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 )حالة المقاومة الفلسطينية( المسلحة اإلرهاب الدولي والمقاومة بين الخلط إشكالية
  زائر. الججامعة حسيبة بن بوعلي .كلية الحقوق والعلوم السياسية .الدكتورة أمحمدي بوزينة آمنة

 
 البحث ملخص

المقاومة  نوبيالدولي على الرغم أن قواعد القانون الدولي ومبادئه، فرقت بوضوح بين اإلرهاب 
إطالق وصف ب ،ا في نفس القالبمووضعه همابين المسلحة من أجل تقرير المصير، إال أنه تم الخلط

 دوصف بعض حركات المقاومة بالمنظمات اإلرهابية، قصو  ،اإلرهاب السياسي على المقاومة المسلحة
استخدام  حث في نتائج، انطالقا من التوظيف السياسي ألعمالها والبتشويه صورتها والحد من تأييدها

القوة في إطار المقاومة واإلرهاب دون الوقوف على أسبابها ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي، من 
ل هجمات وترجع بدايات هذا التوجه إلى ما قب منطلق تغليب السياسة على القانون عند تكييف الظاهرتين،

ن كانت هذه األخير  ،1002الحادي عشر من سبتمبر  حيث تم عززت وعمقت من هذا التوجه، قد ة وا 
ا في ذلك بم ،استغالل تلك األحداث لتصنيف بعض حركات المقاومة المسلحة ضمن المنظمات اإلرهابية

من هنا تظهر أهمية وجود إطار قانوني لتغيير هذا الوضع ووضع الحدود ، حركات المقاومة الفلسطينية
لمقاومة المسلحة من ناحية أخرى، لتوضع األمور في نصابها الفاصلة بين اإلرهاب الدولي من ناحية وا

 الفعلي.
 .(بين اإلرهاب والمقاومة، القضية الفلسطينية خلطاإلرهاب الدولي، المقاومة المسلحة، ال)الكلمات الدالة:

Abstract: 

 Although the rules of international law and principles, dispersed clearly be-

tween international terrorism and the armed struggle for self-determination, but 

it was to confuse them and put them in the same mold, has launched a descrip-

tion of political terrorism of the armed resistance, and describe some of the re-

sistance movements to terrorist organizations, in order to distort the image and 

reduce of support, from the political exploitation of the work and research in the 

results of the use of force in the context of resistance and terrorism without 

standing on the causes and extent of compliance with the rules of international 

law, in terms of giving priority to policy on law when conditioning phenomena, 

attributed the beginnings of this trend to the pre-atheist attacks of September in 
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2001, though the latter has strengthened and deepened this trend, where the ex-

ploitation of these events for the classification of some of the armed resistance 

movements within the terrorist organizations, including the Palestinian re-

sistance movements, from here show the importance of having to change this 

situation and put the boundaries between international terrorism legal frame-

work on the one hand and the armed resistance on the other hand, to put things 

in the actual record straight. 

 مقدمة
رة ة، فإنه برزت ظاهعلى الرغم من االختالف الجوهري بين ظاهرتي اإلرهاب والمقاومة المسلح

ضفاء صفة المقاومة على  خطيرة وهي محاولة وصف بعض حركات المقاومة باإلرهاب، وتصنيف وا 
وذلك في محاولة للقضاء على حركات المقاومة المسلحة وتشويه صورتها والحد من تأييدها  اإلرهاب،

ئج عمالها والبحث في نتاعلى مستوى الرأي العام العالمي والمحلي، انطالقا من التوظيف السياسي أل
استخدام القوة في إطار المقاومة واإلرهاب دون الوقوف على أسبابها ومدى توافقها مع قواعد ومبادئ 

 تكييف.الالقانون الدولي بتغليب السياسة على القانون عند 
ن م  وقد أدى هذا الخلط المتعمد سياسيًا بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة، إلى إيجاد نوع

، وهو ما راللبس في أذهان الرأي العام العالمي، وبالتالي أثر على مسيرة ثورات الشعوب من أجل التحر 
ب الباردة، الحر  النتهاءبرز بشكل خاص من خالل تجربة المقاومة الفلسطينية، وذلك منذ البوادر األولى 

ي فالضغط إلحداث تراجع  ، وتصاعد معه بالتالي1002سبتمبر  22ليتصاعد هذا الخلط بعد أحداث 
مسيرة الكفاح المسلح، وذلك بازدياد ضغط الواليات المتحدة األمريكية ومن يؤيدها على حركات المقاومة 

 .مشروعة على أنها إرهاب غير مشروعال ة الفلسطينيةمقاومالالمسلحة ومحاولة تصوير 
اومة المسلحة وبين اإلرهاب القول أن إشكالية التمييز بين مصطلح المق يمكننا المنطلق هذه من

والتحليل، سواء على المستوى النظري أو العملي، فمن الناحية النظرية سيتم من  الدراسةبمشكلة جديرة 
الوقوف على معيار دقيق يفصل بين اإلرهاب الدولي من جهة والمقاومة المسلحة من محاولة خاللها 

ينا على األسباب التي تحاول بها بعض الدول الخلط بجهة ثانية، أما الناحية العملية فتتمثل في الوقوف 
اإلرهاب والمقاومة المسلحة بغية توظيفه سياسيا لتحقيق مصالحها الخاصة وهو ما يبرز بوضوح من 
خالل أثر هذا الخلط على شرعية القضية الفلسطينية، من هنا تظهر أهمية وجود إطار قانوني لتغيير 
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بين اإلرهاب الدولي من ناحية والمقاومة المسلحة من ناحية أخرى، هذا الوضع ووضع الحدود الفاصلة 
 لوضع األمور في نصابها الحقيقي.

ة الختيار هذا الموضوع إلى عدة دوافع، موضوعية علمية ودوافع أخرى تعود األسباب الرئيس
ون مشخصية، فمن حيث الدوافع الشخصية وبما أني باحثة عربية مسلمة، وباعتبار أن العرب المسل

أصبحوا يوصفون في أغلب األوساط األكاديمية واإلعالمية الغربية على أنهم إرهابيون، وكلنا نعلم أن 
الهدف من وراء تلك المزاعم هو صرف النظر عن اإلرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، 

بيل الدفاع الفلسطينيين من قبل المهزلة األكبر أنها تعتبر إسرائيل دولة محبة للسالم، وممارساتها ضد 
، حتى أتمكن من الوصول إلى الخطوط زما على أن أبحث في هذا الموضوععن النفس فحسب، فكان ال

الفاصلة بين الموضوعين، وأبرز أنه وفي ظل سيطرة بعض القوى الدولية التي تساند إسرائيل، أنه قد تم 
وما هو مدان في إطار الشرعية الدولية، تم  خلط المفاهيم إلى الحد الذي أصبح ما هو مشروع مدانا،

 إضفاء اصطناع شرعية تدخله في مجال اإلباحة.
 كما توجد أسباب موضوعية دفعتني نحو البحث في هذا الموضوع، وتتلخص فيما يلي:

غموض مصطلح اإلرهاب وتداخله وتشابهه مع عدة أنواع عنف آخرين، ونتيجة لهذا تم إساءة  -
ي الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة، وهو ما يستوجب أن نحدد بدقة استخدام هذا الغموض ف

 الفوارق األساسية ما بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة.
ن كان قد درس من حيث جوانبه النظرية كمبدأ أقره ميثاق األمم  - إن حق المقاومة المسلحة، وا 

 الجدلية بينه وبين اإلرهاب الدولي، لذلك حاولت منالعالقة  بحث المتحدة، فإنه لم يتم تناوله من خالل
خالل هذه الدراسة بيان متى يكون استخدام القوة المسلحة عمال مشروعا؟ ومتى يعد استخدامها من 

اسة والسياسية لعملية الخلط بين الظاهرتين مدار الدر  القانونيةاألعمال اإلرهابية؟، بالتركيز على األبعاد 
 ما.وكيفية التمييز بينه

من هنا تهدف دراستي إلى وضع الحدود الفاصلة بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ضد 
واالحتالل والبحث وفق معطيات معينة عن المعيار الذي يمكن االرتكاز عليه للوصول إلى  االستعمار

ولية، وبين دتمييز واضح ال لبس فيه بين اإلرهاب كعمل غير مشروع تنبذه البشرية جمعاء والشرعية ال
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المقاومة كحق وعمل مشروع تقره مبادئ وقواعد القانون الدولي ككل بغض النظر عن مصدرها، وال 
 يتحقق هذا الهدف إال بعد:

بيان موقف القانون الدولي من اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة والتأكيد على شرعية هذه  -
م ط الحاصل بين المفهومين له جوانب سياسية تاألخيرة في ضوء القوانين والقرارات الدولية، وأن الخل

 توظيفها لتحقيق مصالح خاصة.
التوصل إلى معيار الذي يمكن االعتماد عليه للوصول إلى تمييز واضح ال لبس فيه بين  -

اإلرهاب كعمل غير مشروع تنبذه البشرية كافة والشرعية الدولية، وبين المقاومة المسلحة كحق وعمل 
 القانون الطبيعي وكل الشرائع. مشروع تقره مبادئ

إماطة اللثام عن الخطوط الفاصلة بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة، فهناك خلط مقصود  -
هاب أكثر خصوصية إر  وبصفة-الدولةبين مفهوم المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي، خاصة وأن إرهاب 

في وقتنا  أبشع صور اإلرهاب يعتبر-لفلسطينياإسرائيل وأعمالها الوحشية التي تقوم بها ضد الشعب 
 .الحالي

من هنا تنحصر مشكلة الدراسة في أن الخلط بين المقاومة واإلرهاب واعتبار المقاومة إرهابا 
اصة يؤدي إلى إضعاف البرامج العملية الخكما سالمقاومة الفلسطينية شرعية سيؤثر بشكل سلبي على 

يد ي تحركها ضد االحتالل وعدم قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية توحالمقاومة الفلسطينية ف باستراتيجية
آليات عملها بشكل يتناسب وحجم الحملة اإلسرائيلية الهادفة إلى تشويه صورة المقاومة، وقد جاء ذلك 

على الرغم  ،وكفاحها في سياق ممارسة اإلرهابعبر محاوالت مستمرة لوضع فصائل المقاومة الفلسطينية 
قواعد القانون الدولي التي فسرت وحددت مفاهيم العنف الذي يشكل إرهابا والعنف الذي يعتبر من وضوح 

وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن أبعاد هذا الخلط واألسباب التي جعلت المقاومة المسلحة ، مقاومة مشروعة
المسلحة  لمقاومةاإلرهاب الدولي وا بين الخلط توضع في نفس القالب مع اإلرهاب الدولي؟ وما هو تأثير

 على المقاومة الفلسطينية؟
وعلى مختلف التساؤالت التي تتفرع عنها، وبالنظر إلى طبيعة  سابقةشكالية الاإللإلجابة عن 

الموضوع وتشابكه اضطررنا إلى االعتماد على أكثر من منهج للوصول إلى النتائج المرجوة من البحث، 
ات يل جميع اآلراء والمواقف الفقهية والقانونية والسياسية ذت بالمنهج التحليلي من خالل تحلنفقد استع
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الصلة، ذلك لكون الدراسة في مجملها تحليلية، حيث لن أكتفي بعرض نصوص االتفاقيات الدولية 
والقوانين وأراء الفقهاء ذات الصلة، بل قمت بتحليل تلك النصوص على المستوى الوطني واإلقليمي 

ء والمتخصصين واألحكام القضائية ذات الصلة وما استقر عليه العمل على والدولي، وكذا أراء الفقها
المستوى الدولي، كما اعتمدت على المنهج الوصفي وذلك لرصد هذه الظاهرة وبحث كافة جوانبها القانونية 

 وكافة المشكالت التي تثيرها وعرض حلول لهذه اإلشكاليات.
 :قاط التاليةكل هذه التساؤالت سنجيب عليها، من خالل الن

 والمقاومة المسلحة الدولي بين اإلرهاب خلطأبعاد الاألول:  المبحث
 شرعية القضية الفلسطينيةعلى  اإلرهاب والمقاومة بين الخلط آثارالمبحث الثاني: 

 األول المبحث
 المسلحة اإلرهاب الدولي والمقاومة بين الخلط أبعاد

رهاب وحتى أشكاله، عمدت بعض الدول إلى الخلط استنادا إلى االختالف الكبير حيال تعريف اإل
متخذة من هذا الخلط أداة سياسية وا عالمية ، (1)وبشكل مقصود بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة

لتشويه شرعية نضال الشعوب وسمعة حركاتها التحررية التي تلجأ إلى خيار المقاومة المسلحة في سبيل 
وقد أدى هذا الخلط المتعمد سياسيًا بين اإلرهاب ، (2)حرية واالستقاللتحقيق أهدافها المشروعة في ال

