم(اطات عن منظمة نمور تحرير تاميل نش

نظمة إن المعاملة العنصرية التي تقوم بها بعض الجماعات واأل: الدوافع العنصرية*   

ال قد يحمل في طياته بعض ردود الفعل التي تأتي على شكل أعم ضد عناصر عرقية أو دينية

عمال والنشاطات بحسب الممارسات التي قد ترتكب قد تسمى إرهابية، مع تفاوت حدة هذه األ

يمكن الحديث عن أمثلة عملية تمثل هذا الوجه من  ،في هذا المضمار. دةضد الفئات المهدَّ

الدوافع كاألنشطة التي تقوم بها جماعات الكوك لوكس كالن في الواليات المتحدة األمريكية ضد 

الء ينطبق في مجمله على ما انتهجه النظام وما ينطبق على هؤ .المواطنين السود في أمريكا

العنصري الذي سيطر عليه البيض في جنوب إفريقيا ضد المواطنين األفارقة األصليين 

  .)السود(

حد ية على اختالفات وفروقات مذهبية أقد تمثل الخالفات الدينية المبن :الدوافع الدينية*   

. طائفي الذي قد يجتاح بعض الفئات الدينيةأهم الدوافع اإلرهابية نتيجة للتعصب المذهبي وال

بذلك قد تصبح هذه الخالفات عرضة للتفعيل واإلذكاء المؤدي إلى ممارسة النشاطات اإلرهابية 

 عنفيرلندية إال مثاال حيا على ذلك من خالل المضادا، وما التجربة اإل التي تولد عنفا إرهابيا

ضاد من المنظمات البروتستانتية ضد الكاثوليك، الم ، وكذلك العنفالكاثوليكي ضد البروتستانت

بين بعض العناصر الهندوكية ضد المسلمين باالرتكاز على  عنفيةوهذا ما يحصل من أعمال 

  .)1(اختالف العقائد الدينية

إن غياب الممارسة الديمقراطية  :الدوافع المتعلقة بغياب الديمقراطية وعدم الشرعية*   

سية في العالم، وافتقار هذه األنظمة إلى أسلوب الحوار القائم على من قبل بعض األنظمة السيا

تعدد اآلراء واحترام حرية التعبير، قد يؤدي إلى محاوالت التعبير عن ذلك من خالل البدائل 
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لفقدان  متوقعةكمحصلة الذي قد يوصف باالرهاب، ي عنفالعنفية التي قد تأخذ شكل النشاط ال

هذا السياق قد ينطبق على عدد من دول أمريكا . و التأييد الشعبيبعض أهم مقومات الشرعية وه

دفعت بالكثيرين من أبناء  استبداديةالالتينية وأكثرية الدول العربية التي حكمتها وال زالت أنظمة 

عبر عن القهر والظلم واالفتقاد إلى الديمقراطية في والتي ت عنفيةهذه البلدان اللجوء إلى وسائل 

  .وإدارة الدولةأسلوب الحكم 

على المستوى  هناك عدد من الدوافع المثيرة لإلرهابالدوافع على المستوى الدولي،  -ت

تتراوح بين الرعاية التي توفرها بعض الدول لإلرهاب، ووجود بعض نقاط التوتر  الدولي

ناقشة يمكن م. )سياسة الكيل بمكيالين(األوضاع الدولية غير العادلة كذلك الساخنة في العالم، و

  :هذا الموضوع على النحو التالي

إن اعتياد وإصرار بعض الدول وخصوصا الكبيرة  :رعاية بعض الدول لإلرهاب*   

منها على دعم األعمال اإلرهابية، وخصوصا إرهاب الدولة، أدى إلى تفاقم المشاعر المعادية 

ل واالستعمار لهذه الدول من قبل قطاعات واسعة من الشعوب التي تقع تحت وطأة االحتال

المنطق األكثر قوة في الرد عليه حسب بمختلف أشكاله وصوره، مما جعل العنف اإلرهابي هو 

العالم " شعور ، هوبرز األمثلة الصارخة على ذلكإن من أ. تصور بعض الجماعات والحركات

تثل نه لم يمبحرب سريعة وشاملة بدعوى أالعربي واإلسالمي باالستفزاز نظرا لمعاقبة العراق 

سنة، بينما تكافأ إسرائيل على تجاهلها لقرارات األمم المتحدة  12لقرارات األمم المتحدة لمدة 

لفترة تصل إلى أربعة عقود، والقمع في فلسطين بالدعم العسكري والمالي، فضال عن الدعم 

ربية هذا ما دفع بعدد ال بأس به من الجماعات اإلسالمية في المنطقة الع". )1(السياسي الصريح

ضد الغرب عموما وضد الواليات المتحدة على  عنفيةإلى الجنوح الحاد نحو تفعيل النشاطات ال

برز األمثلة على ذلك، سامة بن الدن أوجه الخصوص، حيث تمثل منظمة القاعدة التي يتزعمها أ

أن رعاية الواليات المتحدة خصوصا وصمت الكثير من الدول الغربية : وال بأس من القول

عام عن إرهاب الدولة اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين واللبنانيين قد شجع وبرر لجوء مثل  بوجه
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هذه المنظمة إلى أعمال توصف أنها إرهابية ضد عدد كبير من األهداف التي تمثل المصالح 

  .األمريكية والغربية وفي بقاع كثيرة من العالم

توتر في عدد كبير من مناطق إن استمرار ال :وجود نقاط التوتر الساخنة بالعالم*   

العالم يشكل دافعا وحافزا مهما من حوافز القيام بالنشاطات اإلرهابية، نظرا للقوة الفعلية التي 

ولنا في . تمتاز بها هذه النشاطات في جلب األنظار وتسويق القضايا التي تشهد توترات دائمة

، فما العراق والسودان حيا على ذلكال اتمثل لنا نموذجا واضحا ومث عميقةداللة  العربيةمنطقة ال

إال الساخنة  اعالبقهذه وفلسطين ولبنان وسوريا وغيرها من الدول التي انضمت مؤخرا إلى 

، وما ينتج عن األوضاع المتوترة فيها مؤشرا كبيرا على العوامل والمحفزات األساسية للعنف

بشكل أكثر سرعة  عزيز انتشارهإال دليال دامغا على مساهمة التوتر في مفاقمة اإلرهاب وت

  .الهدوء والسالمب محظيةارا مما لو كانت هذه البقاع َوشد ُأوأكثر استعارا وأ

إن التمثيل الواضح لهذه المسألة  ):المعايير المزدوجة(األوضاع الدولية غير العادلة *   

العالم  أغلب بقاععلى نفوذها يكاد ينحصر في الممارسات األمريكية التي تتفرد في بسط 

بمختلف الوسائل وشتى الطرق التي تتراوح بين الترغيب والترهيب وبين السيطرة االقتصادية 

التي ال  إلجراءاتوالسيطرة العسكرية، ومن الغزو الفكري إلى الغزو الثقافي وغير ذلك من ا

 لكن يستثنى من كل ذلك إسرائيل. تتورع الواليات المتحدة بفرضها على أي دولة بالقوة

من هذه السياسات برغم صلفها وإرهابها وتجاوزها لكل  التي لم يطلها أيكوماتها المتعاقبة وح

نه من المناسب الحديث عن هجمات هنا يرى الباحث أ. المعايير التي يفرضها القانون الدولي

ن المشاعر الصامتة والمسكوت عنها بأكان هناك قدر كبير من "، حيث أيلولالحادي عشر من 

المتحدة قد حدث لها ذلك نتيجة لسياساتها في الشرق األوسط وسلوكها المهيمن، فضال  الواليات

ولم تكن هذه الرؤية . بوش.عن التحيز والغطرسة المقترنين خصوصا بإدارة جورج دبليو

مقصورة على العالم اإلسالمي فحسب، بل كانت شعورا مشتركا بين الناس في الصين وكوريا 

  .")1(ان أخرى عديدة في العالم الثالثالجنوبية وأيضا في بلد
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ن الباحث ال يدعي أن كافة األسباب والدوافع التي تم التطرق إليها كل ما تقدم فإبعد 

تمثل كافة ما يتعلق بأسباب ودوافع ومحفزات ومثيرات اإلرهاب، ففي واقع األمر أثبتت 

ألخرى التي يمكن التطرق إليها المراجعات التي قام بها الباحث أن هناك عددا كبيرا من الزوايا ا

يأتي ما تقدم تبعا للزوايا التي ينطلق منها المهتمون . في أبحاث تفصيلية أكثر شموال وأكثر عمقا

  .بالظاهرة اإلرهابية استنادا إلى األسس واألرضيات والرؤى التي ينظر إلى اإلرهاب من خاللها

  :أنواع اإلرهاب وتصنيفاته .2

ان الفرعي أن الباحث قد توصل حتى اآلن إلى مفهوم عام وموحد ال يفهم من هذا العنو  

جمع عليها السير نحو إيضاح التصنيفات التي ألإلرهاب، وإنما تأتي هذه الجزئية في إطار 

معظم فقهاء السياسة والقانون الذين تناولوا دراسة الظاهرة اإلرهابية، والذين اختلفوا حقيقة في 

ولكنهم اتفقوا في الغالب على تعداد أنواع اإلرهاب  ا،حولهالوصول إلى تعريف موحد 

 ونوتصنيفاته التي اختلفت باختالف المهتمين في هذا الموضوع وباختالف الزاوية التي ينظر

ن الباحث سيقوم باستعراض أنواع اإلرهاب وتصنيفاته على النحو تحديد أكثر فإولل .منها اإليه

  : التالي

ذلك اإلرهاب الذي يعتمد ارتكابه على رهاب الفردي يقصد باإل :اإلرهاب الفردي*   

أفراد معينين سواء عملوا بمفردهم أو في إطار تنظيمي يضم في حدوده جماعات منظمة، وعادة 

يتميز هذا النوع من اإلرهاب بانتشاره  .ما يكون هذا اإلرهاب موجها ضد األنظمة السياسية

نه من الممكن أن يضم بين كنفه معظم أشكال كما أ .يته وتنوع أهدافه وأساليبه ووسائلهواستمرار

ثنية االنفصالية، المجموعات اإلالحركات اإلرهابية بدءا من المجموعات الفوضوية ومرورا ب

  .)1(وانتهاء بالمجموعات اإلرهابية الثورية الراديكالية والمجموعات العنصرية المحافظة

ك اإلرهاب الذي يقوده النظام ويقصد به ذل :إرهاب الدولة أو اإلرهاب الرسمي*  

السياسي في الدولة من خالل األنشطة والسياسات الحكومية التي تستهدف نشر الرعب بين 

                                                 
 1ط. الجرائم الدولية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالم، وجرائم الحـرب : لق، محمد عبد المنعمعبد الخا) 1(

 . 109ص ،1989
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وهو ما  أما الشق الثاني. الحكومة، هذا في الشق األولتسلط بقصد إخضاعهم ل الدولة مواطني

 ا، وسواء كانعلنأو  سراكان ذلك تقوم به الدولة من خالل أذرعها العسكرية واألمنية، سواء 

التي  غاياتبهدف تحقيق بعض ال ضد مواطني الدولة أو في مواجهة الدول واألنظمة األخرى،

وهذا ما ينطبق حقيقة على ما . ال تستطيع الدولة أو ال تتمكن من تحقيقها بالوسائل المشروعة

  .)1(قامت وما تقوم به حاليا كل من الواليات المتحدة وإسرائيل

وهو اإلرهاب الذي تتم ممارسته داخل الدولة شريطة أن يكون  :المحلياإلرهاب *  

المكانية  حدودالمن نفس الجنسية، ودون أن تتعدى نتائج ذلك الفعل  والمستهدفونالفاعلون 

 بدءا من التخطيط وانتهاًء ،بما يشمل كافة مراحل العمل اإلرهابي ،لدولة التي ينتمون إليهال

ا إلى عوامل ومفاعيل محلية يجب أن يكون الفعل اإلرهابي مستند ،ى آخربمعن. بالتنفيذ والتطبيق

في مرحلة من  أو أجنبية دولة أو جماعة خارجيةعناصر تابعين لأي داخل الدولة، دون اشتراك 

وعادة ما يكون  .مراحل الفعل اإلرهابي، ال من حيث التخطيط وال من حيث التمويل أو التنفيذ

  .)2(حكوما بإجراءات عقابية داخلية، وغير خاضعة ألي رقابة خارجيةهذا النوع من اإلرهاب م

دولية من جنسيات  تشترك فيه أطرافهو ذلك اإلرهاب الذي : اإلرهاب الدولي*  

ن يكون مكان الفعل لفاعلين، كأجنسيات اوجنسيات الضحايا بين تباين سواء من حيث ال ،مختلفة

فإن وصف  على ما تقدم، وبناء. نواعلالف ي إليهاال ينتماإلرهابي خاضعا لسيادة دولة أخرى 

أن يكون النشاط اإلرهابي ضد : خاصة مثل شروط الفعل اإلرهابي بأنه إرهاب دولي بحاجة إلى

دولة أو  ضد الدولة الواحدة حدود العمل اإلرهابي وسائل النقل الدولية، أو أن تتجاوز آثار

عن  للعمل اإلرهابي عداد والتجهيز والتخطيطن تختلف أماكن اإلأ جماعة أخرى في الخارج، أو

في حين يقع الفعل اإلرهابي أو تأثيراته في إقليم  معينة،مكان التنفيذ، كأن يتم التخطيط في دولة 

أن تتلقي المجموعات اإلرهابية كع الفعل اإلرهابي بتحريض دولة ثالثة، أن يق وأدولة أخرى، 

                                                 
/ مؤتمر اتحاد المحامين العرب السادس عشر. بين جريمة القرصنة وجرائم اإلرهاب الدولي: عبد السالم، علي جعفر) 1(

 . 567، ص2، ج1987الكويت 

 ،1954. معهد الدراسات العربيـة : القاهرة. محاضرات في التشريع الجنائي في الدول العربية: فيق محمدالشاوي، تو) 2(

 . 73ص
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ف إلى ذلك فرار مرتكبي العمليات اإلرهابية إلى مساعدات مادية أو معنوية من الخارج، يضا

 .)1(لنشاط اإلرهابيتنفيذهم لدولة أخرى بعد 

ت فقط، النطاق الداخلي للعقوبا في دخلي ال ومن المعروف أن هذا النوع من اإلرهاب  

التي تم وتم التطرق إليها وفق قواعد القانون الدولي  ة التييوإنما يدخل في نطاق العقوبات الدول

  . يضاحها من خالل عدد من االتفاقيات الدولية التي تم اإلشارة إلى بعضها آنفاإ

تغييرات جوهرية في النظام  إحداثفاعلوه يقصد  هو اإلرهاب الذي :اإلرهاب الثوري*  

يتخذ هذا اإلرهاب من النظام الرأسمالي وما يمثله  حيث .في الدولة االجتماعي والسياسي القائم

عادة ما يتبنى و. فةييسعى إلى هدمه بمختلف الوسائل والسبل العنهدفا لغربية من الديمقراطيات ا

هذا النوع  قد تبنىالنظرية أو اإليديولوجية الماركسية، و على هذا النوع من اإلرهابالقائمون 

الجبهة ويطاليا، إعدد من المجموعات اإلرهابية الدولية كاأللوية الحمراء في  من اإلرهاب

ماينهوف في ألمانيا، ومنظمة العمل المباشر في فرنسا، - ، ومنظمة بادريش األحمراأللمانية للج

  .ومنظمة التيوباماروس في األوروجواي

 من خالل ل كما هو عليههو اإلرهاب الذي يهدف إلى إبقاء الحا: اإلرهاب الرجعي*  

عبر تكريس المحافظة على البنية والوضعية السياسية أو االجتماعية الموجودة في المجتمع 

ويظهر ذلك من خالل بعض . أو من خالل تسييد بعض القيم الدينية بذاتها ،ثنيةإلأو ا ةالعنصري

أن ب قامومما سجل في هذا الم. تعمل على اضطهاد األجانب وطردهمالمنظمات اإلرهابية التي 

ات منظمال هذهلقي تأييدا من بعض الحكومات التي اعتمدت على  قدهذا النوع من اإلرهاب 

كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وفرنسا وايطاليا  ،من اإلرهابا النوع لممارسة هذ

  . )2(وجنوب إفريقيا

السعي  يتمثل هذا اإلرهاب بالنشاط اإلرهابي القائم على: االنفصالي-اإلرهاب العرقي*  

منظمات الما تقوم  عادةو. مستقلالذاتي الحكم إقامة الالمركزية بهدف  الحكومة نفصال عنلإل

                                                 
 . 20، ص1990المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت. اإلرهاب والقانون الدولي: الغزال، إسماعيل) 1(

 . 24ص، لمرجع السابقنفس ا، اإلرهاب والقانون الدولي: الغزال، إسماعيل)2(
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التابعة مؤسسات الفراد واأله نشاطها اإلرهابي ضد يتوجبهذا اإلرهاب عبر قومية العرقية أو ال

 من لدولة المسئولة عن حرمانها من إقامة كيانها العرقي أو القومي المستقل من ناحية، وضدل

هذا النموذج من  يزويتم .يعملون من أبناء هذه الجماعات مع تلك الدولة من ناحية أخرى

 إلى يستندال  هنواسعة، علما بأ شعبيةالمستندة إلى امتدادات اإلرهاب بدمويته المستمرة 

. باستثناء الهدف المتمثل بإقامة الكيانات القومية أو العرقية المستقلة واضحة ومعينة،أيديولوجية 

سبانيا وإ وكندا وسيريالنكايرلندا آلعالم، مثل ينتشر هذا اإلرهاب في دول كثيرة على مستوى او

تهرت أكثر من منظمة بهذا النموذج مثل وقد اش وغيرها، وفرنسا والواليات المتحدة وتركيا

يرلندي وجيش التحرير الوطني الكورسيكي والجيش السري لتحرير الجيش الجمهوري اإل

  .أرمينيا وغيرها

اء بعض األنماط هو ذلك اإلرهاب الذي يقوم على محاولة إلغ: اإلرهاب الفكري*  

الفكرية ومحاولة زرع أنماط فكرية جديدة، وقد يعتمد على اللغة التي يمكن أن تمثل األداة 

الرئيسية لقلب المفاهيم ومحو األنماط الفكرية، معتمدة في ذلك على اإلعالم ووسائله المتاحة 

بهذا النوع من اد واألفرقوم كثير من األنظمة السياسية وي. والمبرمجة مسبقا لخدمة هذا الهدف

اإلرهاب ضد المواطنين وغير المواطنين، تماما كما يحصل اآلن من قبل الواليات المتحدة فيما 

د من النتائج عند تسعى الدول أو األنظمة السياسية إلى بلوغ عد. تسميه بالحرب على اإلرهاب

بناء الحدود التي و ، ككبت وإنهاء المعارضة الداخلية والخارجية على حد سواء،سلوك هذا النمط

وذلك عبر فرض أنماط ثقافية معينة على وعي  ه،عن رأي هال يسمح ألحد بتجاوزها عند تعبير

األفكار التي يهدف ذلك إلى إيجاد وخلق رقابة ذاتية رادعة على حيث . المواطنين وعقولهم

  .التساوق مع أهداف النظام وتوجهاته بشكل تلقائي افرض عليهي

من  يعتمد هذا اإلرهاب أسلوب ممارسة الضغط على األشخاص :ياإلرهاب النفس*  

هذا النوع من  وممارسيقوم عادة  .بالمعنويات المسخالل إشاعة األكاذيب واالتهامات بهدف 



 38

نظمة إلى األ ببعض تدفع قدبعد حسابات بالغة الدقة والتعقيد، حسابات  بتنفيذهاإلرهاب 

  .)1(االنهيار

فر عليها من خالل اس به من أنواع اإلرهاب التي توال بأ قام الباحث باستعراض عدد  

حول هذا الموضوع، وإن الباحث إذ يقدم المراجع والمصادر التي عمل على تتبع ما ورد فيها 

نه ال يزعم اإلحاطة بكافة التفرعات الدالة على أن هذه األنواع هذا العرض فإنه يود التنبيه إلى أ

يستند . - أنواع اإلرهاب وتصنيفاته  - عرض في هذه الزاوية ما واألنماط اإلرهابية هي كل 

قد يولد الذي الحراك السياسي واالجتماعي الذي يشهده العالم و توالي الباحث في ذلك على

تم أنواعا وتصنيفات جديدة لإلرهاب ال ينطبق عليها أي نوع أو تصنيف أو نمط مما 

طورات التي تشهدها الحياة اإلنسانية دونما لة إلى التوذلك نظرا لخضوع هذه المسأاستعراضه، 

وخصوصا على مستوى الظواهر اإلنسانية التي تخطو سراعا نحو أنماط ال يمكن  ،توقعات

التنبؤ بها أو توقعها، فها هي الجماعات اإلرهابية التي ظهرت في الواليات المتحدة مؤخرا، 

ال ينطبق عليها أي من أنواع والتي تستهدف مراجعي عيادات اإلجهاض أو منع الحمل التي 

  . وقد يظهر غيرها الكثير ،اإلرهاب التي تم تناولها آنفا

اإلرهاب  أساليبوإذا كانت تلك هي األنماط الرئيسية لألنشطة اإلرهابية فماذا إذن عن   

  :؟ هذا ما سيتناوله المبحث التاليوأدواته

 :أساليب وأدوات اإلرهاب .3

نظرا  رهابية وتتعدد بطريقة ال تمكن من حصرهاتتنوع األساليب واألدوات اإل  

بما ، غير أن محاولة حصرها يدفعنا إلى اإلحاطة للتطورات الهائلة التي تستجد في كل لحظة

نه يمكننا تقسيم أساليب وأدوات العمل اإلرهابي إلى جزأين، فإأشكالها، ولصعوبة ذلك  يمكن من

نه مرتبط الجزء الثاني فإ د األفراد، وأمامرتبط بالعمليات الموجهة ضففأما الجزء األول 

  :وسنناقش األمر على النحو التالي. بشكل عام العقاراتالمؤسسات و بالعمليات الموجهة ضد

                                                 
مركـز  : بيـروت  ،17سلسلة أطروحات الدكتوراة. ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية: إبراهيم، حسنين توفيق) 1(

 . 58ص ،1992 دراسات الوحدة العربية
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 )اإلعدام بأكثر من طريقة( االغتياليقف على رأسها  :العمليات الموجهة ضد األفراد *  

مة السياسية أو الجماعات بحياة األشخاص الذين يعتبرون رموزا لبعض األنظ والذي يمس

. إلى جانب الدولة وأجهزتها أو إلى جانب الجماعات المناهضة لهاتقف المعادية، سواء كانت 

، أو ضد من يعاونون أو )الوشاة(وعادة يستخدم هذا األسلوب ضد العمالء والخونة والجواسيس 

أما األسلوب . قاومة فيهايتحالفون مع القوى الخارجية التي تعمل ضد نظام الدولة أو حركات الم

أو رجال  ،كانوا دبلوماسيين سياسيينسواء  المؤدي إلى احتجاز الرهائن االختطافاآلخر فهو 

هذه الشروط التي قد . أو غيرهم ممن تنطبق عليهم بعض الشروط الخاصة ،أعمال اقتصاديين

ن محتجزين أو أو مبادلتهم بأشخاص آخري فين عرضة الستبدالهم بفدية مالية،تجعل المستهد

هائن الربعض مكن أن يقوم الخاطفون بربط اإلفراج عن ، حيث يمعتقلين لدى بعض األنظمة

مكن الحديث عن هذه الحاالت وغيرها من خالل النماذج المتكررة بتحقيق بعض المطالب، وي

حماية  وقد تتلخص أهداف االختطاف في محاولة إظهار ضعف أجهزة الدولة على. في العراق

إجبارها على التفاوض مع بعض الجماعات المناهضة للنظام  عبرتها نب فيها، والمس بهيباألجا

القرصنة الجوية والبحرية، والتي  عملياتالسياق ما يتم القيام به من  يدخل في هذا. الحاكم فيها

  .)1(العمل هذا من حيث األهداف والمطالب والجماعات التي قد تقوم بتنفيذ خطفتتشابه مع ال

ن العمليات التي تستهدف األشخاص قد ال تقع تحت حصر، نظرا لطبيعة شك بأ ال  

يرجع هذا إلى طبيعة و ،بين حين وآخرواستخداماتها التطور الذي قد يطرأ على األدوات 

أننا قادرون على بمن الخطأ أن نقول لذا ف. ة التي يشهدها العالم في كل لحظةالتطورات التقني

  .ي تستخدم في عمليات اإلرهابالتتحديد كافة األدوات 

تلك األعمال الهادفة إلى  ندرج تحت هذه الجزئيةي :العمليات الموجهة ضد المؤسسات* 

تخريب وتدمير المباني المملوكة للجهات المستهدفة بالعمليات اإلرهابية بما تحتويه من أجهزة 

ادية أو الثقافية أو غيرها ومعدات، وغالبا ما تكون هذه المباني من الرموز السياسية أو االقتص

وقد يشتمل ذلك على احتجاز األموال . من المباني التي تمثل الدولة أو النظام السياسي فيها

                                                 
ق مرجـع سـب  . العنف بين اإلرهاب الدولي والنضال من اجل التحرر وتقرير المصير: الشراقة، محمد عادل حمدان) 1(

 . 73-71ص .ذكره



 40

مثل  ،والتي قد تعود ملكيتها للدولة أو لبعض المصالح األجنبية فيها ،واألثاث والمقتنيات الثمينة

ات التي تشن مالهجاإلرهاب ن م يتضمن هذا النوع .البنوك والمؤسسات االقتصادية األخرى

 مع ما ة بهدف الحصول على األسلحة والمتفجرات،يمراكز الشرطالو العسكرية ثكناتال على

كثير القيام بزرع القنابل والمتفجرات بالمؤسسات والمباني المستهدفة عبر من يضاف إلى ذلك 

 حتاللاال الزاوية،في هذه  يدخلو. مثال استخدام السيارات المفخخةك من الصور واألشكال،

ت، كالسيطرة على المدارس أو المستشفيات ومحطات اإلذاعة آلمناطق السكنية والمنشالمؤقت ل

، وفي العملنتباه إلى األهداف التي ترجوها الجماعات التي تقوم بهذا لفت اإلوالتلفاز بغرض 

المقاتلين الغالب ما تقف البواعث السياسية خلف هذه األعمال والنشاطات كما يحصل مع 

  . )1(على سبيل المثال الشيشان

  :تمييز اإلرهاب عن أنواع العنف األخرى :المبحث الثاني

ببعض  متازنه يأعمال عنفيا بالدرجة األولى، إال على الرغم من أن اإلرهاب يعد   

تفصله عن أنواع العنف األخرى، سواء من حيث األسباب والدوافع أو تميزه والتي  الخصائص

من حيث المقاصد والغايات، أو من حيث المشروعية من حتى دوات واألساليب، أو من حيث األ

عمد إلى سي فإن الباحث ،وحتى نميز اإلرهاب عن بعض األعمال التي تتشابه معه. عدمها

  : مناقشة الموضوع على ما يأتي

  :واإلرهاب )التقليدية(بين الحروب النظامية  :أوال

كثير من العناصر والعوامل المختلفة التي تقترب في إن تعريف الحرب يتداخل فيه ال  

القتال من (تعريف الحرب على أنها  ن الباحث قد خلص إلىإولذا فمعظمها من نفس المضمون، 

مسلحة لدولتين أو أكثر، إما بين قوات  خالل المعارك المسلحة بشتى الطرق والوسائل واألسلحة

ن هذا التعريف ينطبق على الدول وحدها، إلتأكيد ف، وبا)تحقيقا أو دفاعا عن المصالح الوطنية

والخاصة  1949لكن اتفاقية جنيف لعام . أي أن تكون األطراف المتحاربة عبارة عن دول
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بحماية ضحايا الحرب من أسرى وجرحى وغيرهم قد أدخلت نضال حركات التحرر التي 

أن أطراف الصراع في تخوض المعارك ضد دولة االحتالل في ذات السياق، أي أنها اعتبرت 

يستوي في ذلك أن يكون هناك  .حركات تحررعبارة عن الحرب قد تكون دوال، وقد تكون 

المعارك، كما هو متعارف عليه في الحروب الكثيرة التي  على جبهاتفعلي  حالة قتال مسلح

بين أو أن تعلن الحرب . وقعت وال زالت في معظم دول العالم وعلى امتداد التاريخ اإلنساني

حربية  حالة الحرب معلنة دون ممارسات مع بقاءدولتين أو أكثر، وتقع بعض المعارك وتنتهي 

الدول العربية بعض مادية متواصلة بين األطراف، وهذا في الحقيقة ما يشبه الوضع القائم بين 

  . )1(حتى لو كان على المستوى الظاهري ،وإسرائيل

فهي في الشق األول  .نان مختلفاب لها شقجدر اإلشارة إلى أن الحرفي خضم ذلك، ت  

الدفاع عن النفس وعن المصالح الوطنية، وبالتالي فإنها مشروعة  فيتعبر عن حالة مشروعة 

 نها تعبر عن حالة عدائية إذا كانالثاني فإ هاشقفي أما . بإجماع غالبية فقهاء القانون الدولي

ط بالغزو، وبالتالي فإنها تعتبر عمال محرما الحتاللي المرتباورائها القيام بالتوسع  من الهدف

بالحروب  ةمحد التخإلى نساني قد امتأل بما أن التاريخ األ. خارجا عن الشرعة والقانون الدوليين

وويالتها وفظائعها التي راح ضحيتها عشرات، بل ومئات الماليين من البشر، مع ما خلفته من 

اإلنسانية رقي والتحضر، وتجاوزت كل األعراف أزمات طالت كل أركان اله من تخلفما دمار و

تعتبر الحربين العالميتين، األولى . وسكينته أينما كانمن اإلنسان التي تسعى للحفاظ على أ

والثانية وما تمخض عنهما من خسائر بشرية ومادية فادحة، من أبرز األمثلة والنماذج على 

ق أو وفَتَْحتَ يافطة تحصيل الحق. الدول بينوالنزاعات  في حل الخالفاتتكريس النهج العنيف 

الكثيرة التي أصبحت سهلة  حججأو غيرها من ال مبررالغير  توسعدفاع عن النفس أو الال

استخدمت كل الوسائل العنيفة التي ال تفترق عن اإلرهاب وأعماله في فقد االختراع والتداول، 

إبادة الجنس  تة المحرمة، ومحاوالشيء، فالقتل الجماعي، ومجازر اإلبادة، واستخدام األسلح

واالحتجاز، ، والنهب والسرقة، والخطف البشري، وسلب الشعوب لحقوقها في أرضها وسيادتها

وقائمة تطول وتطول من الممارسات المشتركة بين الحرب التقليدية واإلرهاب تجعلهما يصبان 
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إلى  ينقلب مؤشر الساعة نإمن الناحية القانونية فأما . في نفس البؤرة على المستوى المادي

 )من خالل ما يعرف بالقانون الدولي اإلنساني(لقد أتى القانون الدولي . االتجاه المعاكس تماما

بحزمة كبيرة من القواعد القانونية والعرفية لتنظيم الحروب بين األمم، بل ووضع القواعد التي 

حالة قانونية منظمة، معلومة  أمام مما يضع الباحث، نتائجهاتلك الحروب و مقدماتتتحكم ب

الحديث نظريا عن الحروب النظامية  ، هذا في حالةاألحكام والقواعد، واضحة الحدود والمعالم

التي تقع بين الدول أو بينها وبين حركات التحرر، مع بعض االستثناءات التي أقرت أيضا في 

رير الشعبية ضد القوات قواعد القانون الدولي لصالح حركات التحرر التي تخوض حروب التح

  .الغازية

وجد الباحث أن التطرق إلى كافة التفصيالت المميزة للحرب النظامية عن اإلرهاب إنما   

تتقلص وتضيق وتواصل االنحسار، حتى تتمثل في الفرق الجوهري المحكوم بقواعد القانون 

رهاب وتعاقب على الدولي التي تبيح الحروب النظامية وتعالج آثارها ونتائجها، وتحرم اإل

خوض الحروب وانتهاك سيادة الدول، مع الحديث عن معالجة فيها  باحيالتي لدرجة لنتائجه 

ويحضرني هنا ذلك . أسبابه على استحياء ال يخلو من خشية تفرضها أقطاب العالم القوية

أن الحرب شكل منظم  القانوني الذي وضعه محمد عادل الشراقة عندما قال الضمني الملخص

يبدو اإلرهاب في الطرف النقيض للحرب، وتجدر اإلشارة إلى أن  يهمقنن للعنف، وعلو

 معترف بهاالثابتة القواعد إلى اليفتقد نه كونه غير مقنن، إال أل فعاليتهيستمد قوته وقد اإلرهاب 

به كوسيلة  اقانونيا ومعترف ، فمن وجهة النظر القانونية تعتبر الحرب عقداًحتى لجهة التعريف

وال  رج عن القانونخيالسلمية عن حلها، أما اإلرهاب فالوسائل  تعجزالتي خالفات الحل ل

 لحرب التقليديةامدى التداخل بين  بلغنه مهما ، أوخالصة القول .يخضع لضوابطه إال عقابيا

مجالها التصوري الخاص  لكلٍفحدودها ومقتضياتها ومفترضاتها،  اممنهكل لبقى ي، واإلرهاب

  .)1(تها المتميزونمط ممارس
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  :بين حرب العصابات واإلرهاب: ثانيا

تخوضه قوات غير نظامية  الذي يبالحرنمط الاصطالح حرب العصابات يشير إلى إن   

وعلى ذلك ، )1(ةمن خالل عمليات محدودة ضد القوات العسكرية التقليدي ،في نطاق محدود

للتشابه القائم في بعض األساليب نظرا  ،قدر من التشابه بين اإلرهاب وحرب العصابات فهناك

التي تعتمدها وحدات حرب العصابات، فكليهما ينطوي  تلكالتي تتبعها الجماعات اإلرهابية مع 

 .ي في نفس الدائرةقمختلفة ومتباينة، وقد ال تلت)2(سياسية ويسعيان الى أهداف ،على عنف منظم

حيث األساليب المستخدمة، مكن حصر الفوارق بين اإلرهاب وحرب العصابات من هنا يمن 

 فقهومواقف النطاق األنشطة والعمليات، واألهداف المتوخاة، وطبيعة األشخاص المستهدفين، و

  :، وذلك كما يأتيالدولي من عناصر الفريقين القانوني

  :األساليب المستخدمة لدى كل منهما -1

يدية تبعا لهجمات تقل شبه حرب العصابات بممارسة عملياتهم عبر قوات عسكرية ويقوم مقاتل

، حيث تتكثف الهجمات على المباني الحكومية )اضرب واهرب(مفاجئة تستند إلى قاعدة 

بينما يقوم اإلرهابيون بنشاطهم . ووحدات الجيش والشرطة التي تمتاز بضعف التسلح وقلة العدد

  .والمدنية عادة دون التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين ودون تمييز بين األهداف العسكرية

  :نطاق األنشطة والعمليات-1

تتركز أنشطة وعمليات حرب العصابات بشكل أساسي في األماكن الجبلية والغابات والسفوح 

والطرق والقرى المعزولة والمناطق الحرشية، في حين يركز اإلرهابيون نشاطهم في األماكن 

المسارح وغيرها من األماكن ودور العرض و اآلهلة بالسكان، كالحافالت والقطارات والمطاعم

  .التي يطغى عليها الطابع الكثيف سكانيا

  