الدولي والمقاومة المسلحة، إلى إيجاد نوع  من اللبس في أذهان الرأي العام العالمي، وبالتالي أثر على 
المقاومة الفلسطينية ومحاولة تصوير مقاومتها المشروعة على أنها إرهاب غير مشروع ويؤثر على مسيرة 

حول هل هناك حدود بين العنف  هام؛ من هنا ترتسم في األفق عالمات استف(3)استقرار العالقات الدولية
 الذي تمارسه المقاومة المسلحة وبين العنف الناتج عن أعمال اإلرهاب الدولي؟

تعريف اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة  ، سوف نقف علىاالستفهامإلماطة الغموض عن هذا 
أسباب  بحثل، ثم نمر ثانيال المطلب في هماحدود العالقة بين ب األول، ثم نعرض للوقوف علىفي المطل

 .لثالثامطلب الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة من خالل ال
 

                                                           

 .271ص ، 1002 ،لبنان ،بيروت، 2، ط دار الكتب العلمية ،مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية ،هيثم عبد السالم محمد-(1)
حرب اإلرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئ القانون الدولي العام ، رجب عبد المنعم متولي-(2)

 .273 -273، ص 1002، القاهرة، دار النهضة العربية ،2ط  ،ة تطبيقية على األحداث الدولية الجارية()دراسة نظري
 .213، ص 1003، بيروت، 2عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط -(3)
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 المطلب األول
 تعريف اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة

المناضل  إن  »، انطالقاً من مقولة: كان لالختالف في وجهات النظر دور في تكريس الخلط بينهما
، يعكس هذا القول بالفعل » األخرإرهابي بنظر بعضهم ومقاتل من أجل الحرية في نظر البعض 

أي ديولوجيتين مختلفتين ومتناقضتين ال يمكن التوفيق بينهما إحداهما تحسب العمل اإلرهابي عماًل غير 
(، وعليه نتساءل عن الطبيعة القانونية لإلرهاب 1) مشروعاً مشروع، بينما تحسبه الثانية حقا وعماًل 

 الدولي والمقاومة المسلحة؟
لإلجابة على هذا التساؤل، سوف نقف على إشكالي ة تعريف اإلرهاب الدولي، وبالذات التعريف 

 الوارد في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، وكذلك تعريف مفهوم المقاومة المسلحة.
 األول الفرع

 الت وضع تعريف لإلرهاب الدوليمحاو 
في بداية البحث، أشير إلى أنه لم يتم التوصل لحد الساعة إلى تعريف مقبول ومحدد لإلرهاب 

في اآلراء وانقسامًا حادًا في المواقف، كما أثارت مسألة  الدولي، إْذ ال توجد مسألة أثارت خالفا متبايناً 
بات وضعتها بعض الدول التي ليس من مصلحتها تعريف اإلرهاب الدولي، فقد واجهت التعريف عق

التوصل إلى تعريف لإلرهاب يضع حدودا  تفصل بينه وبين المقاومة المسلحة، كما كان االختالف في 
 محاوالت تعريف اإلرهاب بالتركيز على بعض جوانب هذه الظاهرة دون األخرى؛ السبب األهم في عدم

ة بعد إطالق هذا المصطلح على عدد من أعمال العنف (، خاص2)التوصل إلى تعريف محدد وواضح له
 التي ال يمكن وصفها بحسب األصل باإلرهاب.

 : مدلول اإلرهاب الدوليأوالا 
من المفيد بداية القول أن  هناك جهودًا كثيرة بذلت في سبيل التوصل إلى تعريف لإلرهاب؛ فقد 

ه الهيئات ي نفس الوقت ال ذي كانت تنشط فينشط الفقه الدولي لدراسة ووضع العديد من التعريفات له، ف

                                                           

 (1) Alex .P. Schmidt and Albert. I. Jongman et al, Political Terrorism, Swidoc, Amsterdam and 
Transaction Books, 1988, p 5. 
(2) Martin A. Kalis, “A New Approach to International Terrorism, "as published in international Affairs 
Review", volume (10), Number 2, Summer/Autumn 2001, p 02. 
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بعض و  وقد تمثلت تلك المحاوالت بصورة أساسية في الجهود الفقهية (،1) اإلرهابالدولية لدراسة ظاهرة 
 :(2) التالياالتفاقيات الدولية، نكتفي باإلشارة إلى بعضها على النحو 

 الدولي:. التعريف الفقهي لإلرهاب 1
(، من هنا تعد دت المحاوالت 3) الدوليموسة في مجال تعريف اإلرهاب بذل المختصون جهودا مل

 نذكر منها: (،4) العربيالفقهية لتعريفه سواء تلك التي بذلت من جانب الفقه الغربي أو 
أردنا تعريف اإلرهاب؛ فإن  التعريف  إذا»(، بأنَّه: John Brownالفقيه جون براون ) فقد عرف

 (.5) «لسياسيةاال ذي ال يدخل في معناه االعتبارات  ال ذي يبدو أكثر قبواًل هو
أعمال من طبيعتها أن  تثير لدى شخص »( اإلرهاب، بأنَّه: Gevanovitchوعرف جيفانوفيتش )

 «.ما اإلحساس بالتهديد؛ مم ا ينتج عنه اإلحساس بالخوف من الخطر بأية صورة
ع في تحديد مفهوم اإل  رهاب إلى درجة كبيرة، حيث يعد  المالحظ على هذا الت عريف، أنه توس 

ها لشخص بعينه دون اآلخرين ودون أن  يتبين الغاية التي  العمل من قبيل اإلرهاب، حتى لو كان موج 
 (.6) مشروعةتقف وراء هذا التهديد سواء كانت مشروعة أو غير 

م  أن   2332( من خالل كتابه اإلرهاب السياسي الصادر عام Schmidحاول األستاذ شميد ) يقد 
مفهوما لإلرهاب ذلك بعد إجرائه دراسة استطالعية معتقدا بأنَّه ألم  بكل العناصر المشتركة في غالبية 

راع ال ذي تدفع فيه الضحايا جزاف كهدف عنف  االتعريفات؛ إْذ أنه َرَأى أن اإلرهاب هو من أساليب الص 

                                                           

، المؤتمر العلمي السنوي الثالث )المواجهة التشريعية لظاهرة  »التحديد القانوني لجريمة اإلرهاب الدولي»بيل أحمد حلمي، ن (1)
، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، )عدد خاص(، جامعة 2333أبريل  11-12اإلرهاب على الصعيدين الوطني والدولي( بتاريخ 

 .22، ص 2333المنصورة، القاهرة، 
سلسلة  ر،للطباعة والنش فرغلي هارون، اإلرهاب العولمي وانهيار اإلمبراطورية األمريكية، تقديم سامي فريد، دار الوافي للنشر (2)

 .15، ص 1002القاهرة،  الوافي الثقافية، العدد الثاني،
، 1003لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ، دار الوفاء 2رشدي شحاتة أبو زيد، السياحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي، ط  (3)

 .103ص 
  25.-12 ص ،1002)د.ب.ن(،  ، عالم الكتب الحديث،2جمال زايد هالل أبو عين، اإلرهاب وأحكام القانون الدولي، ط  (4)
 .233، ص 1003 ، اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة، 2ط ، محمد سعادي، اإلرهاب الدولي بين الغموض والتأويل (5)
 .22-21ص  ،1002 ،، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر2الجزء األول، ط  ،، اإلرهاب في وسائل اإلعالم والمسرحأبو الحسن سالم (6)
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صها مم ا يشكل أساسا النتقائها من خصائ فع ال، وتشترك هذه الضحايا الفعالة مع جماعة أو طبقة في
تخدام السياسي للعنف أو التهديد الجدي به ويجعل أعضاء تلك الجماعة سأجل التضحية بها من خالل اال

 (.1أو الطائفة اآلخرين يوضعون في حالة من الخوف المزمن)
ة بنالحظ أن  األستاذ شميد ل ْم يوفق في الخروج بتعريف واضح لإلرهاب، بل أنه اكتفى  نقل عد 

ر َخَطأ غيره، حيث خلط بين التعريف  تعريفات مختلفة ومتضاربة ووضعها في قالب واحد مم ا جعله يكر 
في حد ذاته كمفهوم مجرد يصلح للتطبيق عند توافر عناصره وبين األسلوب والباعث والطريقة المتبعة 

 (.2) لإلرهابلدى من يلجئون 
 اإلخضاع محاولة»وم تشومسكي"، اإلرهاب، بأنَّه: ويعرف المفكر واألكاديمي األمريكي "نع

جبار حكومة ما عن طريق االغتيال أو الخطف أو أعمال العنف لتحقيق  القسري للسكان المدنيين وا 
 «.أهداف سياسية

نظر  في-بعينهأن نا نالحظ أن  ما يرتكبه الطرف األخر ًيعتبر اإلرهاب  ،ويضيف تشومسكي
أما ما ترتكبه الواليات المتحدة األمريكية من فضائع ومجازر وتجويع لألطفال  ،الواليات المتحدة األمريكية

 (.3) واالستراتيجيةألن ه يحقق لها مصالحها القومية  ،هو عمل مشروع
وعلى صعيد الفقه العربي، حاول الكثير من الفقهاء والمختصين في القانون الدولي، وضع تعريف 

إلى الوقوف على المفهوم الدقيق للظاهرة؛ لتمييزها عما قد تختلط شامل لظاهرة اإلرهاب الدولي، يؤدي 
 به من مفاهيم، ومن بين هذه التعريفات نذكر:

طرق عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر  استخدام»إلرهاب، بأنَّه: اعرف أحمد محمد رفعت فقد 
ست غاية ولي وسيلة»ه: ، ويضيف بأنَّ «الر عب لإلجبار على اتخاذ موقف معي ن أو االمتناع عن موقف ما

في ذاته، تتم  من خالل استخدام وسائل متنو عة طابعها العنف لتخلق حالة من الفزع والخوف؛ وأن  األمر 
 «.يتعل ق دوما بمشكلة سياسية

                                                           

(1) Alex P. Schmidt and Albert I. Jongman et al, op-cit, pp 29 -30. 
 .22، ص 2331ر العلم للماليين، لبنان، دراسة قانونية ناقدة(، )د.ط(، دا)محمد عزيز شكري، اإلرهاب الدولي  (2)
الطاهر مهدي البليلي، مفهوم اإلرهاب في الفكر اإلنساني والشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة وتعريف(، )د.ط(، دار الكلمة للنشر  (3)

 .22-20ص ، 1002والتوزيع، مصر، 
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ح من خالل هذا التعريف، أن  مالمح جريمة اإلرهاب تختلف عن غيرها من الجرائم من  يتض 
اية والوسائل المستخدمة فيه عديدة ومتنو عة وتتمي ز بطابع العنف حيث أن  اإلرهاب هو وسيلة وليس غ

 (.1) سياسيةوتخلق حالة من الر هبة، وغالبًا ما تكون وراء الجرائم اإلرهابية أسباب 
المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي،  االستخدام»كما يعر ف صالح الدين عامر اإلرهاب، بأن ه: 

ي تقوم بممارستها منظمة سياسية على المواطنين لخلق جو  من عدم بصفة خاصة جميع أعمال العنف الت
دة من األعمال، أبرزها أخذ الر هائن واختــطاف األشخاص وقـــــــتلهم  األمن، وهو ينطوي على طوائف متعد 

ريب خووضع المـتفج رات أو العبو ات الن اسفة في أماكن تجـــــم ع المدنـيين أو وسائل الن قل العامة أو الت  
 (.2)»وت غيير مسار الطائرات بالقوة

على العموم يتضح من خالل التعريفات الفقهية السابقة، أن  تعريف اإلرهاب َمْسَأَلة معق دة نظرًا 
لصعوبة توحيد اآلراء حول مفهوم موحد، فبعض األعمال قد يراها آخرون مشروعة في حين يراها البعض 

لميول واالتجاهات السياسية الشخصية، كما يرجع إلى تعدد األسباب اآلخر إرهابًا، وهذا راجع الختالف ا
والغايات وراء العمل اإلرهابي التي تحول دون وضع تعريف موضوعي لإلرهاب، كما أن  بعضها قصر 
عن عمد العمل اإلرهابي على األفعال التي يرتكبها األفراد واستبعد األفعال التي يمكن أن  تقوم بها أو 

بغي احترام فإن ه ين ،أو ترعاها الدول، وعليه بغية الوصول إلى تعريف موضوعي لإلرهابتحرض عليها 
 عنصرين هما: التجرد والموضوعية في الطرح، واإللمام بمختلف جوانب الظاهرة دون إغفال أي منها.

 . تعريف اإلرهاب الدولي من خالل االتفاقيات الدولية واإلقليمية2
زُء من وعليه سنقف في هذا الج ،ت الدولية واإلقليمية لمعالجة مشكلة اإلرهابأبرمت العديد من االتفاقيا

 الدراسة على بعض االتفاقيات التي حاولت وضع تعريف لإلرهاب، على النحو التالي:
 م1991أ. االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب عام 

سدت في لإلرهاب الدولي تجاتفق األعضاء بجامعة الدول العربية على وضع اتفاقية تظم  تعريفا 
(، عرفت اإلرهاب في المادة األولى 3)2333ريل بأ 11االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب أب رمت في 

                                                           

 .112، ص 2333ز الدراسات الغربي األوروبي، )د.ب.ن(، ، مرك2أحمد محمد رفعت، صالح بكر الطيار، اإلرهاب الدولي، الطبعة  (1)
 .22، ص 1003، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2مشهور بخيت العريمي، الشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاب، ط  (2)
دار  ، )د.ط(،سة مقارنة()درا 2333اإلرهاب ووسائل مكافحته في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  ،تهاني علي يحي زياد (3)

  .01، ص 1003النهضة العربية، القاهرة، 
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كل فعل من أفعال العنف أو الت هديد به أي ا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمـــشــــروع » (، بأنَّه: 1منها)
ى إلقاء الرعب بين الن اس أو ترويعهم أو تعريض حيـاتهم أو حريتهم إجـرامـي فردي أو جماعي ويهـدف إل

أو أمـنـهم للــخطر أو إلحـاق الـضرر بالـــبيـئة أو بأحد المــرافق واألمـالك العام ة أو الــخاصة أو احتاللها 
 «.أو االستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

يها جريمة أو شروع ف أي»الجريمة اإلرهابية، على أنها:  رفتع-الثالث البند-المادةوفي نفس 
ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها ويعاقب عليها 

كما عدَّت من الجرائم اإلرهابية المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية المختلفة  ،«قانونها الداخلي
ة لطائرات أو القرصنة البحرية، واألعمال غير المشروعة الموج هة ضد سالمة الط يران بخطف ا الخاص 

بلو المدني والجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون   (.2)ماسيون الد 
و ه إْذ ل ْم يحدد بشكل واضح ما ،المالحظ على التعريف السابق، أنه انطوى على غموض كبير

اخلية للدول األعضاء؛ مم ا قد يدخلها حتما  العمل اإلرهابي ال ذي ربطته االتفاقية بتعريف الت شريعات الد 
ألن  هذا الت عريف حتما سيختلف تفسيره من دولة ألخرى، بما أن  هذه األخيرة لها  ،(3الت ناقض )في خانة 

ل ما قد تعاقب عليه دولة ما على أنه عم فإن   ،حرية في إقرار ما تشاء في قوانينها، وللت وضيح أكثر
إرهابي ال تعاقب عليه أخرى، هذا باإلضافة إلى الغموض الذي يكتنف مفهوم الغرض من العمل اإلرهابي 

 من دولة إلى أخرى.
 ب. معاهدة منظمة التعاون اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي

بل مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة عرفت معاهدة منظمة التعاون اإلسالمي التي اعتمدت من ق
رسالة عنف »، اإلرهاب على أنه: 2333 يوليو 2جوان إلى  13المنعقد في أوغادوغو خالل الفترة من 

عشوائية من مجهول بغير هدف مشروع أو قضية عادلة، وهو بهذا مخالف للشرائع السماوية واألعراف 
                                                           

 ،، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب2ط أحمد بن سليمان صالح الربيش، جرائم اإلرهاب وتطبيقاتها المعاصرة،  (1)
 . 17ص  م،1002ه/2212، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم األمنية

، ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب2ط البداينة، التنمية البشرية واإلرهاب في الوطن العربي،  ذياب موسى (2)
 . 232ص  م،1020ه/2222، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم األمنية

ط(، إصدارات مجلس النشر العلمي، جرائم اإلرهاب الدولي )دراسة مقارنة(، إ)د. محمد متولي، التخطيط االستراتيجي في مكافحة (3)
 .12، ص 1002جامعة الكويت، 
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عت في تعريفها للجريمة اإلره«الدولية رت الفقرة الثالثة من المادة األولى منه، كما توس  ا، أنه: ابية، فقد قر 
يقصد بالجريمة اإلرهابية ارتكاب جريمة أو الشروع أو االشتراك فيها لغرض إرهابي تقـع في أي من »

الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها ومصالحها أو ضد المرافق األجنبية والرعايا األجانب 
 (.1«)قليمها يعاقب عليها القانون الداخليالمقيمين في إ

ر  يهمنا في هذا الشأن أن نشير إلى ما جاء في مقدمة قرار منظمة التعاون اإلسالمي، والذي صد 
، من ضرورة التفرقة 2337عن مؤتمر القمة اإلسالمي الخامس الذي عقد في دولة الكويت في جانفي 

عمال المقاومة الوطنية المشروعة للشعوب المحتلة ضد بين أعمال اإلرهاب اإلجرامية غير العادلة وأ 
االحتالل األجنبي وهي مقاومة يقرها القانون السماوي والقيم اإلنسانية واالتفاقيات الدولية وبصفة عامة 

(، وأكدت دعمها لالنتفاضة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، 2تقرها الشرعية الدولية)
دانة اإلرهاب اإلسرائيلي الذي يمثل إرهابا رسميا منظمًا يهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية  وا 

 (.3وطرد الفلسطينيين من أراضيهم)
في األخير نشير إلى أنه، باستقراء التعريفات التي جاء بها كل من الفقه واالتفاقيات والقرارات الدولية، 

ة، جاهات متنو عة؛ مم ا نتج عنه مجموعة من التعريفات المتبايننجد أن  اإلرهاب الدولي، قد تم  تناوله في ات
وهذا ما يجعلنا نخلص إلى أن  السبب الرئيسي في عدم االتفاق على تعريف مو حد لإلرهاب الدولي يرجع 
إلى أن  دوافع المصلحة الخاصة بكل دولة أو تجمع هي العائق األساسي أمام التوصل إلى تعريف محدد 

فليس من الغريب أن  تسمى مجموعات أو منظمات أو دول تسمية المجموعة أو  ،رهابومتفق عليه لإل
الدولة اإلرهابية بينما تستثنى أخرى، ما دام وراء تلك التسميات اعتبارات سياسية ذات عالقة بمصالح 

 الدول.
تح فوعليه انطالقًا من قناعتنا بحتمية إيجاد تعريف محدد وواضح لإلرهاب الدولي؛ مم ا ال ي

قصد فإن ه يبدو لي أنه ي ،المجال أمام محاولة خلطه بصور العنف األخرى وخاصة المشروعة منها، وعليه

                                                           

  .71محمد سعادي، اإلرهاب الدولي بين الغموض والتأويل، المرجع السابق، ص ( 1)
محمد صافي يوسف، مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير العسكري ة لمكافحة اإلرهاب الدولي، )د.ط(، دار النهضة العربية،  (2)

 .27-22، ص 1002مصر، -القاهرة
 .17ص ، 1002ربيع وصيف، (22( و)22العددان ) ، مجلة الفكر السياسي،«مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومة»علي عقلة عرسان، ( 3)
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استخدام للعنف أو التهديد به في إطار غير مشروع بواسطة أفراد أو جماعات أو  كل»باإلرهاب الدولي: 
التأثير على سلطة أو دول ضد أشخاص أو هيـئات أو مؤسسات أو ممتـــلكات عامة أو خاصة، بهدف 

أشخاص معــينين من خالل نشر حالة من الرعب والفزع أو ما شابه ذلك من أجل تحقيق أهداف معينة 
 «.ليس لها أساس من المشروعية

 الثاني الفرع
 تعريف المقاومة المسلحة والمقومات التي تدعم مشروعيتها

تال تها تباشر قوات التحرير القتعتبر المقاومة المسل حة أحد أساليب تقرير المصير، بواسط
بالوسائل العسكرية المتاحة ضد المستعمر الذي ينكر على الشعوب الحق في الحصول على استقاللها 
ر من الهيمنة االستعمارية، لكن هذا الخالف سرعان ما سيزول عند الرجوع إلى قواعد القانون  والتحر 

نما ميزت ما بين العنف المشروع والعنف أن قواعده لم تحرم جميع أنواع الالدولي، إذ نجد  عنف المسلح، وا 
(، من هنا ترسخت المقاومة المسلحة كأسلوب مشروع في القانون الدولي، وعليه سنتطرق 1غير المشروع)

لتعريف المقاومة المسلحة، ثم نقف على األسانيد التي تدعم مشروعية المقاومة المسلحة واألعمال 
 المشابهة لها.

 :ل المقاومة المسلحة: مدلوأوالا 
عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير " تعريف المقاومة المسلحة بأنها: يمكن

أفــــراد القو ات المســــل حة الن ظامية دفاعــا عن المصالح الوطني ة أو القومية ضد  قوى أجنبية، سواء كانت 
خاصة بناءا على مبادراتها ال نية أو واقعية أوتعمل في إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانو 

 سواء باشرت هذا الن شاط فوق اإلقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا اإلقليم".
ويعرف هيثم حسن موسى المقاومة المسلحة لالحتالل، بأنها:" تلك العمليات ذات الطابع 

وطنية  حة النظامية أو بواسطة عناصرالعسكري، والتي تستخدم فيها القوة المسلحة من قبل القوات المسل
من غير أفراد القوات النظامية، وتنفذ ضد سلطات القائمة باالحتالل أو قواتها ومراكزها فوق األراضي 
المحتلة، أو ضد األهداف العسكرية وما في حكمها فوق إقليم الدولة المحتلة ذاتها أو خارجها، يدفعهم 

                                                           

أدم كيرل، "استخدام الالعنف ضد الظلم والعدوان"، ورد ضمن كتاب المقاومة المدنية في النضال السياسي، تحرير سعد الدين  -(1)
 .12، ص 2333عربي، سلسلة الحوارات الدولية، عمان، ليم، منتدى الفكر اإبراه
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البالد ومقاومة االحتالل في سبيل تحرير األراضي المغتصبة  إلى ذلك الدافع الوطني في الدفاع عن
وطرد المحتلين منها، سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة 
قانونية أو واقعية، أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة، وسواء باشرت هذا النشاط فوق اإلقليم 

 (.1من قواعد خارج هذا اإلقليم")الوطني المحتل ذاته أو 
وتعرف وثيقة مفهوم اإلرهاب والمقاومة الصادرة عن مركز دراسات الشرق األوسط في األردن 

"استخدام مشروع لكل الوسائل بما فيها القوة المسلحة لدرء العدوان  المقاومة المسلحة، بأنها: 1002يوليو 
زالة االحتالل واالستعمار وتحقيق االستقالل، اسية ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة بوصفها أهدافا سي وا 

 (.2مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي وتؤيده الشريعة اإلسالمية")
يطلق تعريف المقاومة المسلحة على العمليات ذات الطابع العسكري، والتي تستخدم فيها  ،بهذا

ل أو قواتها فوق األراضي المحتلة أو ضد األهداف القوة المسلحة، وتنفذ ضد السلطات القائمة باالحتال
العسكرية وما في حكمها فوق إقليم الدولة المحتلة أو خارجها، يدفعهم إلى ذلك السعي للدفاع عن الوطن 
في سبيل تحرير األراضي وطرد المحتلين منها، وسواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع 

ت هذا سواء باشر تعمل بناء على مبادرتها الخاصة  ة أو واقعية أو كانتإلشراف وتوجيه سلطة قانوني
 النشاط فوق اإلقليم الوطني المحتل ذاته أو من قواعد خارج هذا اإلقليم.

 ثانياا: مقومات المقاومة المسلحة
تفقد  اهلكي تمارس المقاومة المسلحة في إطار شرعي، البد أن  ترتكز على مقومات أساسية بدون

(؛ لهذا يرى معظم الفقهاء أن  النشاط الشعبي، والدافع الوطني وعنصر 3مشروعيتها )عناصر ومة المقا
القوى التي تجري ضدها عمليات المقاومة هي المرتكزات التي تميز المقاومة المسلحة عن أنواع العنف 

 (، وعليه سوف نعرض لها على النحو التالي:4األخرى والسيما اإلرهاب )
                                                           

، جامعة أطروحة دكتوراه في القانون العام ،، التفرقة بين اإلرهاب الدولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدوليةهيثم موسى حسن -(1)
 .122ص  ،2333عين شمس، الجمهورية العربية المصرية، 

(2) -Concepts of Terrorism & Resistance an Arabic-Islamic Understanding Amman–Jordan, May 
2003, p7. 