                                                 
 (1) The New Encyclopedia Britannica (chicago: Helen Hemingway Benton , Publishers , 1983  

Vol. 8 , p. 458 . 
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  :طبيعة األشخاص المستهدفين -3

حرب العصابات أفراد القوات المسلحة التابعين للحكومة  ويستهدف مقاتلغالبا ما   

إلى األشخاص الذين يلعبون أدوارا غير مباشرة في  أيضا عملياتهم ون، وقد يوجهالمعادية

إلى قوات  ن الذين يقدمون بعض الخدماتيالمدني كمتعهدي الجيش أو األشخاص، كالمعار

ما يكونون أما األشخاص المستهدفون بأعمال اإلرهاب فهم في الغالب  .الجيش التابعة للحكومة

عاديين دونما المواطنين الكالوزراء أو الزعماء الدينيين أو االجتماعيين أو  ،غير العسكريين من

  .)1(تمييز

  :األهداف المتوخاة -4

يتلخص األول  :ب العصابات إلى تحقيقها في هدفينحر مقاتلوسعى يتتمثل األهداف التي   

في محاولة تقليص المساحات المحتلة من قبل جيش االحتالل على طريق التحرر والتخلص 

 لمرحلياأما على الصعيد  .المعادي، هذا على الصعيد االستراتيجي النهائي من الوجود األجنبي

أما . ةفينحصر الهدف في إلحاق أفدح الخسائر المادية والمعنوية في صفوف القوات العدوَّ

وكسب التعاطف تجاه القضايا  وبث الرعب العمليات اإلرهابية فإنها ترمي إلى إثارة المشاعر

  .التي ينشط ألجلها اإلرهابيون

 :مواقف الفقه القانوني الدولي من عناصر الفريقين -5

في حالة تحقيق النصر للجيش النظامي حرب العصابات إلى وحدات  ا ما يتحول مقاتلوغالب

والصين وفيتنام  وذلك كما حدث في كوبا ،ومن ثم السيطرة على مقاليد الحكم في الدولة

مقاتلي حرب  التعامل معوكمبوديا وغيرها، وقد اتجه الفقه الحديث في القانون الدولي إلى 

شريطة أن يكون لهم أزياء  ،يعاملون معاملة أسرى الحربورعيين محاربين شكالعصابات 

ن يحملوا األسلحة بشكل ظاهر أو ،من تمييزهم حتى عن بعدمكن ت موحدة وعالمات فارقة

أثناء  يةعراف الحرباألقوانين وبالالتزامهم  دىمبذلك  طارتبمع ا. لواء قيادة مسئولة تحتو

فإن األمر  المجموعات اإلرهابية،أما فيما يخص  .العسكرية ونشاطاتهم تنفيذهم لعملياتهم

ن فإ - مقاتلي حرب العصابات وضع- إلى أنهم ال يتمتعون بذلك الوضعباإلضافة  .مختلف

  . إطار الجرائم السياسية المميزة عن الجرائم العادية تحتالجرائم التي يرتكبونها ال تنضوي 
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ي حيد القوانين الجنائية المنعقد فهذا ما ورد في قرارات المؤتمر الدولي السادس لتو

، مع ما ورد في االتفاقية الجماعية لتسليم المجرمين 1935 أيلول 3 – آب 31كوبنهاجن ما بين 

  .)1(الجرائم اإلرهابية في عداد الجرائم السياسية ْلِخْدبين الدول العربية التي ال تُ

  :بين الجرائم السياسية واإلرهاب: ثالثا

خلفية سياسية أو أنها  اون دافعها ذلسياسية على أنها الجريمة التي يكف الجريمة اتعرَّ  

ارتكبت لغاية سياسية حتى لو تضمنت أفعاال توضع في عداد الجرائم العادية كالقتل أو 

التخريب، وقد اعتبر بعض المشرعين كل جريمة تستهدف الدولة جريمة سياسية ما دامت تهدد 

ن الجريمة السياسية فإ استنادا إلى التعريف السابق،. خارجياداخليا أو  وأمنها سالمة الدولة

الزاوية من هذا من زاوية، أما  .هما يعبران عن طريقة عنفيه منظمةواإلرهاب يلتقيان في كون

، إال أنه يمكن التمييز بينهما بشكل مختلفة ع ومدلوالت سياسيةبائن كالهما يتميزان بطفإاألخرى 

أعمال اإلرهاب غالبا ما تحمل  .)2(الهدف أو الغاية لكل منهما واضح من خالل التركيز على

تتجاوز نطاق الفعل العنيف نفسه، وعادة ما تحمل رسالة يتم توجيهها من خالل الفعل  أهدافاً

  .المواقف للسلطة السياسية الحاكمةاإلرهابي بقصد إحداث التأثير على بعض القرارات و

 يهاب ينطوي على فعل ذن كل إرالقول بأ مكنفإنه وإن أ ،أما فيما يتعلق بالجرائم السياسية 

تنطوي على قد ن كل جريمة سياسية ال يمكن القول بأنه إف طابع عنيف ويحمل طابعا سياسيا،

ن األفعال الجرمية التي ينطبق عليها الوصف السياسي عادة ما فإ ،إضافة إلى هذا. إرهاب

سياسية في مقدمة المرشحين للعفو من قبل الائم جرالن باألشخاص المتهمييكون قد تتغير، حيث 

التمايز أيضا من خالل ما يتعلق بمبدأ تسليم المتهمين هذا  يظهر .)3(الدولة ونظامها السياسي

على مبدأ حمايتهم واستثنائهم من مبدأ  - قوال وعمال- بالجرائم السياسية، فقد استقر الفقه الدولي

  .التسليم

                                                 
، منشورات جامعة قـار يـونس   ،1ط. مفهومه، وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي اإلرهاب،: دبارة، مصطفى) 1(

  . 67-66ص. 1990

دار  :اإلسـكندرية . أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدوليـة : وي، محمد منصورالصا) 2(
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 47

  الفصل الثاني

  المفهوم العام للمقاومة

هذا الفصل تناول موضوع المقاومة مفاهيميا عبر المحددات الخاصة  فييحاول الباحث   

لة حث أن الجانب النظري في هذه المسأالتي من الممكن تعريف المقاومة من خاللها، ويرى البا

وبالمعنى . لعملية وليس بالمدلوالت اللفظية واللغويةمتعلق بالدالالت االصطالحية القانونية وا

اإلجمالي سيعمل الباحث على الخلوص إلى التعريف العام والتحديد الخاص للمقاومة من خالل 

التطبيقية في نصوص وقواعد واجتهادات القانون الدولي،  نماذجهااألمثلة العملية التي تم معالجة 

  :وع على النحو التاليولذا فقد ارتأى الباحث تناول الموض

  :تعريف المقاومة وتحديدها :المبحث األول

يرى الباحث أن المنحى العام لتعريف المقاومة وتحديدها على المستوى العملي يأخذ   

  :التفرعات التالية

عرفنا من خالل الدراسات المتماسكة أحيانا  .شرعية المقاومة في القانون الدولي :أوال

ن العناوين األساسية للمقاومة ي قد تتفق مرة وقد تتعارض مرات بأالتوى، والمتناثرة أحيانا أخر

تقع تحت مسمى ردة الفعل الجماهيرية لشعب ما على قوات االحتالل ومؤسساته، بهدف دفع 

 دفع. الظلم والضيم ومحاولة إنهاء االحتالل بكل الوسائل واألساليب المتاحة لهذا الشعب أو ذاك

االحتالل لدول كثيرة ومتفرقة على امتداد العالم األمم المتحدة إلى التدخل تكرار عمليات الغزو و

عبر العديد من القرارات الدولية الصادرة عن مؤسساتها وأجهزتها لتأكيد الحق الثابت  المباشر

نواع السيطرة لجميع الشعوب الواقعة تحت االحتالل وسيطرة أنظمة التمييز العنصري وكافة أ

ما يتعلق منها بنضال الحركات فيدعم شرعية نضالها، خصوصا ، ولاألجنبية األخرى

ينبغي أن . للجميع رية، وفقا لمبادئ األمم المتحدة وقواعدها القانونية التي تعتبر ملزمةيالتحر

ن شرعية المقاومة في القانون الدولي قد جاءت مصداقا لمساعي األمم المتحدة يكون واضحا بأ

  . المقاومة المشروعة ضد االحتاللفي تمييزها بين اإلرهاب و
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جاءت  جل التحرر الوطنيلتأكيد قانونية الكفاح من أ البداية الموضوعية والفعلية األولى  

حيث . 3034من خالل القرار الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  1972عام 

تزايد أعمال من  كبيرقلق تشعر بلألمم المتحدة ن الجمعية العامة جاء في القرار ما معناه، أ

ك ادرمع اإلبريئة، البشرية الرواح األ تسقط الضحايا من، والتي اإلرهاب الدولي المتكررة

ودراسة أسبابها األساسية  فعالة لمنع وقوعها،الجراءات اإلهمية التعاون الدولي في استنباط أل

التي ن مبادئ القانون الدولي بإعال وقد ذكر هذا القرار. سلمية بأسرعالعادلة والحلول اليجاد إل

   .الدول وفقا لميثاق األمم المتحدةوالتعاون بين  تخص عالقات الود

وأنظمة التمييز الثابت لجميع الشعوب الواقعة تحت االستعمار حق القرار على ال دلقد أك

ل الحركات دعم شرعية نضالها، خصوصا نضاوأنواع السيطرة األجنبية األخرى، و العنصري

ذات صلة قرارات  وغيرها منغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة رية وفقا ألالتحر

ها األنظمة اإلرهابية والعنصرية في وم بعمال القمع واإلرهاب التي تقأل مع االدانة. بالموضوع

  .)1(هااستقاللها ومصيرفي تقرير لشعوب الشرعي لحق الإنكار 

ومة من خالل أهم المنظمات حمل هذا القرار مؤشرات واضحة على شرعية المقا  

ن وال شك بأ. ن الدولي وبناء قواعدهالدولية التي تعتبر الركيزة األساسية في بناء أركان القانو

اإلشارة إلى شرعنه نضال الشعوب، مع إضفاء الصفة القانونية التي يقررها ويحميها القانون 

لقانون الدولي، ومن المقاومة في ايفتح المجال واسعا أمام الحديث عن شرعية مما الدولي العام، 

على رأس  طر الشرعية الدولية التي تقف قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدةتناولها عبر أ

ن الجمعية العامة قامت بإصدار عدد كبير من القرارات التي اعتبرت فيما بالمناسبة فإ. مكوناتها

الذي يضفي الصفة القانونية على كافة  بعد أساسا هاما وركنا ثابتا من أركان القانون الدولي

  .أعمال المقاومة ضد االحتالل

                                                 
اجل التحرر  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والخاص بالتمييز بين النضال من)  3034(القرار الدولي رقم ) 1(

 . 1972، الوطني وبين مشكلة اإلرهاب الدولي
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ضي درج الكثير من فقهاء القانون الدولي على االعتراف بحق مواطني وسكان األرا  

قوات االحتالل، مستندين في هذا إلى طبيعة المحتلة في المقاومة المسلحة الموجهة ضد 

مشروعية مطالبة قيام دولة  في عدمتمثل تتائج قتة وما يترتب على هذا من ناالحتالل المؤ

الوالء والطاعة لها، نظرا لبقاء السيادة إجبار األهالي في األراضي المحتلة على االحتالل ب

يادة أو جمدت نتيجة قيام حالة ن توقفت هذه الساألم على اإلقليم المحتل، حتى وإ القانونية للدولة

 الفقيه د أورد عبد الناصر حريز في هذا الخصوص نقال عنوق. حتالل الحربي الفعلية المؤقتةاال

نه بالقدر الذي عارض به المجتمع الدولي ممثال في قرارات الجمعية أ"، عز الدين فوده ما مفاده

حتالل الحربي عن ، خروج سلطات اإلولجان ومؤتمرات حقوق اإلنسان ،ومجلس األمن ،العامة

وإهدار حقوق  ،وقيامها بالضم الفعلي لتلك األراضي ،لةحدود سلطتها الفعلية في األراضي المحت

مين حقوق أتتضح مشروعية موقف حركات المقاومة والمنظمات السرية في ت ،المواطنين

رير المدنيين وخاصة حقهم بل واجبهم في الدفاع عن سيادتهم واستقاللهم وحقهم في تق

  ". )1(المصير

القانون الدولي العام عالقة أو قاعدة تحول بين نه ال توجد في ويضيف إلى ذلك ما معناه، بأ

بل هناك من  ،السكان في األراضي المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة

لرضوخ لورفضا  ه،لشرففاعا عن الوطن وحرمته وانتصارا د ،الواجب ما يحتم عليهم ذلك

سلطة االحتالل عبارة عن . مة المحتلشتراك المباشر في مقاواالو بل ،حكام الحماية المدنيةأل

 سار على هذا النهج. بغض النظر عن شكلها إال بالقوةال تقاوم والقانون على م على القوة ال تقو

ن تايلور الذين ذهبوا إلى القول بأ فقهاء كثيرون من أمثال هارد وشارل دي فيشر وكالفووهاينس

نطالقا من واجب الثورة المفروض عليهم ايهم عل يقعلسكان المناطق المحتلة حق الثورة، بل 

  .)2(عالقة الوالء القائمة بينهم وبين دولتهم األم

نتحدث عن الوزن القانوني للمقاومة فإننا نقصد األساس  عندما .الوزن القانوني للمقاومة: ثانيا

و القانوني الفلسفي والسند االرتكازي الذي تستمد منه القواعد الضابطة ألي عمل أو تصرف أ

                                                 
 . 112ص. ، مرجع سبق ذكرهاإلرهاب السياسي: حريز، عبد الناصر (1)

 . 120،صالمرجع السابق) 2(
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ها في سلوك، وهذا بطبيعة الحال ما ينطبق على الحالة التي نحن بصدد نقاشها وتداول خلفيات

ن القواعد القانونية التي أصدرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة الصفحات القادمة، وال شك بأ

ولجانها المتعددة والتي دعمت من خاللها حق الشعوب في نيل استقاللها وتقرير مصيرها 

تخدام كافة الوسائل واألساليب المتاحة لتحقيق ذلك، هو الذي يشكل الوزن القانوني للمقاومة باس

    . المشروعة ضد كافة أشكال السيطرة واالستغالل األجنبي

هذا ما أكدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة في 

اعتمدت في القرار برنامجا عمليا . 1621 ارها رقمقربشأنه ، والتي أصدرت 1970 تشرين أول

ستعمار، وفقا للنقاط للبلدان والشعوب الواقعة تحت اإل جل التنفيذ التام إلعالن االستقاللمن أ

  :التي تنص على ما يأتي

إن استمرار االستعمار بأي شكل من أشكاله أو مظاهره يعتبر جريمة تشكل خرقا لميثاق  - 1

  .منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة ولمبادئ القانون الدولياألمم المتحدة وإعالن 

ة حقها األصيل في الكفاح بجميع الوسائل الضرورية التي في متناولها َرَمْعإن للشعوب المستَ - 2

 .ضد الدول االستعمارية التي تقمع تطلعها إلى الحرية واالستقالل

ة كل مساعدة معنوية ومادية َرَمم المستْعإن على الدول األعضاء أن تقدم إلى شعوب األقالي - 3

 .ستقاللإليها في كفاحها لنيل الحرية واإلتحتاج 

قيد االعتقال يجب أن يعاملوا وفقا لألحكام  الموضوعينإن جميع المناضلين األحرار  - 4

 . 1949آب  12المتصلة بذلك من اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب والموقعة في 

د القانونية قد تم التعامل معها والنص عليها من خالل ما قررته األمم بذا نرى أن األساني  

ومن األمور  .يما يتعلق بقواعد القانون الدوليالمتحدة والتي تعتبر الهادي والمقرر األساسي ف

نه على الرغم من التجاهل الواضح الذي تبديه التعامل معها في هذا اإلطار، أالتي ينبغي لنا 

وإسرائيل لمعظم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بأجهزتها ولجانها  الواليات المتحدة

وهيئاتها، إال أن ذلك ال يفقد القرارات الصادرة عن تلك الجهات قيمتها ووزنها القانوني الذي 
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. اء ما يعرف بالمراكز القانونيةللحقوق وليس منشئا لها وذلك من خالل إنش ريعتبر بمثابة مقر

يلي لفلسطين نه ال يمكن في أي حال من األحوال أن نقول أن االحتالل اإلسرائإفمن هذا الباب 

نه قد يتحول إلى ممارسة شرعية يحميها القانون الدولي، وكذلك الحال ال يسمى احتالال أو أ

هذا ال يلغي القول . في العالم بالنسبة لالحتالل األمريكي للعراق وغيرها من المناطق المحتلة

ن عن القانون الدولي بحكم تجاهلهما الفاضح تان خارجتات المتحدة وإسرائيل دولن الواليابأ

  .لقواعد هذا القانون )بحكم القوة(

تستمد هذه األسانيد قوتها من قواعد القانون  .انيد ممارسة حق المقاومة المسلحةأس: ثالثا

  :سنتناول بعضها على النحو التالي التيالدولي 

ن ميثاق األمم المتحدة على م )51(نصت المادة  :الدفاع الشرعيو حق المقاومة المسلحة -أ

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في "أنه 

يأتي هذا النص إقرارا " .حد أعضاء األمم المتحدةإذا اعتدت قوة مسلحة على أ الدفاع عن أنفسهم

ح للدول أو الشعوب التي تتعرض للعدوان، وذلك حفاظا على لمبدأ الدفاع الشرعي الذي أتي

بقائها وسيادتها وكافة مظاهر وجودها كحق طبيعي ال يجوز تجاهله أو القفز عنه، وفي ذلك 

ولعل من أهم مظاهر حق البقاء هو حق الدولة في الدفاع " :هيف يقول الدكتور علي صادق أبو

. ")1(داء ودفع الخطر الناتج عنه بكافة الوسائل الالزمةعن نفسها إذا اعتدي عليها لرد هذا االعت

 منطقيمع مشروعية الحق في المقاومة المسلحة، ويظهر هذا كنتاج يتكامل حق الدفاع الشرعي 

إلقرار القانون الدولي بمنح الدول والشعوب التي تتعرض للعدوان الحق في استخدام المقاومة 

جاء تأكيد حق المقاومة . سائل الدفاع الشرعيالمسلحة كجزء شرعي وأصيل من أدوات وو

الصادر عن األمم المتحدة والذي أورد  3246المسلحة من خالل ما نص عليه القرار رقم 

شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة االستعمارية واألجنبية والقهر األجنبي "

  ."بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح

                                                 
 . 171ص ،)ت .ب(،منشأة المعارف: اإلسكندرية. القانون الدولي العام: أبو هيف، علي صادق) 1(
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دت اإلشارات الضمنية الدالة على ضمان حق الشعوب في الثورة والعمل ضد قوات تعد  

واألصيل القاضي بحق الدفاع الشرعي  تاريخياالحتالل األجنبي من حيث المبدأ، عمال بالمبدأ ال

نه تفويض مفتوح لكافة الشعوب والدول أن تتوسل بكافة النفس، وكما يفهم من هذا الحق فإ عن

ففي تاريخ . تاحة لطرد االحتالل األجنبي من األراضي التي تحتل من قبلهاإلمكانيات الم

يحق : "أصدرت األمم المتحدة ما نصه 3314ومن خالل القرار الذي يحمل رقم  14/7/1974

جل حريتها جنبي أن تمارس الكفاح المسلح من أللشعوب الرازحة تحت نير االحتالل األ

التي قد يتم استنتاجها مما سبق  ومن اإلشارات البارزة ."واستقاللها وحقها في تقرير مصيرها

، وبين المسنود بالشرعيةاألمم المتحدة بين حق الشعوب في المقاومة والكفاح المسلح هو تمييز 

وكذلك ما  .طات االحتالل األجنبي أينما كانتالتي تمارسها سل يةعتداءات العنفاالممارسات وال

استخدام كافة االساليب والوسائل النضالية المتاحة لديها  بين حق حركات التحرير الوطني في

 وقالحقلشعوب الخاضعة لالحتالل األجنبي بكافة ا تتمتع الحرية واالستقالل، وبالتالي لتحقيق

   .)1(في مقاومة االحتالل لقانونيةوا ةواإلنساني ةواألخالقي ةالمعنوي

تفاق عام على اعتبار حركات التحرر هناك ا :رتأييد المجتمع الدولي لكفاح حركات التحر-ب

ن حروب التحرير الوطنية المعترف بها انونية طرفا في النزاع المسلح، وأالوطني من الناحية الق

في  1977سنة  هذا ما برز من خالل النصوص الواردة. نزاعات مسلحة داخلية ال تعدكذلك 

لمادة فقد أدرجت ا. نزاع المسلحالملحقين المضافين التفاقيات جنيف حول القانون اإلنساني لل

لنزاعات الدولية المسلحة التي تستهدف مقاومة االحتالل وخوض لمن االتفاقية األولى ) 41(

القتال ضد قواته ضمن قائمة النزاعات الدولية المسلحة التي يقاتل فيها الشعب ضد السيطرة 

 اب لحقهوخالل ممارسة الشعاالستعمارية واالحتالل األجنبي، أو ضد األنظمة العنصرية وذلك 

لتأكيد القواعد جاءت مشاركة حركات التحرر الوطني في مؤتمر جنيف . في تقرير المصير

القانونية الدالة على شرعية النضال الذي تخوضه حركات التحرر الوطني ضد االحتالل أو 

وضعا  مرالمنبثقة عن المؤتالتفاقية من ا) 41(لها المادة  تضمن حيث ،األنظمة العنصرية

هذا أدى إلى تطبيق قوانين الحرب في . مساويا ألي طرف من أطراف النزاع الدولي المسلح

                                                 
 . 2002، شباط السنة الثانية،/ 16ع. مجلة رؤية. وحق الشعوب في مقاومة االحتالل" اإلرهاب"جدلية : الزرو، نواف) 1(
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 القمعية واستخدام قوانين الطوارئحروب حركات التحرر الوطني، على الرغم من اإلجراءات 

  . لسحق الثورة ومقاتليها

يل المتحدة وإسرائ رفض الوالياتهو التذكير ب اقهاستحقيرى الباحث امن المفارقات التي 

ق نصوص يتطبورفض  العسكري على أنهم أسرى حرب اللتعامل مع المقاومين الحتالله

، كداللة على عدم االعتراف بشرعية المقاومة المسلحة التي تخوضها عليهم اتفاقيات جنيف

-إن نصوص ملحقي .حركات التحرر الوطني ضدهما وضد قواتهما في المناطق المحتلة

تجعل الحرب ضد السيطرة االستعمارية، واالحتالل األجنبي  1977عام-يفبروتوكولي جن

الدولي واألنظمة العنصرية تندرج ضمن النزاعات الدولية المسلحة التي ينطبق عليها القانون 

إن حقيقة كون ستين دولة فقط هي التي صادقت على . بكامله )قانون الحرب(اإلنساني 

ال ينتقص من أهمية ومغزى القواعد القانونية المشمولة فيه البروتوكول األول أو انضمت إليه 

ألنها أصبحت تمثل أربعين سنة من االعتياد الدولي على تطبيق قواعد القانون الدولي  ،ضمنا

اق فيينا حول قانون من ميث )38(طبقا للمادة . عارف عليه في تطبيق منهجي منظموالمت

ملزمة للدول جميعا  هذه البروتوكوالت أصبحت ن القواعد المنصوص عليها فيالمعاهدات، فإ

سواء وقعت عليها أم لم تفعل، حيث أنها تشكل قواعد عرفية دولية معترف بها وفق نص المادة 

  .)1(1969من معاهدة المعاهدات لعام )38(

ليحدث أثرا  ،والذي سبقت اإلشارة إليه 3246رقم ار الصادر عن األمم المتحدة جاء القر  

قد تحول إلى  مسلح دفاعا عن الحرية واالستقاللن حق المقاومة والكفاح القرار بأكبيرا في اإل

إن أية "للشعوب الخاضعة لالحتالل، حيث جاء في القرار  واجب دولي عام وحق مشروع

محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية، هي مخالفة لميثاق 

عالن مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا األمم المتحدة وإل

  ."ولإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لميثاق األمم المتحدة

                                                 
السنة الرابعة  275ع ،المستقبل العربي. المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير: عماد، عبد الغني) 1(

 .32، ص2002يناير/ والعشرين، كانون الثاني
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ن ي، فقد أقر بروتوكول1976ما مؤتمر تطوير القانون اإلنساني المنعقد في جنيف عامأ  

ية، حيث جاء في المادة األولى من ان أن حروب التحرير الوطني هي حروب دولربِتَْعَيمنه 

البروتوكول األول أن حروب التحرير الوطني هي حروب مشروعة وعادلة، وهي حروب 

ن قوانين الحرب، كما أن حركات تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي بشأ دولية

التي ال تزال في طور التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، وهي بمثابة الدول 

  . التكوين

تحرر دت حركات العت وأيَّوبما أن كافة القرارات الدولية السابق اإلشارة إليها قد شرَّ  

ف القانون الدولي االحتالل بأنه مرحلة من مراحل عرَّ فقد، الوطني ونضالها ضد االحتالل

نية ضد قوات االحتالل الثا الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتسبق مرحلة استئناف القتال للمرة

يتضح من ذلك أن االحتالل أمر غير  .تالي جريمة عدوان وعمل غير مشروعهو بالوالمعتدية، 

بل أصبح يترتب عليه ثبوت الحق المشروع للشعوب الخاضعة  مشروع في القانون الدولي،

وضه حركات فالكفاح المسلح الذي تخ. )1(لالحتالل في مقاومة هذا االحتالل داخل أراضيها

التحرر في هذه الحالة هو استخدام مشروع للقوة المسلحة يهدف إلى طرد المستعمر األجنبي 

  . وتحرير اإلرادة الوطنية وانتزاع الحق الطبيعي والشرعي في السيادة واالستقالل

لحروب أكدت الثورات التي قامت بها الشعوب ضمن فترات زمنية مختلفة في مواجهة ا  

في مقاومة ورفض الوضع غير المشروع الذي يؤدي إليه االحتالل الحربي  تهايالعدوانية أحق

وقد مارست العديد من الشعوب هذا الحق . واستخدام القوة العسكرية إلنهاء ذلك الوضع وإزالته

ان االحتالل النازي لمعظم األراضي األوروبية، حيث قامت غالبية الشعوب خصوصا إبَّ

ة الشعبية المسلحة وحملت السالح ضد قوات االحتالل النازي وأنهكت األوروبية بتنظيم المقاوم

ر الكامل يقواه وأضعفت من إمكانياته العسكرية حتى وصلت في النهاية إلى مرحلة التحر

  .للتراب الوطني

                                                 
. مرجع سـبق ذكـره  ، ربيالمستقبل الع. واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصيرالمقاومة : عماد، عبد الغني)1(

 . 34ص
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استنادا إلى ذلك اعترفت حكومات الدول الحليفة ومحاكمها بحقوق المحاربين لمقاتلي    

شعبية المسلحة، كما أكدت محاكمات مجرمي الحرب في نورمبرغ وأفراد تلك الحركات ال

كما . وكرست مجددا مبدأ منح أعضاء المقاومة الشعبية حقوق المحاربين النظاميين وامتيازاتهم

درجت الهيئات والمنظمات الدولية على اختالف اختصاصاتها بتأكيد أحقية تلك الحركات في 

  .ض المغتصبة واستخدام كافة السبل لتحقيق تلك األهدافالكفاح الستعادة الحق واسترجاع األر

من المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة  2/في الفقرة أ 1949أقرت اتفاقيات جنيف لعام   

من المادة الثالثة عشرة من االتفاقيتين  2/الفقرة أ ، وأقرت كذلكالخاصة بمعاملة أسرى الحرب

حركات  وقحقب مرضى والجرحى في الميدان والبحارالمعاملة ب المتعلقتيناألولى والثانية 

  :على النحو التالي فرادهاأالتحرير الوطني و

ن بحركات أفراد المليشيا وأفراد الوحدات المتطوعة األخرى بما في ذلك الذين يقومو"  

حد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج أراضيها حتى ولو كانت مقاومة نظامية ويتبعون أ

بشرط أن تتوفر في هذه المليشيا أو الوحدات المتطوعة بما فيها تلك  ،راضي محتلةهذه األ

   :المقاومات المنظمة الشروط التالية

 .أن تخضع المقاومة لقيادة مسئولة أو قائد مسئول يمثلها أو يتحدث باسمها -  أ

 .أن تعمل تحت لواء أو راية أو علم أو عالمة مميزة معروفة  -  ب

  ".)1(بارزا ومحموال بشكل ظاهر ولو بشكل جزئي أن يكون سالح المقاومة -  ت

  :الخلفية القانونية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة: المبحث الثاني

تعددت العناصر القانونية، وتنوعت مصادرها، واختلفت تفسيراتها فيما يخص األرضية 

. اإلسرائيلي لوطنه القانونية التي يستند إليها الشعب الفلسطيني في كفاحه الطويل ضد االحتالل

المختصون في لمتالحقة التي أوردها الباحثون ووعلى الرغم من التعدد الواضح في التفسيرات ا

                                                 
 . 4/11/2001/ األهرام القاهرية صحيفةاإلرهاب وحق المقاومة في القانون الدولي، : عشماوي، محيي الدين علي) 1(
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حقول القانون الدولي، كل حسب أيديولوجيته ومنبته الفكري، أو كل حسب توجهاته ومشاربه 

ان ذروة وجودها السياسية والحزبية، فانقسم التفسير ما بين شرقي تتبناه الكتلة الشرقية إبَّ

أن  هوفت للنظر في هذا الموضوع الالَّ .وال زالتالكتلة الغربية وقوتها، وغربي تبنته 

ات االختالفات الناجمة عن التفسيرات الكثيرة واالجتهادات المتواردة والمحكومة بالمرجعي

الثابت  قد التقت جميعها ولو مواربة بوجود األصل القانوني السياسية والقانونية المصلحية

  .للشعب الفلسطيني في خوض المقاومة لتحرير أرضه ووطنه

باالستناد إلى أكثر من قاعدة تم النص  يأتي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل

وما تفرع عنها من منظمات  ،قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة عبرعليها بشكل واضح 

القانون الدولي، سواء ما انبثق منها عن المعاهدات  وهيئات دولية أرست ما يعرف اآلن بقواعد

هنا نقف على التخوم الواضحة المعالم . أو ما انبثق منها عن العرف الدولي وغيره من المصادر

االستعمارية والعنصرية وكل  سيطرةوالتي أعطت للشعوب الحق الكامل في مقاومة االحتالل وال

يعتمد عليه الباحث لتكريس القانونية هي األساس الذي  غاتسوِّالم إن .أشكال السيطرة األجنبية

الحتالل اضد عت المقاومة الفلسطينية رؤيته الخاصة ببناء األرضية القانونية التي شرَّ

  :اإلسرائيلي وذلك على النحو التالي

الحقوق الجماعية  حق تقرير المصير من يعتبر :الشعب الفلسطيني في تقرير المصيرحق : أوال

علق بوجود جماعات سكانية تشترك برقعة جغرافية معينة، وخضوع هذه الجماعات التي تت

لسيطرة قوة عسكرية أو استيطانية أو اقتصادية أو غيرها، شريطة أن تكون هذه القوة ذات 

طابع غريب أو أجنبي عن هذه الجماعة السكانية وعلى نفس اإلقليم، مع قيام هذه القوة بحرمان 

إن ما سلف ذكره . )1(ألصيلة من حقوقها في ممارسة السيادة على إقليمهاالجماعات السكانية ا

مع مبدأ حق تقرير المصير، لحقيقة وصف مبسط  لعناصر وشرائط  وجود إنما هو في ا

ت لجهة التي تناوللتبعا  المختلفة التي جاءت تعريفاتالو عدد من التفسيرات وجود لىإرة ااإلش

ن شعب الحق في تكوين دولة مستقلة وأأن يكون لكل "ير حق تقرير المصتعريفات من  .ذلك

                                                 
عمادة البحث العلمي في جامعة / لدراساتمجلة الزرقاء للبحوث وا. اإلرهاب والقانون الدولي: ألدويك، موسى جميل) 1(
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أطروحته للحصول على درجة  في أورد محمد عادل الشراقة. ")1(يختار نظامه السياسي بحريته

من المناسب أنه من التعريفات التي يجد الباحث  به ساجستير في هذا الموضوع عددا ال بأالم

امل وتتنوع لتعطينا األفكار الواضحة حول تتكحتى  ،بشكل ضمني تناولها في هذا السياق

عرف حق تقرير المصير  1793وزير خارجية أمريكا  توماس جيفرسون بأن: يقولالتعريف، ف

وكيفما متى  اهوفي تغيير اترتئيه شكال التيباأل ها/حكم نفسهبحق كل أمة أو شعب : أنهعلى 

دولة الإنشاء  عبرالسياسي لمستوى على افي االستقالل الشعوب حق : بأنه لينينفه وعرَّ. أرادت

من خالل  ولسونعرفه الرئيس األمريكي في حين . ن سياسي خاصكياب والمتمتعةمستقلة ال

شعوب في حكم نفسها للالقومية  اتحموطاحترام لل: كونغرس األمريكي بأنهلالى إرسالة بعثها 

أنه حق : الشراقةعبير ويرى البعض حسب ت. هذا الحق مبدأ ضروري للعمل باعتباربإرادتها، و

، خارجية تتقرير شؤونها بدون أي تدخالفي  اصختصاال وحدها صاحبةمة في أن تكون كل أ

 ،تنازل بغير إرادتهالمبادلة أو لل ال يكون محالن حق الشعب في أمن على ذلك مع ما يترتب 

  .)2(لة مستقلةتكوين دو حقه في دولة أخرى أو مع أيحقه في االندماج أو االتحاد الحفاظ على و

الباحث أنه قد استعرض كافة التعريفات التي حددت المفهوم العام لمبدأ الحق  قولهنا ال ي 

إنما تعطينا المبادئ  - نفة الذكراآل - ه يضيف إلى أن هذه التعريفاتفي تقرير المصير، ولكن

على وجه  الرئيسية التي يقوم عليها الحق في تقرير المصير للشعوب ومنها الشعب الفلسطيني

بالمجمل، . تبعاته إال جزئيابالخصوص، لكونه لم يتمتع حتى اآلن بتطبيقات هذا المبدأ وال 

وحتى تكتمل الصورة يرى الباحث أن حق تقرير المصير يعني منح الحرية الكاملة للشعوب في 

فعلية لة االستقالل القومي الذي يتبعه بسط السيادة الوخصوصا في مسأ ،يار ما تراه مناسبااخت

  .خارجيعلى إقليمه، متحلال بذلك من كافة أنواع السيطرة والتحكم ال

ِفقَ على اتُّن ساق العامة لهذا الحق الذي سبق وأضمن األنللباحث أن يضيف ما يقع  يمكن 

نه حق جماعي، وذلك بالتأكيد على أن المفهوم الحديث لهذا الحق من الممكن أن يشمل حق أ

                                                 
 . 688ص ،1987كلية الحقوق، جامعة عين شمس. معاهدات السالم في القانون الدولي العام: جاد، محسن علي) 1(

مرجـع سـبق   . من اجل التحرر وتقرير المصيرالعنف بين اإلرهاب الدولي والنضال : الشراقة، محمد عادل حمدان) 2(

 . 176ص. ذكره
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السياسيين وما يحكمهم من أنظمة سياسية وأشكال دستورية حرمت  الشعوب في اختيار قادتها