 .721ص ، 1002، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في القانون الدولي العام، أحمد أبو الوفا (3)
 .22، ص 1001(، جويلية 12ي، العدد )، مجلة المستقبل العرب »تحديات اإلرهاب الدولي»إدريس لكريني،  (4)
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أكد الفقه الدولي القديم ومن بعده الفقه الحديث على حق السكان المدنيين في مقاومة  شعبي:. النشاط ال1
(، مع مراعاة بعض الضوابط التي تكفل تمتع المقاومة بالشرعية، وبهذا ال يمكن الحديث عن 1المحتل)

ضد قوات (، إال  إذا قام مجموعة من أفراد الشعب بقيادة مقاومة عسكري ة 2مقاومة شعبية مسلحة)
زاء ذلك؛ فقد ازدادت المشاركة الشعبية في عمليات المقاومة وحركات التحرير الوطنية التي  االحتالل، وا 

(، بشكل ملموس حت ى أصبحت مقاومة االحتالل من األمور 3ترمي إلى الدفاع عن الوطن ووجوده وأمنه)
يشترط أن  يقوم الشعب عن بكرة أبيه  (، مع ذلك تجب اإلشارة، أنه ال4المَسلَّم بها في القانون الدولي)

نما يلزم أن  يتعاطف الشعب في  باالشتراك في المقاومة المسلحة حت ى يتحقق لها الطابع الشعبي؛ وا 
ة من أجل تحقيق  مجموعه مع تلك العناصر التي تقوم بأعمال المقاومة؛ وأن  يقدم لهم العون والمساعد 

 (.5طن)أهدافهم النبيلة الرامية إلى تحرير الو 
و من أهم العناصر التي تتميز بها . استخدام القوة المسلحة: 2 ًيعتبر استخدام القوة المسلحة ضد العد 

(، إْذ البد أن  تت بع حركات المقاومة األسلوب المسلح، باستخدام الوسائل العسكري ة 6المقاومة المسلحة)
و  رته قواعدأساليتتقيد في ذلك بوسائل و  ن  على أفي قتالها ضد العد  لقانون الدولي ا ب الحرب وفقًا لم ا قر 

( في Guérilla Tactics، وغالبًا ما يستخدم أفراد المقاومة المسلحة أسلوب حرب العصابات )اإلنساني
و نتيجة المزايا التي يتمتع بها هذا األسلوب، والتي تتناسب مع حالة النزاعات المسلحة  قتالهم ضد العد 

أن  ذلك ال يعني أن  المقاومة المسلحة ترتبط بذلك األسلوب في جميع األحوال، غير المتكافئة؛ على 
و في معارك واسعة النطاق على غرار المعارك التي تجر ى بين  فكثيرا ما تشتبك قوات المقاومة مع العد 
 ىالجيوش وتعد حرب التحرير اليوغوسالفية في طورها األخير وحرب التحرير الجزائرية أبرز مثال عل

 ذلك.

                                                           

 .207، ص 1002، دار السالم، بيروت، 2خالد الوجعاني، حق المقاومة في القرارات الدولية، ط  (1)
مدى مشروعية أخذ الرهائن من قبل حركات المقاومة الشعبية المسلحة )دراسة تطبيقية على الوضع في »أحمد فوزي عبد المنعم،  (2)

 . 222، ص 1007المصرية للقانون الدولي، المجلد الثالث والستون، مصر،  ، المجلة» العراق
جامعة بسكرة،  (،2العدد ) ،مجلة المفكر،  »الجهود الدولية في تكييف المقاومة في القانون الدولي»محمد الصالح روان،  (3) 

 .223، ص 1020ديسمبر
 (4) Gérard chaliand, Terrorisme et Guérillas, Edition Flammarion, paris, 1985, p 64.  

)أفاق  ، دراسة منشورة ضمن كتاب القانون الدولي اإلنساني »القانون الدولي اإلنساني وشرعية مقاومة االحتالل»محمد مجذوب،  (5)
 .222ص  ،1002، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2وتحديات(، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، الجزء األول، ط 

 .221، ص 1003، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2سهيل حسين الفتالوي، اإلرهاب الدولي وشرعية المقاومة، ط  (6)
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تنشأ المقاومة المسلحة كرد فعل طبيعي من جانب الشعب نتيجة  . استهداف قوى االحتالل األجنبي:3
تعرض الوطن لالعتداء واالحتالل، فيهب أفراد الشعب للدفاع عن أرض الوطن للحصول على االستقالل؛ 

و سواء باألراضومن ثم ، حت ى تبقى المقاومة مشروعة، ينبغي أن  تستهدف اآللة العسكري ة ل ي المحتلة لعد 
و ذاته، وبالتالي فإن  األهداف العسكري ة أهداف مشروعة ألفراد المقاومة المسلحة، ويمكنهم  أو أراضي العد 
مهاجمتها بمختلف األساليب والوسائل، بغض النظر عن طبيعتها بحكم االختالل في توازن القوى ال ذي 

(، ومن هذه 1أساليب القتال المعتادة)ممارسة أساليب تختلف عن يحتم على أفراد المقاومة اللجوء إلى 
تباع أسلوب حرب العصابات )  (.2الوسائل القيام بأعمال التخريب وا 

يتمثل في الشعور الوطني ال ذي يعم أفراد الشعب ويدفعهم لحمل السالح دفاعًا عن  . الدافع الوطني:4
 (.3) االحتاللرض من أرضهم ضد العدوان الخارجي أو من أجل تخليص األ

 ثانيالمطلب ال
 العالقة بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة

إذا كان مفهومي المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي، مرتبطان ارتباطا وثيقا، من حيث تشابههما 
جوء إلى بعض الوسائل واآلليات التي تتشابه في األثر المترتب عنها، ففي الوقت الذي للامن حيث 

خراجه من األراضي  تستخدم فيه المقاومة الوسائل العنفية والعسكرية واألمنية من أجل ضرب المحتل وا 
المحتلة وتحريرها، نجد أن اإلرهاب يستخدم وسائل مشابهة بهدف التأثير على السلطة، إال أنهما يفترقان 

يديول المقاومة  وجي، فثقافة ومفهوممن حيث المفاهيم والمبادئ، بما يحمل كال المفهومين من عمق فكري وا 
لمقابل تبرز ، في اعلى الحق والعدل وحقوق اإلنسان وحرياته في حقه في تقرير مصيره ةالمسلحة، قائم
، والتي تظهر الجانب العنفي البشع لعالقة البشر فيما بينهم، وذلك من أجل الحصول على ثقافة اإلرهاب

ثير السياسي على مصادر ومواقع النفوذ والقرار في مكاسب غير مشروعة وغير مقبولة، أو بهدف التأ
 العالم.

                                                           

، إصدار جامعة القار يونس، بنغازي، 2مصطفى مصباح دبارة، اإلرهاب )مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي(، ط  (1)
 .122، ص 2330

 .222ص ، المرجع السابق، مجذوب، "القانون الدولي اإلنساني وشرعية مقاومة االحتالل"محمد  (2)
 .222ص المرجع السابق، محمد مجذوب،  (3)
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يحصل من خالل التشابه في الوسائل والتقنيات المستخدمة في كال العملين،  فااللتباسومن هنا 
كما أن األهداف والقضايا العادلة التي تظهر للعيان في المقاومة المسلحة والتي تنأى عن اإلرهاب، تؤكد 

 اللتباسارة فاصلة ما بين هذين المفهومين تساعد على فهم الظاهرتين بعيدا عن أنه يوجد مسافة كبي
فإن لغة المصالح التي تتفق أحيانا وتتعارض أحيانا بين الدول واألنظمة في العالم، ، لهذا ،(1)والتشابك

وصا صهي التي تفرض حالة من الخلط المفاهيمي والعملي بين ما يعد إرهابا وما يعد مقاومة مسلحة، خ
تلك الدول االستعمارية التي عمدت إلى تغذية مصالحها الخاصة من خالل تعمد الخلط بين اإلرهاب 
والمقاومة المسلحة، وسحق كل األصوات التي تناهض تحقيق تلك المصالح، فكان كل من ناضل وقاتل 

الحكام والعمالء وكل ذلك بمساعدة  ،(2)وكافح االحتالل، خاصة في الدول العربية واإلسالمية إرهابي
فراد المقاومة حول أ أباطيلهمفي نشر  الخونة الذين استغلوا كل وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية

 .(3)المسلحة
مما تقدم، نجد أن هناك عالقة شكلية بين المفهومين، ولكن هل تتشابه أعمال المقاومة  انطالقا

يبعث على الخلط بينهما أم أن الخلط بين العنف اإلرهابي المسلحة مع العمل اإلرهابي إلى الحد الذي 
 وبين عنف المقاومة المسلحة هو خلط مقصود ليس له أساس؟

رأينا أن هناك عالقة وارتباط شكلي ما بين مفهوم المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي، وهو نوع 
ا، ألن كال من المقاومة المسلحة التي تمارس بها أنشطة كل منهم من التشابه في بعض الوسائل واآلليات

واإلرهاب الدولي يستخدمان القوة والعنف، وللوهلة األولى يتبين أن األعمال العنفية للمقاومة المسلحة 
يمكن أن تكون إرهابا، إذا لم يتم التدقيق والفصل بينهما، فحالة التشابه بين المفهومين يمكن أن تسقط 

سابق تصور وتصميم أحيانا، وعن تخطيط وجهد موجهين من قبل  المراقبين في فخ الخلط بينهما بدون 

                                                           

، ص 2330ليبيا، -، طرابلس2نبيل عبد الحليم متولي، "أخطار األيديولوجية الصهيونية واأليديولوجية األخرى"، كلية الدعوة، ط -(1)
223. 

مقاومة االحتالل، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في العالقات الدولية والدبلوماسية، الجامعة  ،حسين بيضون علي عبد ال-(2)
  .22، ص 1002لبنان،  –اإلسالمية في لبنان، بيروت 

(3)-Marc Sageman, Le vrais Vissage des terroristes (psychologie et sociologie des acteurs du djihad), 

traduit de l’américain par Maurice berrac, édition Denoël impacts, paris, 2005, p 61.  
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اللذين يرفضون حاالت المقاومة المسلحة المواجهة للمشاريع االستعمارية واالحتالل أحيانا أخرى، بحيث 
 .(1)اإلرهاب وصفتصبح عملية الخلط هدفا أساسيا من أجل إسقاط أهداف المقاومة تحت 

ج المقاومة المسلحة وبين العنف الناتحركات عنف الذي تمارسه ولكي نبرز وبدقة الحدود بين ال
يل طبيعة ، ثم نعرض لتحلاإلرهابيعن أعمال اإلرهاب الدولي، فإننا سوف نتعرض لتحليل طبيعة العنف 

 لي:العنف المصاحب للمقاومة المسلحة، وذلك على النحو التا
قائم بين عنف اإلرهاب الدولي، وعنف مما سبق يتضح أساس اللبس ال :اإلرهابيالعنف  طبيعة-أوال

المقاومة المسلحة باعتبار أن األول يجري خارج القانون، بينما يظل عنف المقاومة المسلحة عنفًا يتم في 
إطار الشرعية القانونية، بناًء على هذا، نستطيع أن نبرز خمسة عناصر تميز العنف المصاحب لإلرهاب 

 ي ذلك عنف حركات المقاومة المسلحة، نوردها فيما يلي:عن غيره من الظواهر العنيفة، بما ف
حيث تعد وسائله وتنظم بصورة منهجية تهدف لتحقيق ما كان منتظرًا  عنف منظم: يإلرهابا العنف-1

 من جرائها أو متوقعًا منها من نتائج.
جزءًا  عتبريفالترهيب والتخويف  عناصر الترهيب والتخويف والفزع:على يحتوي اإلرهابي  العنف-2

أساسيًا من ظاهرة اإلرهاب، بدونه يصبح مجرد عملية قتل عادية، ألنه بواسطة الترهيب يفرض على 
 .وراء عمله ها اإلرهابي منتحقيق األهداف التي يصبو إلى تحقيقويدفعه ل العدو حالة من عدم االستقرار،

حد ذاته، ألنه يحمل رسالة  أي ذو مغزى وداللة أوسع من العمل في ذو طابع رمزي:اإلرهابي  العنف-3
 إلى كافة الضحايا المحتملين، بحيث يوقع الرعب في قلوبهم، ويثير التساؤل عن ماهية الضحية التالية.