من الشعوب في تقريرها والعمل بموجبها، وخصوصا في البالد العربية التي انتقصت  اكثير

من االستنتاجات الهامة التي يوحي بها التعريف هي . را من حق الشعوب في تقرير مصيرهاكثي

ابتا من مختلف الزوايا وتحديدا القانونية منها، مع أن موضوع هذا المبدأ إنما أصبح حقا ث

ائتالف هذا الحق بما يتبعه من تقرير يحوي في طياته الحرية الكاملة باتخاذ القرار الخاص 

من تقرير المصير السياسي والسيادي واالجتماعي  ،بالمصير الذي تتعدد اتجاهاته وعناوينه

ق قائمة على إطالق الحريات للشعوب في واالقتصادي، وغيره مما يمكن أن يعطى من حقو

  .تحديد مسيرتها وبنائها بالشكل الذي ترتئيه

ن ثورتين األمريكية والفرنسية اللتيعرف الحق في تقرير المصير كمبدأ عالمي في ال  

وإعالن  1823عملتا على تأصيل هذا الحق في مفاهيم الشعوب الغربية من خالل مبدأ مونرو 

 .ان الحرب العالمية األولىمن خالل ما أعلن في الثورة البلشفية إبَّو ،1918الرئيس ويلسن 

 حد األهداف األساسية لمنظمة األمم المتحدة من خالل النص عليه في ميثاقهاحق أهذا ال يعتبر

في  تم التأكيد على هذا الحق. ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالنص عليه ف األساسي، وما تم

وعي اتفاقيتي الحقوق السياسية والمدنية والحقوق االقتصادية واالجتماعية المادة األولى لمشر

وفي اإلعالن الخاص بتصفية االستعمار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ،لإلنسان

مؤكدا وبذا أصبح  .الخاص بقانون المعاهدات 1969ينا في مؤتمر ف عليه، كما تم التأكيد 1960

  .ضمن القواعد الناظمة للهيكل العام للقانون الدولي) ملزمة(عدة آمرة نه قاعلى أساس أ

هذا الحق الثابت الذي استقر في القانون الدولي العام يوجب ترتيب التزامات تقع على   

، واالمتناع امصيره عاتق المجتمع الدولي كضرورة احترام حق الشعوب ورغباتها في تقرير

حقوق للشعوب الخاضعة اللك الحق، باإلضافة إلى توليد نه االنتقاص من ذعن كل ما من شأ
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لالستعمار والسيطرة األجنبية، فهو يتيح لها الحق في المقاومة ومعارضة كل مساس بحقوقها 

  .)1(األصلية في الحرية وتقرير المصير

شير يمن موضوعية الرؤية البحثية، فإنه قترب أكثر الباحث هذه القضية وي جملحتى ي  

من قرارات دولية تعتبر اآلن بمثابة الركيزة القانونية لحق تقرير المصير، وتحديدا  إلى ما ورد

المادة األولى فقد نصت الفقرة الثانية من  .األمم المتحدة في مواده المختلفةفيما نص عليه ميثاق 

لتسوية اإنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي ب" لهذا الميثاق على

عطفا على هذا النص فقد ورد  ".ن يكون لكل منها تقرير مصيرهافي الحقوق بين الشعوب وبأ

رغبة في تهيئة " :ن من نفس الميثاق ما نصهالتمهيدية للمادة الخامسة والخمسيفي المقدمة 

دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سلمية بين األمم مؤسسة على احترام 

  ."ن يكون لكل منها تقرير مصيرهاالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأبدأ الذي يقضي بالم

اإلشارة إلى النصوص الحرفية التي  باالستناد إلى كل ما تقدم، يرى الباحث ضرورة  

تضمنتها القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي أقرت من خاللها حق 

قابلة للتصرف، الغير الذي اعتبر من قبلها من الحقوق قرير مصيره الشعب الفلسطيني في ت

  :وهذه القرارات حسب الترتيب الزمني هي

كانون  8في الدورة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ  2672قرار الجمعية العامة رقم  - 

ث ، حيحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصيروالذي جاء تحت عنوان  1970ديسمبر /األول

ب في الدورة الرابعة والعشرين المتخذ /2535وإذ تذكر قرارها " جاء في هذا القرار ما نصه 

فلسطين غير القابلة  من جديد حقوق شعب والذي أكدت فيه 1969ديسمبر /ألولكانون ا 10في 

تضع نصب عينيها مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير  وإذ. للتصرف

من ميثاق األمم المتحدة والمعاد تأكيده آلخر مرة في اإلعالن  55و  1مادتين المكرس في ال

الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم 

                                                 
، 1980، ينـاير 59، عمجلة السياسـة الدوليـة  . الضفة وغزة بين الحكم الذاتي وتقرير المصير: أحمد نبيل حلمي،) 1(
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وفقا لميثاق األمم  اوي في الحقوق وبحق تقرير المصيرالمتحدة، تعترف لشعب فلسطين بالتس

  ."المتحدة

تشرين  22في الدورة التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ  3236قرار الجمعية العامة رقم  - 

حيث جاء في إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، والذي جاء تحت عنوان  1974نوفمبر /الثاني

الدوليين ن مشكلة فلسطين ال تزال تعرض السلم واألمن وإذ تعترف بأ: "هذا القرار ما نصه

المتحدة،  ن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقا لميثاق األممأا منها بللخطر، واعتراف

الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة  ن بالغ قلقها لكون الشعبوإذ تعرب ع

للتصرف، ال سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه، وإذ تشير إلى 

  :بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهقراراتها المتصلة 

  :تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف، وخصوصا -1

  .الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي - أ

  ."في االستقالل والسيادة الوطنيين الحق - ب

نوفمبر /تشرين الثاني  10الثين المنعقدة بتاريخ في الدورة الث 3376قرار الجمعية العامة رقم  - 

لجنة معنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير والذي جاء تحت عنوان إنشاء  1975

وإذ تشعر بقلق عميق بسبب عدم تحقيق " حيث ورد في هذا القرار ما نصهالقابلة للتصرف، 

لسطين ال تزال تعرض للخطر ن مشكلة فلة فلسطين حتى اآلن، وإذ تعترف بأحل عادل لمشك

  :السلم واألمن الدوليين

  .29في الدورة  3236تؤكد من جديد قرارها رقم  -1

  :وتعرب عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم نحو -2

ممارسة شعب فلسطين لحقوقه غير القابلة للتصرف في فلسطين، بما فيها حق تقرير المصير  - أ

  ."السيادة القوميةل القومي وبدون تدخل خارجي، والحق في االستقال
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ى الباحث استعراض عدد من آم من النصوص وتفسيراتها، فقد ارتعطفا على ما تقد  

والتي  القرارات الهامة التي تنص على هذا المبدأ من خالل القرارات المتعاقبة لألمم المتحدة،

  :تأتي كما يلي 

بدراسة الطرق والوسائل التي  ليطلب من لجنة حقوق اإلنسان القيام  42جاء القرار رقم  - 1

  .ن حق تقرير المصير لألمم والشعوبتؤم

الذي نص على ضرورة إدخال مواد خاصة لكفالة حق  545كذلك ما ورد في القرار رقم  - 2

الشعوب في تقرير مصيرها من خالل اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق 

 .القتصادية واالجتماعية والثقافيةا

والذي جاء ليؤكد على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها إنما  637رار رقم تبعه في الق - 3

دعم مبدأ حق تقرير المصير  يعد شرطا ضروريا للتمتع بكافة الحقوق األساسية من خالل

 . لجميع الشعوب من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة

في تقرير مصيرها،  وغير ذلك من القرارات التي أكدت بمجموعها على كفالة حق الشعوب - 4

والتي أشارت بما ال يحمل مجاال للشك بضرورة وقانونية هذا المبدأ لتحرير الشعوب 

ومن الجدير ذكره أن الفقه الدولي قد أجاز استخدام القوة الستخالص هذا . وتحقيق استقاللها

 .)1(الحق في حال االعتداء عليه

خاصة، وتحديدا للشعب الفلسطيني  االعتراف الدولي بحق تقرير المصير ذو أهميةيعتبر 

ن تأصيل وترسيخ هذا الحق في ميثاق تحت االحتالل اإلسرائيلي، وذلك ألالذي ال يزال يقبع 

األمم المتحدة يمنح الشعب الفلسطيني األساس والوثيقة القانونية ذات البعد الدولي لشرعنة 

  .لالحتاللمقاومته 

                                                 
. الـدولي  معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية، دراسة تأصيلية على ضوء أحكـام القـانون  : علي، جعفر عبد السالم) 1(

 . 219ص القاهرة،
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إن القول بعدم شرعية  :مقاومتهلسطيني في وحق الشعب الف عدم شرعية االحتالل: ثانيا

االحتالل إنما يستند إلى ما ساقته األمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع، ولعل التجاءنا إلى ما 

بهذا الخصوص يأتي في سياق تفسيرنا لألهمية  ورد من قرارات صدرت عن هذه الهيئة الدولية

نه ليس من الكافي الشأن، وعلى اعتبار أولية في هذا الخاصة التي تنطوي عليها القرارات الد

 التي تليمرحلة ال تلك عرف الفقه الدولي االحتالل بأنه ول أن االحتالل عمل غير شرعي فقدالق

عبارة هو فقوات االحتالل المعتدية، القتال للمرة الثانية ضد  العودة الىتسبق و الغزو مباشرة

   :ولي تؤكد المبادئ التاليةقواعد القانون الدف. ان غير مشروعجريمة عدو عن

الحق في   عليها تبرتوال ي ة،جسيمال اءخطمن األالحرب : وقارتب حقتال  اءخطألإن ا - 1

وما بني على  ية،القانون من الناحية ن الحرب عمل باطلخرى، ألاألاحتالل إقاليم الدول 

  .باطل فهو باطل

مع القانون يتعارض نه ألي ف يعتبر حالة قانونية، وبالتاوال أمرا واقعااالحتالل  يعتبر - 2

 .المقاومةبحتما بانسحاب قوات االحتالل سواء بالحرب أو هذه الحالة تنتهي والدولي، 

 .للعدوان ثمار إنتاجعني ال ي في الحرب إن النصر - 3

ض مع نص اقنيت وهذا ما، التي يقع عليهالسيادة وسالمة أراضي الدولة  هتكاًاالحتالل  ُيَعدُّ  - 4

 بعدمأعضاء الهيئة جميعا  وجب علىمن ميثاق األمم المتحدة، والذي ي )4(فقرة  )2(المادة 

  .)1(التهديد باستخدام القوة ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة

نه األداة االحتاللية للدول االستعمارية، والذي تهدف جاء الحديث عن العدوان في سياق أ

كحقها في السيادة على  وعة الثابتة للشعوب األخرىالمشر من خالله إلى استباحة الحقوق

أقاليمها، وحقها في تقرير مصيرها، وغيرها من الحقوق الشرعية واألصيلة دونما أي عمليات 

تدخل خارجي، سواء بالقوة العسكرية أو غيرها من الوسائل التي تؤثر سلبا على قدرة الشعوب 

                                                 
 مرجع سبق  ذكـره،  ،المستقبل العربي. المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير: عماد، عبد الغني) 1(

 . 32ص
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ها وأوطانها، هذا ما يعززه قرار الجمعية العامة في استثمار طاقاتها وممارسة حقوقها في أراضي

والذي عرف العدوان  1974كانون أول / 14يخ بتار 3314لألمم المتحدة الصادر تحت رقم 

   استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها "نه على أ

  ". في هذا التعريفثاق األمم المتحدة كما هو مقرر السياسي أو على أي وجه آخر ال يتفق مع مي

 يفي صد العدوان االحتاللن الشعب الفلسطيني ذو حق واضح يظهر مما سبق بأ

، مع االنتباه إلى الحقيقة الواقعية المشار إليه آنفالتعريف وفقا لشرعي الغير اإلسرائيلي 

ال يمكن االعتداد به من  انَوة كالعْدنه أن يرتب نتائج غير عادلمن شأ والقانونية إلى أن كل ما

ف في مواجهة ون األساليب والوسائل التي تقلى أن تكْوفمن الباب اَأل لذا. الناحية القانونية

المترتبة عليه أصال، لرد الظلم وإنهاء الحالة  ،ذات نتائج عادلة ةالقانوني زاويةالمن  ْدوانالُع

ة في الفلسطيني درج المقاومةنتالتي وقانونيتها  شرعية المقاومة لىإهنا  صلوبالتالي فإننا ن

  .سياقها

بالعودة إلى النصوص القانونية التي رافقت القرارات الصادرة عن األمم المتحدة فإننا نجد 

والسابق اإلشارة إلى جزء من نصوصه، يعطي الحق للشعب الفلسطيني  3236 أن القرار رقم

حق على التأكيد من جديد أيضا " ذا القرار علىفي استعادة حقوقه بكل الوسائل، حيث ينص ه

دوا منها واقتلعوا رِّفي العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شُ الفلسطينيين، غير القابل للتصرف،

وتشدد على أن االحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير قابلة . منها وتطالب بإعادتهم

ن الشعب وتعترف بأ. عنهما لحل قضية فلسطين غنى للتصرف، وإحقاق هذه الحقوق، أمران ال

وتعترف كذلك بحق . الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق األوسط

. الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه

فلسطيني في كفاحه السترداد ها الشعب الوتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعم

  ."وفقا للميثاق حقوقه
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من المهتمين  كثيرر من المنطلق الذي ينص عليه القرار السابق فإننا نفسر كما فسَّ  

ني في استعادة ن الفقرة التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيلشأن القانوني للشعب الفلسطيني، بأبا

 لمطلقة التي ال لبس في تفسيراتهاالشعب الشرعية القانونية ا إنما تمنح هذا ،حقوقه بكل الوسائل

رف، وهو هنا بغير قابليتها للتص ةوفوصالمهذه الحقوق ل المتعرضينفي العمل على مقاومة 

 عيشركت، )كل الوسائل( تعبيراستخدام عبر  على إطالقهالنص قد أتى ف. االحتالل اإلسرائيلي

   .االحتالل الذي ال زال يمارس هذا العدواناستخدام القوة والكفاح المسلح ضد ب

مما العدوان وما يتمخض عنه من نتائج مشروعيته في القانون الدولي المعاصر،  َدقَفَ   

إعطاء المشروعية للحركات ب تتلخص هذه النتيجة .نتيجة تتالزم وتقترن بهذا الوضع يرتب

أن يتضح ذلك من خالل االتجاهات من الممكن و. قاومة والمناوئة لالحتالل الحربيالشعبية الم

قانون الحرب، التي يشتمل عليها حماية الالتي تهدف إلى توسيع نطاق حديثة في القانون الدولي ال

ليشمل أفراد المقاومة الشعبية المسلحة ومن ثم تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني على 

  .أفرادها

ن كافة أنواع المقاومة العنيفة أو السلمية ألقول هنا بل ةًفي هذا السياق يرى الباحث مناسب

تدخل في إطار العمليات المشروعة، خارجة بذلك عن دوائر األعمال اإلرهابية التي لطالما 

خدمة لهدفهم المتمثل  ،طها مع الحق المشروع في المقاومةحاول األمريكيون واإلسرائيليون خل

في هذا المقام يقول . قوات االحتالل لطردتخوض المقاومة  في استعداء العالم ضد الشعوب التي

قيام أي شخص، مجموعة أشخاص،  - اإلرهاب– ال يشمل هذا التعريف: "الدكتور معن أبو نوار

أو مجتمع مدني، باللجوء إلى العنف المشروع دفاعا عن النفس ضد القوات العسكرية المحتلة 

  ".)1(ألراضي وممتلكات مجتمع مدني أو شعب أو دولة أخرى

أقرت قواعد القانون الدولي بحق سكان األراضي والمناطق التي تقع ، على ما تقدم اًءبن

وصف التحت االحتالل الحربي في الثورة على قوات االحتالل ومقاومتها، وبحقها في التمتع ب

                                                 
: مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واإلسـتراتيجية، الموقـع االلكترونـي   . تعريف اإلرهاب: أبو نوار، معن) 1(

http://www. asharqalarabi. org. uk/index. htm 2004 8/12، األربعاء . 
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وفقا للوائح الملحقة باتفاقية الهاي كأسرى حرب، منهم  األسرى لتعامل معالقانوني للمقاتل وا

 المادة الثانية منها التي نصت على أن في وتحديدا، 1899ن الحرب البرية عام بشأ الرابعة

ون لمقاومة ويهبُّ ،سكان األراضي التي لم تحتل بعد والذين يحملون أسلحتهم عند اقتراب العدو"

دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لتنظيم أنفسهم على النحو الوارد في المادة  ،القوات الغازية

ن هذه اللوائح، يجب أن يعاملوا باعتبارهم محاربين، وذلك إذا ما حملوا السالح عالنية، م )1(

  ."إذا احترموا قوانين وأعراف الحربو

ن الشعوب التي تقع تحت االحتالل، إنما تحظى بشرعية قانونية كاملة يتضح مما سبق بأ

وفرض السيادة  هوحتى طردمن اللحظة التي يبدأ بها غزوه  وشاملة في الرد على هذا االحتالل

الوطنية، مع الحفاظ على حقوق كل المقاومين مصونة باتجاه االعتراف بقانونيتهم وشرعيتهم 

العدو المحتل، وغير ذلك من الحقوق  سروا من قبلأتحفظ لهم حقوقهم كأسرى حرب إذا التي 

ضد االحتالل التي تترتب على الحروب والنزاعات الدولية، التي أصبحت المقاومة الشعبية 

  . جزءا أصيال منها

ال يجد الباحث في القانون الدولي العام أي قاعدة تحول بين السكان في األراضي التي يتم 

، بل إن األمور تحولت إلى من قبلهم احتاللها وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة

سلطة االحتالل تقوم على  نيعود ذلك إلى أ. دفاعا عن الوطن وأرضه واجب يحتم عليهم ذلك،

ن االحتالل عموما، ال تقاوم إال بالقوة، بل ويرى الباحث ة وال تقوم على القانون كما هو شأالقو

أن على سكان المناطق المحتلة حق الثورة والمقاومة بل وواجبها المفروض عليهم نتيجة العالقة 

والمقاومة الشعبية المسلحة : "صر حريزيقول عبد النا. ة األمالقائمة بينهم وبين الدول الوالئية

 ،بهذا المعنى قديمة قدم التاريخ البشري، ففي كل حملة عدوانية تشن على شعب من الشعوب

ل التاريخ وعلى مر العصور نماذج خالدة من المقاومة الشعبية المسلحة ضد المعتدي جََّس

كنف الحروب الدفاعية ومن ثم فقد ظهرت حركات المقاومة الشعبية في  ،والمحتل الغاصب

حيث ينهض الشعب بعد هزيمة جيشه النظامي لمقاتلة القوات  ،مواجهة الحروب العدوانيةل
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الغازية، وعليه فالمقاومة الشعبية هي نتيجة منطقية لقيام حالة غزو عسكري عدواني إلقليم من 

 ".)1(األقاليم

الفلسطينية المسلحة، نستخلص بعد هذا العرض للقواعد التي ترتكز عليها مشروعية المقاومة 

وسواء انطلقت  .خل األراضي المحتلة أو من خارجهاأن هذه المقاومة سواء كانت تنطلق من دا

ات عفوية عن طريق اندفاع السكان في ثورة عارمة يحملون فيها السالح ضد على شكل هبَّ

 منظمات مسلحة، أو كانت في أشكال نظامية ينتظم خاللها المواطنون في جماعات أو ،المحتل

تجاهات الحديثة في الفقه تجد وتستمد شرعيتها من قواعد القانون الدولي وما يلحق به من اال

وما صدر عن المنظمات الدولية من قرارات  ،ما جرى عليه العمل الدوليإن . الدولي

ن تقرير حماية أفراد المقاومة المسلحة الذين يسعون إلى الحصول على أعديدة بشوتوصيات 

يتكرس  .يؤيد كفاح الشعوب ونضالها ضد المحتل الحرية والحفاظ على كيانهم وهويتهم القومية

االتجاهات المنادية بوجوب امتداد حماية قواعد القانون الدولي إلى جميع  ذلك أيضا من

  .المشاركين في النزاعات المسلحة في عالمنا المعاصر

ن إال أ التي تدور حول اإلرهاب والمقاومة، والتعريفات القانونية يالمفاهيمالصراع يشتد  

شرعية وقانونية ية حسمت بشكل ال يرقى إليه الشك النصوص التي ساقتها القرارات الدول

المقاومة التي تخوضها الشعوب ضد القوات المحتلة، وهو ما ينطبق قطعا على الشعب 

في األجزاء الماضية ليؤكد إن الباحث وكما أشار  .الفلسطيني ومقاومته الممتدة عبر عدة عقود

مرة أخرى على ثبات قانونية وشرعية المقاومة الفلسطينية ما دام االحتالل جاثما على أرض 

مع عدم قدرة االحتالل على إلغاء تلك الشرعية باالستناد إلى مرور الوقت وِقَدمِ . وطنها

   . االحتالل

لحماية الدولية التي توفرها حول الشرعية القانونية وا بعد االستعراض المفصل نوعا ما

وللشعب قرارات األمم المتحدة للشعوب الواقعة تحت وطأة االستعمار على وجه العموم 

نه ال مناص ألي معني بإثبات الخلفية القانونية يجد الباحث أ ،الفلسطيني على وجه الخصوص

                                                 
 . 108ص. ، مرجع سبق ذكرهاإلرهاب السياسي: حريز، عبد الناصر) 1(
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افة الوسائل التي تساند حق الشعوب في مقاومة االحتالل، والخروج عن طاعته، واستخدام ك

الكفيلة بإنهائه، ومن بينها ما يمكن أن يتمتع به الشعب الفلسطيني من حق أكيد في مقاومة 

  . ل اإلسرائيلي وطرده عن أرض وطنهاالحتال

ي منفصل عن اآلخر في هذا غ قانونأنه من غير الممكن الحديث عن مسوِّ يرى الباحث 

بدون  ،لفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي مثالال يمكن الحديث عن شرعية المقاومة اإذ . الشأن

تقرير مصيره وحقه في  في الحديث عن الخلفية القانونية التي أنتجها حق الشعب الفلسطيني

والذي يفتح الباب على مصراعيه أمام هذا الشعب ليمارس  وسيادته على أرض وطنه، استقالله

 .في تقرير المصير همسلح في سبيل تثبيت حقكافة الوسائل السلمية والعنيفة بما فيها الكفاح ال

  .غالبا ما تكون سلطة احتاللو ،هذا الحق الذي ال يمكن إنكاره أو سلبه إال من جهة معتدية

لمقومات يستقيم وهذه الحالة ذلك القدر الهام الذي يتحدث عنه القانون الدولي فيما يخص ا 

من در به بعض الدول ضد سالمة وأي تبان تجريم العدوان الذاألساسية التي ترفع من شأ

لى أنه أبشع أنواع اإلرهاب، بل أراضي وسكان أي دولة أخرى، مع تعريفهم لهذا العدوان ع

  .منه بكثير، ألنه يمثل قمة اإلرهاب الرسمي الذي تقوم به الدول شد خطراًوأ

ه إلى ن العدوان ال يكون عادة إال من قبل دولة االحتالل الهادفة من ورائما من شك بأ

غ نظرية الدفاع الشرعي التي تمنح االستيالء على حقوق أي شعب أو دولة أخرى، وهو ما يسوِّ

الشعب الذي يتعرض ألي صنف من أصناف االحتالل الحق الكامل في الذود عن نفسه وعن 

وتحديدا فيما يرتبط به من حقوق جماعية تمس السيادة اإلقليمية وحرية االختيار في  ،مقدراته

يرى الباحث في هذا المضمار أن . النظام السياسي الداخلي الحر الذي يتفق وتطلعاته بناء

ة التناول شرعية المقاومة في حقيقتها مرتبطة ارتباطا جدليا بما يمكن أن يخترق، وذلك في حال

  .العدالةالتي تستوجب الرد المباشر على حاالت الخروج عن الشرعية والموضوعي لهذه الفكرة 

يرات الكثير، ألنه ال يعقل لة المرتبطة بهذا الموضوع فلسطينيا ال تحتمل من التفسأإن المس

يعقل في ذات المرة الزعم أيضا  ن الفلسطينيين ال يخضعون لالحتالل، والاإلدعاء والزعم بأ

ن الفلسطينيين ال يخوضون نضاال عادال ومشروعا ضد قوات االحتالل التي تسلب أرضهم بأ
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فسقوط االحتالل في دائرة انعدام الشرعية، يجعل مقاومته  .تاريخية والقانونيةنكر حقوقهم الوت

بضرورة الحال شرعية بكل المقاييس الدولية التي نتجت عن التكرار المستمر والمدعوم بقوة 

سة من خالل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة واللجان المكلفة الشرعية الدولية المكرَّ

   .والمتفرعة عنها

من ميثاق األمم المتحدة يجد أنها هي المـواد الوحيـدة التـي     51-42لنظر إلى المواد إن ا 

ل أي عضـو  تخوِّ تتعامل مع االستخدام الفعلي للقوة، وال يوجد في ميثاق األمم المتحدة أية مادة

هـا  دة والتي نصـت علي من أعضائها استخدام القوة من جانب واحد، عدا الحالة المحددة والمقيَّ

ذا اعتـدت  و جماعات، في الدفاع عن أنفسهم، إللدول، فرادى أ قانونيوهو الحق ال )51( المادة

زمـة  قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التـدابير الالَّ 

 كفاحـه  شـرعية  الشعب الفلسـطيني يعطي  بماهذا يوجه األمور . لم واألمن الدوليينلحفظ السِّ

 في مقاومة االحتالل ومناهضته عبر أكثر من زاوية تطرقنا إليها وعملنا علـى  وسالمة توجهاته

  .سْوقها في الفروع السابقة

من قـرارات،   من اإلجراءات الالزمة في اإلطار النظري الدولي مجلس األمن إن ما اتخذه 

سـرائيل  الرادعـة إل يـة  بالخطوات العمل رفده قائمة إلى حينالفلسطينية شرعية المقاومة  يبقي

 .تفرض عليها انسحابا من المناطق التي تحتلهـا التي دولية القوات الإرسال ب القيام أو ،عدوانهاو

  ها القانوني في الـدفاع عـن الـنفس   حقهنا ينبغي التذكير بأن اضطرار أي دولة ما الستخدام 

ومسؤولياته الحـق   وللمجلس عند ذلك بمقتضى سلطاته بالغ مجلس األمن فورا،يفرض عليها إ

عادتـه  لحفظ السلم واألمن الدوليين أو إ أعمال منوفي أي وقت، ما يراه ضروريا في أن يتخذ 

خدام القوة ويطلب مـن جميـع أعضـائه فـض     ن الميثاق يحرم اللجوء إلى استإ .إلى نصابه

  ). من المادة الثانية 3الفقرة ( منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية

ن يعطي دفعة واضحة وقوية ترتبط ارتباطا فعليا بالمقاومـة المسـلحة التـي    هذا ما يمكن أ

يخوضها الفلسطينيون من حين إلى آخر ضد قوات االحتالل اإلسـرائيلية، وبالتـالي نـرى أن    

القانوني في إباحة استخدام القوة ضد قوات االحتالل قد جاء واضـحا أو حتـى سـاطع     التوجه
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إن  .ة ضد العدوان الذي يعد عمال إرهابيـا غيـر مشـروع   الوضوح في شرعية استخدام القو

لية بدال من سيادة وتكريس لسيادة قانون القوة في العالقات الدو استمراراإلخالل بهذا المبدأ، هو 

خاصة إذا صدر هذا اإلخالل أو االنتهاك من أحد األعضاء الدائمين فـي مجلـس   قوة القانون، 

ة في حفظ السـلم واألمـن   مسؤولية خاصة وتبعات رئيسي بموجب الميثاق، األمن، الذي يتحمل،

حالـة  لـى  عنطبـق  هذا ما ي. صالحهك يكون الضرر الواقع جسيما ويصعب إعند ذل. الدوليين

علـى رأس  لكونها عضو دائم في مجلس األمن الدولي، وال زالـت  الواليات المتحدة األمريكية 

م يـا قالذي يحرم  لقانون الدولي فة واضحة لفي مخالدولة االحتالل اإلسرائيلي، الدول الداعمة ل

غير  هادولة ثالثة بتقديم الدعم إلى الدول أو الجماعات التي تخرج عن الشرعية الدولية في حروب

   .العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطينيي فهو الحال  كما  ،العادلة

ال في حدود مـا نصـت   إن اللجوء إلى استخدام القوة  بصورة عامة، محرم وغير قانوني، إ

فقرة السابقة أعاله، أي حق الدول فرادى أو جماعـات،  شرنا إليها في الالتي أ) 51(عليه المادة 

وقـوع   أي يشترط. لحة على احد أعضاء األمم المتحدةاعتدت قوة مس إذا في الدفاع عن نفسها

طق القوة والتدمير وبواقع الحال فإن إسرائيل كدولة تعتمد على البطش وعلى من  .اعتداء مسلح

 .ق القانوني للشعب الفلسطيني في مقاومتهـا كدولـة تمـارس االحـتالل    الحال تستطيع إسقاط 

د إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السـلم  هذا الحق هو حق مقيَّ وبالرغم من أن

إال فـي   حيالها لتدابيرلم يتخذ مجلس األمن أيا من االتي  ، ففي الحالة الفلسطينيةينواألمن الدولي

يعطي ميزة إضافية للشعب الفلسطيني في قانونية مقاومته وشرعيتها إلـى   الذي اإلطار النظري

ى إلزام الـدول بـإبالغ   إن النص عل. شرنا إليها آنفان تحرك مجلس األمن بخطوات عملية أحي

أن ينطبق علـى  يمكن مجلس األمن بالتدابير المتخذة من الدول استعماال لحق الدفاع عن النفس، 

الدولية باإلبالغ عن  عبر الوسائل والقنوات الشرعيةمرارا، الوضع الفلسطيني الذي قام ممثلوه 

وبأحقية الشعب الفلسطيني في يوميا، االعتداء التي تقع على الشعب الفلسطيني وحوادث حاالت 

 .ده العامةتمرار مقاومته ضد هذه االعتداءات وفقا لنصوص القانون الدولي وقواعاس

لدولـة أو مجموعـة مـن الـدول      يحق ال فإنهالمتحدة،  األمم ميثاق من )51(المادة  بموجب

  :هما نحالتين محددتي في إال أخرى دولة ضد المسلحة القوة استخدام
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 درء بهدف األمن مجلس عن بقرارات اإلجراءات الصادرة تنفيذ في المشاركة خالل من : األولى

 إطـار  السالم فـي  انتهاكات من غيرها أو العدوانية األعمال وصد زالته،إ أو السالم عن الخطر

  .المتحدة األمم منظمة

 عتـداء لإل التعـرض  حال في النفس عن الجماعي أو الفردي الدفاع حق نفيذت خالل من : الثانية

أو  بشـكل جمـاعي   المعتـدي  ضد تعمل أن للدولة يمكن الحالة هذه وفي شرنا آنفا،كما أ المسلح

العـدوان بقرارهـا    فتن أشار الباحث إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد عرَّسبق أ .ردمنف

مـن   المـادة األولـى  فبموجب . 1974 ديسمبر/ كانون األول 14في  3314الذي يحمل رقم 

 استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضـد سـيادة دولـة    نهعدوان على أف الرِّالتعريف، ُع

األعمـال   الثالثـة  المادةالمتها اإلقليمية، أو ضد استقاللها السياسي، وعددت أخرى، أو ضد س

األقـاليم، وحصـار    االجتياح، واالحتالل الحربي، وقصـف : للعدوان، ومنها التي تشكل نماذج

يمكن أن يمس حق  منه على أنه ليس في التعريف ما المادة السابعةونصت . المرافئ والسواحل

ُيجحف بحقها فـي أن   قرير المصير الذي تتمتع به الشعوب، وما يمكن أنالحرية واالستقالل وت

 ىفتنص عل المادة الخامسة أما. لتماس الدعم وتلقيه من غيرهاتكافح من أجل هذا الهدف، وفي ا

سياسياً أم اقتصادياً، أم عسكرياً، ألن حرب  كان أي اعتبار، سواءأن العدوان ال يمكن أن ُيبرر ب

من أخطـر الجـرائم   لكونها  .ليها مسؤولية دوليةرتب عتتود السالم العالمي العدوان جريمة ض

كل المكاسب والمزايا الناتجة عن العدوان ن وبناًء عليه، فإ .الماسة بسالم الشعوب وأمنهاالدولية 

  .ال يمكن االعتراف بآثارهابالتالي فإنه مشروعة، و ال يمكن أن تعتبر

مفهوم اإلرهاب والمقاومـة، رؤيـة   ا أجملته وثيقة في هذا المقام م الباحث حضرستي 

، الصادرة عن مجموعة من المفكـرين والمثقفـين ورجـال النخبـة العـرب      إسالمية-عربية

يص شـخ فقد قامـت الوثيقـة بت  . 2003مايو / العاصمة األردنية عمان في أيار في والمسلمين

ايـة المقاومـة وإعطائهـا    األسس والركائز القانونية والتاريخية التي تحض على حم وتلخيص

أن التراث الفكري الغربي ذاته قـد أسـس   "في متنها  فقد وردالشرعية وتمييزها عن اإلرهاب، 

بها روسو وفـولتير   العدالة والمساواة التي نادىولحق مقاومة الطغيان، ورفع شعارات الحرية 

يثاق األمم المتحـدة  من م )51(وغيرهم من الفالسفة في أوروبا قبل قرون عدة، كما أن المادة 
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تفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، ووفقا لما قرره القانون الـدولي وفقهـاؤه،   من اإل) 2(والمادة 

ن من حق الشـعوب  نفس والمال واألعراض والحريات، فإووفقا للحق الطبيعي في الدفاع عن ال

لجوء إلـى المقاومـة   التي تتعرض لالحتالل واالستعمار والعدوان والطغيان المسنود بالقوة، ال

ولية المختلفة على المسلحة بوصفها مقاومة مشروعة، وفي هذه الحالة تنطبق اتفاقيات الحماية الد

جل الحرية ضد االستعمار واالحتالل واالضطهاد، وبذلك تتمتـع الفئـات التـي    المقاتلين من أ

 تفاقيات، بما يتيحتمارس هذا الحق في المقاومة المشروعة بمركز قانوني معتبر، حسب هذه اال

  ".لها التصدي لالستعمار واالحتالل

استخدام مشروع لكل الوسائل بمـا فيهـا القـوة    : ن المقاومة هيوبناء على ما تقدم فإ

المسلحة لدرء العدوان، وإزالة االحتالل واالستعمار، وتحقيق االستقالل، ورفع الظلم المسـنود  

تسـتند  . ة، وهو ما يتفق مـع القـانون الـدولي   بالقوة المسلحة، بوصفها أهدافا سياسية مشروع

مشروعية المقاومة إلى مجموعة من المبادئ القانونية الثابتة، كحق المقاومة استنادا لعدم الوالء 

لسلطة االحتالل، واستنادا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، والدفاع المشروع عن الـنفس،  

 .صة بحماية المدنيين أثناء الحروبقيات الدولية الخاواالستناد إلى قرارات األمم المتحدة، واالتفا

برغم أننا قد مررنا بكافة األمور التي أتت الوثيقة على ذكرها، إال أننا نلحـظ الجديـة العاليـة    

والمصداقية الكبيرة في القدرة على الجمع بين شتات األفكار المسنودة بالمواد القانونية، مع مـا  

فـي قوالـب واضـحة ومنتظمـة تلخـص       النصوصعلى سبك  يمكن أن يقال حيالها بقدرتها

مع . التاريخيةاإلنسانية والمضامين الحقيقية المثارة حول شرعية المقاومة من الناحية القانونية و

ن ستمرة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وإحقيقة جلية، وهي تلخيصها لوضع المقاومة الفلسطينية الم

  .لم تأت صراحة على ذكر ذلك

م به أن ما تم تناوله من قبل الباحث في األجزاء السابقة، والذي دلل من خالله من المسلَّ

على عدم شرعية االحتالل كمبدأ عام، واالحتالل اإلسرائيلي بشكل خاص، وفي المقابل شرعية 

المقاومة الفلسطينية ضد هذا االحتالل، مع ما تحمله من وسائل ورسائل مستوحاة من قـرارات  

وقواعد القانون الـدولي   ة التي أصبحت األرضية الصلبة والثابتة لتشكيل مبادئالشرعية الدولي

رهـا،  الذي يحكم العالقة بين الدول واألمم على اختالف منطلقاتها وأهـدافها، صـغيرها وكبي  
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ن هناك تجـاهال واضـحا ومسـتمرا    يرى الباحث أنه على الرغم من ذلك فإ. ضعيفها وقويها

ألمم المتحدة من قرارات تخص الشعب الفلسطيني وكفاحه المستمر ومتعمدا لكافة ما صدر عن ا

لنيل استقالله وتقرير مصيره، مع عجز دولي وعربي واضح ومتعمد أيضا فـي إلـزام دولـة    

االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ وتطبيق ما يخص الشعب الفلسطيني ويمكنه من ممارسة حقوقه التي 

كل المبررات والدوافع واألسباب تؤكـد كمـا   . لتنازلطالما وصفت بغير قابليتها للتصرف أو ا

يل استقالله وممارسة سيادته أسلفنا الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل حتى ن

  . رض وطنه، وبالتالي تطبيق حقه في تقرير المصيرعلى أ

خاللهـا   ث مـن إن الباحث يرى بعد هذا العرض القريب من التفاصيل الدقيقة التي تحدَّ

عن القضايا المفاهيمية التي تتعلق باإلرهاب والمقاومة، سواء من حيث التعريفات المباشرة التي 

علـى المسـتويات العامـة أو    سيقت حول هذا الموضوع، أو من خالل المؤشرات الدالة فعليا 

يـأتي   .إلى حد مـا  معقدة بينهمابأن هناك عالقة منهما،  كلوسيلة توضيحية ل تي تعدلالخاصة ا

ينبثق عنها المفسـرون   حسب المنابت والمراجع التيت المتفاوتة تبعا للتفسيرات واالجتهاداذلك 

ن الباحث ليس بصدد إعادة التفصيل من زاوية االبتعاد عـن اإلغـراق غيـر    أل. والمجتهدون

تعريف ل المحمود، وإتباعا للتركيز على األفكار الرئيسية، فقد استنبط العديد من الفوارق المحددة

اإلرهاب، على اختالف التعريفات، ومفهوم المقاومة على اختالف الرؤى، مع تركيز ضروري 

حـدة األمريكيـة   الواليـات المت  واضـعا يرى الباحث استذكاره كلما سنحت له الفرصة بذلك، 

  .وإسرائيل في بؤرته، لكونهما الدولتين األكثر خلطا ومزجا بين المفاهيم

تشـريح  : تحـت عنـوان  مقاال ، 20/2/2002بتاريخ  اراتيةالبيان اإلم صحيفةأوردت 

، الخطاب الرسمي األمريكي يشبه إعالنا للحرب على جميع دول العالمالحلقة الرابعة، : اإلرهاب

ف اإلرهـاب حسـب   الواليات المتحدة تعرِّأن  :ما معناه بقلم الكاتب نعوم تشومسكي، يقول فيه

عندما تبنت الجمعية العامة قرارا بإدانة اإلرهاب  1987إلى عام  ودةعبالذلك  اضحمو ،مفاهيمها

. هندوراس عن التصـويت  اعامتنو، فقط إسرائيل والواليات المتحدة مقابل رفض كبيرةبأغلبية 

مكافحـة اإلرهـاب   لالقرار جميع الدول إلى التحرك عبر الجمعية العامة  جاء ذلك عقب دعوة

ـ إعامن  على النص الذي يؤكد خلو القرار في االعتراضاألمريكي  يتلخص الرفض .الدولي  ةق
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الميثـاق العـام لألمـم    لتوافق مع مبـادئ  حق الشعوب بالحرية واالستقالل وتقرير المصير با

 كتلـك  ،سارية المفعول بالنسبة للشعوب المحرومة بـالقوة مـن حقوقهـا    والتي تعتبر ،المتحدة

  .رجيالخاالحتالل اعنصرية أو الستعمارية واالألنظمة لالخاضعة 

ن الفقرة التي شكلت أساس االعتراض األمريكي على مشروع القرار هي رأى الباحث بأ

في منطلق التمييز بين اإلرهاب والمقاومة، لكون هذه الفقرة وما تحتويه  واألوضح المكمن األول

من محددات لشرعية النضال المكفولة للشعوب الرازحة تحت نير االحـتالل والخاضـعة ألي   

ال االستعمار أو التدخل األجنبي، تتناغم في واقع األمر مع كافة ما أقرتـه األمـم   شكل من أشك

من خالل إخراج كافة  حصل ذلك. المتحدة في قراراتها التي ميزت فيها بين اإلرهاب والمقاومة

الوسائل واألساليب التي تتبعها الشعوب في كفاحها العادل ضد السـيطرة االسـتعمارية وقـوى    

التـي ينبغـي    الهامة هناك مجموعة من المالحظات. خارج دائرة اإلرهاب بعة لهااالحتالل التا

التعاطي معها من خالل المراجعة لمعظم ما صدر عن األمم المتحـدة مـن قـرارات تناولـت     

  :فصل بشكل واضح بين كال المفهومين كما يليوالذي موضوعي اإلرهاب والمقاومة، 

مم المتحدة فيما يخص المقاومة، كانت دائما وأبدا تربط حق إن كافة القرارات التي اتخذتها األ -

ممارستها وشرعية الوسائل المتبعة فيها، بالبواعث واألهداف التي كانت تقف عليهـا حركـات   

تقريـر   ممارسة الحق فيالجماعية ك وانتزاع الحقوق ،االحتالل لنضال ضدالمقاومة كأرضية ل

ن الدول التي تتعـرض  أفي واقع الحال ب ُكشَ ُيرض الوطن، والالمصير وفرض السيادة على أ

قواتها لضربات المقاومة نتيجة احتاللها لدولة أخرى أو شعب آخـر، إنمـا تقـع فـي دائـرة      

المشروعية القانونية المستندة في األساس على اإلباحة الكاملة لحق الشعوب فـي ممارسـة مـا    

  .مه على دفع الثمن الباهظ الحتاللهترتئيه من وسائل وطرق للتخلص من هذا االحتالل، وإرغا

إن المقاومة المسلحة عادة ما تتسم بالعنف، إال أن ذلك يكون في غالـب األحيـان ردا علـى     -

هنا تكمن التفرقة بين مـا ينتجـه   . يعتبر عدوانا إرهابيا غير مشروع عنف الدولة المحتلة الذي

اللي يعد إرهابـا غيـر مبـرر علـى     الحتا العنفيفالعدوان  ،عنف الدولة التي تقوم باالحتالل

والمواطنين التـابعين   اإلطالق، نظرا لتحريم اللجوء إلى القوة وخصوصا ضد سالمة األراضي
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أما عنف المقاومة الذي ينتج عن هذا االحتالل فيسمى عنفـا مشـروعا ال غبـار     .لدولة أخرى

تلة وهدفها هو إيقاع فباعث الدولة المح. عليه، لكونه رد مشروع على ظلم وطغيان غير مشروع

بينما يكون الرد العنيف الـذي  . الظلم على مواطني الدولة األخرى وإرهابهم دون سبب مشروع

يباشره الشعب الواقع تحت االحتالل مكرسا لدفع الظلم والطغيان عنه وعـن أراضـي وطنـه    

 . وإرهاب من يقومون بذلك

أن يكون عنف المقاومة ضد  –تحدة حسب قرارات األمم الم –ال يمكن بأي حال من األحوال  -

قوات االحتالل نوعا من أنواع اإلرهاب، الستناده إلى المبررات القانونية التي تجعل منه عمـال  

مشروعا ومقبوال في كافة األوساط حتى لو كان القائمون عليه من الضعفاء، في الوقت الـذي ال  

   .موازين القوة تميل لصالح األقوياءيمكن فيه اعتبار العنف أالحتاللي مشروعا، حتى لو كانت 
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  الفصل الثالث

  الخلط بين المقاومة واإلرهاب

قام الباحث في الفصلين السابقين بمحاولة تعريف كل من المقاومة واإلرهاب، وباالستناد 

فقد اتضح أن هناك فروقا أساسية  إلى القانون الدولي وقواعده التي تناولت هذا الموضوع،

وجد الباحث أن الحدود واضحة على الرغم من  .ة التفريق بين المقاومة واإلرهابتصلح لمساند

 بينهما برغم اإلصرار كامال يكاد يكون ن الفصلمثار في بعض المناطق النقاشية، وأالتداخل ال

يبدو . من خالل بعض األطرافالمتعلقة بهذا الموضوع ور امحالفي أكثر  الخلطعلى  الواضح

التي تتفق أحيانا وتتعارض في كثير من األحيان بين مختلف الدول واألنظمة  لغة المصالح أن

هي التي تفرض حالة من الخلط التعريفي والعملي بين ما يعد إرهابا وما قد  السياسية في العالم،

من مصالحها الخاصة تغذية  التي عمدت إلى تلك الدول االستعمارية من وخصوصا يعد مقاومة،

سواء كانت  ذلك، سحق كل األصوات التي تناهض تحقيقالخلط بين اإلرهاب والمقاومة و خالل

عرضية مصلحية تبتغي المقايضة واالكتساب المصلحي، أو كانت مظلومة تبتغي وراء  أصواتاً

  .اإلنصاف سبيال

دة على غيرها من المصالح قد نتفق على أن المصالح االستعمارية كانت تتقدم في العا  

قتران الدائم بين وذلك لالمهضومة، ودماء سائلة، ومظالم مرفوعة،  احتى لو كان عنوانها حقوق

ن ، وإن سالت الدماء وأهرقت، وإن هضمت الحقوق وأنكرتفإ االستعمار والقوة والجبروت،

ترتقي في الحال إلى  محددةاستشرى الظلم وتوطد، كان ال بد من لغة خاصة، ذات أحكام 

الل، وإن حتفكان ال بد من زوال هذا اال ن احتلت األرضفإ. في نصابهااألمور  وضعمستوى 

المقاومة الوطنية أو القومية كانت . بد من قوة إلحيائها ومن ثم إعادتها بت الحقوق كان الشط

الوحشية  سبيال حقيقيا ودائما لكل الشعوب التي تتعرض إلى النكران والحرمان، وأما

االستعمارية فكانت أهم السبل وأكثرها إلسكات هذه المقاومة وقمعها، وليس للمحتل والمستعمر 

في العادة، تقف الدول ذات الشهية االستعمارية المحبة للتفرد والتوسع . إلى ذلك غير هذا السبيل

الفقيرة القاضي بسيطرة تلك الدول على ما تصل إليها يدها وسلطتها من مقدرات الشعوب 
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والضعيفة، يجري كل ذلك بإيحاء من صلف القوة الذي يبتعد بكل التوجهات عن مناطق الفهم 

يكون األخالقي والقانوني وحتى المنطقي في كثير من المرات، ولذا فليس من المستغرب أن 

 على موعد حقيقي ودائم يختلط فيه حابل الحقيقة بنابل الخيال المصطنع الذي يستعير ما العالم

استطاع من قدرة على الخلط والمزج، حتى ليصبح التداخل أشبه ما يكون بانقالب مفاهيمي 

شامل في الرأي والرؤية، بل وفي األفكار والقناعات، فليس من المستغرب حينئذ أن يتحول 

دموعا، وينتحب ليجبر اآلخرين على  فرايير إلى مظلوم يستجدي عطفا ويذالظالم وبأبسط المع

يوصف الضعيف  واح، وليس من المستبعد أيضا وكما يحصل في واقع الحال أنالعويل والن

الغني الجشع محسودا لكونه سببا مهما من أسباب الحياة والنجاة  وصفن يالمسكين حاسدا، وأ

اآلن أن تتحول األمة التي لملمتها  من االعتيادي. أصبحت الكثير من المفاهيم مقلوبة. معا

ومن  الى أمة تراثية أصيلة، ثراء الدامي من بقاع األرض وأصقاعهاأطياف المصلحة وأحالم ال

ادي جدا أن يتحول الشعب األصيل إلى دخيل مجرم خارج عن القانون أو إلى شبه مجرم تيعاإل

واألكثر  .ن يستشري اإلجرام في تفاصيل جسدهيجب التخلص منه قبل أوفي أحسن األحوال 

التي قلد الرب عقالها لشعوب مختارة دون  ،م الحريةسحق الشعوب باسمن ذلك أن تُ اعتيادية

سطوعا، فأن يقتل مالك البيت لصا  ول االستعماريةأوهام التوسع أكثر حقائق الدباتت . غيرها

فهذا خروج عن القانون وعن الشرعية وعن تواليف المنطق الحضاري وأركانه الممتدة من 

، رية ما عرف منها البشر وما لم يعرفواأزمان الفرس والرومان واليونان وكل الرقاع الحض

هو . وأما أن يرتكب اللص ما يحلو له من الجرائم والفظاعات فهذا مقبول وغير مستنكر

االنقالب الذي يعاكس انقالب الربيع وبداية دفئه، وذلك ألنه انقالب من نوع آخر ومتأخر، ألننا 

 عتيادي ال يستقيم الجسد إالن صقيع إا متلظية تمنع عن البشر بعضا منرى فيه صيفا قائظا ونار

دافع عنها، ينطق باسم الحرية التي ي أن يقول أنه مدافع، ويمنع عليه أن به، فيمنع على المظلوم

األقالم،  التي تكتب عليهادفاتر الصيغ الجمل، ليس على أو يكتب الكلمات ي ويمنع قبل ذلك أن

األصابع بعضا من رائحة أحبارها قبل أن تتحرك  قُشَنْتَْسالتي قد ُيذهنية الصحائف الوإنما على 

  .أمام العيون واألقالمدواة وتفتح ال يراعلتمتشق ال
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قد يكون الباحث متأثرا جدا بما طغى على مفاهيم العالم من انقالبات دامية حديدية ال   

وعواطفه اإلنسان  انفعاليةن إ .جارها حتى لحظة كتابة هذه السطورتزال تتساقط أوراق أش

بحديث علمي موثوق، أو بحقيقة  تبا بحسه وانفعاالته التي قد يرفدهاأن يكون كا منه قتضيت

مر عقال متقدا ونافذا، ولهذا ن يكون إنسانا يعتفى حالها وحراكها على من ارتضى ألعلمية ال يخ

 واالستقصاء تعد من أهم ستغرب كثيرا حينما علمني أساتذتي أن المالحظة واالستقراءلم أ

  .ووسائل البحث العلمي النافذ دواتأ

الذهنية والعقلية  بإمكانياته ومالحظاته واستقراءاته الباحثها ة الهائلة التي ترصَّدالقو

واالستغالل األقصى لهذه القوة وهذا اإلسرائيلي المخلص،  حليفهلذلك العمالق األمريكي، و

فيه من االفتعال إال ما أجبرته إمعانا حقيقيا، ليس  أعالهى في السطور الجبروت من قبلهما، لير

هذا اإلمعان جاء  .استعصت على إطاعة أقالم الذاكرة عليه حدود اللغة وبعض حروفها التي

تبحرا إنسانيا متأدبا ومتأنقا في ظروف يعيشها الباحث مع اإلعالم الممزق بين ما هو انتحاري 

عتباطي وما هو مبرمج وما هو استشهادي، وبين ما هو وطني وما هو خائن، وبين ما هو ا

اك إلرهاب فَّيات مقاومة مشروعة وما هو تبرير أمقصود، وبين ما هو تقويم مشروع لحيث

أعمى أقال البشر والحجر والشجر، وأطاح بقيم الجمال والمحبة والشرعية تحت قدميه 

وكل معكوس كل الكلمات  الذي مثَّلالمتواريتين في وحل الخلط والدمج والتيه، هذا االنغماس 

ل هنا يستوقف الباحث ك .دون مرآة أو صفحة عاكسة من الماءولكن هذه المرة  ،األوزان

، قاصدا عدم االنغماس إال بما قد يطوله من رذاذ األوحال التي الكلمات ويحاول االنعطاف بعيدا

 شة الخلط بين المقاومة واإلرهاب عبرلم يرد أن تكون على جوار منه، وذلك من خالل مناق

  :ثين التاليينالمبح

   :المحاوالت األمريكية للخلط بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة: المبحث األول

  :يقسم هذا المبحث إلى جزأين، كما يلي

الخلفية التاريخية التي  أن يبدو .2001/ة قبل الحادي عشر من أيلول المحاوالت األمريكي .أوال

والذي الزم نشأتها وتواصل مع بنائها قد كان له قامت عليها الواليات المتحدة األمريكية ككيان، 
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بصمات واضحة وكبيرة في تقرير السياسات التي انتهجها الزعماء األمريكيين على امتداد 

التطورات والمراحل التاريخية التي مرت بها هذه الدولة، فمعرفتنا أن هذه الدولة قد قامت في 

الهنود الحمر الذين تم سحقهم على يد  األساس على أنقاض الحضارة الهندية الحمراء، أي

األوروبيين المهاجرين إلى تلك الجغرافيا، وذلك ضمن ما يعرف اليوم باإلبادة الجماعية، أو 

كباحث أرى أن الدعاية األمريكية التي تم العمل على بثها في تلك . بإبادة الجنس البشري

الكامل لوجود الهنود الحمر على تلك  والتي تمثلت بالتنكر )مرحلة التأسيس(المرحلة التاريخية 

، وتحت عناوين بناء المجتمع الحر الذي ظهر كتوجه فكري فيما بعد، )أمريكا الشمالية(األرض 

إنما هو األساس في كافة التوجهات والسياسات األمريكية التي جعلت من جميع الحروب التي 

  .ديمقراطيةخاضتها في أنحاء مختلفة من العالم مبررة بنشر الحرية وال

نه من المناسب عبر هذه الصفحات أن ال يتحدث عن كافة الحروب التي يرى الباحث أ

بعض المفاهيم خاضتها الواليات المتحدة وعبر فترات زمنية بعيدة المدى، وإنما التركيز على 

فاهيم على قلب العديد من الم ينالدائب ينمن قراءة النهج والسلوك األمريكي الفكرية التي تَُمِكْن

دة األمريكية المتوارية خلف القدرات العسكرية واالقتصادية ومن ثم السياسية لدى الواليات المتح

الباحث إلى أن التناول الموضوعي لهذا الفرع من األطروحة إنما يشير و .وإداراتها المتعددة

وذلك يتبلور عبر عدد من المواقف والمناسبات دون االلتزام بترتيب زمني تاريخي محدد، 

حسب الحاجة المختصة بسياقية الموضوع وأطرافه المختلفة، وبما يتناسب وطبيعة السرد الذي 

  .الحقائق العلمية المؤدية إلى ما أعتقد كباحثقد يضفي بعض 

عكفت الواليات المتحدة األمريكية على استخدام كافة عناصر القوة التي تمتلكها لصالح 

، حتى المساس بمصالحها القومية كما تقولشات المؤدية إلى التدخل الحازم لحسم كثير من النقا

آالف األميال، د عن األراضي األمريكية مئات أو لو كانت هذه النقاشات تدور في بقاع تبع

ن وهو األمن القومي عن تناوله معظم الزعماء األمريكييوتحت عنوان واضح لم يتزحزح 

بنشر الحرية ومقاومة  ا فاألمر متعلق دوماًاألمريكي، هذا في باطن األمور، أما في ظواهره

ارث تكثر الحوادث وتتعدد الكو .األخطار المحدقة بالمستقبل اإلنساني في كافة بقاع األرض

هنري (، وفي هذا يقول وزير الخارجية األمريكي األسبق وتتنامى مع الحروب األمريكية
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. فترة من فترات التاريخ األمريكيال ينطبق االنقسام بين القوة واألخالق على أي " ):كيسنجر

رئيسية وكل حرب في القرن أساسيا لكل سياسة أمريكية  افقد كان الهدف األخالقي عنصر

إلى مقاومة الشر الشمولي في الحرب العالمية الثانية، ولمحاربة  1917العام من  العشرين،

في كل حالة، أكد . يتالمعتدين الشيوعيين في كوريا وفيتنام، ومقاومة احتالل العراق للكو

–الرؤساء األمريكيون بفخر أن الواليات المتحدة كانت تخدم مصالح عالمية، وليست أنانية 

وبالتالي . ف، كان الوجه المميز الشتراك أمريكا غياب أي مصالح قومية أمريكية صْر- بالطبع

  ".)1(ال األهمية المتعلقة بها األمريكية،يؤكد النهج الجديد مدى امتداد القيم 

حد الفالسفة القالئل الذين ساهموا في إن قناعتي كباحث بأن هنري كيسنجر إنما يعد أ  

يقودنا توجيه وبناء األعمدة واألركان األساسية التي رسمت السياسة األمريكية لسنوات طويلة، 

الضوء على كثير من أقواله التي تعد أساسا حقيقيا ومعرفيا لإلطالل على محتوى هذه  إللقاء

حسب ف ،السياسة والتي تحمل تبريرا دائما لكل ما تقوم به الواليات المتحدة في إدارات متعددة

قوله يه ينسب إلالذي يعد أحد كبار ُمَروِّجي نظرية القوة في السياسة الخارجية، و هنري كيسنجر

نع يم من الواضح أن الواليات المتحدة لن تبادر إلى القيام بضربة نووية، غير أن ذلك ال"

لقد كان كيسنجر مستعداً على أن تبدو  .ن توقع ضربة نووية جنونية مفاجئةاالتحاد السوفيتي م

من هنا  .")2(الواليات المتحدة كدولة من شأنها أن تتصرف بجنون لتعزيز قوة الردع األمريكية

شرعية يبدو للعيان تلك األطياف الهائلة من التمهيد والترويج للخلط بين المفاهيم المتعلقة ب

الممارسات األمريكية حتى لو ذهب ضحيتها ماليين البشر من مواطني الدول التي تتعرض أو 

ل وََّحوبالمعنى اآلخر وببساطة، تَ .، كما حصل في فيتنامتعرضت للهجمات والحروب األمريكية

ناميون ل الفيتوََّحالجيش األمريكي المعتدي إلى مقاوم ألخطار العدوان الشيوعي، وببساطة أكثر تَ

  .إلى إرهابيين معتدين ال يحق لهم حتى الدفاع عن أوطانهم

                                                 
لبنـان، دار الكتـاب   -ترجمة عمـر األيـوبي، بيـروت   . هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟: كيسنجر، هنري) 1(

 . 277،ص2003 -2العربي،ط

صـحيفة  مترجم عن صحيفة هـارتس اإلسـرائيلية،   . يل من الداخل، خطورة فيروس الجنونإسرائ: شيف، زئيف   (2)

 http://www. alriyadh. com:  الموقع االلكتروني . 1/5/2004. الرياض اليومية
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من المحاوالت  1981في عام األمريكية كانت المحاولة التي أطلقتها اإلدارة الجمهورية 

آنذاك، حيث تمحور التوجه األمريكي  مريكياألولى التي قادها الكسندر هيج وزير الخارجية األ

من ذلك الوقت أصبح كل من يتعـارض مـع    .هاب الدوليباإلر في شن الحرب ضد ما أسموه

مع تحوله إلى هدف دائم لحـرب ال   )اإلرهابي(عرضة لوصفه بـ األمريكية توجهات السياسة 

نجحت الواليات المتحدة في تسخير العديد من الدول والمنظمـات   تحت هذه المظلة. هوادة فيها

للقيام بعمليات الحصـار والضـرب للـدول     لإلرهاب، تسهيال مريكيالدولية لتبني المفهوم األ

إطالق وصـف  األمريكية درجت اإلدارة . واألنظمة المعارضة تمهيدا إلسقاطها والقضاء عليها

ها، مثلما حصل لمصالح الواليات المتحدة وحلفائ اإلرهابية على تلك الدول التي ترفض الخضوع

واإليراني وغيرهـا مـن األنظمـة     مع النظام الكوبي والكوري الشمالي وكذلك النظام العراقي

السياسية التي وقفت في وجه النفوذ األمريكي في كل بقاع األرض، مع توقع فـي تغيـر هـذه    

القائمة إما باإلضافة أو بالحذف، وذلك بحسب التوافق أو التعارض مـع السياسـة األمريكيـة    

   .هو شرعي مقبول وتوجهاتها المبنية على الخلط الواضح بين ما هو إرهابي منبوذ وبين ما

رغـم   الشعوب المناهضة للسياسة األمريكية باإلرهابيـة  تَْعاعتاد اإلعالم األمريكي نَ

  .لحقيقة وحاولت كشف هذا االدعـاء الباطـل  لبعض األصوات اإلعالمية الغربية التي انحازت 

وجـدوا  ي قد تصوروا، على ما يبدو، أنهـم أ إن األميركيين الذين ابتدعوا خرافة اإلرهاب الدول

أميركا على الصعيد الدولي فـي   تغطية أيديولوجية متينة لسياسة الثأر على الهزائم التي تكبدتها

وا في الواليات المتحدة يتكلمون صـراحة  وليس من قبيل الصدفة أن بدأ. ياتات والسبعينيالستين

  .عن ضرورة بعث أميركا القوية وتذليل عقدة التردد والورم الفيتنامي

أن القـوات  رغم ما أكـده ريغـان مـن    : اإليطالية تقول ما معناه انوراماب كتبت مجلة

للبؤساء في جميـع أرجـاء المعمـورة إال أن األشـرار ال      تغدو رمزا لألمل بالنسبةاألمريكية 

الباريسية في نيسان  أفريقيا وآسيايريدون ذلك ويعارضونه بالممارسات اإلرهابية، وكتبت مجلة 

تصور عملياتهـا الجاريـة وراء   و مريكيتي تؤثر على الرأي العام األن إدارة ريغان الإ 1983
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لواقع فان اإلدارة أما في ا. الكواليس في البلدان األخرى وسيلة لصد الخطر السوفييتي المزعوم

  .)1(تسعى إلى فرض عالم على الطريقة األمريكية

الواليـات   مة العليـا فـي  في أميركا قال بيرغير عضو المحك مريكيوعن اإلرهاب األ

لبلـدان  خالل السنوات األخيرة يتحدث الكثيرون من زعمائنـا وزعمـاء ا  : المتحدة ما مضمونه

إال أن نطاق اإلرهاب اليومي المعتاد عندنا في كل مدينة كبيـرة   األخرى عن اإلرهاب الدولي،

وفين في المعر ]ولييناإلرهابيين الد[المتحدة يتجاوز ضحايا هجمات كل  تقريبا من مدن الواليات

فـي سـبيل   األمريكيـة  على فيتنام قال زعيم حركة الزنوج  مريكيوأثناء العدوان األ. أي عام

، إن القنابل ما مضمونه الحقوق الوطنية مارتن لوثر كينغ، وقد قتل هو أيضا على يد قاتل أجير

ـ  على ارض فيتنام تنفجر في شوارع المدن األمريكية التي تلقيها الطائرات  نعكس األمريكيـة وت

  .)2(على المواطنين األمريكيين

ظهر في عدد كبيـر مـن   األمريكية إن مبدأ مكافحة اإلرهاب الدولي الذي تبنته اإلدارة 

األعمال اإلرهابية التي عبرت عنها السياسة الخارجية للواليات المتحدة ضد الشعوب المسـتقلة  

الواليات المتحدة بشكل مباشـر أو  في البلدان النامية، وقد تمثل ذلك في األعمال التي قامت بها 

خرقا دائما للقواعد األساسية في القانون  والتي تعتبرمن خالل وكالئها في مختلف أرجاء العالم، 

ليس من قبيل الصدفة أن تتذرع الواليات المتحدة بضرورة مكافحة اإلرهاب في وقـت   .الدولي

التفاقيات الدوليـة التـي تشـجب    تقوم فيه برفض التصديق على طائفة كاملة من المعاهدات وا

اإلرهاب الرسمي، مثل معاهدة منع جرائم اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مع االعتياد الـدائم  

واستخدام الفيتو ضـد أي قـرار   . على خرق القرارات الكثيرة الصادرة عن هيئة األمم المتحدة

   .)3(جماعي يدينها أو يدين أيا من حلفائها

هد التاريخية التي عاصرنا تفاصيلها وعشنا بعضا مـن أيامهـا بشـكل    برز الشوالعل أ

التي فرضت لسـنوات   مشددةمستمر هو الحصار الخانق الذي تمثل في العقوبات االقتصادية ال

                                                 
 . 112، ص1987، بيروت، دار أزال 1ط. ماذا بعد اإلرهاب؟: سلمان، سعيد) (1

 . 115المرجع السابق، ص) 2(

  . 115ابق، صالمرجع الس) (3
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طويلة على كل من كوبا وليبيا والعراق وغيرها من الدول التي عانت شعوبها مـن ذلـك مـا    

أورد  يونايتيد ستيت نيوز أند وورلد ريبورتجلة م 1984ي نيسان وفي حديث نشرته ف. عانت

أكثـر  (مدير المخابرات المركزية السابق ويليامز كيسي قائمة كاملة بأسماء المنظمات األجنبية 

والتي كان مقيـاس اعتبارهـا اإلرهـابي    ) من خمسين منظمة كبيرة ومئات المنظمات الصغيرة

تقدم تكون غالبية وسائل اإلعالم في العالم قد مع كل ما . "األمريكيةبمستوى معارضتها للسياسة 

وقعت في فخ اإلرهاب الذي نصبته الواليات المتحدة لحلفائها، بحيث يصور الكفـاح الـوطني   

المسلح وأعمال منظمات التحرير الوطنية أعماال إرهابيـة ويجـب التعامـل معهـا بأسـلوبها      

  ".)1(ومكافحتها بسالحها

خجل أن السكان المدنيين يمكن أن يقعـوا ضـحية    يؤكد المسئولون في واشنطن دون 

ويرتكز البيت األبيض في مكافحته . التي توجه ضد هذه المنظمات األمريكيةللضربات الوقائية 

وبشكل عام  .الفعليين والمحتملين أو المشتبه بهم) اإلرهابيين(لإلرهاب على الوقاية، أي معاقبة 

رهابيون مـن وجهـة   اإل .لقائمة السوداء لإلرهابفهذا ينطبق على كل من يسجل أمريكيا في ا

هم ببساطة شديدة كل الدول المستقلة وحركات التحرر الوطني التـي تـرفض    النظر األمريكية

فكل القوى المسلحة سواء نظامية أو مرتزقة أو إرهابية والتي . األمريكيةاالنصياع إلى السياسة 

حتى لـو  . يل الحرية حسب العرف األمريكيكي فإنهم مناضلون في سبيرتمتثل لدعم ووالء أم

غزا هؤالء بلدانا أخرى واحتلوها وأبادوا السكان المسالمين فيها، كمـا تفعـل إسـرائيل وفقـا     

لالتفاقية اإلستراتيجية بينها وبين الواليات المتحدة التي اعتبرت هؤالء عبـارة عـن ضـحايا    

  .لإلرهاب

 1985ا لجنة الحقوقيين الدولية في حزيران جاء في الوثيقة الختامية للدورة التي عقدته 

تشكل خرقا فظا لمبادئ القـانون الـدولي   األمريكية إن السياسة الخارجية لإلدارة "في بروكسل 

للقانون الدولي  األساسي المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، وكذلك في األصول األساسية

نتيجـة مشـاركتها فـي     قع على إدارة ريغانوباإلضافة إلى المسؤولية التي ت المتعارف عليه،

                                                 
 . 113ص. مرجع سبق ذكره. ماذا بعد اإلرهاب؟: سلمان، سعيد) 1(
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هـذا فـي    .")1(1949اقتراف جرائم الحرب والخروق الفظة لمعاهدتي جنيف الثالثة والرابعـة  

حقيقته ما يمثل نقدا دوليا واضحا للسياسة األمريكية التي شاركت في اقتراف جـرائم الحـرب   

  . المصنفة على أنها إرهاب دولة

اليات المتحدة األمريكية إلى العمل الدائم على تحويل كافـة  عمدت الو ،على هذا المنوال

المفاهيم المتعلقة باإلرهاب والمقاومة، فتعاملت مع الحركات والدول التي تناهض سياستها فـي  

كل أنحاء العالم على أنها منظمات إرهابية أو دول داعمة لإلرهاب، حتى لو كان عنفها موجهـا  

لى الـدول التـي   انطبق هذا الحال ع .ار واالحتالل األجنبينير االستعمللخالص والتحرر من 

ر دوال داعمة أو راعية لإلرهاب باستمرا ها الواليات المتحدةالتي اعتبرتت حركات التحرر دعم

كل أنواع العقاب، حتى لو كان ذلك بانتهاك سيادتها اإلقليمية وإسقاط أنظمتها السياسية، وتستحق 

  . ئات اآلالف من الضحاياو مولو كانت تكلفة ذلك اآلالف أ

ن كل األنظمة سواء كانت عنصرية أو استعمارية أو احتاللية فإنها تعتبر فـي  مع هذا فإ

عرف السياسة األمريكية عبارة عن دول تمتاز بنضالها في سبيل الحرية ونشـر الديمقراطيـة   

هـذه األنظمـة   ن معظـم  ديكتاتورية والطغيان، مع العلم بأومحاربة الشر والوقوف في وجه ال

  . ةتوضع في سياق األنظمة الديكتاتورية والدموي

علـى   النيويورك تايمزينقل في هذا السياق الدكتور هشام الحديدي ما نشر في صحيفة 

، )بـن صدر في بداية إدارة جورج بوش اإل(نه جزء من تقرير لمجلس األمن القومي األمريكي أ

، )تهديدات العالم الثالـث (سماه لتعامل مع ما أيستعرض كيف سيتم ا كان هذا الجزء"حيث يقول 

ن ضعف منها بكثير، فـإ أ أعداًءفي الحاالت التي تواجه الواليات المتحدة األمريكية : وجاء فيه

التحدي الذي يواجهنا لن يكون مجرد هزيمتهم، ولكن أن نهزمهم هزيمة نكراء قاطعة وبسرعة، 

يمكن قبوله، فالواليات المتحدة األمريكية ستؤيد أكثـر   إن التهديد باالستقاللية ال :ويتابع التقرير

                                                 
  .صحيفة البيان اإلماراتية. اإلرهاب األمريكي: عمرابي، احمد) 1(
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الطغاة سفكا للدماء ما دام يلعب على هواها، وستعمل على إسقاط حتى ديمقراطيي العالم الثالث، 

  ".)1(إذا خرجوا عن أغراضها

تخدع الشعب األمريكي بتبني سياسة الرد على اإلرهاب الدولي عبـر  "الواليات المتحدة 

ات المتحدة إلى شرطي العالم، والتحالف الوثيق مع اليمين المتطرف في إسـرائيل  تحويل الوالي