ستراتيجيةاإلرهابي عنف يرتكب بناءا على  العنف-4 لى إمكانية باإلضافة إ :وتخطيط مسبق تكتيك وا 
وعسكري شامل، فإنه يحتوي على عناصر  استعمال اإلرهاب كإجراء تكتيكي من ضمن مخطط سياسي

إستراتيجية في النضال السياسي، وهنا يتبع سبياًل هجوميًا يجبر العدو على تحمل العواقب، ودفاعي 
 .(2حققها )يمكنه من المحافظة على النتائج الحسية المتعددة األبعاد التي 

 

                                                           

السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المقاومة العربية واإلسالمية في القانون الدولي المعاصر، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط -(1)
 .7ص ، 1022، القاهرة، 2
  .22، المرجع السابق، صومة االحتاللمقا ،علي عبد الحسين بيضون -(2)
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 ثانيا: طبيعة العنف المصاحب للمقاومة المسلحة
سمات عنف حركات المقاومة المسلحة مع بعض سمات اإلرهاب، إال أن عنف  بالرغم من تقاطع

حركات المقاومة المسلحة يبقى عماًل داخل الشرعية الدولية، وال يمكن نعته في إطار السياسة والقانون 
باإلرهاب، لكن ينبغي أن يمارس ضمن بعض الضوابط والشروط الشرعية، وتكمن قدرة حركات المقاومة 

لوسائل اإلرهابية اعلى تمييز أعمالها عن اإلرهاب، بالقدرة على االقتباس والتطوير التي تتميز بها المسلحة 
ومع ذلك يظل للعنف ، (1)وتكييفها إلى الدرجة التي تصبح معها عمالً مشروعاً وفقاً لقواعد القانون الدولي

 ب، والتي من أبرزها:المصاحب للكفاح المسلح من أجل التحرير مزاياه التي تفرقه عن اإلرها
أنه عنف جماهيري تمارسه جماعات أو أفراد من شعب يؤمن باألهداف التي يستخدم العنف كوسيلة  -

 لتحقيقها.
فه ، وبهذا ال يمكن وصأنه عنف موجه ضد قوى مستعمرة، أو عنصرية التي تستغله أو كليهما معاً  -

 ات االحتالل.بأنه عدوان على أحد، فهو دفاع عن النفس ضد اعتداء سلط
يهدف إلى ممارسة الشعب لحقه في تقرير المصير واالستقالل وهي أهداف مشروعة يصبو من خاللها  -

 وهو مدعوم بالشرعية القانونية الدولية، ويخدم السالم واألمن الدوليين. للحصول على حريته واستقالله
ما في ذلك العنف، لكن من المهم أن حركات التحرر يمكن لها أن تستخدم كافة الوسائل المشروعة ب -

 .(2الدولية )تحديدها، ومعرفة حدود استخدامها وفق الشروط العامة المقررة في إطار الشرعية 
فإنه عمل عنيف داخل إطار الشرعية، وليس خارجها، كما هو الحال بالنسبة لإلرهاب،  ،وبالتالي

المسلحة أن تعتمد على الكثير من أشكال ومن منطلق إطار هذه الشرعية، فإنه يمكن لحركات المقاومة 
النضال والتكتيكات واألساليب منها ما هو سلمي وما هو عنيف، ومن بين هذه التكتيكات تكتيك حرب 

ى القوة والعنف وبهذا فإن اللجوء إل؛ العصابات الذي يقترب كثيراً من اإلرهاب، لكنه ليس إرهاباً في النهاية
قاومة المسلحة يحظى بقبول المجتمع الدولي وال يعتبر إرهابا، ألن المشروع من قبل قوى حركات الم
                                                           

منشور على  ،3-7ص  ،-الحالة الوطنية الفلسطينية -وعدم شرعية إرهاب الدولة اإلسرائيلية خليل حسونة، بين أحقية عنف المقاومة-(1)
  http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/17/page6.html الموقع االلكتروني التالي:

ن المؤلفين، "الماركسية وحرب العصابات"، ترجمة إبراهيم العابد وماهر الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مجموعة م-(2)
 .237، ص 2332، 2ط 
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الشعوب التي تمارس حقها في المقاومة تستند لحقها في الدفاع عن النفس وفي ممارسة حق تقرير 
المصير، وما يحدث اليوم من خلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة هو مجرد خلط عمدي مقصود يتم 

 .(1)ية لتحقيق المصالح واألهداف الكبرى لبعض الدول المسيطرةومزاج انسيابيةبطريقة 
أما فيما يتعلق بتجربة كفاح الشعب الفلسطيني، فلم تعرف المقاومة الفلسطينية العنف المسلح 
فقط، حتى يمكن نعت كل أعمالها باإلرهاب ووصف القائمين بأعمال المقاومة باإلرهابيين، بل عرفت 

مة منها ما يندرج في نطاق المقاومة المسلحة، ومنها ما يندرج في نطاق المقاومة أشكااًل عديدة من المقاو 
خير نموذج يتماشى والخصوصية الفلسطينية التي تم  2337ولنا بانتفاضة عام  ،(2) المدنية السلمية

من خاللها إبداع وتطوير الكثير من أساليب المقاومة المدنية، هذا فضاًل عن مختلف أشكال النضال 
 لسياسي الذي عرفته وتعيشه التجربة الفلسطينية لحد اآلن.ا

 الثالث طلبمال
 بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة أسباب الخلط

القانونية منها سواء بين ظاهرتي اإلرهاب والمقاومة المسلحة أسباب أدت إلى الخلط هناك 
مة بهدف يف عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاو السياسية المتعلقة بتوظ وأوالمتعلقة بقواعد القانون الدولي 

 تجاوز وانتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي، والتي سنعرض لها تباعا على النحو التالي:
 األولالفرع 

 للخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة األسباب السياسية
الجة سياسة على القانون عند مععند تغليب العملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة تبرز 

الظواهر المتشابهة، فيصار إلى الخلط بينها من خالل تحييد أحكام القانون والتي تعد الميزان الوحيد 
يا وأيضا تختلف في الحكم على القضا ،الدول تختلف اتجاهاتهاللتمييز بينها، وخاصة إذا علمنا أن 

 هذه االختالفات في وجهاتع الشرعي، واستخدام القوة، العالمية، كالمقاومة المسلحة، الدفا السياسية
النظر أدت إلى الخلط بين مفهومي اإلرهاب والمقاومة المسلحة ومتى يكون عمل ما إرهابيا أو الفاعل 

ترك  الظواهر تسيسإرهابي ومتى يكون العمل مقاومة مشروعة والقائم عليها مقاوم أو مناضل، ذلك أن 
                                                           

 .32، ص 1002، 2ط نموذجًا"، المركز القومي للدراسات والتوثيق،  22خليل حسونة، "الثورة الشعبية الفلسطينية، ثورة -(1)
  .22، المرجع السابق، صمقاومة االحتالل ،بيضون  علي عبد الحسين-(2)
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دخالها في نطاق أعمال المقاومة المسلحةا الستثناءالباب مفتوحا   ،لجرائم اإلرهابية من نطاق اإلرهاب وا 
وقد نتج ذلك بسبب تحييد قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية في عملية تكييف األعمال، فيما إذا 

 .(1)كانت أعمال مقاومة أم أعمال إرهابية
م المواطنة، كما أدى إلى فشل تكوين أنتجت هذه المعطيات جماعات لم تترسخ في أذهانها قي

جماعات وطنية متماسكة، وكذا ضعف النظام السياسي لبعض الدول وفتح المجال لالستغالل الخارجي 
الذي أصبح يقرر لحكومات هذه الدول، حتى أنه أصبح مصدر تشريع هذه الدول، مقابل دعم مادي 

جماعات  قخلنبي ساعد في حقيقة األمر على وهذا الضعف والتدخل األج ،ومعنوي لالستمرار في وجودها
د جنود ال تفرق بين الفعل الموجه ضو  غير واعية ال تعرف التمييز بين المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي

ذا ما كان موجه إلى المدنيين لتحقيق  ،االحتالل والذي بال شك يعتبر فعل مقاومة مسلحة مشروعة، وا 
عمل إرهابي، أما إذا كان موجه لحكومة الشخص الفاعل لتحقيق مكاسب سياسية من طرف ثالث فهو 

كما أنه هناك من يستعمل هذا الخلط كوسيلة  (،2)مكاسب سياسية داخلية باالعتداء فهو عنف سياسي
صحاب هذه حتى ينظر أل ،وغيرها من القضايا العالقةالقضية الفلسطينية إلبعاد الرأي العام العالمي عن 

لى الدول التي تمارس اإلرهاب واالحتاللالقضايا على أنهم   .بأنها تدافع عن نفسها ،إرهابيين، وا 
نجد أن الدول الكبرى تؤي د فكرة المشروعية عندما تكون رازحة تحت االحتالل،  ،زيادة على ذلك

ل االحتال، ونجد في مقدمة هذه الدول الواليات المتحدة األمريكية و (3)وترفضها عندما تصبح دولة احتالل
، إذ ال تعترف هاتين الدولتين بشرعية المقاومة والكفاح المسلح في بعض الحاالت؛ كما هو اإلسرائيلي

الشأن بالنسبة للمقاومة الفلسطينية ضد  االحتالل اإلسرائيلي، بينما هي تعترف بمشروعية المقاومة ضد  
السوفياتي  الحتالللة األفغانية بمشروعية المقاوم كاعترافهاالدول أو الحكومات التي تعتبرها عدو ة لها 

 .(4) 2333و 2373ألفغانستان فيما بين 
                                                           

 .22-20وعدم شرعية إرهاب الدولة اإلسرائيلية، المرجع السابق، ص  خليل حسونة، بين أحقية عنف المقاومة-(1)
 .27صعدنان هاشم سلطان، صناعة اإلرهاب وسيلة لغاية أم ورقة سياسية وأداة للعقوبات، المكتب المصري الحديث، مصر، -(2)
العنف الدولي وحق الشعوب في المقاومة بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير  صباح درامنة،-(3)

 .21ص  ،1020في الشريعة والقانون، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة، 
ن الملتقى الوطني حول "استعمال القوة في العالقات الدولية بية موازية للشرعية الدولية." أمال يوسفي، "نحو تأصيل شرعية جديد-(4)

 .  23ص  ،1022ماي  10-23"، تيزي وزو-قوة القانون وهيمنة القوة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري 
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ر "بن الدن"، أن ه مجاهد عندما كان  ،طرحال اانطالقا من هذ يمكن التساؤل إذن، لماذا كان يصو 
 يرهابباإلوتنعته الواليات المتحدة اآلن  ،(1أفغانستان )يناضل ضد  الحكومة الموالية للتواجد السوفياتي في 

عندما يقاتل الحكومة الداعمة للتواجد األمريكي في أفغانستان، في المقابل ال تعد أعمال المستوطنين 
 .(2لفلسطينيين )ااإلسرائيليين في فلسطين إرهابا، بالرغم من استعمالهم للعنف غير المبرر ضد  المدنيين 

 الثاني الفرع
 مة المسلحةللخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاو  األسباب القانونية

باإلضافة إلى األسباب السياسية، تبرز عدة أسباب قانونية، أدت إلى الخلط بين اإلرهاب الدولي 
 والمقاومة المسلحة، والتي يمكن بيانها كاألتي:

 :تعريف اإلرهاب الدوليلمحاولة أية  عرقلة-1
لي اإلرهاب الدو إلى الخلط بين  عدم وجود مفهوم واضح ومحدد ومتفق عليه لإلرهاب الدوليأدى 

جماعها على مفهوم واحد لإلرهاب الدولي ،(3)والمقاومة المشروعة  ،(4)نظرا لصعوبة توحيد اآلراء وا 
وعلى الرغم من أنه، طرحت الكثير من الدعوات التي تطالب بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة، 

شابهة من نطاق اإلرهاب لظواهر الموالعمل على إخراج كل ابهدف وضع تعريف محدد لظاهرة اإلرهاب 
سيطرة مإال أن هذه المحاوالت أخفقت قبل والدتها من قبل الدول ال ،(5)وعلى رأسها المقاومة المسلحة

سوى أنها تتعارض مع مصالحها الخاصة والسعي نحو توظيف  يءال لش ،(6)على المجتمع الدولي

                                                           

 .32، ص 1002، 1ل األحمر القطري، ط موسى القدسي الدويك، حركة حماس بين المقاومة واإلرهاب، الهال-(1)
 .33، ص 1002، لبنان، 2فرج أحمد شقير، المقاومة اإلسالمية ومشروع استنهاض األمة، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط -(2)
ولي على حق تقرير المصير-(3) ن العام، كلية لقانو أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة في ا ،بلفراق فريدة، مدى تأثير اإلرهاب الد 

 .231ص ، 1002/1007الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، 
ود، مجلة جامعة الملك سع ،اإلرهاب الدولي من المنظور الشرعي القانوني وتمييزه عن المقاومة المشروعة""ماجد ياسين الحموي، -(4)

 .122 -121ص م، 1002هـ/2212دية، (، الرياض المملكة العربية السعو 1، العلوم اإلدارية )22المجلد 
(5)-Jean François Daguzan, terrorisme Abrégé d’une violence qui dure, CNRS édition, Paris, 2006, 

Italie- Hongrie, 2001, p 74. 

، المجلد األمنية والتدريب محمد األمين البشري،" التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب: األطر واآلليات"، المجلة العربية للدراسات-(6)
 .272ص ، 1002 الرياض، ، جامعة نايف العربية للعلوم العربية،23، العدد 23
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ياسية الغير مشروعة، األمر الذي وقف حائال دون ظاهرة اإلرهاب توظيفا سياسيا بغية خدمة أهدافها الس
 والدة أي محاولة لتعريف ظاهرة اإلرهاب.

كما أنه من بين أسباب اختالف الدول حول تعريف اإلرهاب، إدراج أعمال المقاومة المشروعة 
في التعريف من عدمه، ففي حين نادت بعض الدول خاصة الغربية منها بضرورة عدم استثناء أعمال 

اح المسلح من أجل تقرير المصير من أي تعريف لإلرهاب، دعت دول أخرى الستبعاد أعمال الكفاح الكف
 .(1لإلرهاب )المسلح من أجل تقرير المصير من أي تعريف 

رباكا، الطرح الذي ترفضه غالبية الدول  (، وهو2)1002سبتمبر  22أحداث  زاد الوضع تعقيدا وا 
ر يجب التمييز بين أعمال المقاومة المسلحة التي تقوم بها حركات التحريالعربية واإلسالمية، التي يرى أنه 

، ومنها أعمال المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي والتي يجب (3المعتدي )الوطنية التي تستهدف 
 واستثنائها من أي تعريف لإلرهاب، وبين اإلرهاب الدولي الذي هدفه المساس باألمن والسلم الدوليين، وه

 في مواجهة الفلسطينيين. قوات االحتالل اإلسرائيليما تقوم به 
كما أن عدم االتفاق على معيار موحد لتعريف اإلرهاب الدولي، أدى إلى التعدد في التعريفات 

(، فهناك إذا عالقة بين التعدد في التعريفات والتعدد في المعايير 4واالختالف حول معنى اإلرهاب الدولي)
(، وهكذا أصبحت الظاهرة اإلرهابية الدولية ضحية للتعدد المعياري 5جبها تبني هذه التعريف)التي يتم بمو 

                                                           

(1)-Jean François Daguzan, op-cit, p 74. 

ت امحمود عبد العزيز محمد، اإلرهاب النفق المظلم في تاريخ البشرية وعالقته باألديان السماوية، دار الكتب القانونية، دار شت-(2)
  .13، ص 1022اإلمارات،  -للنشر والبرمجيات، مصر

Voir aussi : Jean Christopher Martin, Les Règles international relatives à la lute contre le terrorisme, 

préface Ahmed mahiou, bruylant Bruxelles, Belgique, 2006, p 70. 
(3)-Alex Macleod, « Insécurités et sécurité après les événements du 11 septembre: France et grande 

bretagne», Terrorisme et sécurité internationale, dirigée par Josiane Tercinet collection études straté-

giques international, sous la direction de Stanislav J. Kirschbaum assosiation franco- canadianne 

d’Etudes Stratégiques, bruylant Bruxelles, Belgique, 2004, p 215. 

قراطي، ، منشورات األفق الديمالقضية الفلسطينية ومالمح المرحلة الراهنة ،سعيد عبد السالم ،عبد اإلله المهمة ،أبو أحمد فؤاد -(4)
 .03، ص 1002الرباط، 

(5)-_llan Vinthagen and Mona Lilja, research thread “Resisting Neoliberalism” and the Panel on Re-

sistance Studies, The State of Resistance Studies Draft presented at European Sociologist Association 

Conference, Glasgow, Scotland, 3-6 Sept 2007, p 03.   
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من جهة وضحية لسياسة الكيل بمكيالين من جهة ثانية، وهذا يؤدي إلى تحقيق غاية مزدوجة، فهو من 
هة ججهة يضمن بقاء تصرفات بعض الدول خارج نطاق اإلدانة والعقاب عندما تكون دول قوية، ومن 

نما  تكريس تعريفها هي والمتصف باالنتقائية وعدم  ثانية يساهم في عدم وجود تعريف موحد لإلرهاب، وا 
 (.1الثبات والوضوح)

استنادا على ما تقدم، فإن عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة، تبدأ بالوقوف موقف 
، ذلك أن إجهاض محاوالت تعريف (2) اإلرهابمعارض إلجهاض أي محاولة تدعو إلى تعريف ظاهرة 

اإلرهاب أو االتفاق على تعريف محدد له يفسح مجال حركي عريض وفضفاض للدول التي تملك مقاليد 
السيطرة على المجتمع الدولي، للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة، لذلك يصنف العمل الواحد 

راد دول معينة، في حين أن نفس العمل يصنف على أنه من قبيل أعمال المقاومة؛ إذا ما صدر عن أف
 على أنه جريمة إرهابية؛ إذا ما صدر عن أفراد أو دول أخرى.

خدام عملية استهناك موقفان من  :األسباب البحث في دون العمليات المسلحة نتائج  على التركيز-2
ذل بعض لدوافع، إذ تبلقوة المسلحة، فالموقف األول: يعتبر الموقف الرافض لإلرهاب بغض النظر عن اا

الدول قصارى جهدها إلسقاط أي صفة شرعية عن عمليات المقاومة المسلحة، فتضع في سلة واحدة كل 
التي تمارسها جماعات ال تمثل إال نفسها والعمليات ، سواء منها العمليات اإلرهابية العمليات اإلرهابية

ات دوليا، والعمليات التي ُتمارس من قبل حركالتي تمارسها دول متطرفة في مواقفها السياسية ومنبوذة 
تحرر معترف بها دوليا وتمارس كفاحها المسلح كحق من الحقوق التي منحها المنتظم الدولي وتطبيقا 

أما الموقف الثاني: فينادي بالبحث عن الدوافع قبل اإلدانة )شرعية الغاية تشرعن ؛ (3)لحق تقرير المصير
قف دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية، ويتلخص موقفها في أن الوسيلة(، ومن دعاة هذا المو 

لن يحل المشكلة، بل إن محاربة اإلرهاب الدولي تكمن في و ، رهاب الدولي ال تتم بمجرد إدانتهمعالجة اإل
 .البحث في جذور الظاهرة، بواعثها، وأهداف القائمين بها، فالغاية قد تبرر الوسيلة أحيانا

                                                           

 .22، ص 1022، اإلسكندرية، 2رهاب الدولي، دار الفكر الجامعي، ط ميهوب يزيد، مشكلة المعيارية في تعريف اإل -(1)
 .27، ص1001، لبنان، 2أيلول وبعده، دار الطليعة، ط  22جلبير أشقر، صدام الهمجيات اإلرهاب، اإلرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل -(2)
 .21المرجع السابق، ص عدنان هاشم سلطان، -(3)
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ى الموقفين السابقين، يتضح أن التركيز على النتائج التي تترتب على العمليات سواء وبالنظر إل
كانت عمليات إرهابية أم أعمال مقاومة مسلحة من أسباب الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة، 

ر للقوة المسلحة، شعن االستخدام المباجم فإذا نظرنا إلى النتائج التي تترتب على كل منهما، لوجدنا أنها تن
فتوظيف النتيجة باعتبارها المعيار ، (1)خاصة إذا ما وجهت ضد أهداف أو منشآت عسكرية أجنبية

دون أن تراعي األسباب واألهداف من وراء استخدام القوة، يعمل على الخلط بين اإلرهاب  هماالفاصل بين
هاب، والتي لن يتم الوصول إليها دون سبل محاربة اإلر  شافتكاوالمقاومة المسلحة، كما أنه يحول دون 

 ،فضفاض لتحديد األعمال اإلرهابية وهذا ما يفتح المجال نحو مفهوم ،(2)البحث عن أسباب اإلرهاب
فيكون للدول السلطة التقديرية المطلقة دون أي قيد إلضفاء صفة أعمال المقاومة على الجريمة اإلرهابية 

من أعمال المقاومة المسلحة أو من األعمال اإلرهابية  والعكس صحيح، فتصنيف العمل ما إذا كان
استنادا إلى النتيجة دون البحث في األسباب والدوافع، يتوقف على مصلحة الدول التي تقوم بتكييف هذه 

 .(3)األعمال
 :المنظمات العالمية واإلقليمية دور إضعاف-3

ومة ية الخلط بين اإلرهاب والمقايبرز تأثير إضعاف دور المنظمات العالمية واإلقليمية على عمل
ر ن إضعاف الدو إالمسلحة عند تكييف األفعال بين ما هو إرهابي وما هو أعمال المقاومة المشروعة، إذ 

الظواهر عمل على تجميد الدور الموكول إليها بعض الذي تمارسه هذه المنظمات في تصديها لمعالجة 
ات بحيث يتم تحييد قرار أعمال منظمة األمم المتحدة،  لوهذا ما يظهر جليا من خال ،في تصنيف األعمال

براز قرارات مجلس األمن، هذا األخير الذي أصبحت قراراته تتخذ تنفيذا لسياسات الدول  الجمعية العامة وا 

                                                           

لتباس مفهوم الشرعية الدولية" أبراش، إبراهيم خليل العبد -(1) ونيو ، مجلة البصائر، جامعة البتراء، عمان، ي"النظام الدولي الراهن وا 
 .20، ص 1002

(2)-Ali A. Mazrui &Albert Schweitzer, Towards Understanding the Causes of Terrorism: The Culture, 

the Mission, the Motive and the Target, State University of New York at Binghamton, New York, 

USA, February/March 2004, p 02. 

العلوم  رسالة ماجستير في ،خالد كريم خالد المشاقبة، األبعاد القانونية والسياسية للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة-(3)
 .222، ص 1007،ألردنية الهاشميةالمملكة ا ،جامعة أل البيت ،معهد بيت الحكمة ،السياسية
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وبذلك تجعل هذه الدول من نفسها  ، (1)القوية والمسيطرة على المنظمة ووسيلة لتحقيق أهدافها وغاياتها
وبما يتفق ومصالحها، األمر الذي عمل على تكييف األعمال  باسمهامة، فتتخذ القرارات بديال عن المنظ

المماثلة باعتبارها من قبيل المقاومة المسلحة تارة، وباعتبارها من قبيل الجرائم اإلرهابية تارة أخرى وفقا 
 لسطينية، حيثوبهذا يكون ضعف دور األمم المتحدة قد أثر على القضية الف ،(2)لمصالح تلك الدول

بات االنحياز األمريكي لجانب قوات االحتالل اإلسرائيلي سافرا في تحديه للقوانين الدولية ولرأي بقية دول 
، إلى درجة أن الواليات المتحدة قامت طوال السنوات وهي قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة العالم

 .(3) ا، ومنعت إدانتها بموجب قرارات مجلس األمن الدوليالماضية بتبرير جرائم االحتالل اإلسرائيلي وتغطيته
 :والمقاومة المسلحة اإلرهابأعمال  التعامل معفي  االزدواجية-4

يذ ألمم المتحدة عن تنفاإن من أسباب الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة، هو تقاعس 
المسائل  اهاتجالمساواة، حيث أثبتت المواقف قرارات الشرعية الدولية على جميع دول العالم طبقًا لمبدأ 

، ولم تقتصر االزدواجية على تنفيذ القرارات (4)المتعلقة بحقوق الدول الصغيرة والمغلوبة على أمرها
الدولية، إنما شملت تلك المعايير المزدوجة في إطالق المصطلحات والمسميات واألحكام المتباينة 

لقضية الواحدة، فإذا كان األمر يتعلق بالدفاع الشرعي المتعلق بالحقوق والمختلفة المتعلقة بالظاهرة أو ا
العربية واإلسالمية كتحرير الوطن أو الدفاع عن النفس من عدو مغتصب متغطرس سلب األرض والكرامة 
والسيادة الوطنية، فسرعان ما سيجرم المناضلين وتجرم أعمالهم النضالية وفق معايير انتقائية في نظام 

 .(5)ة اإلرهاب الدوليعولم
 
 

                                                           

 .210 -223ص خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق،  -(1)
(2)-_ Ali A. Mazrui &Albert Schweitzer, op-cit, p 07. 