وإقامة قواعد عسكرية في مختلف أنحاء العالم، وإعادة تجميع قواتهـا بهـدف فـرض السـلم     

  ".)2(نفهأاألمريكية التي تقود العالم رغم األمريكي، أو اإلمبراطورية 

مـع التصـاعد المضـطرد    . 2001/ عشر من أيلـول المحاوالت األمريكية بعد الحادي . ثانيا

اسـتغالل   للتداعيات الناتجة عن هجمات الحادي عشر من أيلول، عمدت الواليات المتحدة إلـى 

وبالفعل نجحـت  . األمم المتحدة وتسخيرها لتبرير وتمرير سياساتها تحت غطاء الشرعية الدولية

ة بررت حربها على اإلرهـاب حسـب   الواليات المتحدة باستصدار ثالث قرارات دولية متتالي

، حيث أكد علـى  2001/أيلول / 12بتاريخ  1368رقم كان القرار األول  .التوصيف األمريكي

ع دعوة جمي هحق الدفاع عن النفس كحق أصيل للدول سواء بشكل فردي أو جماعي، مع تضمين

لول، وتنفيـذ  أي/11جل الوصول إلى منظمي ومرتكبي هجوم الدول األعضاء إلى التعاون من أ

/ أيلـول /  28/ بتاريخ 1373ثم تاله القرار رقم . االتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة اإلرهاب

، والذي اتسم باالنتقال إلى العمل وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق، وحدد ثالث حزم 2001

واالمتناع عن تقديم الدول األعضاء بمنع تمويل األعمال اإلرهابية، تلزم من االلتزامات الدولية 

أي أنواع من الدعم للمنظات اإلرهابية، وتبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات الشـبكات  

، والذي صدر مع تأكيد 2001/ تشرين ثاني/ 12/ بتاريخ 1377ر القرار رقم، ثم صداإلرهابية

إلرهاب، ولمـنح  احتماالت حسم المعركة لصالح الواليات المتحدة في أفغانستان لتأكيد خطورة ا

  .الواليات المتحدة الفرصة لالنتقال إلى مرحلة جديدة

                                                 
 ، القاهرة، الدار المصرية اللبنانيـة، ينـاير  1ط). نه وشخوصهبذوره وبثوره، زمانه ومكا(اإلرهاب : الحديدي، هشام) 1(
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مع تطور أعمال المقاومة وتصاعدها في العراق، وشعور اإلدارة األمريكية بتورطهـا،  

وخصوصا مع عدم العثور على أسلحة دمار شامل، وتعاظم الخسـائر البشـرية، فقـد بـدأت     

حيث عملت على استصدار عدة قرارات أهمهـا   بمحاوالت جديدة تحت غطاء الشرعية الدولية،

. الذي اعتبر العراق بمثابة دولة تحت االحـتالل  2003/ أيار/  22/ بتاريخ 1483رقم  القرار

، الـذي يعتبـر القـوات    1546وضغطت الواليات المتحدة حتى تم إصدار القرار الدولي رقم 

األمريكيـة لتوسـيع    ن قبل اإلدارةالغازية للعراق قوات متعددة الجنسيات، والذي تم استغالله م

، )أي تبرير احتالل العراق تحت مسمى محاربـة اإلرهـاب  (مشاركة الدول في احتالل العراق 

  . )1(ولتخفيف الضغط عن قواتها

، كانت انتفاضة األقصى الفلسطينية 2001 أيلولحينما وقعت هجمات الحادي عشر من 

العمليـات التفجيريـة مـن قبـل      رتفاع وتيـرة ال تزال مشتعلة في األراضي الفلسطينية، مع ا

التنظيمات والفصائل الفلسطينية داخل المدن اإلسرائيلية، والتي جاءت في جوهرهـا ردا علـى   

العمليـات الفدائيـة   هذه إرهاب دولة االحتالل، مع العلم بأن الواليات المتحدة كانت قد وصفت 

ت فيه اإلدارة األمريكيـة االسـتجابة   في نفس الوقت الذي رفض. بأنها نوع من أنواع اإلرهاب

ألمريكية في ضرب مطالبة إسرائيل بالتوقف عن استخدام األسلحة اها لمناشدة الرئيس عرفات ل

ديك تشيني الذي أعلن أن مـن  على لسان نائب الرئيس األمريكي  جاء الرد الشعب الفلسطيني،

رهاب وبالوسائل التـي يراهـا   حق رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن يدافع عن بلده وشعبه ضد اإل

لم نجد تعليقا من واشنطن على قرار رئيس  وزيادة في الضغط على الجانب الفلسطيني، .ناسبةم

الوزراء اإلسرائيلي شارون بقطع جميع االتصاالت مع الرئيس عرفات واعتباره خارج العملية 

 .إلظهـاره كإرهـابي  رائيل السياسية برمتها، باإلضافة إلى تشبيهه ومقارنته بأسامة بن الدن إس

يعني تجاوزه وربما اإليحاء بالبحث عن بديل له من داخل القيادات األمنية التابعة للسـلطة   ذلك

دفعـت   في وجه عرفات بعـد أن  للبوابة األوروبية واشنطن إغالق ترافق ذلك مع. فلسطينيةال

ن وباللغـة العربيـة، وأ  اإلرهاب علنا عرفات بنبذ فيه باالتحاد األوروبي إلصدار بيان يطالب 

                                                 
مجلة الـدفاع  ). المحيطة بالمنطقةالتهديدات والتحديات (سبتمبر في ذكراها الثالثة  11أحداث :كاطو،عبد المنعم سعيد) 1(

 . 87-86، ص2004سبتمبر . 218ع المصرية،



 87

يعمل على حظر أنشطة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي باعتبارهما منظمتان إرهابيتـان، أي  

  .)1(اإلسرائيلية الرؤيةأن االتحاد األوروبي تبنى الرؤية األمريكية المعبرة عن 

من الواضح أن الحديث التفصيلي حول هذا الموضوع إنما يأخذ أبعادا تفصيلية مرتبطة 

ن المحاوالت األمريكية للخلط ث بأمق القضية التي يتم مناقشتها في هذا السياق، فقد رأى الباحبع

في وجه االحتالل وجرائمه، وبين اإلرهاب ووحشـيته التـي    تقفبين المقاومة المشروعة التي 

تستهدف إلغاء الحقوق المشروعة للدول وشعوبها، إنما هـو خلـط قـديم متجـدد، بمعنـى أن      

األمريكية إلزالة الخطوط الفاصلة بين العنف المشروع الذي اصطلح على تسـميته   المحاوالت

الذي اصطلح الباحث على تسميته باإلرهاب، إنما هو سـعي  المقاومة، وبين العنف الالمشروع ب

أمريكي دأبت اإلدارات األمريكية المتعاقبة على ترسيخه على امتداد معظم الفتـرات الرئاسـية   

حـداث  ضوع وإثارته قد ارتبطت دائمـا باأل إلى أن أهمية هذا المو اإلشارةمع لهذه اإلدارات، 

التي قد تدفع الحديث عـن موضـوع    -أيلولالحادي عشر من  هجماتك –الهامة والمتسارعة 

اإلرهاب والمقاومة تبعا لطبيعة الحدث وطبيعة التسويغ والترويج اإلعالمي الذي تقوده وسـائل  

ص حالتها الكاتب األمريكـي الكبيـر نعـوم تشومسـكي،     والتي شخَّاإلعالم األمريكية عادة، 

إلى بعض منه في أجزاء سابقة مـن   ار الباحثشوالذي أ أباطرة وقراصنةوخصوصا في كتابه 

  .هذه األطروحة

إن تتبع الباحث لعدد كبير من المقاالت والمؤلفات التأريخيـة التـي رصـدت مسـيرة     

ها وحربها، دلت بشكل كبير علـى أن الواليـات المتحـدة    ِملْفي ِس الواليات المتحدة األمريكية

األمريكية قد عمدت دائما إلى أن تساوي بين اإلرهاب والمقاومة، في محاوالت واضحة لتبرير 

حروبها حول العالم، ولتبرير دعمها المتواصل لبعض األنظمة الديكتاتورية واالحتاللية وعلـى  

ود ن تقالقواعد األخالقية التي أهَّلَتْها ألمتحدة األمريكية بلقد تذرعت الواليات ال. رأسها إسرائيل

دعمتهـا كانـت   ن الحروب اإلرهابية التدميرية التي خاضتها أو العالم حسب رأيها، وبالتالي فإ

  . ية ورعاية الديمقراطية في العالمقلها نشر الحرتحت حجج مختلفة ليس أ
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قدر أمريكا أن : "ي قالكي السابق الذجاء على لسان كولن باول، وزير الخارجية األمري

ـ  ".)1(تتحدى العالم وتكون الدولة التي تنتظر منها الشعوب حلوال لمشكالتها ى تتضـح لنـا   وحت

للعـراق  ن الباحث سيسوق ما قاله كولن باول حول الغـزو األمريكـي   الصورة أكثر وأكثر، فإ

إال أنهم لن يفعلـوا  . ودمروه وحوش هم هؤالء الذين حكموا العراق" :وتبريره لذلك، حيث يقول

سيتضـح   -العراقيـة  المقال قبل االنتخابات -ذلك بعد اآلن، وبعد انتخابات كانون الثاني المقبل

لذلك فإننا عنـدما ننشـر   : ويستطرد قائال -أكثر من أي وقت مضى للجميع أننا فعلنا الصواب

. ر مصلحتنا الشخصية أيضاالحرية والديمقراطية، ال نراها مجرد شعارات، بل نراها من منظو

  ".)2(وكما قال الرئيس، هذه اإلستراتيجية تعكس وحدة مبادئنا ومصلحتنا الوطنية

بهذا نرى أن األحداث المختلفة التي تدخلت بها الواليات المتحدة وتحديدا علـى    

ن جـرائم  وأالمستوى العسكري يتم الترويج لها على أنها صون للحرية ونشر للديمقراطية، بل 

لحرب اإلرهابية حسب القانون الدولي التي ارتكبتها الواليات المتحدة األمريكية ضد الشـعوب  ا

فما يصطلح على تسميته  .ضد الوحوش التي حكمت هذه الشعوب ومنها شعب العراق، إنما هي

إرهابي هو . را للحرية ودفاعا عن الديمقراطيةإرهابا بحق الشعوب اعتبرته الواليات المتحدة نش

الحاكم الذي يحكم شعبه دون انتخابات، ومن حق الواليات المتحدة أن تعمل على إسـقاطه  ذلك 

حتى لو كان ثمن ذلك إرهابا وحشيا واضحا تدفع ثمنه الشعوب بشكل باهظ، فال وزن وال قيمة 

المصـانع  لعشرات اآلالف من القتلى والجرحى والمعاقين، وعشـرات اآلالف مـن البيـوت و   

يمحى شعب بأكمله عن وجه األرض طالما كان الثمن  س أيضا في أنوال بأوالمشافي المدمرة، 

  .هاأو حتى الدفاع عنها أو عن حلفائ هو تنفيذ السياسة األمريكية

تخص الواليات المتحدة أو التي اسة السييمنع على الشعوب أو األنظمة معارضة  لذلك 

بتحويل هذه الدولـة  سببا يكون ذلك ولو بشكل عابر، ف تخص أحدا من حلفائها على امتداد العالم

ـ  دت أو ذاك النظام إلى كتلة من اإلرهاب المعاقب عليه مهما كانت األحوال والظروف التي ولَّ

ـ َعهذه المعارضة، حتى لو كانت الوقوف في وجه اإلرهاب األمريكـي الـذي يُ   ن بالـدمار  َونْ
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حد المواطنين العراقيين فية أإن ما حصل في تص. حيثياتهاوالوحشية الموثقة التي ال غبار على 

التي تعرضت للمجازر اإلرهابية البشعة مـن قبـل القـوات    العراقية داخل مسجد في الفلوجة 

الكاتب األمريكي جيم هوغالند عـن   المحتلة لهو من أكبر األدلة على ذلك، حيث نشر األمريكية

، تعتمد علـى  -القتل ادثةالصحفي الذي صور ح -وأخيرا، فقضية سايتس" :مقاال يقول فيهذلك 

ل هذه الواقعـة  ن معرفة الرأي العام، في مجتمع ديمقراطي، للحقيقة كاملة، ستضع مثالتصور بأ

فيما لن يفقد مثل ذلك المجتمع الديمقراطي الرؤية المتكاملة للوضع، وهي  .في إطارها الطبيعي

وفضـيحة أبـو   صورة قوات أمريكية تخاطر بحياتها لتخليص العراقيين من حكـم اإلرهـاب،   

   ".)1(غريب، وإطالق النار في المسجد، ال يبطالن ذلك

حـد جنـود وحـدات    على حادثة إجرامية بشعة ارتكبهـا أ التعليق  المقال في ورد هذا

 قيام الجنـدي هو ، كي في العراق، وملخص هذه الجريمةالمارينز التابعة لجيش االحتالل األمري

 27/11ن خالل اقتحام مدينة الفلوجة العراقية بتـاريخ  حد الجرحى العراقييالمشار إليه بتصفية أ

بدم إجرامي بارد، دون أن يكون هناك أي مبرر  ،، وكما يقولونتصويرأمام عدسات ال 2004/

هذا الجريح لم .  بسالح آلي وال بسالح جسمانيال ،مالمح لهذه المقاومة أي مقاومة أو حتى من

 ،ا أيضاالمبرر موجود في هذه الحالة كان. لى ذلكح وحتى أنه لم يكن يقوى علسال لمالايكن ح

ة وحماية مبـادئ  تخليص العالم من اإلرهاب والقضاء على اإلرهابيين، ومن ثم نشر الحري وهو

  . الديمقراطية

مدى تفتح الشهية األمريكية  أيلولتظهر األحداث التي أعقبت هجمات الحادي عشر من 

إلدارة األمريكية واتضاحها بشـكل  هذه الوجهة لدى ا تركيزعلى خلط اإلرهاب بالمقاومة، بل و

السابقة على لنقل على األقل أنها توازي ما بدأت ودرجت اإلدارات األمريكية  .كبر من ذي قبلأ

ن هناك فاصال بين اإلرهاب والمقاومة كحـق  ألى أن تعترف أمريكا بوإ" .ترسيخه قبل الهجمات

تجارب التاريخية لها ولغيرها، فـي فيتنـام،   إنساني وواجب وطني، وتستخلص الدروس من ال

والجزائر، وحركات المقاومة ضد االحتالل في إفريقيا، فإنها تكون مندفعة إلى مأزق تساعد فيه 
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ـ . حتى ولو بغير قصد على تفشي اإلرهاب وانتشاره في العالم تنقعه بأكثر مما كان، وتعزيز مس

  ".)1(كوادر جديدة نسب بيئة فيه لتفريخالدموي في العراق، وتهيئة أ

   :للخلط بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة اإلسرائيليةالمحاوالت : المبحث الثاني

  :يقسم هذا المبحث إلى جزأين، كما يلي

يمتد التاريخ اإلسرائيلي في  .2001/المحاوالت اإلسرائيلية قبل الحادي عشر من أيلول. والأ

لحادي عشر من أيلول كمتغير هجمات ا قتالتي سبإلى عشرات من السنين ه المحاوالت هذ

في وعينا أكثر وضوحا وأكثر جالًء  تظهر اآلنالصورة  حيث أن .فاعل في السياسة الدولية

البث الحي وأكثر اتزانا، على األقل فيما يمثل الذاكرة الحاضرة التي عشنا تفاصيلها على نظام 

قل دموية، الدامي لم يكن أقل إرهابا وال أ السجل اإلسرائيليتاريخ الوقائع التي حملها . والمباشر

  .في نفس السياق وبالتالي ليس بأقل خلطا وتمزيقا للحقيقة مما فعلت الواليات المتحدة األمريكية

 –، أي حينما استهدف اليهود 1939العودة الذهنية إلى شريط الذكريات يرجع إلى عام 

 )بتـاح تكفـا  (ستعمرة المعروفة باسم يمران قرب الم رجلين من العرب -قبل إعالن إسرائيل 

ودون أن يكون هنـاك أي   ح،بأي نشاط مسلَّ قتلهما بالرصاص، دون أن يقومابشكل عشوائي و

كانت هذه الحادثـة  . بوادر ألي صدام أو حتى احتكاك بسيط قد يبرر ولو نظريا عملية التصفية

جاء فلسطين حتـى قبـل هـذا    ن الحوادث الكثيرة المتناثرة في أراإلجرامية عبارة عن حادثة م

لإلرهاب اليهودي المتبع ضد عـرب  حي ومجسِّد  هذه الحادثة كانت عبارة عن نموذج. التاريخ

اإلجرام الصهيوني حينئذ وامتداده اإلسرائيلي الذي سنصـل  فلسطين، في إيذان مبكر على عمق 

   .)2(إليه فيما بعد

ن اإلرهاب والمقاومة، بين ما هـو  الخلط المفاهيمي والعملي بيب تعمدت إسرائيل القيام 
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مشروع وما هو غير مشروع، والذي سبقه الخلط الفعلي بين ما هو مدني وما هو غيـر ذلـك،   

وبين ما هو مبرر وما هو غير مبرر، في قائمة طويلة من األحداث التي وثِّقت عبر العشـرات  

ال يقول الباحث هذا . آلنأو المئات من المؤلفات التي عنيت برصد ذلك والتي ال مجال لذكرها ا

ن هناك أفعاال شرعية أو مبررة لالحتالل أو االستعمار، وإنما للتدليل علـى عمـق   لالعتراف بأ

األبعاد التي أسس اإلسرائيليون عليها نظريتهم في الخلط المتعمد بين المفـاهيم التـي خـدمت    

   .دون أية ضوابطوجعلها  رؤيتهم اإلستراتيجية في تمييع هذه المفاهيم

ئيسية واألحياء الشـعبية فـي   من المهم االلتفات إلى أن األسواق التجارية والشوارع الر

ومن . 1938حديدا في سنة كانت أسهل األهداف لإلرهابيين اليهود وت المدن كالقدس وحيفا ويافا

ن عشرة من الجرائم التي ارتكبها اليهود في غضون سنة واحدة آنذاك كـان قـد راح   الملفت بأ

ستمر اإلرهابيون بارتكاب جرائمهم في مطلع األربعينيات، إ. )1(أكثر من مئة قتيل مدني ضحيتها

حيث كانت أهدافهم المفضلة هي المقاهي والمطاعم والفنادق والمحال التجارية والمنازل السكنية 

  .المدن والبلداتفي معظم  تكرر هذا .إلدارات العامة والمدارس العربيةوالمكاتب والشركات وا

برز هذه الحوادث هي عملية نسف مبنى فندق الملك داوود في القدس والذي بما يكون أر

راح ضحية تفجير ذلـك  . 1946صيف  كان يحتوي في داخله مكاتب وإدارات حكومة فلسطين

الذين كانوا في معظمهـم   نجليزقتيل، معظمهم من العرب المدنيين واإل الفندق ما يقارب ألمائتي

شهر الستة التـي  شهريا وتحديدا في األ معدل القتلى المدنيين من العرب وقد وصل. من الجنود

  . )2(إلى مئة وخمسين قتيالً سبقت إعالن قيام دولة إسرائيل

وألكثر من عشرة أعـوام   1937كانت األهداف الرئيسية لإلرهاب الصهيوني منذ عام 

لطـرق والجسـور،   كالسيارات، والباصات، والشـاحنات، والقطـارات، وا  : هي وسائل النقل

 شـخص فقد سجلت السلطات البريطانية حينها مقتل أكثر من خمسـمائة  . والمحطات والمواقف

م به أن ذلك العنف اإلرهابي كـان يجـري   من المسلَّ. فقط 1938و 1937مدني ما بين سنتي 
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دونما سابق تحذير، ودونما اعتبار لعدد الضحايا أو أعمارهم أو أجناسهم أو عالقـتهم بالعمـل   

لم تكن تلك العمليات تأخذ الطابع الفردي أو المزاجي، فقد اتضح فيما بعـد وبحسـب    .الفدائي

الشهادات اإلسرائيلية ذاتها أنها حصلت تطبيقاً لخطة مدروسة كانت تهدف إلى ترويـع الشـعب   

  .)1(العربي الفلسطيني تمهيدا لتهجيره

والمثل الصارخ على . خويفكان األسلوب المستخدم والمتبع هو أسلوب الترهيب والت"  

ورادور، بطريقة مماثلة لطريقة النازي فـي أ ، 1948ذلك هو دير ياسين، ففي التاسع من ابريل 

على أيـدي   )الرجال والنساء واألطفال والشيوخ(نسمة  254قتل أهالي هذه القرية البالغ عددهم 

نه بدون االنتصار في دير أويقول مناحيم بيجين . احيم بيجينقوات األرجون التي كان يرأسها من

وكـان   ،فقد قامت الهاجاناة بهجمات مظفرة على جبهات أخـرى (ما قامت دولة إسرائيل  ياسين

  ". )2(دير ياسين :العرب الذين أصابهم الهلع يهربون وهم يصيحون

من هنا فقد اعتمد اإلرهاب الصهيوني على الترويع الذي مورس من خـالل التهجيـر   

، حينما استولت قوات 1948وقع أمر مماثل لما حصل في عام 1967رب في أعقاب ح. والقتل

بذلك نزح . االحتالل اإلسرائيلية على ما تبقى من فلسطين، أي على قطاع غزة والضفة الغربية

كان طرد الفلسـطينيين  " .)3(ما يزيد عن ثالثة مائة ألف مدني فلسطيني الضفة الغربية كرها عن

، 1917فالصهاينة أيام وعد بلفور فـي عـام   . ة متعمدة ومنظمةواالستيالء على أرضهم عملي

، %6.5دى صدور قرار تقسيم فلسـطين،  من مساحة فلسطين، ول% 2.5كانوا ال يملكون سوى 

رهاب الصـهيوني  لم يقتصر اإل ".)4(من األراضي% 93، فأصبحوا يملكون 1982أما في عام 

. واألردن ومصـر  سوريةولبنان  صل إلىو بل كان إرهابا عابرا للحدود على فلسطين وحدها،

مصر المئات من المدنيين المصريين في السويس وبور توفيق واإلسماعيلية، وكـذلك  سقط في 

نتيجة للغـارات التـي شـنها جـيش      األردنيين الذين سقط منهم المئاتاألمر بالنسبة للمدنيين 
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  .)1(لم تنته فصوله حتى اآلن الذي ثم جاء دور لبنان. الحرب االحتالل على األردن طيلة فترات

تعد غير قابلة ضد المدنيين،  التي قامت بها إسرائيل يةعمال اإلرهابأن األالباحث إلى  يشير

قصف المدن والبلدات والقرى والمخيمات على األرض اللبنانية هذه األعمال تضمنت  .لإلحصاء

هنا تقف المؤشـرات  . دنيينبزعم ضرب معاقل اإلرهابيين، مع العلم بأن معظم الضحايا من الم

ها بشكل واضح على حقيقة الموقف اإلسرائيلي القاضي بتغليف أي عملية إرهابية يقوم بها جيش

وعليه، يعد ما تقدم جـزء ال   .اإلرهاب أو ضرب لقواعد المخربين نه حرب ضدالمحتل على أ

، ومواطنيهـا  رض إسرائيلأدفاع عن من ادعاءات ال خلط مبرمج بين ما يقومون بهيتجزأ من 

من أولئك المدنيين الالجئين الذين يشكلون الجزء األكبر مـن   أصال التي اغتصبت تلك األرض

متعاطفين معهم من أولئك الذين قد تتعرض أرضـهم لخطـر االغتصـاب    ال من وأ، هاأصحاب

  .واالحتالل

دية لة رصد متسلسل للوقائع واألحداث كحقيقـة سـر  بالوجه اآلخر، فإن المسألة ليست مسأ 

متتالية، فهذا من اختصاص المؤرخين والموثقين، وإنما تـتلخص الحاجـة فـي دالالت هـذه     

بين ما هو مقاومـة   الخلطالحوادث والوقائع في خدمة الوجهة العامة التي يبرز من خاللها مدى 

 .حاول تسمية األمور بغير مسـمياتها ي  ضد االحتالل وبطشه وقهره، وبين ما هو عنف احتاللي

ة تضليلية مراوغة باتت شبه مكشوفة لقطاعات سياسية وإنسانية واسعة علـى امتـداد   في حرك

  :مثلهنا يسجل الباحث بعض الحقائق الواقعية االستنتاجية التي تمخضت عن ذلك . )2(العالم

أرضـها   عمـا تسـميه  إن إسرائيل عملت بشكل كبير على إلباس أعمالها بلباس الدفاع  •

جت لذلك في كـل وسـائل   ت اإلعالمية الضخمة التي روَّمن خالل الحمال ومواطنيها، 

  .اإلعالم الدولية

فـي   عملت إسرائيل على الخلط الدائم بين اإلرهاب والمقاومة من خالل ما ركزت عليه •

نضال الشعب  تميزت الدبلوماسية الصهيونية في تشويه". دعايتها وترويجها الدبلوماسي

بوصف هذا النضال بالمحدودية  ء من فلسطيناستقالله وطرد الغرباجل الفلسطيني من أ
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لم تكن انتفاضـة، ولـم   أنها  1936فقد قال بن غوريون عن ثورة . والوحشية واإلجرام

ن يثور، أقلية لشعب يفتقر إلى اإلدارة والقوة ألفهذا ا. يشارك الشعب الفلسطيني كله فيها

 ".)1(شع الجرائمضئيلة تحارب حتى الموت وتستخدم في قتالها أي وسيلة وترتكب أب

يؤكد الباحث بأن اإلسرائيليين قد قاموا في وقت مبكر جدا بالخلط المفاهيمي بين اإلرهـاب  

ما ، 1948أيار عام  14ورد في إعالن قيام دولة إسرائيل في . والمقاومة على الصعيد الرسمي

طها الكامـل فـي   ساهمت الجالية اليهودية في هذه البالد خالل الحرب العالمية الثانية بقس" نصه

جل حرية وسالم األمم المحبة للحرية والسالم وضد قوى الشر والباطل والنازيـة،  كفاح من أال

ونالت بدماء جنودها ومجهودها في الحرب حقها في االعتبار ضمن مصـاف الشـعوب التـي    

بذلك فقد اعتبر الخطاب الرسمي اإلسـرائيلي أن المسـاهمة بتـدمير     ".)2(أسست األمم المتحدة

  .الشعوب واحتالل أراضيها، إنما هو كفاح من أجل الحرية ونشر السالم

الحتاللي ياق عبر لغة مشوهة حولت اإلرهاب ايأتي المجهود اإلسرائيلي المبرمج في هذا الس -

ازر هذا على الرغم من المذابح والمج. لحرية ودعم الشعوب المحبة للسالمإلى مساهمة في بناء ا

 .مما قامت به عصابات وقوات االحتالل اإلسرائيلي ح ظروفهاالتي يطول ذكرها وشر

الغوص العميق في مجموعة ما قام به اإلسرائيليون على امتداد التاريخ الطويـل   يقودنا   

عالمات بارزة تدل على حجـم التضـليل    تحديد الذي سبق هجمات الحادي عشر من أيلول إلى

من خالل عـدد كبيـر مـن المجـازر      .لمقاومةإلى الخلط بين اإلرهاب وااإلسرائيلي الهادف 

تفاصيلها  دائما على أنها دفاع عن النفس، على الرغم من أن المعادلة بكافة تي ُبرَِّرتوالمذابح ال

كانت إسرائيل تقوم بهجماتها على الشعب الـذي اغتصـبت أرضـه    . كانت مقلوبة بشكل كبير

لقتال في سبيل الحفاظ على أمن الدولـة  أسها اوشردته وقتلت أبناءه بدعاوي مختلفة يقف على ر

في مقابل وصف المشردين الذين يقاتلون في سبيل حرية وطـنهم   جاء ذلك. والدفاع عن أبنائها

وأبنائه ضد إجرام المحتلين بأنهم إرهابيون أو مخربون، وفي ذلك أساس متطابق مع األسـاس  
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عبر تاريخها الطويـل علـى نفـس    التي استندت  ،الذي قامت عليه الواليات المتحدة األمريكية

وفقا لما يتناسب  ،األرضية المشتركة التي تهدف إلى الخلط المفاهيمي ما بين اإلرهاب والمقاومة

  .في السيطرة على ما تريد في هذا العالممع منهجها وتطلعاتها 

الخلط اإلسرائيلي المتعمد على الصعيدين العملي  إلى أنالباحث  من كل ما تقدم، يخلص  

لمفاهيمي بين إرهاب المحتل وكفاح الشعوب امتد عبر مراحل طويلة، بدأت قبل اإلعالن عن وا

  . اآلنحتى دولة إسرائيل واستمرت 

ليس من الغريب أن تكـون  . 2001/ المحاوالت اإلسرائيلية بعد الحادي عشر من أيلول. ثانيا

اإلسرائيلية  ن المحاوالتاإلشارات األولى مطلع هذا الفرع في الحديث عن التواصل العضوي بي

الباحـث   يسـتطيع  إذ  .وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول قبل للخلط بين اإلرهاب والمقاومة

 تغلفـت ن الممارسـات اإلسـرائيلية   القول بـأ كمتتبع عيان للمسيرة اإلسرائيلية في هذا السياق 

 هذه الممارسـات  دتاشت. 2000ألولى النتفاضة األقصى عام الصبغة اإلرهابية مع البدايات اب

ا مـن الواليـات المتحـدة    وتحديـد  ،وتواصلت ووجدت الدعم الكبير لها على مستوى العـالم 

المقاومـة  علـى   اتهاضربتشديد ب قامت الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها أرئيل شارون .األمريكية

  .محاربة اإلرهاب شعار الشعبية الفلسطينية تحت

ما يأتي من باب القياس الضمني لمجموعة المواقف لة إنإن التمعن في حيثيات هذه المسأ

بسـببها،  المتصاعدة من هنا وهناك حول هذه القضية التي يدفع الشعب الفلسطيني ثمنـا غاليـا   

الممارسات اإلسرائيلية الدعائية والعملية واقعا قديما بهذا كرست  .وازداد هذا الثمن بعد الهجمات

للسياسة اإلسـرائيلية   اًقديم لكونه استمرارإنه . المقاومةط المبرمج بين اإلرهاب وجديدا في الخل

من حيث التركيز اإلعالمي الموجه  المستمرة منذ نشأة الدولة وحتى قبل إعالنها رسميا، وجديد

الذي استغل واستثمر الهجمات التي وقعت في الحادي عشـر مـن أيلـول لتصـعيد الهجمـة      

 الربط اإلسـرائيلي محاولة ظهر ذلك جليا من خالل ي. لية ضد قوى المقاومة الفلسطينيةاإلسرائي

الدعوة إلى اعتبار السلطة الفلسطينية سـلطة  تكرر ذلك عبر . بن الدنعرفات بصورة صورة ل

إرهابية، أو داعمة لإلرهاب، مع المطالبة باعتبار الفصائل الفلسـطينية وأجنحتهـا العسـكرية    
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اإلعالم الغربيـة التـي تتصـدرها     أجهزةالترويج الواسع لذلك من خالل ومنظمات إرهابية، ك

  .وسائل اإلعالم األمريكية، وما يضاف إليها من وسائل إعالم إسرائيلية

مقاطعة حـزب   من أجللى الضغط المستمر على دول العالم المختلفة مدت إسرائيل إع

 القـدس  صـحيفة  ففي خبـر أوردتـه   .زبا إرهابيا وال يجب التعامل معهاهللا اللبناني لكونه ح

 نباء الفرنسـية وكالة األ، نقال عن 10ص/  28/1/2005لفلسطينية في عددها الصادر بتاريخ ا

لدى سفارة بلجيكا في تل أبيب على لقاء عقده أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية احتجت  :جاء فيه

أظهـرت   .الشيخ حسن نصـر اهللا السفير البلجيكي في لبنان مع األمين العام لحزب اهللا اللبناني 

مـن  إسـرائيل   طلبت .أنه حزب إرهابيبدعوى حيال هذا األمر مرتفعة جدا رائيل حساسية إس

إدراج حزب اهللا على الئحة االتحاد األوروبي للمنظمات اإلرهابية، وهذا مـا يـتم   األوروبيين 

تكاثفت الدعاية اإلسرائيلية باتجاه . المقاومة لالحتاللالفصائل الفلسطينية  فيما يخصحقيقة  طلبه

عدد الضـحايا أو   بغض النظر عنعمل العسكري العنيف ضد الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ال

   .زهم لإلنقضاض على اإلعالم الغربي، مستغلين بذلك الضوء األخضر الذي حفَّتصنيفاتهم

على تصوير الفلسطينيين كإرهابيين يكرهون الحيـاة، ولـيس كشـعب    "عملت إسرائيل 

حق في االستقالل والدفاع عن النفس والمقاومة، فهنـاك الـبعض   يرزح تحت االحتالل، لديه ال

ممن يحتلون مراكز عامة رفيعة، مثل ملكة السويد، يوجهون اللوم في سياق وفيـات األطفـال   

أثناء االنتفاضة الحالية إلى األمهات الفلسطينيات، بدال من توجيهه إلـى السـلوك اإلسـرائيلي    

هن مندفعات عاطفيا، بأنهن ربـين أطفـالهن ليصـبحوا    الوحشي، ويتهمون هؤالء األمهات بأن

وأمام ذلك فإن إسرائيل استطاعت تسديد ضربات قوية ومحكمة بالتحـالف مـع   . ")1(انتحاريين

الواليات المتحدة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية وأجنحتها العسكرية بشكل أثَّـر علـى   

منيت بالطبع حركة "تحديدا في الغرب، . العالمصورة النضال الفلسطيني أمام الكثير من شعوب 

فقد استغلت إسرائيل المشاعر المعادية لإلرهـاب التـي   . التحرير الفلسطينية بالخسارة الكبرى

ووجهت مزيدا مـن الضـربات إلـى منظمـة التحريـر       أيلول،ظهرت بعد الحادي عشر من 
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  ". )1(الفلسطينية والجماعات الفلسطينية المسلحة

قالـت   5/11/2003بتاريخ  رويترز الفلسطينية عن وكالة القدسته صحيفة في خبر نقل  

ن إسرائيل تقدم أول مشروع قرار باألمم المتحـدة، حيـث   ة بأفيه على صفحتها الخامسة عشر

إدانة من يقتلون أطفال إسرائيل، ويدعو مشروع القرار المطروح أمام لجنـة  الدعوة إلى تضمن 

. )2(والثقافية بالجمعية العامة لحماية األطفال من العنف الفلسـطيني الشؤون اإلنسانية االجتماعية 

 تجـرأ أيلول والذي  11مدى االستهتار اإلسرائيلي الذي جاء في الفترة ما بعد  يستشف من ذلك

في الوقت الذي يسجل فيه يوميا  ،اإلسرائيليون على اتهام الفلسطينيين باالعتداء على أطفالهم هفي

المنطـق اإلسـرائيلي   ، فأصـبح  اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني بأكملهعشرات االعتداءات 

من خالل التصعيد الحاد في الهجوم المعاكس المبني على التحريض، في سـبيل   يستوحي سعيه

تصوير المقاومة كإرهاب، وتحوير اإلرهاب إلى أنه دفاع عن النفس في وجه الظلـم والعنـف   

  .اإلرهابي اآلخر

وى تأييد إدارة بوش لشارون في الربط بـين الفصـائل الفلسـطينية،    من هنا يفهم فح   

وتحديدا االجنحة العسكرية فيها من جهة والتنظيمات التي تمارس اإلرهاب الدولي الـذي شـن   