 .272 -271بلفراق فريدة، المرجع السابق، ص  -(3)
(4)-_Alice R. Buchalter& Glenn E. Curtis, Inventory and Assement of databases relevant for social 

science research on terrorism, A Report Prepared by the Federal Research Division Library of Con-

gress under an Interagency Agreement with the National Institute of Justice Violence and Victimiza-

tion Division, Washington, November 2003, p 02. 

مجلة علمية محكمة  مجلة دراسات وأبحاث، ،ازدواجية تنفيذ القرارات الدولية ووسائل مكافحة اإلرهاب"شمسان، " عبد الوهاب-(5)
 .22، ص 1020، 1تصدر عن جامعة الجلفة، الجزائر، العدد 
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 : اإلرهابيةوضع حركات التحرر في تصنيف واحد مع المنظمات  -5
تحاول بعض الدول الغربية أن تضع حركات التحرر الوطني في تصنيف واحد مع المنظمات 
اإلرهابية، وهو أمر خاطئ من الناحيتين العلمية والقانونية، وخاصة وأن ميثاق األمم المتحدة وممارسات 

منظمة الدولية تفرق بين حركات التحرر الوطني التي من حقها أن تواجه االحتالل بكل الوسائل المتاحة ال
ومنها المقاومة المسلحة، وبين المنظمات اإلرهابية التي تقف على أرضية غير قانونية وتنطلق من 

ل به على مثال تدل؛ وبطبيعة الحال تأخذ بعض الحركات في الشرق األوسط كاستخدام غير مشروع للقوة
مزاعمها كمنظمة التحرير الفلسطينية، حماس، الجهاد اإلسالمي وتعلق لها الفتة اإلرهاب، مع أننا نعلم 
أنه ال يمكن وصف هذه الحركات باإلرهاب، ألنها تمارس مقاومة مشروعة في مواجهة االحتالل 

 .(1)اإلسرائيلي
ول التي ترفض الخضوع كما درجت اإلدارة األمريكية إطالق وصف اإلرهاب ع لى تلك الد 

مالي، وكذلك النظام  لمصالح الواليات المت حدة وحلفائها، مثلما حصل مع الن ظام الكوبي والكوري الش 
العراقي واإليراني وغيرها من األنظمة السياسية التي وقفت في وجه النفوذ األمريكي مع توقع في تغيير 

ذلك بحسب التوافق أو التعارض مع السياسة األمريكية وتوجهاتها ، و (2)هذه القائمة بالحذف أو باإلضافة
المبنية على الخلط الواضح بين ما هو إرهابي منبوذ وبين ما هو شرعي مقبول، ولعل األمريكيين الذين 
ابتدعوا خرافة اإلرهاب الدولي، قد تصوروا أنهم وجدوا تغطية إيديولوجية متينة لسياسة الثأر على الهزائم 

بعيناتالتي  تينات والس  ا تبنت بل األخطر من ذلك، أنه؛ تكبدتها أمريكا على الصعيد الدولي في الس 
واعتبرت  للصراع في فلسطين، بأنه إرهاب وليس مقاومة مشروعة للمحتل، االحتالل اإلسرائيليتعريف 

وات االحتالل قير تدما العالمية على اإلرهاب، ووصفت ما يقوم به المحتل اإلسرائيلي جزءا من حرب أمريك
وحملت دول االتحاد  ،(3)للمدن والمخيمات الفلسطينية، بأنه شكل من أشكال الدفاع عن النفس اإلسرائيلي

                                                           

 .23ص نفس المرجع،  -(1)
ق األوسط خالل أربعين قرنا، الجزء األول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، حسين شريف، اإلرهاب الدولي وانعكاساته على الشر  -(2)

 .322 -322ص ، 2337
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 رهابيةاإل حركاتضمن الحماس والجهاد اإلسالمي وحزب هللا  صنفت حركةاألوروبي على تبني موقفها، ف
 .(1)يجب القضاء عليهاالتي 

 انيالث مبحثال
 على شرعية المقاومة الفلسطينية اإلرهاب والمقاومة نبي الخلط آثار

استنادا لعملية الخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة التي تعد أعمال المقاومة جرائم إرهابية 
بإضفاء صفة األعمال اإلرهابية على حق المقاومة المسلحة، وفي ذات الوقت تعد األعمال اإلرهابية 

مة والشعوب المناضلة أعماال تدخل في نطاق حق المقاومة، حيث تكيف المرتكبة ضد حركات المقاو 
األعمال المماثلة باعتبارها من قبيل أعمال المقاومة المسلحة تارة واعتبارها من قبيل الجرائم اإلرهابية تارة 

، المسلحة اإلرهاب والمقاومة بين المترتبة على الخلط من هذا المنطلق، سوف نقف على اآلثار ، أخرى 
المسلحة من جهة،  وذلك من خالل التعرض لآلثار القانونية التي يرتبها الخلط بين اإلرهاب والمقاومة

 الفلسطيني من جهة ثانية. على الشعب الخلط بينهما وتأثير
 األول المطلب

 الدولي النتائج المترتبة على الخلط بين المقاومة المسلحة واإلرهاب
لمقاومة االحدود الفاصلة بين اإلرهاب و لما أثار ولم يزل موضوع مث ،ربما لم يثر أي موضوع خالفا

الخالف من العوامل األساسية التي حالت دون الوصول إلى تعريف دولي جامع  وراء هذاالمسلحة، وكان 
نه ؛ ولعل هذا ما ترتب عالحدود الفاصلة بين جرائم اإلرهاب وقضايا المقاومة المسلحةووضع لإلرهاب 

وعليه  ،(2ية )والسياسيجة للخلط بين المفهومين تركزت معظمها في الناحيتين القانونية أثار كانت كنت
المسلحة عددا من اآلثار القانونية والسياسية، نذكر أهمها  تترتب على عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة

 على النحو التالي:
 
 

                                                           

، إصدار مركز دراسات 132، العدد 12نبيل دجاني، "أجهزة اإلعالم الغربية وموضوع اإلرهاب"، المستقبل العربي، المجلد  -(1)
 .22، ص 1002الوحدة العربية، ماي 

 .222لمشاقبة، المرجع السابق، ص خالد كريم خالد ا -(2)
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 :خاصةمصطلح اإلرهاب لتحقيق مصالح السياسي ل التوظيف-1
إلرهاب والتمييز بينه وبين المقاومة المسلحة، أن هذا التحديد ل وضع تعريفبرز معوقات من أ

، وفي حالة ما إذا نجح طرف في وصم خصمه ي يستخدم المصطلحيعتمد على وجهة نظر الشخص الذ
مت القوى وفي تعميم جائر وصباشرة أن يتبنوا رؤيته األخالقية، بصفة اإلرهاب، فإنه يقنع اآلخرين م

الح ، وهنا برز دور توظيف المصحركات اإلرهابيةلغربية االستعمارية أعمال حركات التحرر الوطني بالا
لوصف الخصوم أو وصف األعمال التي تتعارض مع مصلحة من يطبق المصطلح، وبرزت على 

بي لدى االساحة الدولية العبارة األشهر في الكتابات الفقهية التي تناولت تعريف اإلرهاب، وهي أن اإلره
 .(1)األخرالبعض البعض هو مناضل في نظر 

 :حق الشعوب في تقرير مصيرهامن نطاق  التضييق-2
يترتب على الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة، االستمرار في خرق مبدأ حق تقرير 

، مع االمصير، من خالل خلق عوائق في وجه الشعوب التي ترمي إلى ممارسة الحق في تقرير مصيره
ذلك أن اعتبار حركات المقاومة المسلحة حركات إرهابية،  ،أنه الحق الثابت في قواعد القانون الدولي

يعمل على انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها ويحرمها من ممارسة حقوقها المكفولة بموجب أحكام 
ول المناضلة في سبيل الحصالقانون الدولي والمواثيق الدولية، مما يضيق المجال الحركي أمام الشعوب 

كما تعمل ظاهرة الخلط، على هدم عناصر حق الشعوب في تقرير مصيرها ؛ على حقوقها المشروعة
حق وهو من يحق لهم ممارسة هذا ال وحقه في الكفاح المسلح لنيل استقالله، فالعنصر األول يتمثل في

ب انتزاع هذا الحق من بعض الشعو االحتالل األجنبيين، فتعمل الدول على و  الشعب الخاضع للسيطرة
والتذرع في مواجهة شعوب ودول أخرى، وفي األولى يتم انتزاعه عن طريق دعم اإلرهاب الممارس ضده، 
وفي الثانية يتم عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب المناضلة في سبيل الحرية 

 (.2)واالستقالل

                                                           

جريمة اإلرهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي، منشورات مركز كردستان للدراسات  يوسف كوران، -(1)
 .72، ص 1007السليمانية ،  ،االستراتيجية

 .237محمد األمين البشري، المرجع السابق، ص -(2)
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رهاب وحق المقاومة المسلحة، محاولة بذلك انتزاع الحماية كما توظف الدول عملية الخلط بين اإل
القانونية التي يتمتع بها أفراد حركات المقاومة المسلحة بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني والمواثيق 
الدولية المنظمة لهذه الحماية، بحيث تضفي صفة اإلرهابي على أفراد حركات المقاومة المسلحة، وفي 

تعمل على إهدار القيمة القانونية واإللزامية لحق تقرير المصير من خالل إهدار الحماية  هذا الجانب
ية من خالل التحايل على قواعد القانون الدولي واالنتقائتع بها أفراد المقاومة المسلحة، القانونية التي يتم

بيل االستعمارية في س ، بالرغم من أن إنكار حق الشعوب في كفاحها المسلح ضد السيطرة(1)في تطبيقها
نيل حقوقها السياسية والوطنية يعد عمال إرهابيا، بعد أن أصبح حق المقاومة في سبيل التحرر واجب 

 .(2)دولي عام
 :مبدأ السيادة الوطنيةالخلط على  تأثير-3

رية عليها نظال شك أن مبدأ السيادة كان وال يزال وسيظل أحد الدعائم األساسية التي تنهض 
لتصدي لمشكلة ما، بما في ذلك لومعنى ذلك، أن أي خطة للتعاون الدولي تهدف ؛ فكرا وواقعاالدولة 

اإلرهاب، يتعين أن تنطلق من احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل، وترتيبا على ذلك، فإن التدخل 
لوطنية، وأيا كان وبالمخالفة لمبدأ السيادة ا، (3)الدولي الفردي أو الجماعي في شؤون دولة من الدول

الباعث عليه تدخل دولي إنساني، مكافحة اإلرهاب الدولي، يجب النظر إليه دوما بكونه يمثل استثناءا 
من األصل العام  وهو مبدأ عدم التدخل، وعليه وكأي استثناء، فإنه يكون كحالة الضرورة التي يجب أن 

ضيات المجتمع الدولي في التدخل، وبين مقت تقدر بقدرها، حتى ال نلغي الخطوط الفاصلة بين حدود سلطة
لكل ذلك، نرى أن األمم المتحدة قد أحسنت صنعا، حينما  ،المحافظة على سيادة الدولة داخل إقليمها

أكدت من خالل العديد من قراراتها على أن خطة مكافحة اإلرهاب على أي مستوى كانت، يتعين أن 
 (.4ا مبدأ احترام السالمة اإلقليمية للدولة)تأتي متسقة وأحكام الميثاق، التي من بينه

                                                           

 .220 -223د المشاقبة، المرجع السابق، ص خالد كريم خال -(1)
رشيد حمد العنزي، "معتقلوا غوانتانامو بين القانون الدولي اإلنساني ومنطق القوة"، مجلة الحقوق، السنة الثامنة والعشرون، العدد  -(2)

 .22، ص 1002الرابع، جامعة الكويت، 
، عربيةمركز دراسات الوحدة ال لتقرير المصير"، مجلة المستقبل العربي، عبد الغني عماد، "المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي -(3)

 .22، 17، ص 1001، بيروت، يناير 172العدد 
، ر والتوزيعدار الثقافة للنش ،الجزء الثاني ،القانون الدولي العام، القانون الدولي العام ،سهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوامدة -(4)

   .12، ص 1003عمان األردن،  ، اإلصدار الثاني،2ط 
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منتهى القول، أن مبدأ السيادة يعد حاجزا قانونيا يقف دون العدوان وضمانا للحفاظ على بقاء 
على مبدأ السيادة، لكن مع ذلك حاولت بعض الدول الخلط  ولاللتفافالدول القوية اقتصاديا وعسكريا، 