بعد ذلك يفهم أيضا فحوى انتقـال  . أيلول على نيويورك وواشنطن من جهة أخرى 11هجمات 

. تياح وإعادة احتالل منـاطق السـلطة الفلسـطينية   إلى اج 2002الجيش اإلسرائيلي في نيسان 

بكلمة، قدمت هجمات الحادي عشر من أيلول من حيث لم تقصد خدمة كبيـرة لفريـق اإلدارة   

بهذا قامت إسرائيل بالخلط عمدا بين ما هو مقاومة احـتالل  . األمريكية وشريكها أرئيل شارون

  .)3(الحتاللمشروعة بما هو إرهاب دولي يختلف جوهريا عن مقاومة ا

رأينا كيف أن شارون في معرض تعليقه حول الضربات اإلسـرائيلية ضـد الشـعب    

أن هذه ال تعد عمليات ثأر بل هي جزء من الصراع : "وفصائله، يقول في تعليله لذلكالفلسطيني 

                                                 
 . 61ص. سبق ذكرهمرجع . الغرب والعالم اإلسالمي: زبيدي، باسم وآخرون) 1(

 . 15، ص5/11/2003، صحيفة القدس الفلسطينية) 2(

 . 19، ص14/9/2004، صحيفة القدس الفلسطينية. ثالث سنوات وبوش وبن الدن يتبادالن الجميل: شفيق، منير) 3(
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عمدت إسرائيل إلى تنفيذ مخططاتها العدوانيـة تحـت   ". )1(المتواصل في الحرب ضد اإلرهاب

ير الذي بدأت بوضعه على مجموع ممارساتها اإلرهابية، والذي أتى كما رأينا تحت الغطاء الكب

عنوان الحرب على اإلرهاب، بحيث أن هذا الغطاء لم يكن متوفرا إلسرائيل قبل الحادي عشـر  

من أيلول بنفس الزخم الذي توفر لها بعد ذلك، مما سمح لها بتسويق نفسها وبتسويق ممارساتها 

بي دونما عقبات كبيرة، كالتي كانت تواجهها قبل هذه الهجمات، كما كـان عليـه   في العالم الغر

  . مثال 1987الحال في االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 

ومما ال شك فيه أن المنحى اإلسرائيلي في هذا الموضوع قد اتخذ بعدا إعالميا مركَّـزا  

في هذا السياق كان مـن السـهل   . العالمنفذته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وأذرعها الممتدة حول 

مالحظة العدد الكبير والكم الهائل من التصريحات السياسية والدبلوماسـية اإلسـرائيلية التـي    

جاء ذلك في عشرات المرات . تناولت المقاومة الفلسطينية والعربية على أنها إرهاب وإرهابيون

ونظرا لكثافـة هـذا   . اإلعالم التي صدرت على شكل تصريحات إعالمية وصحفية عبر وسائل

التوجه اإلعالمي الذي بات مفترضا وواضحا ويجري علـى لسـان الكثيـر مـن السياسـيين      

  . والصحافيين اإلسرائيليين وغيرهم جري الدماء في العروق

، كرر 21/5/2005الذي تبثه قناة أبو ظبي الفضائية وأذيع بتاريخ  بانورامافي برنامج 

رسمي باسم الخارجية اإلسرائيلية الذي كان أحد ضيوف البرنامج كلمـة  ليئور بن دور الناطق ال

إرهاب ومنظمات إرهابية أكثر من أحد عشر مرة في أقل من ثالث دقائق، معبرا عـن وجهـة   

النظر اإلسرائيلية التي تنفي اعتبار المستوطنات جوهرا للمشـكلة، وبـأن منظمـات المقاومـة     

ة وتعتبر السبب الـذي يقـف وراء المشـكلة واألزمـات     الفلسطينية عبارة عن منظمات إرهابي

منظمة إرهابية، وبالتالي فـإن مشـاركتها    الفلسطينية، باإلضافة إلى اعتباره بأن حركة حماس

  .باالنتخابات التشريعية يعد خطأ تاريخيا

في معرض المداخلة التي قدمها محمد الحوراني عضو المجلس التشريعي الفلسـطيني   

ج، قال بأن االحتالل هو الذي يجلب عمليات المقاومة، فسجَّل بن دور احتجاجه في نفس البرنام

                                                 
 . 19ص. مرجع سبق ذكره. ما بعد إستراتيجية الثأر: القيمري، عطا) 1(
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على سؤال  -بن دور -وفي معرض رده . بأنها عمليات إرهابية وليست عمليات مقاومة: قائال

وجه إليه بخصوص تجريد المقاومة الفلسطينية من سالحها، فـي الوقـت الـذي يحـتفظ بـه      

ون به األطفال والشيوخ والنساء، ويهاجمون به البيوت والمزارع المستوطنون بسالحهم الذي يقتل

كان رده بأن المستوطنين يحملون سالحا مرخصا وأن ممارساتهم تأتي فـي  . والقرى الفلسطينية

سياق القانون، وفي الوقت الذي سئل به عن إمكانية حل مشكلة سـالح المقاومـة الفلسـطينية    

لخطوة وسنرد عليها للدفاع عن أنفسنا ومنع استخدام هذا كان رده بأننا نرفض هذه ا. بترخيصه

وقال بأن إسرائيل تؤيد فوز المعتدلين من فتح لكبح جماح اإلرهاب . السالح، ألنه سالح إرهابي

الفلسطيني، وإيقاف الهجمة التحريضية ضد شارون والتوقف عن وصفه بالسفاح والقاتل وجزار 

بشهادة العيان التـي وثقتهـا عيـون آالت التصـوير،      صبرا وشاتيال، منكرا ما سجله التاريخ

وخصوصا أنها آالت اإلعالم الغربي الذي يستخدمونه لترويج ادعاءاتهم الزائفة والرامية إلـى  

  . )1(خلط اإلرهاب بالمقاومة المشروعة

برزت الجهود اإلسرائيلية بشكل استثنائي بعد وقوع هجمات الحادي عشر من أيلـول،  

عي الدولي وتحريضه ضد النضال الفلسطيني المشروع عبر أدوات إعالميـة  وذلك لتركيز الو

نشطة، هاجمت كل الذين وقفوا في وجه الخلط اإلسرائيلي بين اإلرهاب والمقاومة، ومن أبـرز  

األمثلة على ذلك، تلك الهجمة الشرسة والمنظمة ضد تيري رد الرسن، مبعوث األمم المتحـدة  

اته التي أدلى بها حول المجزرة اإلسرائيلية في مخيم جنـين  للشرق األوسط في أعقاب تصريح

، والتي قال فيها إن الجيش اإلسرائيلي قام باستخدام وسائل بغيضـة أخالقيـا، فـي    2002عام 

هذا التصـريح دفـع بمجلـس    . وصف سجَّلته آالت تصوير الصحافيين بشكل تفصيلي وموثَّق

االت معه، بعد أن وصـفوا تصـريحاته بأنهـا    الوزراء اإلسرائيلي إلى إعالن نيته قطع االتص

يعد هذا من األدلة الواضحة والحية التي ال يمكـن تجاهلهـا إزاء   . )2(مشوَّهة وضارَّة ومتحيِّزة

وقوفنا على المنهجية اإلسرائيلية التي أمعنت الخلط بين اإلرهاب والمقاومة، ومهاجمـة واتهـام   

إن لم يتهموا مباشرة بمعاداة السامية، وإنكار . ئقمن يقفون في وجه ذلك بالتحيز والتشويه للحقا

  .حق اليهود في الوجود

                                                 
 . 21/5/2005، قناة أبو ظبي الفضائيةبرنامج بانوراما، ) 1(
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  لفصل الرابعا

  آثار الخلط بين المقاومة واإلرهاب على المقاومة الفلسطينية
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  الفصل الرابع

  آثار الخلط بين المقاومة واإلرهاب على المقاومة الفلسطينية

األمور التي ألقـت بظاللهـا التأثيريـة علـى      أثار الخلط بين اإلرهاب والمقاومة عددا من

  : يناقش الباحث هذا الموضوع عبر المبحثين التاليين . المقاومة الفلسطينية

  :67مة في العمل المسلح داخل حدود اآلثار المترتبة على منهجية المقاو: المبحث األول

إليها إسرائيل أوضح الباحث عبر الفصول السابقة، تلك المستويات الكبيرة التي وصلت   

في بلورة المفاهيم الجديدة التي أقنعت بها عددا من دول العالم، وتحديدا في الغرب األوروبي 

واألمريكي، وعلى رأس ذلك ما قامت به من محاوالت مستمرة ومتكررة على طول تاريخها 

عها ومع عملت إسرائيل على تشويه المقاومة وتحويل التعاطي م. بالخلط بين اإلرهاب والمقاومة

رأى الباحث . مفاهيمها إلى عنف ال مشروع، وقولبة اإلرهاب إلى دفاع مدعوم بعنف مشروع

أن التحالف العضوي الذي جمع بين كل من الواليات المتحدة وإسرائيل جعلهما يتبادالن نفس 

ويبدو للمتابع أو المستقرئ أو المراقب، بأن . الخطوات التي تظهر وحدة الموقف وتآلف الهدف

  .الوحدة العضوية قد امتدت ليتم تفعيلها وتمتين أواصرها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول

جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول لتقلب األمور رأسا على عقب، فقد اعتبرت على 

الرغم من إيالمها للقوة األكبر على مستوى العالم وكأنها عصر جديد متغير نحو استراتيجيات 

وترسخ أساساتها تلك المفاهيم الجديدة التي بلورتها الواليات المتحدة، في قلب وعناوين تقودها 

بما أن الضربة جاءت قوية وغير مسبوقة، وعلى غير . واضح لكل معادالت القوة الدولية

العادة، فقد صممت الواليات المتحدة على استغاللها بطريقة إخضاعية للعالم، ولكن وفق 

ما استخدمتها للسيطرة على المناطق التي لم تكن قد امتدت إليها مقاييسها الخاصة التي طال

بالتأكيد فإن األولويات التي كانت ثابتة في . السيطرة األمريكية بشكل كامل على وجه األرض

الرؤى والتصورات األمريكية، وضعت المنطقة الشرق أوسطية في حسبانها الذي ال يفارق 
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المتمثل بطبيعة الوجود اإلسرائيلي النافذ والحليف للواليات خيالها السياسي ونفوذها العسكري، و

  .المتحدة، الذي يعد أهم األوراق اإلستراتيجية لها على اإلطالق في تلك المنطقة

ال بد من التذكير بالدعم الظاهر الذي بذلته اإلدارة األمريكية إلسرائيل في عهد بوش  

قامت إسرائيل . م في عهد الرئيس كلينتوناإلبن، والذي تفوق على الدعم األمريكي المقدَّ

وبخطوات مدروسة وحثيثة وضمن حمالت مبرمجة وشرسة بتصعيد العنف العسكري 

اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفصائله المسلحة، مما أوقع اآلالف من الشهداء، وأحدث 

على االنتفاضة جاء ذلك في محاولة القضاء . حجما هائال من الدمار في األوساط الفلسطينية

الفلسطينية، وبدعم أمريكي كبير سيطرت عليه أجواء الهجمات على برجي التجارة العالمية 

تم تصعيد الهجمة اإلسرائيلية المدعومة أمريكيا على الرغم من االستنكار الفلسطيني . بنيويورك

  .والعربي واإلسالمي لهذه الهجمات، ونبذها ونبذ القائمين عليها

حديث عن تلك اآلثار الدامغة التي وضعت المقاومة الفلسطينية هنا يأتي ال    

كمفهوم انتفاضي على محك التعريف اإلسرائيلي والدولي، والذي جاء تفسيره من خالل السلوك 

ذلك ما ينقلنا إلى تشخيص الهجمة اإلسرائيلية التي دفعت . العسكري لجيش االحتالل اإلسرائيلي

ومة الفلسطينية، وبأهلية القيادة السياسية للشعب الفلسطيني من بكل ثقلها لإلضرار بصورة المقا

باب ضرب معاقل المقاومة تحت ساتر محاربة اإلرهاب، وبشراكة ومباركة أمريكية صدرت 

هذا أتاح لجيش االحتالل اإلسرائيلي . على لسان العديد من المسئولين في اإلدارة األمريكية

على كافة المستويات، فقد سبق أن صدر على لسان وحكومته التحرك بحرية واسعة وعنيفة 

أيلول /12في مؤتمر هرتزليا المنعقد في ) رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي(موشيه يعلون 

، ما فحواه، بأن الرد األمريكي على هجمات الحادي عشر من أيلول جعل إسرائيل 2002

حيث أن هذه الهجمات جعلت . فاضةتتحرك بحرية في مكافحة النشطاء الفلسطينيين خالل االنت

اإلسرائيلية، حيث أن هناك ) االغتيال(الواليات المتحدة أكثر تفهما لسياسة القتل المستهدف 

وكانت إسرائيل قد استفادت من . شعورا في إسرائيل والواليات المتحدة بأننا نكافح اإلرهاب معا
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بأن ) أرئيل شارون(سرائيلي هجمات الحادي عشر من أيلول، عندما صرح رئيس الوزراء اإل

  .)1(عرفات هو بن الدن فلسطين الخاص

وصلت ذروة اآلثار السلبية التي انعكست على المقاومة الفلسطينية وصورتها حينما أعلن بوش 

طلبه من الفلسطينيين تقديم قيادة بديلة لعرفات ال يشينها  2002في شهر حزيران من العام 

قات والتصريحات التي جاءت مرارا على لسان موشي يعلون، هذا مضاف إلى التعلي. اإلرهاب

عندما قال مثال في مؤتمر هرتزليا اآلنف الذكر، بأن الفكرة أنه يتعين عليك أن تضرب 

اإلرهابيين قبل أن يتحركوا، مانحا جيشه أبعادا أكثر سعة في التحرك ضد المقاومة الفلسطينية 

قضاء عليه في مهده، وقبل أن تتحرك عناصره، وذلك التي عدَّها اإلسرائيليون إرهابا يجب ال

تعاطيا مع الموقف األمريكي الذي قلَّص االنتقادات للجيش اإلسرائيلي على عملياته التي تمس 

  . )2(وتدمر كل ما هو فلسطيني

بتاريخ  القدسجاء شارون ليؤكد على ذلك من خالل تصريحه المنقول في جريدة 

هجمات الحادي عشر من أيلول التي نفذت في نيويورك ، والذي شبَّه فيه 12/9/2002

من هنا يجد الباحث بأن مجمل المحاوالت . )3(وواشنطن بتلك الهجمات الفلسطينية على إسرائيل

اإلسرائيلية للخلط بين اإلرهاب والمقاومة ومحو الخطوط الفاصلة بينهما، قد أضر بصورة 

والجدل الداخلي حول جدوى استمرار العمل  المقاومة الفلسطينية ودفعها إلى دوائر النقاش

العسكري من خالل االنتفاضة أو حتى عدم جدوى االنتفاضة نفسها، لذا فإن التدقيق في هذا 

الباب جعل من المقاومة الفلسطينية عرضة لالستنكار والنكران والمهاجمة التي ركنتها في 

، فقد )2004حملة (ريكية األخيرة زاوية اإلرهاب، كما حصل مثال في الحملة االنتخابية األم

بأن الشراكة في حرب اإلرهاب لها األولوية في الحملة اإلنتخابية كما في "رسَّخَّت هذه الحملة 

عقيدة اإلدارة األمريكية المتمسكة بالحروب االستباقية، لذا فإن بوش لم يتناول النزاع العربي 

                                                 
 . 22، ص1، ص12/9/2002، صحيفة القدس الفلسطينية) 1(
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ب التي نجح رئيس الوزراء اإلسرائيلي في اإلسرائيلي بما يخرج الفلسطينيين من زاوية اإلرها

  ". )1(زجهم فيها تحت عنوان الشراكة في حرب اإلرهاب

منذ تلك اللحظة التي وقعت فيها الهجمات في نيويورك وواشنطن، عكف اإلسرائيليون   

على ربط المقاومة الفلسطينية وعملياتها باإلرهاب والمنظمات اإلرهابية، دون وضع أي قيود 

يهه ضد بين ما يتم تنفيذه ضد جيش اإلحتالل اإلسرائيلي، وبين ما يتم توجعلى ذلك، 

، أو بين ما يتم تنفيذه ضد المدنيين اإلسرائيليين داخل المدن 67 المستوطنين داخل حدود عام

اإلسرائيلية، بحيث تحول الشعب الفلسطيني المحاصر والمعتقل والمعذَّب من ضحية إلى 

ن دولة تمارس إرهاب الدولة المنظم والمستمر ضد شعب بأسره، وتحولت إسرائيل م. إرهابي

وترتكب بحقه الجرائم وتصادر أراضيه وتستعمرها استعمارا استيطانيا تحولت إلى ضحية 

لعل من أبرز األضرار التي لحقت بالمقاومة الفلسطينية والشعب . )2(لإلرهاب الفلسطيني

اتهام عرفات بالوقوف وراء موجات العنف  الفلسطيني هو إصرار الحكومة اإلسرائيلية على

  .وعلى أنه متورط شخصيا باإلرهاب

في بيان للحكومة اإلسرائيلية أكدت فيه بأن إسرائيل لن تتعاون مع أي مسئول فلسطيني 

جاء هذا البيان إثْر اإلجتماع األسبوعي للحكومة . يعمل بأمر من الرئيس ياسر عرفات

ألنه يشكل عقبة أمام  11/9/2003لص من عرفات بتاريخ اإلسرائيلية التي قررت فيه التخ

المصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين، مع الطلب من الحكومة الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن 

اإلرهاب وتبعد سيطرة عرفات عن األجهزة، مع تصدي هذه الحكومة لإلرهاب، واستمرار 

  . )3(سطينية بذلكإسرائيل في محاربة اإلرهاب ما لم تقم السلطة الفل

                                                 
، صـحيفة القـدس الفلسـطينية   . العالم ال يخاف على العراق من اإلرهاب بل من صقور البنتاغون: درغام، راغدة) 1(

 .21ص. 18/9/2004

. 15/10/2004. صحيفة القـدس الفلسـطينية  . النقد الذاتي طريق إعادة الزخم لالنتفاضة الشعبية: أبو شريف، بسام) 2(

 .17ص

 . 4، ص15/9/2003صحيفة القدس الفلسطينية، ) 3(
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تعددت وجهات النظر التي أثمرت وقوفا في وجه االنتفاضة والمقاومة الفلسطينية، 

يأتي ذلك في ظل وجود . والحديث عن الجدوى الحقيقية لمقاومة االحتالل بالوسائل العسكرية

يلي، تيار بين القطاعات الفلسطينية التي دعت إلى وقف العمليات المسلحة ضد االحتالل اإلسرائ

التي  - فلسطينيين بالعمليات االستشهاديةعرفت لدى معظم ال- ء تلك العمليات التفجيرية سوا

توجه ضد أهداف إسرائيلية، داخل التجمعات السكنية في إسرائيل، وسواء ذلك النشاط العسكري 

، والذي 1967الذي ينفذ ضد جيش االحتالل ومستوطنيه في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 

أمين سر  - عسكرة االنتفاضة-تصدر قائمة المطالبين بوقفها . ف فيما بعد بعسكرة االنتفاضةعر

الذي أصبح فيما بعد رئيسا  -أبو مازن- اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس

عنف للسلطة الفلسطينية، مما يعني المطالبة بوقف كافة النشاطات الفلسطينية التي تنطوي على ال

المقاوِم، حتى لو كان في المناطق التي يعترف كل العالم بأنها أراضٍ محتلة، ويحق ألصحابها 

الدفاع عنها بكل الوسائل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومواقفها التي سبق وأن تطرق إليها 

  .الباحث في فصول سابقة

ان انتفاضة األقصى التي إبفي إيقاع المقاومة الفلسطينية  اإلسرائيليةتركزت المحاوالت   

، في فخ الخلط بين ما هو إرهاب منبوذ وبين ما هو مقاومة 2000انطلقت في أيلول من العام 

لقد هدفت الحمالت والمحاوالت اإلسرائيلية المتواصلة إلى هز الصورة الشرعية . مشروعة

ألمور عند هذا الحد، لم تقف ا. للمقاومة الفلسطينية، وتحديدا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول

فكما رأى الباحث فإن األمور تعدَّت ذلك لتصل إلى بناء الجسور اإلسرائيلية التي  تربط بين 

المقاومة الفلسطينية وزعمائها وبين اإلرهاب الدولي وزعمائه، كوصف عرفات بابن الدن 

مع التسويق إسرائيل، وتشبيه عمليات المقاومة الفلسطينية بهجمات الحادي عشر من أيلول، 

التي امتازت بالعنف اإلرهابي الذي حصد آالف  يلي بأن العمليات العسكرية للجيشاإلسرائ

األرواح، ودمر آالف البيوت أيضا، إنما هو جزء من الحرب األمريكية اإلسرائيلية المشتركة 

  .على اإلرهاب

دولية، واألهم كان هناك قبول كبير للدعاية اإلسرائيلية في بعض األوساط اإلعالمية ال 

من ذلك هو االرتباك الذي وقع الفلسطينيون وقادة رأيهم في دوائره، ما بين مطالب بوقف 
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هذا ما أفقد . االنتفاضة، وما بين محذِّر من عواقبها، ومعدد لسلبياتها التي تفوقت على اإليجابيات

درتهم على المقاومة الفلسطينيين قدرتهم على السير باستراتيجية وطنية واضحة المعالم لبناء ق

  . المدروسة والعملية دونما اهتزازات قد يتعرضون لها في المواجهة الدائرة مع اإلسرائيليين

في إحدى الندوات التي عقدت في قطاع غزة وتناولت البعد التقييمي لالنتفاضة  

بين  الفلسطينية وأساليب العمل فيها بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، برز التناقض الواضح

عدد من قادة الرأي الوطني والسياسي الفلسطيني حول هذه المسألة، ففي الوقت الذي اعتبر فيه 

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي عضو القيادة السياسية لحركة حماس بأن إسرائيل استغلت أحداث 

كات الحادي عشر من أيلول لمقاومة اإلرهاب، وما تبعه من قيام الواليات المتحدة بتصنيف حر

أما . المقاومة ضمن اإلرهاب، معتبرا أن ذلك كان له تأثير ضعيف على المقاومة الفلسطينية

إن التفجيرات أثرت سلبيا على : ذياب اللوح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فقال بما معناه

الشعب والقضية الفلسطينية، حيث فتحت األبواب على مصراعيها للخلط بين موضوع اإلرهاب 

مضيفا حينها، بأننا فلسطينيا اختلفنا في كيفية التعامل مع . اومة المشروعة ضد االحتاللوالمق

األحداث ونتائجها ونظرنا إلى الصورة من جانب واحد، وبات شعبنا يسدد فاتورة هذه 

  .)1(األحداث

في حين كان المحتوى الضمني لما قاله الدكتور موسى الزعبوط عضو المجلس  

ي، إن أمريكا استقطبت العالم في اتجاه واحد سمي بمكافحة اإلرهاب الذي لم التشريعي الفلسطين

يوضع له تعريف واضح، مما انعكس سلبا على تعريف منظمات المقاومة الفلسطينية التي تدافع 

عن حقها وأرضها، وطغت قضية اإلرهاب ومكافحته على مشاغل العالم وتراجع االهتمام 

تعاطي السلطة الفلسطينية مع الموقف األمريكي في محاربة ما يسمى بالقضية الفلسطينية، منتقدا 

بأن : وهذا هو جمال زقوت عضو المكتب السياسي لحزب فدا الذي أدلى برأيه قائال. باإلرهاب

دعا . شارون وبدعم أمريكي استغل هجمات أيلول بوصم النضال الفلسطيني المشروع باإلرهاب

                                                 
 . 22ص، 1، ص12/9/2002. صحيفة القدس الفلسطينية) (1
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التي تستهدف المدنيين، لتفويت الفرصة على شارون  زقوت إلى وقف بعض أنواع المقاومة

  .)1(واإلدارة األمريكية في تشويه المقاومة الفلسطينية المشروعة

انتقد الدكتور رباح مهنا عضو قيادة الجبهة الشعبية في نفس الندوة تجاوب السلطة   

من التصعيد الفلسطينية مع المطالب األمريكية في الحرب ضد ما تسميه باإلرهاب، مما زاد 

جاء في تعليق الدكتور محمد الهندي القيادي البارز في . العسكري اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين

حركة الجهاد اإلسالمي على هذا الموضوع إن شارون حاول وضع نفسه في خانة المحاربين 

د لإلرهاب ووصم المقاومة الفلسطينية بذلك، موضحا أن هذا الموقف ليس جديدا رغم أنه تصاع

بعد أحداث أيلول، وأكد الهندي أن االنتفاضة نجحت في الصمود برغم دعوات بعض المثقفين 

كل تلك الدعوات : والسياسيين وحتى بعض علماء الدين لوقفها بحجة تأثيرات أيلول، قائال

واألصوات نشاز وصمود المقاومة الفلسطينية جعل كل الساحة العربية والفلسطينية تصطف إلى 

  . )2(اومةجانب المق

من المؤكد أن الخلط قد أثَّر بطريقة سلبية على المقاومة الفلسطينية ومسارها إذن بات 

 لشعوبل الدوليةق يثوامالكفلها بشكل عام، مما قد يؤدي إلى إهدار الحقوق المشروعة التي ت

 ةونيل الحري حتاللحرية وسالم، أي حقها في التخلص من االب المحتلة في االستقالل والعيش

الخالف  لعلنا نلمس بعد هذا العرض في الجزئية السابقةالدولية، و شرعةالمكفولة وفقاً لل

مدى انعكاسات هذا الخلط على أهم قضية عربية، وهي قضية الشعب  الفلسطيني حول

لهذا الخلط، الذي إسرائيل  لالمقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، واستغالفي  هالفلسطيني وحق

الضغط على أمريكا واللعب باألوراق الرابحة مع أوروبا، فتم إدراج أجنحة ب من خاللهنجحت 

والمخابرات في حزب  وكتائب شهداء األقصى المقاومة العسكرية في حركتي حماس والجهاد،

 في اهللا اللبناني ضمن التنظيمات اإلرهابية التي تضمنتها قوائم اإلرهاب في أوروبا وقبلها

                                                 
 . 22ص، 1، ص12/9/2002. دس الفلسطينيةصحيفة الق) (1

 . المرجع السابق) 2(
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عملية الخلط المتعمد من قبل أمريكا  التي أثارتهالة الخطورة يوضح دالما أمريكا، وهذا 

   .)1(إسرائيلو

من اآلثار الهامة التي خلفها الخلط المتعمد بين اإلرهاب والمقاومة، هو االنقسـام فـي   

المتعلقة باالنتفاضة وأساليب عملهـا وإزاء   على الخياراتالقاعدة الشعبية الفلسطينية بحد ذاتها 

 ،ن الدعوة إلى تعليق االنتفاضة أثناء التفاوضخوَّهذه القاعدة كان قد  بعض منفا، االختيار بينه

الـبعض اآلخـر   . معا ن من انتقد إستراتيجية المضي بالمسارين االنتفاضي والتفاوضيكما خوَّ

انتحارا فلسـطينيا أججتـه العمليـات االنتحاريـة ضـد المـدنيين        ستراتيجيةوجد في تلك اال

  .)2(اإلسرائيليين

بالمحصلة النهائية، تضررت المقاومة الفلسطينية بشكل كبير وملحوظ، مما سـاهم فـي   

جعلها محل نقاش داخلي لم يتناول الجدوى العملية من ممارسة بعض وسائل المقاومة فحسـب،  

وإنما تناول األبعاد المرتبطة باستمرارية أو عدم استمرارية المقاومة من حيث األصل والمبـدأ،  

ل سوق بعض اآلراء ووجهات النظر المتعلقة باالنعكاسـات السـلبية لالنتفاضـة    وذلك من خال

ظهر ذلك من خالل الضغط الهائل الذي تعرض لـه الشـعب   .  وآثارها على الشعب الفلسطيني

الفلسطيني ومقاومته في سبيل وقف االنتفاضة وتفكيكك البنـى التحتيـة للفصـائل الفلسـطينية     

، )17القوة (زة األمنية للسلطة الفلسطينية، كجهاز األمن الرئاسي المسلحة، بما فيها بعض األجه

في الوقت الذي أصبح فيه على السلطة . والذي وضع على قائمة المنظمات اإلرهابية األمريكية

الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات أن تقف موقف المدافع عن شرعية المقاومة الفلسطينية أمـام  

تها الحكومة اإلسرائيلية، بالتعاون مع الواليات المتحـدة األمريكيـة   المحاوالت المكثفة التي قاد

للربط بين المقاومة الفلسطينية وبين اإلرهاب الدولي، كنتاج متوقع لحجم الهجمة التي تم شـنها  

                                                 
 ينـاير  18، صحيفة البيان اإلماراتيـة كيف يصبح االحتالل مشروعا ومقاومة االحتالل إرهابا؟ : عبد الحميد، مهدي) 1(

 . http://www. albayan. co. ae/backissue/index. htm: الموقع االلكتروني ،2002

، صـحيفة الحيـاة الجديـدة الفلسـطينية    الطريقة هـي الجديـد الوحيـد،    : فلسطين، لبنان، العراق: درغام، راغدة) 2(

 . 13، ص15/1/2005
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على المقاومة الفلسطينية وشرعية أساليبها التي أحدثت لغطا كبيرا على كافة المستويات الداخلية 

   .   الفلسطينية

كمـا زعـم    – سـلبية النتائج ال التفجيرية الكثير من لعملياتلمن الناحية السياسية كان  

 الفلسـطينية  ، فهي، مثال، أضرت بشرعية المقاومة الفلسطينية المسلحة في األراضـي -البعض

فـي العمـق   ، إذ لم يعد الرأي العام الغربي يميز بين العمليات التـي تقـع   1967المحتلة عام 

بينما كان ثمة . تقع في الضفة والقطاع المحتلينأو التي  )ما يعرف بالخط األخضر( اإلسرائيلي

تفجيرية علـى  شوشت العمليات ال. في هذه المناطق قبوال دوليا بعمليات المقاومة ضد االحتالل

من تفهم الرأي العام الـدولي   قلَّصت، وبشكل كبيرالشعب الفلسطيني  التعاطف الذي يحتاج إليه

استطاعت حكومة شارون التشكيك بشـرعية  وقد ألهداف االنتفاضة ولعدالة المقاومة، ه واستيعاب

ل هذه العمليات في استغالتم على المستوى الدولي، إذ  الشعب الفلسطيني وبصدقية قيادتهأهداف 

وإنمـا   ،ال يقتصر على التخلص من االحتالل للشعب الفلسطينيلترويج إلى أن الهدف الحقيقي ا

يرى الباحث أن الخدمة الموضوعية للسـياق  . )1(زعة أمن إسرائيل والقضاء عليهايستهدف زع

أنه لم يكن هناك تأييد أوروبي للمقاومة الفلسـطينية   إلىالعلمي في هذه الجزئية يقتضي اإلشارة 

على اختالف مراحلها، فيما عدا بعض المواقف الحيادية التي تمثلت في لعب دور الوسيط بـين  

حيال هذا . األحيانال أكثر وال أقل، وبدون فاعلية في أكثر  اإلسرائيليالعربي  أطراف الصراع

  . الموقف شعر بعض الفلسطينيين الذين وقفوا ضد المقاومة المسلحة بأن موقفهم قد تعزز

 سطينيين في سياق الحرب األمريكية والدوليةعملت إسرائيل على وضع حربها ضد الفل 

في تـدمير   اإمعانالمشاعر واألجواء الهستيرية لهذه الحرب من  كفي ذل ضد اإلرهاب، مستفيدة

كيانا إرهابيا  وصفهوعزل قيادته والقضاء على كيانه الناشئ ب ،المجتمع الفلسطيني ماديا ومعنويا

الترويج لرؤية حكومـة شـارون بشـأن الطـابع      فيالعمليات  ساهمت هذه .أو يدعم اإلرهاب

يلي ومـن التفافـه   وهو ما عزز من تالحم المجتمع اإلسرائ الوجودي للصراع مع الفلسطينيين،

عبر هذه العمليات، من استدراج الفلسطينيين إلـى   تمكنت حكومة شارون .حول حكومة شارون

                                                 
الموقـع   ،-أمين -، شبكة االنترنت لإلعالم العربيإشكالية المقاومة المسلحة والعمليات االستشهادية: كيالي، ماجد) 1(

 . 2002حزيران www Arabic Media Internet Network. htm ،1 :االلكتروني



 110

إلى حد اعتبارها بين طرفين مسلحين ومتكافئين المواجهة معهم على ، إلظهار ةمواجهة عسكري

   .ما

واضعة نفسها فـي   ،عكس الصورةأن تعت وصل األمر إلى درجة أن إسرائيل استطا 

مـا  م ،بوضـعية المعتـدي   ةالفلسطينيالصورة  َأظهرت، في حين المعتدى عليها موقع الضحية

ساعدها على تغطية ممارساتها اإلرهابية والتدميرية ضد الفلسطينيين، فضال عن أنهـا بـررت   

ى الـبعض أن إسـرائيل   رأ .شطب كيانهم الوطني برمتهستمرار احتاللها ألراضيهم ومحاولة ا

نجحت في جر الفلسطينيين إلى الميدان الذي تتفوق فيه، أي إلى الصراع في الميدان العسكري، 

ـ  ما أفرغ االنتفاضة من بعدها الشعبيم مـن كلفـة    تفجيريـة زادت العمليـات ال الجماهيري، ف

المجتمع علـى  وخلقت توترا كبيرا في المجتمع الفلسطيني أكثر بكثير من قدرة هذا  ،االنتفاضة

 وبمساهمة بعض القيادات الفلسـطينية  وساهم هذا التوتير غير المحسوب وغير المنظم ،التحمل

السـيما وأن   ،في تقصير نفس االنتفاضة، في صراع يفترض أنـه طويـل ومعقـد ومضـني    

والديمغرافية للضفة والقطاع، كـل  حالة فعل في الحدود الجغرافية تعتبر االنتفاضة بذاتها أصال 

ك كان عبارة عن مجموعة من اآلثار التي خلقها الخلط المتعمد بين اإلرهاب والمقاومة علـى  ذل

صورة المقاومة الفلسطينية الناشطة في حدود مناطق قطاع غزة والضفة الفلسطينية، أي داخـل  

على ضوء ذلك رأت إسرائيل فرصة سـانحة  . )1(1967األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

على الفلسطينيين وإجبارهم على التراجع عن مقاومتهم المسلحة، بهـدف الـتخلص    لها بالضغط

من العمل العسكري الفلسطيني وتحويل الجهود الفلسطينية الى سلمية وغير عنيفة كما هو سعيها 

  .الدائم

أهداف مدنية إسـرائيلية   الموجهة ضد تفجيريةبفعل تصعيد العمليات ال ت الموازينتغير

لحمايـة  أدى ذلك الى تصوير الموضوع وكأنه رفـع ل . 2001العام  في مليةع 53وصلت الى 

سمحت الواليات المتحـدة لشـارون   . الفلسطيني المرفوعة أصال الوطني السياسية عن النضال

وكانت النتيجة دمج النضال . بشكل تدميري وأكثر وحشية من ذي قبلمفتوحة ال بتصعيد معركته

                                                 
 . مرجع سبق ذكرهإشكالية المقاومة المسلحة والعمليات االستشهادية، : كيالي، ماجد )1(
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فـي   الفلسطينية منظمات المقاومة إحياء وضعو. رهاب الدوليالوطني التحرري الفلسطيني باإل

ببناء جـدار الفصـل العنصـري     وقامت إسرائيل. قائمة المنظمات والدول اإلرهابية في العالم

بنية المقاومة والمجتمع والسلطة فـي   كحدود دائمة لدولة االحتالل، إضافة لقيام إسرائيل بتحطيم

 لتغيير مواقفها اإلرهابي حسب زعمها الفلسطيني بوش العنفإدارة  استخدمت. المناطق المحتلة

األوروبي التي تراجع موقفها، من موقـف   دول االتحاد هذا ما حصل معبشكل سافر، الظاهرية 

  . )1(إدراج فصائل المقاومة ضمن قوائم اإلرهاب إلى الموقف الالمبالي، والى المحايد 

ي ساهمت العمليات التفجيرية بإحداثها حول بما أن الباحث قد تطرق إلى بعض اآلثار الت

االنتفاضة والمقاومة، نتاجا لما أحدثته المحاوالت اإلسرائيلية للخلط بين اإلرهـاب والمقاومـة،   

إسرائيل في  ةالمفضله توبدعم من الحليف األمريكي الذي جعل من كل من يعاديه أو يعادي حليف

إلى الجدل الفلسطيني  كان ال بد من التطرق إذاً. دفين بالحرب الدولية على اإلرهابعداد المسته

. وتحديدا داخل المـدن اإلسـرائيلية   )القنابل البشرية(الذي دار حول جدوى العمليات التفجيرية 

  :ناقش الباحث هذا الموضوع على النحو التالي

  :)التفجيرات البشرية(العمليات التفجيرية الجدل الفلسطيني حول جدوى : المبحث الثاني

إن الوحشية التي قابلت بها حكومة إسرائيل انتفاضة الشعب الفلسطيني األخيـرة ضـد     

االحتالل دفعت بالشعب الفلسطيني إلى استخدام الكثير من الوسائل الكفاحية للدفاع عـن نفسـه   

وعن أرضه وعن حلمه بإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب األرض التـي قاومـت االحـتالل    

انسـجاما مـع    .على الخروج من أرضها، واالعتراف بحريتها واستقاللها واالستعمار وأجبرته

ذلك، مارست فصائل المقاومة الفلسطينية العديد من األساليب المقاومة لالحتالل ضمن الشروط 

والوسائل المتاحة، بدءا من استخدام األدوات الشعبية ومرورا باستخدام األسلحة النارية الخفيفـة  

الوسائل شدة وعنفا، وهي القيام بالعمليات التفجيرية عن طريـق اسـتخدام   وحتى استخدام أكثر 

                                                 
  :الموقــع االلكترونــي ،-أمــين-شــبكة االنترنــت لإلعــالم العربــي. حــرب الــذرائع: عبــد الحميــد، مهنــد) 1(

www Arabic Media Internet Network. htm.  ،19  2004تشرين أول . 



 112

فيمـا يسـميه معظـم     القنابل البشرية، أي تفجير بعض األشخاص لشحنات ناسـفة بأنفسـهم،  

  . الفلسطينيين بالعمليات االستشهادية

تركزت هذه العمليات وسط التجمعات المدنية داخل المدن اإلسرائيلية، عبـر اسـتهداف   

حافالت والمالهي والمقاهي والمطاعم وغيرها من األماكن التي تكتظ بالناس بقصد إيقاع أكبر ال

هـذه  . عدد من الخسائر في النفوس البشرية، بهدف التأثير على الروح المعنوية لإلسـرائيليين 

الحقيقة دفعت باألمور إلى حقائق أخرى، كثيرة التعقيد وكثيرة التشعب، ومن أهم هذه الحقـائق  

و االستغالل اإلسرائيلي الفاضح لهذه العمليات، وباألخص بعد وقوع هجمات الحادي عشر من ه

كان التركيز اإلسرائيلي على التشـدد فـي   . 2001أيلول في كل من نيويورك وواشنطن عام 

وصف هذه العمليات على أنها عمليات إرهابية لكونها تمس المـدنيين وتجمعـاتهم حتـى لـو     

، أو حتى في حالة اسـتهدافها  67ات المستوطنين في المناطق المحتلة عام استهدفت هذه العملي

لقوات جيش االحتالل، كان هذا التركيز على إبراز هذه العمليات أمام المجتمع الـدولي لكسـب   

الكثير من التعاطف مع إرهابه غير المسبوق ضد الفلسطينيين، بغية تبرير الجـرائم االحتالليـة   

اد المجتمع الغربي لها، بعد أن اكتسب المصـادقة الواضـحة مـن اإلدارة    والتقليل من حدة انتق

  . األمريكية عليها وعلى سياستها في هذا الجانب

صحيح أن الجدل الفلسطيني كان قائما منذ فترة طويلة، وبالتحديد بعد نبذ اإلرهاب مـن  

يرية جاءت لتخلـق  قبل ياسر عرفات في السبعينيات من القرن العشرين، اال أن العمليات التفج

حالة من الجدل المصبوغ بالخالف والنقاش الساخن على الساحة الفلسطينية حـول تنفيـذ هـذا    

النوع من العمليات من حيث المبدأ، وحول جدوى االستمرار بها، لكونها أصبحت جزءا هامـا  

 من أدوات المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، بل وفي ظل تحول هذه العمليـات إلـى أبـرز   

رأى الـبعض أن  . الوسائل التي اتبعتها المقاومة في تحقيق نوع من التوازن مع دولة االحتالل

 كافة أشكال كفاح الشـعب الفلسـطيني  وصم "هذه العمليات ستفتح المجال واسعا أمام محاوالت 

حزب  -لقد عارض حزبنا. محاولة ظالمة ومنافية للشرعية الدولية رغم أنهاالمسلحة باإلرهاب، 

 منذ سنوات طويلة، ذلك النوع من العمليات التي تستهدف المدنيين العـزل،  -عب الفلسطينيالش

ولكنه ميز . ، وللروح االستشهادية العالية لمن يقومون بتنفيذهارغم إدراكه لألسباب التي تحفزها
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بوضوح أيضا بين هذا النوع من العمليات، وبين المقاومة المسلحة ضـد الجـيش اإلسـرائيلي    

، بوصفها نضاال مشروعا ضـد االحـتالل   1967توطنين على األراضي المحتلة منذ عام والمس

  . ")1(ومستوطنيه، وأحد الحقوق التي تكفلها الشرعية الدولية لشعبنا

، آراء نشطة بين 14/1/2001وحتى  28/9/2000شهدت االنتفاضة منذ اندالعها في  

 المقاومة ضد تواجـد االحـتالل اإلسـرائيلي   تمثلت أوالهما بتركيز . أسلوبين للمقاومة المسلحة

، أي في األراضي الفلسطينية المحتلة عام في الضفة الغربية وقطاع غزة مستوطنيهالعسكري و

لجبهتين الشـعبية والديمقراطيـة،   وتلك التابعة ل والتي تبنتها األذرع العسكرية لحركة فتح، 67

التـي  الجهاد اإلسـالمي و ولحركتي حماس  ةيالعسكر ةحجناألفقد تبنتها وانتهجتها الثانية أما و

، أشرنا آنفاالخط األخضر، والتي استهدفت، كما ب داخل ما يعرففي  لتفجيريةتمثلت بالعمليات ا

 .)2(وأماكن االكتظاظ العامةحافالت الوي مالهالمطاعم والو يمقاهال

شـاطا  خالل هذه المرحلة بذل عدد من القيادات الفتحاوية على المسـتوى السياسـي ن  

ملحوظا، من خالل الحوار مع حركتي حماس والجهاد، إلقناعهما بتوحيـد العمـل العسـكري    

فـي ذات الوقـت   . 1967الستهداف الوجود اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة عـام  

 مارست السلطة الفلسطينية ضغوطا مختلفة على قيادة هاتين الحركتين لحصر المقاومة في هـذا 

 والتـي  السياسي والثقافي المجالينالعديد من الشخصيات الوطنية العاملة في  ى جانبإل .االتجاه

الذي تلحقه بصـورة   المفترض بسبب الضرر ،يةتفجيررفعت صوتها مطالبة بوقف العمليات ال

ي اوحيدر عبـد الشـافي وحنـان عشـر    : الكفاح الفلسطيني، ومن ضمن هذه الشخصيات مثال

   .)3(وإدوارد سعيد وعزمي بشارة

كان المفكر الفلسطيني العالمي إدوارد سعيد أدلى بعدد من اآلراء المعارضة لهذا النوع  

  .  من العمليات تقديرا منه لألضرار التي تلحق بصورة المقاومة الفلسطينية خصوصا في الخارج

                                                 
 ). ت.ب(، www. palpeople. org: الموقع االلكتروني. الحالة الراهنة وكيف نواجهها: حزب الشعب الفلسطيني) 1(

 . إشكالية المقاومة المسلحة والعمليات االستشهادية، مرجع سبق ذكره: كيالي، ماجد) 2(

 . المرجع السابق) 3(
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آثـار  العمليات التفجيرية تأتي ب: إدوارد سعيد.نقلت عنه وكاالت األنباء في برلين تحت عنوان د

تحول االنتفاضة نحو العمل العسكري بأنه خطأ كبير، ألن ذلـك أطلـق   "عكسية، حيث وصف 

عنان اإلسرائيليين في أعمالهم ضد الفلسطينيين، وقال إن هناك وعيا كبيـرا داخـل المجتمـع    

الفلسطيني اآلن، بأن حل الصراع يستلزم التعاون مع جماعات السالم في إسرائيل وأن الهجمات 

في حقيقة األمر فإن الرأي الذي أبداه الدكتور إدوارد سـعيد   .")1(ادية تأتي بآثار عكسيةاإلستشه

كان رأيا مخالفا لكثير من اآلراء التي كانت ترى عكس ذلك تماما، وتطرح العمليات التفجيريـة  

كخيار استراتيجي يعزز من موقف المقاومة، ويجبر اإلسرائيليين على الخروج مـن المنـاطق   

  .  نية المحتلةالفلسطي

في الحقيقة ظهر بأن قيادتي حماس والجهاد اإلسالمي كانتا متمسكتين بموقفهما القاضي 

بتصعيد العمليات التفجيرية كرد شرعي على عمليات القتل والتدمير اإلسرائيلية ضـد الشـعب   

لتي تساهم تظهر من االستراتيجيات اوللحقيقة أيضا، فإن قيادة السلطة الفلسطينية لم  .الفلسطيني

ت فلسطينية وقطاع غزة، أو ضد القـوا بحصر نشاطاتهما في حدود الضفة ال الحركتين إقناعفي 

تراهنـان   كانتـا  للباحث بأن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ابد. العسكرية للجيش اإلسرائيلي

ول ية في الضغط على المجتمع اإلسرائيلي، قبل وقوع هجمات أيلتفجيرعلى توظيف العمليات ال

مناسـبة  ) في أمريكا(أيلول  هجماتبدورها شكلت . األمريكيةفي الواليات المتحدة  2001عام 

أو معارضـتها   أمام أشكال المقاومة المسـلحة  التقييميللوقوف  ةللمعنيين في الساحة الفلسطيني

تفجيرية التي تستهدف المـدنيين  وضع حد للعمليات الوبعدها الحديث عن ، والوقوف في وجهها

ظل وضع أصبح فيه العالم رهنا بالمزاجية األمريكية التي أضحت في وضـع يهيـئ لهـا     في

. االنقضاض على أي بؤرة مناهضة لها في العالم، مستغلة الجروح العميقة التي تركتها الهجمات

  .كل ذلك تحت يافطة الحرب ضد اإلرهاب

لبشرية فـي حيفـا   ا سلسلة التفجيراتمن خالل ا محماس والجهاد عملياته تابعت حركتا

الفلسطينية بالضـغط الهائـل    حينها فقط شعرت قيادة السلطة، 1/12/2001والقدس الغربية في 

                                                 
 . 3، ص12/9/2002الفلسطينية،  صحيفة القدس) 1(
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تكـون أكثـر   التي وجهت إليها ل حشرها في الزاوية الحرجة، في ظل الدعوات األوروبية الذي

نيين مـن  عدد كبير من المثقفين الفلسطي ات أطلقهاريحذت معحزما في التعامل مع هذه الظاهرة، 

بـأن   حينهـا  وبـدا . االستمرار في هذه العمليات، في مقابل اإلشادة بها من قبل البعضمخاطر 

ألوضاع فأصدرتا بيانا مشتركا في اقتنعتا بضرورة تهدئة ا قد حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

ت تم اإلعالن فيه عن وقف العمليااألقصى التابعة لـحركة فتح، كتائب ، مع 10/12/2001يوم 

هـذه  اتخـذت   .16/12/2001قفا إلطالق النار يوم ن الرئيس عرفات وعالوُألحق بإ تفجيريةال

الفلسـطينية   السـلطة  منـاطق الجيش اإلسرائيلي قد اجتاح إذ كان  ،الخطوات بعد فوات األوان

وفرض حصارا على عرفات في رام اهللا وشن حربا تدميرية ضد مؤسسـات السـلطة والبنـي    

إن المالحظة الهامة التي ينبغي االلتفات إليها بأن ردود الفعل اإلسـرائيلية   .)1(ةالتحتية الفلسطيني

لم تكن مرتبطة بأحداث أيلول، بل إنها امتداد لردود إسرائيلية متواصلة ولم تتوقف، لكن المسألة 

أصبحت أكثر سخونة جرَّاء العمليات التفجيريـة داخـل المـدن اإلسـرائيلية التـي اعتبرهـا       

  .يون أنها تخطت كل الحدوداإلسرائيل

ن القيادة الفلسطينية قد أظهرت دائما رغبتها بالمفاوضـات مـع الجانـب    ما من شك بأ

ن باسم السلطة الفلسطينية باسـتنكار  تكرار دائم طالما أبداه المتحدثون الرسميو اإلسرائيلي، مع

من المتعـذر علـى   لعله . ن، وعلى رأسهم الرئيس ياسر عرفاتالعمليات التفجيرية ضد المدنيي

الباحث أن يحصي تلك المرات التي استنكرت فيها العمليات التفجيرية داخل المدن اإلسـرائيلية  

مـن الهـام   . لسنة الكثيرين من رموز السلطة الفلسطينيةالتي جاءت على ألكثرة هذه المواقف 

للشـعب   ن إيمان السلطة الفلسطينية بالمفاوضات كطريق لتحقيـق األمـن والسـالم   أ: القول 

ن ال يعني بالضرورة أن يؤمن اآلخـرو  وعاصمتها القدس، لسطيني وإقامة الدولة الفلسطينيةالف

وهنـاك   تفجيرية، فهناك من يدعم العمليات الالذي أثبت فشله عبر سنوات طويلة بهذا األسلوب

ائل ، ولعل الفصائل الفلسطينية قد ال تصل إلى وفاق تام حول هذا الموضوع كفص)2(من يحاربها

                                                 
 . إشكالية المقاومة المسلحة والعمليات االستشهادية، مرجع سابق: كيالي، ماجد) 1(

 . http://www. albayan. co. ae: الموقع االلكتروني. 174ع - 2003مارس،  5 صحيفة البيان اإلماراتية،) 2(
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منظمة، أو حتى كقطاعات شعبية منقسمة على نفسها إزاء تأييد أو عدم تأييد هـذا النـوع مـن    

  .تشكيالتها وبناها التنظيمية ، أو حتى الفصائل فيما بينالعمليات

 لـه  لـيس  األطراف، مختلف على وتأثيرها ،التفجيرية العمليات حول الدائر النقاش إن

 علـى  خالفيـة  قضـية  ستظل المسألة فهذه .شرعيته عدم وأ الكفاحي العمل هذا بشرعية عالقة

 باألضـرار  يـرتبط  ال الباحـث،  رأي حسب النقاش هذا أن كما ،األخالقيو السياسي المستوى

 رغمال على العمليات، لهذه نتيجة الفلسطيني بالشعب إسرائيل تلحقها التي االقتصادية وأ البشرية

 النقـاش  هـذا  .الفلسطينيون أظهرها التي العالية التضحية روح إلى بالنظر وذلك فداحتها، من

 التفجيريـة  العمليات أن على التركيز مع ذاك، أو النضالي الشكل لهذا السياسية بالجدوى يتعلق

 االقتصـادية  األصـعدة  مختلـف  علـى  اإلسرائيلي المجتمع في االهتزازت من الكثير أحدثت

 الفصـائل  قـادة  لسـان  علـى  الواردة راءاآل بعض في إليها التطرق سيتم واألمنية والسياسية

 يتنـاول  الذي النقاش هو المهم. القادمة الصفحات في العمليات من النوع لهذا المؤيدة الفلسطينية

 بالرسالة يرتبط هنا النقاش أن كما وتطورها، واستمرارها نتفاضةاإل لقضية األساليب خدمة مدى

 العالم أمام وحقوقهم كفاحهم مع التعاطف كسبو قضيتهم عدالة لتأكيد الفلسطينيون يوجهها التي

 يؤثر أن األحوال من حال بأي له يجوز ال ذلك كل أن على مركزين اإلسرائيلي المجتمع أمامو

 بقية كحال السياسي استقالله وتحقيق دولته وبناء أرضه تحرير في الفلسطيني الشعب هدف على

خالف تغلغل بشكل كبير فـي األوسـاط   وواضح أن هذا ال .ذلك سبيل في كافحت التي الشعوب

الفلسطينية، متأثرا بما مارسه العالم من ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومـا طـال المقاومـة    

الفلسطينية من اتهامات تلصق فيها تهمة اإلرهاب، واستخدام األساليب اإلرهابية دونما تفريـق  

ل، الذي فاقت ممارساته الوصـف  بين حقها في الدفاع عن نفسها وعن حقها في مقاومة االحتال

  .اإلرهابي بكثير

الخارج، بـأن العمليـات    فييؤمن الكثير من الفلسطينيين، ويؤيدهم الكثير " برغم ذلك 

االستشهادية أو التفجيرية التي ينفذها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية تعتبر شـرعية كونهـا   

. حايا في هذه الهجمات يكونون مدنيينتندرج ضمن إطار مقاومة االحتالل، رغم أن معظم الض

ورغم قناعة المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان بحق الشعوب المستعمرة في مقاومـة  
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فال يجوز قتل أي فرد مدني تحت أي . االحتالل، إال أن هذا الحق ال يعني السماح بقتل المدنيين

عليها، وينبغي في جميع األوقـات  ظرف كان، وهذا مبدأ أساسي من حقوق اإلنسان المتعارف 

، وال يجب أن يصبح المدنيون في اإلنسانيالدولي التمييز بين المدنيين والمتحاربين وفق القانون 

أي حال من األحوال أهدافاً للعمليات المسلحة، وهذه القاعدة تنطبـق أيضـاً علـى العمليـات     

الباحث وبحكم الموضوعية العلمية التي  .")1(االستشهادية أو التفجيرية ضد المدنيين اإلسرائيليين

يلتزم بها فإنه يشير إلى أن كثيرا من العمليات التفجيرية التي نفذتها المقاومة الفلسـطينية ضـد   

المدنيين اإلسرائيليين في المدن اإلسرائيلية، كانت عبارة عن رد مباشر على مجـازر ومـذابح   

لفلسطينيين في المنـاطق الفلسـطينية، دون أي   نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد المدنيين ا

  .أسباب مباشرة تدفعهم الى ذلك

أن " في هذا السياق أيضا، قال ياسر عبد ربه، وزير شؤون مجلس الوزراء الفلسطيني،

: إسرائيل تتخذ من التفجيرات ذريعة لشن هجوم على السلطة وعلى عرفـات، ومضـى يقـول   

جـل تحقيـق أهـداف سياسـية     إسـرائيل مـن أ  الفرصة التي تنتظرهـا  عمليات حماس هي 

بأن إسرائيل ليسـت بحاجـة إلـى    : هنا يتدخل الباحث بشكل موضوعي ويقول .")2(إستراتيجية

مبررات أو ذرائع لشن عملياتها ضد الفلسطينيين، فلم تتوقف عن اعتقالها للفلسـطينيين طيلـة   

يرة، بمعنى أن وجود عمليـة  الفترة التي استمرت بعد أوسلو وحتى بداية انتفاضة األقصى األخ

تفجيرية أو عملية سياسية ال يعني شيئا بالنسبة الستمرار أو توقف الهجمات اإلسـرائيلية علـى   

  .  الفلسطينيين

في مقالة أخرى لبسام أبو شريف، وهو أحد المستشارين السياسيين للـرئيس عرفـات،   

ر الفلسطينية، وكـذلك مـن   وأحد األشخاص الذين عملوا لسنوات طويلة جدا في منظمة التحري

اف اسـتهد إن : "من اإلرهـاب اإلسـرائيلي يقـول     ضمن الذين تضرروا بشكل جسدي مباشر

كبيرا، فحكومة إسرائيل وجيشها أالحتاللي هما اللذان يسـتهدفان   المدنيين اإلسرائيليين كان خطأ

                                                 
، الموقـع  2002تشرين أول / أكتوبر - 31ع. السنة السادسةب، المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان، الرقي) 1(

 . http://www. phrmg. org: االلكتروني

 .3، ص15/9/2003صحيفة القدس الفلسطينية، ) 2(
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ـ    سطينيين، وفي الوقت الذي كنا نعبئالمدنيين الفل دوان الجـيش  الرأي العام العـالمي ضـد ع

اإلسرائيلي واستهدافه المدنيين الفلسطينيين، كنا نحقق انتصارات سياسـية، لكـن عنـدما راح    

البعض من الفلسطينيين باستهداف المدنيين اإلسرائيليين في الباصات والمالهي والمطاعم انقلبت 

ـ   حية الصورة وتحول الفلسطيني عبر حمالت إعالمية شرسة إلى إرهابي واإلسرائيلي إلـى ض

يرى الباحث أن االنجازات السياسية التي تحدث عنها السيد بسام أبو شـريف لـم    .")1(لإلرهاب

تكن موجودة في حقيقة األمر، أو لم تكن بارزة على األقل كـثمن لوقـوف الفلسـطينيين عـن     

عملياتهم ضد المحتل اإلسرائيلي، باستثناء القول أن النضال المسلح الذي خاضته فصائل الشعب 

لسطيني متوازيا مع نضالها السياسي هو الذي أبقى الفلسطينيين علـى الخارطـة السياسـية    الف

  .الدولية

إذ اعتبر من . دار نقاش حاد في الدوائر الفلسطينية حول الحكمة من العمليات التفجيرية

 يصفون أنفسهم  بالمعتدلين أن هذه العمليات تخدم شارون وتبقيه في الحكم وتمده بذريعة لتدمير

وقد وفرت العمليات التفجيرية الفرصة لشارون كي يعـادل بـين   . السلطة والمجتمع الفلسطيني

المقاومة الفلسطينية واإلرهاب الدولي ويسرع ببناء جدار الفصل العنصري وتسـويغه بشـكل   

حيث يعتبر هؤالء المعتدلون بأن الفلسـطينيين إذا تخلـوا عـن العمليـات     . تبريري أمام العالم

إستراتيجية المقاومة غير العنيفة، فقد يكسبون تعاطف الرأي العام العالمي مـع  وتبنوا  التفجيرية

 .)2(قضيتهم العادلة ويوقظون الضمير العالمي، بما في ذلك ضمير الكثيرين في إسرائيل نفسـها 

في هذا الجانب ساقت قناة العربية الفضائية إحصاءا منقوال عن صـحيفة الحيـاة الفلسـطينية،    

أبرز االستطالع انقسـام  "وقوفهم ضد العمليات التفجيرية، فقد  ه غالبية المستطلعين عنيعرب في

, معارضـتها % 44إذ أعلنت نسـبة  , الفلسطيني في شأن استمرار العمليات االستشهادية الشارع

علماً بأن الباحـث ال  ، ")3(%12.3تردد في اإلجابة عن السؤال في حين % 43أيدتها نسبة  فيما

  .هناك إحصائيات أخرى تعطي أرقاماً مختلفة ومناقضة لهذه األرقامينفي بأن 

                                                 
 ،15/10/2004. صحيفة القـدس الفلسـطينية  . دة الزخم لالنتفاضة الشعبيةأبو شريف، بسام، النقد الذاتي طريق إعا) 1(

 .17ص

 . 20ص. 2/10/2004. صحيفة القدس الفلسطينية. أخطار جديدة تلوح في أفق الشرق األوسط :سيل، باتريك) 2(

 . 10/10/2004، األحد برنامج الطبعة األخيرة: قناة العربية الفضائية) 3(
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هذه المسألة تنطبق في واقع الحال على العمليات األخرى المشابهة لها، والتي أدخلـت   

الشعب الفلسطيني وقيادته ومقاومته في متاهة الجدل الساخن أيضا، وخصوصا في المسألة التي 

لى المستوطنات اإلسرائيلية القريبة من قطاع غـزة، ومـا   تتعلق بإطالق القذائف الصاروخية ع

أعقبها من عمليات إسرائيلية اتسمت بالعنف اإلرهابي الذي خلف وراءه المئات مـن الشـهداء   

والجرحى، واآلالف من البيوت المدمرة، وغيرها من مظاهر الدمار التي طالت كافـة أركـان   

ساحة التصريحات اإلعالمية المطالبـة بوقـف    دفع هذا بأصوات كثيرة إلى. الحياة الفلسطينية

الهجمات بالقذائف الصاروخية، ابتداًء برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وانتهـاًء بكـل   

المتحدثين باسم السلطة وأجهزتها، إلى تلك الدرجة التي طالتها الخطابـات الرسـمية لـرئيس    

إدانة العمليات التفجيريـة وعمليـات    بادر محمود عباس إلى. السلطة الفلسطينية محمود عباس

إطالق القذائف الصاروخية على الرغم من اعترافه بشكل صريح في أنها تأتي كرد فعل علـى  

في األيام الماضية وقعـت  "يلية، وقد جاء في خطابه ما نصه ما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائ

االحتالل اإلسـرائيلي وردود   جملة من األحداث وهي مدانة من طرفنا، سواء ما قامت به قوات

الفعل من بعض األطراف الفلسطينية، مما ال يساعد على تهدئة األوضاع التي تتـيح الفرصـة   

لعملية سلمية جدية وذات مصداقية، إننا نسعى للوصول إلى وقف إطالق نار متبادل لتنتهي هذه 

  ". )1(الدوامة

نية فصـائل المقاومـة بوقـف    في الوقت الذي طالبت فيه أوساط سياسية وفكرية فلسطي

إطالق الصورايخ على إسرائيل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مبررة هذه الدعوة بعدم وجود 

في وقت يرى فيه الباحث احتمالية قناعـة بعـض   . )2(تكافؤ في القدرات العسكرية بين الجانبين

ميـزان الـرد علـى     األطراف الفلسطينية بأن هذه العمليات حققت توازنا عسكريا نسبيا فـي 

  .القمعية اإلسرائيليةالممارسات 

بعد التشابك النقاشي الذي فرضته العمليات التفجيرية بين مختلـف قطاعـات الشـعب    

الفلسطيني وفصائله الوطنية، والذي انتقل ليصل إلى حالة من الضغط الذي تمارسـه السـلطة   

                                                 
 . 2-1ص ،16/1/2005. نص خطاب الرئيس عباس في حفل أدائه اليمين الدستورية: طينيةصحيفة الحياة الفلس) 1(

 . 16ص ،7/10/2004. صحيفة القدس الفلسطينيةكي الوعي الفلسطيني،  :الحاج، رياض) 2(
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 .حركتي حماس والجهاد اإلسـالمي  يداالفلسطينية على الحركات التي تقوم بهذه العمليات، وتحد

قامت هاتان الحركتان  ا تنظيميا حتى في أوساط الحركتين،وبعد التداول الواسع الذي شكل حراك

حظي قـرار  . ات، والذي قوبل بشكل ايجابي واضحبالعمل على إطالق إعالن بوقف هذه العملي

ناع عـن إطـالق قـذائف    داخل الخط األخضر واالمت حماس والجهاد بوقف العمليات التفجيرية

الهاون على المستوطنات اإلسرائيلية في قطاع غزة بترحيب واسع النطاق من مختلف الجهـات  

  . نية، بما فيها السلطة الفلسطينيةالسياسية الفلسطي

لمتطلبات الوضع الـراهن   من الحركتيناستجابة جاء القرار  من الواضح أن اتخاذ هذا

ببواطن األمور في حماس يدرك أن هـذا   عالمن كل ، حيث أالذي وصل إليه الواقع الفلسطيني

قيادات الحركة حول مسألة مواصـلة  التنظيمية لروقة األل طويل احتدم في االقرار جاء إثر جد

 فـي المقاومة الذي غلب على فعل حماس النضالي  عنصرية، على اعتبار أنها التفجيرالعمليات 

فضال عن كثير من النخب الثقافية التي تنتمي  لحركة،ى، إذ إن عددا من قيادات اانتفاضة األقص

هـذا  تساؤالت حول جدوى مواصـلة  الطرح األخيرة ب يها أو تتعاطف معها، قامت في اآلونةلإ

علـى هـامش   تأثيراتهـا  العمليات  وإطالق قذائف الهاون على مستقبل االنتفاضة، والنوع من 

وتحديدا فيما يتعلق بمستقبلها الخـاص   .)1(يةلحركة حماس في الساحة الفلسطين المتوفر المناورة

  .بالحوار مع السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل

هي إحدى الوسائل التي تُستخدم في سـبيل إيقـاع   كما يراها البعض ية العمليات التفجير

، تأسيسا على االنطالق العقـدي والفكـري فـي مواجهتـه    . الخسائر الكبيرة في صفوف العدو

معركـة  الفي . كامل األرض المغتصبةي بضرورة المقاومة حتى دحر العدو عن واإليمان الواع

متمسكين وال يربح الضعفاء المعركة لمجرد أنهم أصحاب حق  ،الحق ضد الباطلالتي يخوضها 

هي إحـدى أدوات   تفجيريةولعل العمليات ال. أسباب القوة والمنعة واكعليهم أن يمتل، بل بمبادئهم

أصبحت ظـاهرة   .سرائيليةكها الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب اإلالقوة التي بات يمتل

ة مـن جانـب،   سرائيلياألجهزة األمنية اإل أوساط مختلففي قلق الحيرة والتثير  القنابل البشرية

                                                 
اون  إسـالم . للضرورة أحكام. . الوحدة الوطنية أهم من الهاون، وقف العمليات االستشهادية: النعامي، صالح محمد) 1(

 . www. Islamonline. net ،26/12/2001، الين، الموقع االلكتروني
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مئـات   أوعشـرات  مـن  غم ، على الـر وتبث الرعب في صفوف المستوطنين من جانب آخر

إال  الذين يقومون بهذه العمليـات، خبارية التي جمعت حول األبحاث والتقارير والمعلومات االست

عجزها عن مواجهة هذه الظاهرة، ودليـل  أعلنت أكثر من مرة  سرائيليةأن األجهزة األمنية اإل

   .)1(عملياتهمتنفيذ في  تفجيرييننجاح ال ذلك هو

ـ    ز في هذا اإلطار فإن المتتبع يجد أن العمليات التفجيرية قد حملت علـى محمـل متمي

بصفتها إحدى المنجزات النتفاضة األقصى األخيرة، لكونها تعبيرا حيا عن إرادة شـعبية فـي   

تعتبر العمليات االستشهادية من أهم منجـزات  " الدفاع عن النفس أمام قوات االحتالل، بل وإنها 

  ".)2(االنتفاضة

 طنالـدفاع عـن الـو    األدوات الهامة فيالعمليات هي من هذه أن ب يرى آخرون أيضا

الدفاع عن الدين والمقدسات، ومواجهـة  وسيلة من وسائل ، ووتحريره من االحتالل اإلسرائيلي

هذا الشكل  ونيعتبرحيث ، يناإلرهابيين والمستعمرين والعنصريين ومجرمي الحرب اإلسرائيلي

من أرقى أنواع المقاومة والجهاد في سـبيل اهللا  و ، بلالعدوان صدالمقاومة والجهاد و أشكال من

انطالقاً من قراري األمم المتحـدة رقـم    تستمد شرعيتهاالعمليات يرون أن والوطن واإلنسان، و

للقـوة   يسـرائيل االسـتخدام اإل ، و338و 242وقراري مجلس األمن الدولي رقم  194و 181

العسكرية والحروب العدوانية، ورفضها االنسحاب من األراضي المحتلة وتطبيق قرارات األمم 

اإلسرائيلي علـى الشـعب   العنف عن تطبيق القرارات الدولية ووقف األخيرة  زالمتحدة، وعج

بق أمام الشعب الفلسطيني إالّ تلم يويضيف مؤيدو العمليات التفجيرية إلى ذلك، بأنه  .الفلسطيني

ها بما فيها اللجـوء إلـى العمليـات التفجيريـة لكـنس االحـتالل       لمقاومة بكافة أشكاللاللجوء 

   .)3(قضاء على إرهاب وعنصرية الكيان الصهيوني، والاإلسرائيلي
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عبد الرحمن الترك أستاذ علم االجتماع السياسي يقول في إحدى الندوات المتلفزة علـى  

شاشة الجزيرة الفضائية، من خالل شرحه لمبررات العمليات التفجيرية ومسوغاتها بما معنـاه،  

 48من فلسطين عام  تحتلالتي ا لمناطقفي ا) االستشهادي(فيما يتعلق بالموقف من العمل  أنه 

غاصب كيان أن يتذكر أن إسرائيل  عليهوأن يعي العالم  علىبدولة إسرائيل، يجب  عرفوفيما ي

لإلرهـاب ومـن    مصدرةإسرائيل دولة بأن ، ووما قبلها 48سنة الدم الفلسطيني قام أصالً على 

مع النظرية التي تقول أنه بعد  امف تتالخهناك ا. هلتعامل مع تقنياتة لدأكثر الدول في العالم إجا

اسـرائيلي للمنـاطق   اجتيـاح   ينتج عنهـا  ،48في ما احتل من أرض  )استشهادية(كل عملية 

  .)1(الفلسطينية

المسـألة تـرتبط بـالموقف     .دون أن تكون هناك عمليات تتمكثير من جرائم االجتياح ف

االسـرائيلي  اوضات مع هذا الكيان سنوات من المف عشرة أن مرورالسياسي الفلسطيني، بمعنى 

لم يلمس المواطن الفلسـطيني فـي   فنفعاً،  الذي يرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، لم تجد

هذه المفاوضـات،   منأي تقدم إيجابي ملموس في الخارج الشارع الفلسطيني ال في الداخل وال 

هناك توجه حقيقي للخروج كون يجب أن يلهذا  .والرئيس عرفات أكثر الفلسطينيين إدراكاً لذلك

المقابل يجب أن يفهم أن هـذه الجـرائم التـي يرتكبهـا     وفي بموقف موحد حيال هذه المسألة، 

ر الدم اسعأ بارتفاع في  يعاملالذي يسترخصه المحتلون ال يمكن أن  الفلسطيني االحتالل، والدم

  . )2(اليهودي واإلسرائيلي

دمها، إال أنها في النهاية تبرز مستوى الجدل بغض النظر عن صوابية هذه النظرة من ع

الذي يدور بين الفلسطينيين حول العمليات التفجيرية داخل المدن اإلسرائيلية، وبالتحديـد ضـد   

المدنيين اإلسرائيليين، وعلى الرغم من اآلراء التي ساقها الباحث، وبرزت على أنها معارضـة  

نتيجة للظروف التي تمخضت عن هجمات الحـادي   أو مؤيدة للعمليات التفجيرية بشكلها الحالي،

عشر من أيلول، ووجودها كقاعدة تبريرية لكافة الهجمات االحتاللية الشرسة، وما جرَّت علـى  

الفلسطينيين من وحشية وصلف وإمعان في دمج المقاومة الفلسطينية مـع منظمـات اإلرهـاب    
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تشكيك الذي نجـح نسـبيا بشـرعية    الدولي المستهدفة بالحرب األمريكية على اإلرهاب، بل وال

المقاومة والنضال الفلسطيني، إلى ذلك المستوى الذي أدخل عددا من القادة الفلسطينيين وعلـى  

وقف (رأسهم الرئيس محمود عباس في إطار الدعاة إلى وقف االنتفاضة، فيما عرف اصطالحا 

األبعاد الشعبية التـي  ، وقصرها في أحسن ظروفها وأحوالها على األشكال و)عسكرة االنتفاضة

تخلو من العنف أو الصدام المسلح، دون أي حسابات تعتبر هذه العمليات جزءا من ردة الفعـل  

مضافا إلـى ذلـك اآلراء التـي    . الفلسطينية المشروعة على االحتالل وقوته العسكرية المدمرة

الشـعبي   سيقت في قدرة هذه العلميات على إيالم االحتالل اإلسـرائيلي وإخضـاعه للضـغط   

  . الداخلي، ومن ثم إجباره على االنسحاب تحت وطأة هذه العمليات

من هذه األرضية وجد الباحث أن هناك آراءاً تتناقض مع نفسها، حتى داخل كل فصيل  

على حدة، والذي مثله الخالف بين كتائب شهداء األقصى من جهة، وبين القيادة السياسية لحركة 

أخرى، وكذلك ما تم التعبير عنه عبر عدد كبير مـن المقـاالت   فتح وموقفها الرسمي من جهة 

والندوات التي أظهرت تباينا في وجهات النظر التي تتناول العمليات التفجيرية، ما بـين مؤيـد   

يرى فيها أسلوبا مميزا وورقة هي من أقوى وأبرز األوراق التي تمتلكها المقاومة الفلسـطينية،  

ات االنتفاضة األخيرة، وما بين معارض يرى فيهـا مـدخال   والتي يجب أن تسجل كأهم إنجاز

واسعا وفضفاضا لدخول الحكومة اإلسرائيلية من خالله إلى تدمير الشعب الفلسطيني وجرِّه إلى 

مع وجود وجهة نظر تركز على الخسائر الكبيرة التي قد تسجل ضد المقاومـة  . خانة اإلرهاب

خص من األوروبيين الذين خضعوا لمقاييس الدعايـة  نتيجة خسارتها للتعاطف الدولي، وعلى األ

  .اإلسرائيلية واألمريكية المتعلقة باإلرهاب، وتأثروا فيها بشكل كبير

تعزيزا لذلك، من المفيد هنا أن يشير الباحث إلى أن هناك بعض المقارنات التي عقـدها  

إذا ما بشكل ضمني، أنه  بعض الكتاب والمفكرين بين النموذج اللبناني والفلسطيني، والذين قالوا

 224سقط حوالي  ،بشهرين ، وبعد ذلك2001)هجمات أيلول( 11/9في االنتفاضة ما بين تأملنا 

 حيث ظهر بالمقارنة بـأن تماما،  تفجيريةتوقفت فيه العمليات الكانت قد شهيدا، وذلك في وقت 

فـي تلـك    نتفاضةشهداء االوصل إلى أعلى معدل يصل إليه عدد عدد الشهداء في تلك الفترة 

. ى الفلسطينيين مزيدا من القتلتجر عل لتفجيريةأن العمليات ابما يقال خطأ ، وهو ما يؤكد الفترة
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إننا أمام عدو ال يعرف سوى لغـة  ": لمن يرددون ذلك -والقول لعبد القادر ياسين  – هنا أقول

دية ضمن العمل العسـكري  العمليات االستشها تأتي .على ذلكالقوة، والتجربة اللبنانية خير دليل 

هو قول يصب في مصـلحة أعـداء    ل بأن العمليات االستشهادية إرهابلمقاومة المحتل، والقو

   .")1(األمة

يقول خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في معرض دفاعه عن العمليات    

هـي   حسب تعبيره) ديةالعمليات االستشها( الفضائية أن قناة الجزيرةالتفجيرية في برنامج بثته 

ألمـة  علماء ا بأن كثيرا مناألشكال وأعظمها تأثيراً، وأفضل  بل من ،شكل من أشكال المقاومة

يار مـن  فإذن المقاومة والجهاد هي خ ،من أعمال الجهاد والمقاومةقد أفتوا بجوازها واعتبروها 

لـتخلص مـن   ل يضرور هفإنمن حيث الواقع، و .والسياسية والوطنية الناحية الدينية والشرعية

   . )2(جميعها هذه الدوافع استنادا الىفصائل المقاومة هذا الطريق وقد اختارت االحتالل، 

 فاالستشهادي لم. رد فعل على االحتاللكهؤالء المجاهدون واالستشهاديين يفعلون ذلك "

 وبحـافز والرد على االحـتالل  ذهب بدافع الرد على العدوان،  يذهب يقتل لمجرد القتل، وإنما

الذي  اإلنسانهذا ف ،عن نفسه، وعن أمه، وعن أبوه، وعن إخوانه، وعن أطفالهو الدفاع عن ذاته

يقتـل مـن أخـذ    لجاء االستشهادي  فقدقتل جاء غازياً محتالً، هو ال يقتل إنساناً غير مقاتل، ُي

إلـى  القطـاع أو   وأده وألجأه إلى المخيمات سواء فـي الضـفة   أرضه، من هدم بيته، من شرَّ

   .")3(الخارج

وزير الدفاع  -ثم يضيف خالد مشعل لتوثيق أحاديثه مستشهدا بكالم بنيامين بن إليعازر

أن عمليات االحـتالل هـي التـي    الذي ينقل عنه خالد مشعل قوله ما معناه  -اإلسرائيلي حينها

ع أيضـاً تفهمـت الـدواف   ) توني بلير(زوجة وصنعت هؤالء االستشهاديين، هو بنفسه اعترف، 
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عندما تقرأ في مواقف عديدة تجد أن هناك إحساساً حقيقياً بـأن هـؤالء   فالحقيقية لالستشهاديين، 

، أما الشعب الفلسـطيني  صنعتهم وأوجدتهم ظروف االحتاللاالستشهاديين لم يأتوا اعتباطاً، إنما 

بـدأ   هـو الـذي  وهو المعتدي، ف، يالم الذيالجاني هو . أن يالم في الدفاع عن نفسهال يعقل ف

من حق الشعوب المحتلـة أن تـدافع عـن نفسـها، والعمليـات       أن الشرائع وأقرتالعدوان، 

  . ")1(االستشهادية هي صورة من صور الدفاع عن النفس

بعض اإلحصائيات واألرقام التي نشرتها الهيئـة   -مقدم البرنامج-ساق غسان بن جدو  

حول العمليات التفجيرية أو الفدائية كما  -هيئة فلسطينية رسمية -العامة لالستعالمات الفلسطينية

  :سماها مقدم البرنامج وهي على النحو التالي

% 60.2حول العمليات الفدائية التي تستهدف مدنيين إسرائيليين داخل المدن اإلسـرائيلية،   :أوالً

  . ال تعليق% 10.4معارض، % 29.4مؤيد، 

المستوطنين في األراضي الفلسطينية، أي في حول العمليات الفدائية ضد قوات االحتالل و :ثانياً

  .ال رأي% 5.2معارض، % 8.8مؤيد، % 86األراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، 

متابعـة  : يقولـون % 69.9العمليات الفدائية في داخل المدن اإلسرائيلية  من فحول الهد :ثالثاً

ضـرب االحـتالل،    ضرب االحتالل، أي أنهم يعتقدون بأن هدف هذه العمليات هـي متابعـة  

يعتقدون إحباط عملية السالم، أي أن هدف العمليات الفدائية هي إحباط وإفشال عمليـة  % 13.4

  . إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية% 11.3السالم، و

يعتقدون أن هـذه العمليـات ال   % 61.3: حول أثر هذه العمليات على الشعب الفلسطيني :رابعاً

، وحتى النتائج التحليليـة  ..ال رأي% 8.7تلحق ضرراً % 30. نيتلحق ضرراً بالشعب الفلسطي

لهذه اإلحصائية فإنها تدل على تناقض واضح بين المستطلعين الذين انقسموا على أنفسهم، مـن  

خالل مالحظة وجود غالبية كبيرة ممن يؤيدون العمليات التفجيرية، ونسبة مقاربة لها تعتقـد أن  

شعب الفلسطيني، مما ينفيه واقع الحال وواقع التفصيالت التـي  هذه العمليات ال تسبب ضررا لل
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استعرضنا عبرها عددا كبيرا من اآلراء التي أكدت علـى األضـرار التـي لحقـت بالشـعب      

طبعا ليس جرَّاء العمليات بحد ذاتها وإنما لمـا تشـكله مـن مبـررات     . الفلسطيني جرَّاء ذلك

  . لالحتالل اإلسرائيلي وقمعه

ا طبعا تأييد أو معارضة الباحث لهذه العمليات، وإنمـا هـو اسـتعراض    ال يفهم من هذ

لمجمل اآلراء المؤيدة والمعارضة لهذا النوع من العمليات، فقد يتم التعامل معهـا علـى أنهـا    

أسلوب متطور في الدفاع الشرعي عن النفس، وفي الحدود التي كفلها القانون الدولي وقواعـده،  

ة تحت االحتالل مقاومة القوات المحتلة بالكفاح المسلح، والذي قـد  والذي أتاح للشعوب الرازح

لكن من الموضوعية أن ينقل . يتم اعتبار العمليات التفجيرية جزءاً ال يتجزأ من أساليبه وأدواته

الباحث وجهة النظر التي أبداها خالد مشعل حول استطالعات أخرى تخص العمليات التفجيرية، 

أن وقف العلميات التفجيرية لن يؤدي إلى انسـحاب   يقولون ْستَطْلَعينمن الُم% 90حيث قال أن

إسرائيل من األراضي الفلسطينية، بمعنى أن العمليات التفجيرية ال تضر بالشـعب الفلسـطيني،   

يـديعوت  وال تؤثر على وجود أو عدم وجود االحتالل، مع إضافته الستطالع أجرته صـحيفة  

من الُمْستَطْلَعين يرون أن العمليـات  % 78ئيليين قالت فيه، أن اإلسرائيلية بين اإلسرا احرونوت

  . )1(التفجيرية تساعد الفلسطينيين

وعلـى  علـى األمـن،    أثَّـرت  التفجيريـة العمليات حسب وجهة نظر خالد مشعل فإن 

العمليـات أنهـا تصـيب كـل     هذه أهمية وعلى تفاصيل الحياة، وعلى المعنويات، و، قتصاداال

خاليـا المجتمـع اإلسـرائيلي     تؤثر علـى  تفجيريةالعمليات الف، في إسرائيل المجتمع مستويات

لالنسحاب  االحتاللهذه الحالة هي التي دفعت  حيث أن، اصبح مضطربفاإلسرائيلي أ، ونسيجه

ث عن جدوى العمليـات  الحدي عندرها استحضيتم ا نقطة مهمة ينبغي أن وهيمن جنوب لبنان، 

البطالة إلى فقد زادت  ، على المجتمع اإلسرائيليرصدها ت التي تم التأثيرا من خاللالتفجيرية، 

 على االقتصـاد ذلك ر وأثَّ، حسب االستطالعات %40إلىالذين يفكرون بالهجرة وارتفع ، 14%

الباصات واألماكن العامة، رغـم   يةالحم اتحراسلم تعد تجد ال مثال شركة المواصالتف، أيضا
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على حد  –دفعاً  شعب فلسطيني دفعونا إلى العمليات التفجيريةك. )1(رفع أجورهم من قبل الشركة

للسالح  ن عند الشعب الفلسطيني سالح موازلو كاوالمعركة غير متكافئة، ف، -تعبير خالد مشعل

أن دحر االحـتالل، لـو   ل ه لقاتل بالطرق التقليدية، ولكنه يدافع عن نفسهالصهيوني أو قريب من

  .)2(اج إلى هذا النوع من العملياتلما احت عنه الحتالل، ودحر االمجتمع الدولي أنصفه

أنها أصـبحت وبـاالً علـى الشـعب      تفجيريةيرى منتقدو العمليات ال: لكن في المقابل

حجـر  أصـبحت  الفلسطيني كما دفعت بأميركا لتغيير خطابها لصالح إسرائيل، ناهيك عن أنها 

 فقـد أعطـت  طأ الفلسطيني األبـرز،  عثرة أمام الحل السياسي، ويذهب أحدهم إلى وصفها بالخ

ألم تجيش العمليات الفدائية  وتشديد البطش ضد الفلسطينيين، الغطاء لمواجهة رون وحكومتهلشا

ما الذي يجعل : عملياتل أحدهم موجهاً كالمه ألنصار المعظم اإلسرائيليين خلف شارون؟ ويسأ

سبب ال يقـل خطـراً    إنهطبعاً،  ليس العمالةالمقصود ؟ األمةو الشعبمع أعداء  لتقيمواقفكم ت

االنتقال من الالهوت إلى السياسة، ألم تفهمـوا   فيحتى اآلن  دم قدرتكمعنها في نتائجه وهو ع

 هد العلميات التفجيرية أو االنتحاريةبأن ع أيلولالحادي عشر من هجمات ها تالرسالة التي وجه

 اتإنجـاز بيكافـأ   بأنه لنره ويبرن تأياً كا اإرهاب أصبحمرفوض دولياً العنف الوأن  انتهى،قد 

   .)3(العمليات العسكريةألحد مناهضي  حديثوال ة،سياسي

 العمليات التفجيريـة  أن أضرار -كاتب ومحلل سياسي فلسطيني -هاني المصري أعتبر

دفع الصراع إلى معركة سياسـية وعسـكرية   لتؤدي  هاأن: األضرارومن أهم  أكثر من فوائدها،

استنزاف  اركشعب يقاوم االحتالل من مصلحته أن يخوض مع ألن أي، حسم سريعفاصلة ذات 

المحتلة عـام   راضياألوبالتالي يجب تركيز النضال على تديم الصراع وترهق العدو، طويلة، 

وال يعترف بحـق   ،محتلة على أنها أراضٍهذه األراضي المجتمع الدولي يعترف ب، ألن 1967

، ألن ن يستوطنون ويستعمرون أراضي الضـفة والقطـاع  إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها الذي
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، 67يعترف باحتاللها لألراضي الفلسطينية المحتلة عـام   معترف بإسرائيل ولالمجتمع الدولي ا

   .)1(في تحديد شكل المقاومة واختيار أساليبها هذه اعتبارات مهمة جداًو

تقوي وحِّد إسرائيل وستطاعت أن تا تفجيريةالعمليات الويضيف المصري ضمنيا إلى أن 

على محاربـة الشـعب    ها العدوانية التوسعية والعنصرية، وأصبح هناك إجماع إسرائيلياتجاهات

ـ  ما يسمى في ظل جاء أن اإلجماع اإلسرائيلي واألهم من ذلك هوالفلسطيني بكل قوة،  الحرب ب

شـارون  ل هـذا مـا أتـاح   . الدولي مع هذه الحرب وافقوفي ظل الت ،على اإلرهاباألمريكية 

 الـدولي،  وما بين اإلرهاب المشروع بين النضال الفلسطينيالمزج عملية ب أن يقومواوحكومته 

من األسـباب التـي   و .التي تنفذ ضد المدنيين تفجيريةمستندين بصورة أساسية على العمليات ال

قضـية عادلـة أن يسـتهدف     لديه ال يمكن ألي شعبهو أنه تدعو إلى معارضة هذه العمليات 

، يمارسـها مع العدو في استخدام نفس األساليب التـي   سباقامدنيين بصورة مباشرة ويخوض ال

  .)2(المتبعة في النضال علينا أن نتفوق في نبالة األساليببالتالي نحن نتفوق بعدالة قضيتنا، وف

ن معنـاه أ  حماس مافي رده على ذلك، قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة 

عبـارة عـن   العمليات  بل على العكس فإن هذهتدفع إلى حسم الصراع، ال  ريةتفجيالعمليات ال

ضـرب  واقتصاده وتهديد أمنه االحتالل و مقاومةالشعب الفلسطيني في أنجزها عملية متراكمة 

التأثيرات الكبيرة التي أحـدثتها العمليـات    أنقدَّر محمد نزال  .ية التي يقوم عليهااألمن نظريته

تنظيم ذا تم يون كذلك، لاألمريكوفي مأزق،  االحتاللأصبح يها، حيث لحملة عليفسر ا التفجيرية

  .)3(هاسلبياتوالتركيز على محاصرتها لالعمليات هذه حملة إعالمية فكرية ثقافية لتشويه 

يضيف محمد نزال إلى ميزات العمليات التفجيرية نقاطا ايجابية أخـرى مـن وجهـة     

 يحيالتسـل  النقص تعويض تعمل على -تعبيره الضمني  حسب -العلميات هذه  نظره، وهي أن

كثيرة أمام الطـائرات األمريكيـة    خيارات يمتلكأمام الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني ال 
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السالح الذي يقتل أكبـر عـدد   هو فالسالح األكثر فاعلية،  هألن العمليات التفجيرية،غير سالح 

  .)1(ممكن

ستويات الحادة من الجدل والخالف حـول العمليـات   استعرض الباحث تفصيليا تلك الم

التفجيرية، وتحديدا تلك التي تستهدف المدنيين، مسترشدا بوجهات النظر التي طرحهـا كتـاب   

ومحللون وسياسيون، وغيرهم من قادة الرأي في المجتمع الفلسطيني، وذلك عبر أنساق مختلفـة  

ات والندوات المتلفـزة وغيرهـا مـن    تعددت بين الصحف والدوريات والمقابالت واالستطالع

الوسائل التي استشف الباحث منها عمق األزمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وفصائله وقيادته 

ومثقفيه، نتاجا لغياب الرؤية الواضحة المفتقدة إلى اإلستراتيجية الموحدة في خطة سياسية وطنية 

دنى لكافة الفلسطينيين، من حيث األوقات متكاملة العناصر والوظائف، تجمع بين شروط الحد األ

  .والتكييفات التي تتناسب مع طبيعة المراحل النضالية والسياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني

جاء تركيز الباحث على هذا الجدل من ذلك الباب الذي فُِتَح على مصراعيه في نقـاش  

فاصلة بين مـا يعتبـر عنفـا كفاحيـا     الحملة األمريكية التي أطاحت فعليا بالحدود والحواجز ال

مشروعا، وبين ما يعد عنفا إرهابيا غير مشروع، وخصوصا في الفترة التي أعقبـت هجمـات   

الحادي عشر من أيلول، والتي استغلت بطريقة إعالمية وعملية من قبل الحكومة اإلسـرائيلية،  

جد الباحث من خالل هـذا  ولهذا لم ي. وتحديدا في الهجمات الكاسحة ضد الفلسطينيين ومقاومتهم

الجزء الهام من األطروحة أي انسجام فلسطيني داخلي حول شرعية العمليات التفجيرية ومـدى  

جدواها، متأثرين بالضغط األمريكي وما لحقه من محاوالت إسرائيلية للخلـط بـين اإلرهـاب    

لى المستوى الـدولي  وباعتقاد الباحث بأن نجاحا إسرائيليا قد ُسجِّل في هذا اإلطار ع. والمقاومة

الذي هاجم بشدة كافة العمليات التفجيرية في المدن اإلسرائيلية، والذي تلخص في وضع عدد من 

األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة على قائمة المنظمات اإلرهابية، مع االنتقـادات  

ون مقابلة ذلك بنفس شدة الشديدة التي وجهت إلى هذه الفصائل في أعقاب العمليات التفجيرية، د

االنتقادات في أعقاب الهجمات اإلسرائيلية التدميرية ضد الفلسطينيين وتعيينـا فـي موضـوع    
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والتي كانـت تواجـه قبـل ذلـك      -تعرف بجريمة اإلعدام خارج نطاق القانون  -االغتياالت

التـي   بانتقادات ورفض شديد من قبل العديد من أعضاء المجتمع الدولي وخصوصا في أوروبا

  . أصبح موقفها اآلن معادال لموقف الحياد في أحسن األحوال

  



 131

  

  

  

  

  الخامسالفصل 
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  الخامسالفصل 

  الخالصة والتوصيات

  األطروحةخالصة 

خلص الباحث إلى أن التتبع الدقيق والمتواصل لمجمل المسائل التـي ناقشـت قضـايا    

لقانون الدولي وقواعده رافقها تفريق واضح وبـيِّن لمـا   اإلرهاب والمقاومة والتمييز بينهما في ا

يتقدم الباحث بذلك وقد توصـل إلـى أن   . يمكن اعتباره إرهابا وما يمكن التعامل معه كمقاومة

القانون الدولي تحدث مليَّاً عن الحقوق القانونية التي تتمتع بها الشعوب والتي توصـف بغيـر   

يما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصـيرها وتحقيـق   قابليتها للتصرف أو التنازل، خصوصا ف

لها في تثبيت هذه الحقوق وانتزاعها من دولـة   ةاية ذلك عبر كافة الوسائل المتاحاستقاللها وحم

  .االحتالل أو أنظمة التمييز العنصري

في غضون ذلك، فإن ما تخوضه الشعوب الخاضعة لالحتالل أو االستعمار، أو لسيطرة 

ة من نضال سلمي أو عنفي إنما يأتي في سياق الرد على إرهاب األنظمـة أو  األنظمة العنصري

الدول التي تحاول سلبها حقها في االستقالل أو التحرير أو تقرير المصير وبسط السيادة الوطنية 

إذ يعتبر العدوان على هذه الشعوب كأحد أكثر الصور إرهابية، وبالتالي حق هذه . على أرضها

لى هذا اإلرهاب بكافة األساليب، حسب تعبير بعض القرارت الصادرة عـن  الشعوب في الرد ع

هذا ما ينطبق في واقع الحال على الشعب الفلسطيني الذي يخوض . المتحدة لألممالجمعية العامة 

نضاله منذ عشرات السنين، دون أن يغير قانون القوة الذي تتبعه دولة االحتالل اإلسـرائيلي أي  

  . شيء من ذلك

سياق التاريخي الذي يناقش ظاهرة اإلرهاب كمصطلح سياسي ظهر على السـاحة  إن ال

. العملية، إنما يعود إلى أوروبا، وبالتحديد إلى عهد الثورة الفرنسية الذي سمي بعهد اإلرهـاب 

وبالتالي فإن الخالصة المنطقية في هذا المدخل تقود إلى أن ما يتم الحديث عنه في هذه اآلونة، 

اب إنما هو عبارة عن ظاهرة عربية إسالمية، أو ظاهرة مرتبطة بالشرقيين مـن  على أن اإلره
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حيث أصولها التاريخية وامتداداتها الجغرافية والعملية هو محض افتـراء كـامن فـي تحقيـق     

المصالح األمريكية المتنوعة التي دأبت على الخلط المفاهيمي بين ما يعد إرهابا وبين مـا يعـد   

  .نفسمقاومة ودفاعا عن ال

هنـاك بعـض   : ال يستطيع الباحث أن يغيب حقيقتين أساسيتين في هذه الخالصة وهما

المنظمات اإلرهابية التي تنتهج العمل اإلرهابي تتواجد في المنطقة العربية واإلسالمية، إال أنـه  

ال يمكن أن يتم الفصل بين هذه المنظمات ونشأتها وبين العنف اإلرهابي األمريكي الذي يمارس 

. ى الشعوب العربية واإلسالمية في هذه المناطق، وعلى شعوب العالم النـامي بشـكل عـام   عل

في الدول العربية واإلسالمية إنما هـو   –إن تم التسليم بذلك  –بمعنى آخر فإن ظهور اإلرهاب 

نتاج لإلرهاب األمريكي المتنامي ضدها وبطرق كثيرة ومتنوعة ال يمكن حصرها أو تعـدادها  

  .امفي هذا المق

من المالحظات الهامة التي رصدها الباحث خالل مراجعاته وتمحيصـه للكثيـر مـن    

المراجع التي أعانت على إعداد هذه األطروحة، هو ذلك العدد الكبير لمنظمات العمل اإلرهابي 

الغربي في كل من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية التي ال نكاد نسمع عنها إال في حـوادث  

علما بأن لهذه المنظمات من النشـاطات اإلرهابيـة   . اء التعتيم اإلعالمي عليها هناكمتفرقة جرَّ

يأتي ذلك في خضم اإلمعان واإلصرار على ربط . المؤثرة سلبيا في البنى المجتمعية لتلك الدول

الظاهرة اإلرهابية ومنظماتها وتشكيالتها بالعرب والمسلمين، تنفيذا للسياسات المصـلحية التـي   

  .ر إسرائيل أحد أهم أركانها في المنطقة العربيةتعتب

إن العنف الذي يمارسه الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله ومكوناته، إنما هو عنف مقـاوِم  

ويرقى إلى مصاف الدفاع عن النفس في المستوى اإلنساني واألخالقي، وإلى مسـتوى انتـزاع   

بل ذلك فإن العنـف الـذي تمارسـه    في مقا. الحقوق المسلوبة على المستوى السياسي والوطني

إسرائيل إنما هو عنف يصل إلى زاوية إرهاب الدولة علـى المسـتوى السياسـي والقـانوني،     

 بال شك فإن كل مـا . ويصنف في المستوى البهيمي والوحشي على الصعيد اإلنساني واألخالقي

م باحتالله إنما هو تقوم به دولة االحتالل من أعمال عنف وغيرها لتكبيل حرية الشعب الذي تقو
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إرهاب منبوذ ومرفوض، وأن كل ما يقوم به الشعب الواقع تحت االحـتالل إنمـا هـو عمـل     

  .مشروع ومقبول، ما دام باعثه مقاومة االحتالل وطرده عن أرضه

وجد الباحث أن القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وفصائله لم تقم بما هو مطلوب منهـا  

ة وسياسية لتمييز المقاومة الفلسطينية عن غيرهـا مـن المنظمـات    من جهود إعالمية وقانوني

الدولي، مع عدم قدرتها على توحيد رؤيتها واستراتيجيتها فـي   اإلرهاباإلرهابية على مستوى 

العمل المقاوِم الذي يضمن للشعب الفلسطيني الخروج من زاوية اإلرهاب الذي حاولت إسرائيل 

ل وإنها لم تحاول مالحقة األعمال اإلرهابية التي مارستها قوات ب. ونجحت نسبيا في جرِّها إليها

االحتالل اإلسرائيلي على صعيد القانون الدولي الذي قد يؤدي إلى محاكمة الكثير مـن ضـباط   

تفاضة الحرب اإلسرائيليين على المجازر التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، على األقل في ان

نها كشف األعمال القمعية اإلسرائيلية التي تصنف كجرائم حرب مكاإاألقصى األخيرة التي كان ب

وإبادة جماعية توضع في خانة إرهاب الدولة الذي يعاقب عليه القانون الدولي، وقانون بعـض  

  .الدول األوروبية الناشطة في هذا المجال

ة الحديث أو النقاش حول إرهاب الدولذلك التعمد األمريكي باستبعاد يضيف الباحث إلى 

الداخلي والخارجي من حيث التعريفات التي تناولها القاموس السياسي واألمني األمريكي، مـع  

الواليات المتحدة األمريكية عبـر   استبعاد الحديث عن عمليات الترهيب والترغيب التي مارستها

  .سنوات طويلة، والتي يعتقد الباحث بأنها من أخطر أنواع اإلرهاب المبرمج والمبطن

  طروحةاألتوصيات 

توصل إلى عدد مـن التوصـيات     بعد أن َمنَّ اهللا على الباحث بإنجاز هذه األطروحة،

المتعلقة بموضوعها الحساس والمطروح بقوة على الساحة الدولية، والذي أصـبح مرشـحا ألن   

تنبع الخصوصية الكبيرة لهذا الموضوع . يبقى محط اهتمام السياسة الدولية لسنوات طويلة قادمة

سبة للباحث، نظرا الرتباطه الوثيق بقضية المقاومة الفلسطينية المرشحة لالستمرار لسـنوات  بالن

  :إليها الباحث تأتي على النحو التالي خلصلذا فإن التوصيات التي . طويلة أيضا



 135

 إلـى  –ة التحريـر الفصائل والسلطة ومنظم–الشعب الفلسطيني يعمد من أعمال العقل أن : أوال

ي يحدد آليات العمل السياسي الفلسطيني المترافق مع آليات العمـل  صياغة برنامج وطن

  .، لضمان الفاعلية واإليجابية لنتائج النضال الفلسطيني)المقاومة(الفلسطيني العسكري 

يحدد أهدافه ووسائله وأساليبه فـي  ضع الشعب الفلسطيني سلم أولويات، من المفضل أن ي: ثانيا

المستند إلى توصل إلى ميثاق ملزم يقر نظام المحاسبة الوصول إليها، وذلك من خالل ال

  .جهاز قضائي مستقل وحاسم

إعالمية نافذة ومبرمجة قـادرة علـى   من المستحسن للشعب الفلسطيني أن يبني منظومة : ثالثاً

والدولية، إليصـال الرسـالة    اإلقليميةشرح وجهة النظر الفلسطينية على كافة األصعدة 

لعالم الذي طالما تعرض لضغط اإلعالم اإلسرائيلي واألمريكـي  الفلسطينية إلى شعوب ا

  .الذي شوه صورة النضال الفلسطيني ووضعه في سياق اإلرهاب الدولي

إن الشعب الفلسطيني مطالب على ضوء خططه وبرامجه المنسـقة أن يعتمـد الوسـائل    : رابعاً

روعة، وذلـك عبـر   الكفاحية التي تخدم رسالة نضاله الوطني ومقاومته العسكرية المش

االعتماد على استخدام األساليب المناسبة وفي األوقات المناسبة، ضمانا لعدم تشـويه أو  

  .الَحطْ  من قيمة المقاومة الفلسطينية الُمَؤيََّدة بقوة القانون الدولي

يرى الباحث أن وضع آلية قانونية تعتمد على خبراء في القانون الـدولي، ومختصـين   : خامساً

الجنائي الدولي وتحديدا بجرائم الحرب واإلبادة الجماعية، سيكون خطوة هامـة   بالقانون

في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين على مستوى المحاكم الدولية، وفـي مقـدمتها   

المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمتهم على الكثير من الجـرائم التـي ارتكبـت بحـق     

  .أقل تعديل الفلسطينيين في االنتفاضة األخيرة على

القيام بحملة دبلوماسية شاملة عبر كافة الممثليات الفلسطينية في العالم هـدفها توضـيح   : سادساً

صورة المقاومة الفلسطينية وربطها بالنضال الوطني المشـروع للشـعوب، وتوضـيح    
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الذي يمارس على الشعب الفلسطيني وربطه بإرهاب الدولة  اإلسرائيليصورة اإلرهاب 

  . افة القواعد القانونية التي نص عليها القانون الدوليالمخالف لك

من المفروض أن يكون هناك تقييم فلسطيني دائم وشامل للرأي العـام العـالمي ومـدى    : سابعاً

ه بالنسبة للقضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة خبراء في القانون الدولي والرأي العام اجدو

رات وتجاربها على المستوى العالمي، يفيد هذا العالمي، ومتطلبات المقاومة وتاريخ الثو

التقييم في حسم الكثير من الجدل بناء على استنتاجات علمية ذات مصـداقية وموثوقيـة   

  .عالية

السعي الحثيث نحو وضع تعريف عالمي لإلرهاب، وأنواعه، وأشكاله، حتى ال يبق هـذا  : ثامناً

  .يرهاالضيق المحتكم إلى المصالح والمتغير بتغالتعريف 

بما أن القانون الدولي يشرعن المقاومة ويرفض االحتالل، فمـن المفـروض أن يركـز    : تاسعاً

الشعب الفلسطيني بهيئاته وممثليه على هذه المسألة من خالل التركيز القـانوني الـذي   

  .سيحسم لصالح الفلسطينيين
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Abstract 

The international law with all its various regulations and articles 

recognized the right of nations to resist and struggle against the occupation 

forces through complete recognition of the right of nations to achieve their 

independence and self-determination. The international law allowed the 

nations under occupation to practice their full right of defending their 

freedom and independence by using all the peaceful and violent means that 

could be used against occupation. At the same time, the international law 

distinguished between the legitimate and illegitimate violence through 

classifying all actions directed towards occupation as legitimate resistance 

and supported by the international law and its regulations as long as they in 

response occupation. 

The decisions of the General Assembly of the United Nations 

including its committees and corporations guarantee the right of occupied 

nations under foreign colonization, or that under the rule of racist regimes 

to resist and rebel. The prisoners who fight for the freedom of their 

countries should be granted the legal treatment as prisoners of war. At the 

same time, other countries are allowed to support the liberation movements 

until their countries are liberated. All what is stated previously is applied to 

the Palestinian people struggling against the Israeli occupation which has 

been occupying the Palestinian territories and denies the rights the 
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Palestinians to the independence and self-determination. Accordingly, 

these rights apply to the right of resistance. 

The Israeli occupation has always depicted the Palestinian resistance 

as terrorist organizations, and the Palestinian freedom-fighters as terrorists 

or saboteurs, in a clear and programmed mixing between what constitutes a 

legitimate right to resist the occupation and what is in fact terrorism carried 

out by the Israeli occupation against the Palestinian people through many 

decades. This deliberate mixture has been carried out by the full support of 

the United States of America and a clear silence by the other Arab and 

Western states. 

The attacks of September,11-2001 triggered a wide programmed 

American war against what is described as international terrorism through 

alliance with a large number of countries all over the world. Israel has been 

at the top of the international alliance in the so-called war against terrorism, 

taking advantage of this opportunity against the Palestinian resistance by 

launching unlimited war with the full support of the United States. Israel 

has exploited the attacks of September, 11th, and the declaration of the 

American war against terrorism by destroying the Palestinian 

infrastructure. In addition, Israel continued to describe Palestinian 

resistance and its operations as terrorist attacks through programmed 

cooperation between the Palestinian factions and international terrorism.  

The Palestinian resistance has suffered from the deliberate mixture 

between terrorism and resistance. This fact has led to extreme disagreement 

among the various Palestinian circles regarding the continuation of the last 

Palestinian uprising. In addition, there has been severe controversy 

regarding the means used by the resistance especially the bombing attacks 

in the Israeli towns and cities. As a result, it was almost impossible for the 

Palestinian resistance and its various factions to reach a general strategy 
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that would unify the resistance techniques, and determine their practical 

methods in resisting the occupation in agreement with the severe changes 

that have dominated the international arena, especially that new vision. 

The Palestinians, both authority and resistance, have not been able to 

produce a new strategy that takes into account the new international 

developments. They have become a victim of the American-Israeli 

promotion of mass media that have concentrated on Palestinian terrorism in 

comuhity with Amireacn whishes. This in turn has opened a wide path for 

Israel to accelerate its aggression and to justify such aggression as a part of 

the war against terrorism. All this has taken place in the shadow of Arab 

and Palestinian weakness in fighting the decisive media war for the 

purpose of distinguishing between the Palestinian resistance and 

international terrorism, and so separating between the resistance and 

terrorism according to the regulations of the international law. 

 

  

  

  
 
 