لمسلحة، وذلك لتقييد حق سيادة الدول بقيود خارج نطاق القيود وبشكل مقصود بين اإلرهاب والمقاومة ا
القانونية االختيارية التي جاءت بها قواعد القانون الدولي، باعتبارها قيود قسرية غير قانونية من شأنها 

 .(1القيود )لشعوب وذلك باستغالل الخلط إليجاد هذه لالمساس بالحقوق األساسية 
 

 :مة في الدفاع عن حقها في تقرير مصيرهاحق حركات المقاو  انتهاك-4
لم يعد  ، فإن األمربواسطة الحروب لتسوية ما ينشأ بينها من نزاعاتالدول تلجأ في القدم كانت 

مقبوال في ظل المجتمع الدولي المعاصر، وخاصة بعد نشوء هيئة األمم المتحدة كأول هيئة استطاعت 
ة اإلرهاب، يتم انتهاك مبدأ حظر استخدام القوة في فبحجة مكافح، (2)أن تضع حدا الستخدام القوة

 القانون الدولي العام هذا من جانب، وانتهاك حق حركات المقاومة في الدفاع عن حقها في تقرير مصيرها
فإن عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة أدت إلى تحريم وتجريم  ،، وبالتاليمن جانب أخر

دعوى تبرير اإلرهاب بتم ا يعرف بحق تقرير المصير، وعلى العكس من ذلك استخدام القوة  في إطار م
حماية أمن واستقرار المجتمع الدولي، وكل هذا أساسه الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة أي الخلط 

 بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع.
 حة:إلرهاب والمقاومة المسلالطابع السياسي على التمييز بين ا طغيان-5

إذا نظرنا اليوم إلى تطبيق أحكام القانون الدولي، فيما يخص النصوص القانونية والقرارات الدولية 
المتعلقة بعملية التمييز بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة، لوجدنا أن هذا التمييز موجود، وأن ميثاق األمم 

وبالرغم من ذلك مازالت الواليات  المتحدة كما أسلفنا الذكر، قد أشار بوضوح إلى مثل هذا التمييز،
المتحدة األمريكية والكثير من الدول الحليفة لها وأيضا بعض الدول األوروبية، مستمرة في عملية دمج 

 .(3هاب )واإلر المصطلحين تحت عنوان واحد هو اإلرهاب، وتغليب الطابع السياسي في تصنيف المقاومة 

                                                           

أحمد الرشيدي، مفهوم اإلرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، التقرير االستراتيجي يصدره مركز دراسات الشرق األوسط،  -(1)
 .22 -21، ص 1002، األردن، 12العدد 

 .223خالد كريم خالد المشاقبة، المرجع السابق، ص  -(2)
(3)-_ Rebecca M.M. Wallace, international law, fourth edition, sweet & Maxwell, London, 2002, p 257. 
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ان من حق المقاومة الفرنسية أن تعمل إلخراج المحتل أنه ك ،ففي الوقت الذي ترى فيه تلك الدول
النازي من األراضي الفرنسية المحتلة، تتجاهل حق الفلسطينيين في تحرير فلسطين من االحتالل 
اإلسرائيلي، والسبب في ذلك يعود إلى المصالح السياسية وراء كل موقف من مواقف تلك الدول ووضعها 

قة الشرق حليف استراتيجي في منط االحتالل اإلسرائيليقابل تعتبر في الم ،السياسي مع تلك األطراف
ة في إضعافها أو إنهائها، وألنها تمثل قاعدة أساسي واستراتيجيةاألوسط، وال يوجد لها مصلحة سياسية 

لها وتمثل مصالح كبرى في المنطقة لدى الغرب أجمع وليس فقط الواليات المتحدة، وبالتالي فأي عمل 
 .(1)المشروع ستكون الواليات المتحدة له بالمرصاد مقاوم لهذا

ونعيش اليوم الممارسة الفعلية لعملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة على أساس 
وأفضل مثال على ذلك دفاع الواليات المتحدة  ،(2)االعتبارات السياسية االنتماء السياسي وحتى العقائدي

بية على العديد من الدول العر قوات االحتالل اإلسرائيلي  اعتداءاتمن ، بالرغم االحتالل اإلسرائيليعن 
والسيما فلسطين ولبنان وسوريا، تلك االعتداءات التي مازالت مستمرة، والتي تعتبر انتهاكا صارخا للشرعية 
 ،الدولية وتستوجب المساءلة، بل األعظم من ذلك، أنه من الرغم من تلك الممارسات هي ممارسات إرهابية

 .(3)إال أننا نجد الواليات المتحدة األمريكية بدال من تجريمها تعمل على تبريرها
 الثاني المطلب

 على المقاومة المسلحة الفلسطينية الخلط انعكاسات
في المقاومة،  الفلسطيني الشعب حق سلبا على المسلحة اإلرهاب الدولي والمقاومة الخلط بين أثر

لحاد حول الوسائل المستخدمة من قبل أفراد المقاومة الفلسطينية، خاصة باإلضافة إلى ما رتبه الجدل ا
الل االحت بالخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة، حيث عمل االحتالل اإلسرائيليفي ظل استمرار 

ف ، وقلبت اإلرهاب إلى دفاع عن النفس مدعوم  بعنصورة المقاومة الفلسطينيةعلى تشويه اإلسرائيلي 

                                                           

درات "، ورد في كتاب ق-التجربة المصرية-نشأت عثمان الهاللي، تجارب عربية ناجحة في تنظيم وتجهيز مكافحة اإلرهاب -(1)
لعلوم ، أكاديمية نايف لربي للدراسات األمنية والتدريبدار النشر بالمركز العاألجهزة األمنية وأثرها في جهود مكافحة اإلرهاب، 

 .22ص  م،1020 -ه2222، الرياض، 2، ط األمنية
 .221، ص 1001مجلة النهج، القاهرة، أيلول ، لطفي حاتم، "اإلرهاب وعسكرة السياسة الدولية" -(2)

(3)-_ Bernard Ravenel, Pour une critique politique du terrorism, confluences Méditerranée, N° 43, 

Automme 2002, p 97. 
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الخلط بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع؛ فقد عملت على إلباس أعمال قواتها ومواطنيها  ؛ أي  مشروع
في مواجهة الفلسطينيين بلباس الدفاع الشرعي عما تسميه أرضها ومواطنيها من خالل الحمالت اإلعالمية 

ي من أجل نالضخمة ووسائل اإلعالم الدولية، كما عملت في المقابل على تشويه نضال الشعب الفلسطي
استقالله وطرد المحتل، بوصف هذا النضال بالوحشية واإلجرام واإلرهاب، حيث هدفت الحمالت 
والمحاوالت اإلسرائيلية المتواصلة لهز الصورة الشرعية للمقاومة الفلسطينية، ولم تقف األمور عند هذا 

ر لمسلحة، كما قامت بتصويالحد، قد قامت منذ وقت بعيد بالخلط المفاهيمي بين اإلرهاب والمقاومة ا
رهابها بأن ه مساهمة في بناء الحرية ودعم للشعوب المحبة للسالم، هذا على الرغم من المذابح  احتاللها وا 
والمجازر ال تي يطول شرح ظروفها، ولن تكفينا مجلدات لذكر ما قامت به عصابات وقوات االحتالل 

 اإلسرائيلي.
طلق صفة اإلرهاب على حركات المقاومة يزال يوال  ،االحتالل اإلسرائيلي على أي حال كان
 هدف من وراء ذلك إلى تحقيق األغراض التالية:ي والهادفة إلى التحرير، وه

 حت ى ال يتم  التوصل إلى معرفة صانعي اإلرهاب ومسانديهم. ،تضليل المجتمع الدولي -
 استخدام اإلرهاب ضد حركات المقاومة والثورات التحررية. -
 ،ه سمعة حركات المقاومة أمام الرأي العالمي، ليفقد هؤالء مؤيديهم والمتعاطفين مع قضيتهمتشوي -

 .(1ن )الدولييومن ثم  تحضيره لتقبل االنتقام من تلك الحركات بحجة المحافظة على السلم واألمن 
ل االحتالحيث استغل  ،1002سبتمبر  22وازدادت تلك المحاوالت بشكل أكبر وأوسع بعد أحداث 

الصدمة ال تي عانى منها الشعب األمريكي بعد األحداث، لمحاولة الخلط بين اإلرهاب والنضال  اإلسرائيلي
المسلح ولصق تهمة اإلرهاب بحركات المقاومة الفلسطينية، ولوقف عمليات التنديد بسياستها االستعمارية 

كما حدة، ة مع الواليات المتفي نفس المعرك نفسه وكأنه وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، بل أظهر

                                                           

 -ترجمة جوني منصور، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، فلسطين ،»طهارة السالح أخالق وأسطورة وواقع»دان ياهف،  -(1)
لة الدراسات اإلسالمية، . وكذلك: أمنة أمحمدي بوزينة، "موقف الشريعة اإلسالمية من اإلرهاب، مج72، ص 1002رام هللا، جويلية 

وأيضا: حسن  .222، ص ، الجمهورية الجزائرية1021ماي  21مجلة علمية محكمة بجامعة عمار ثليجي باألغواط، العدد األول، 
 .22، ص 1001سبتمبر  12-23(، بتاريخ 202نافعة، "انكشاف المأساة"، األهرام ويكلي، العدد )
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قناعهم بالصورة المشوهة االحتالل اإلسرائيلي نجح  في التأثير على كل  من الكونغرس واإلدارة األمريكية وا 
 .(1)ال تي تساوي بين المقاومة في فلسطين، والجماعات اإلرهابية

وق بالنسبة لحقسبتمبر والمواجهة مع اإلرهاب إلى نتائج خطيرة  22كما أفضت تداعيات أحداث 
أكثر  لياالحتالل اإلسرائيالشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحقه في مقاومة االحتالل، فقد كان 

، وفي تصوير الحق المشروع للشعب الفلسطيني سبتمبر لصالحه 22في توظيف أحداث األطراف نجاحا 
اب باعتباره نوعا من اإلره في مقاومة االحتالل والدفاع عن نفسه في مواجهة القمع المتواصل بحقه،

بكرا ومع أن الواليات المتحدة قد قطعت الطريق م ،يتعين مواجهته بذات الطريقة التي جرت في أفغانستان
على أية بدائل أخرى للحرب على أفغانستان بعد أقل من أربعة أسابيع على وقوع الهجمات اإلرهابية، 

اب يني، ألنه لم يعد يطيق صبرا على االحتالل واإلرهفإنها تلقى اللوم والمسؤولية على الشعب الفلسط
بل تقوم بدعمه بصفة مستمرة، وتقف حائال من خالل نفوذها بمجلس األمن دون توفير أية  ،اإلسرائيلي

 .(2)حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية االحتالل
اومة أثار الخلط بين اإلرهاب والمق قد زاد من ،تلك األحداثل االحتالل اإلسرائيليلذا فإن استغالل 

الخطوط الفاصلة بينهما، وأضر بصورة المقاومة الفلسطينية ودفعها إلى دوائر النقاش والجدل  وومح
فإن التدقيق في هذا الباب جعل من  ،الداخلي حول جدوى استمرار العمل العسكري الفلسطيني، لذا

المهاجمة التي ركنتها في زاوية اإلرهاب، كما حصل المقاومة الفلسطينية عرضة لالستنكار والنكران و 
، فقد رسخت هذه الحملة :"بأن الشراكة في حرب اإلرهاب 1002مثال في الحملة االنتخابية األمريكية لعام 

، لذا فإن باقيةاالستلها األولوية في الحملة االنتخابية، كما في عقيدة اإلدارة األمريكية المتمسكة بالحروب 
م يتناول النزاع العربي اإلسرائيلي بما يخرج الفلسطينيين من زاوية اإلرهاب التي منجح رئيس ل بوشجورج 
 .(3)اإلرهاب ضد حربالفي زجهم فيها تحت عنوان الشراكة في  المحتل اإلسرائيليالوزراء 

 ةحاولخالل م منالعمليات االستشهادية  يسرائيلاالحتالل اإلستغل يكما أنه من الناحية السياسية 
مستغلة تعاطف الرأي العام الغربي الذي ال يميز بين العمليات االستشهادية  ،باإلرهاب بينها وبين ربطال

                                                           

 .27، ص 22/20/1002القدس الفلسطينية،  صحيفة ،إعادة الزخم لالنتفاضة الشعبية" "النقد الذاتي طريق ،بسام أبو شريف -(1)
 .72المرجع السابق، ص ، 1002، إشكاليات المقاومة الفلسطينية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول تغريد سمير كشك -(2)
 .12، ص 23/3/1002القدس الفلسطينية،  صحيفة ،غون"راغدة درغام، "العالم ال يخاف على العراق من اإلرهاب، بل من صقور البنتا -(3)
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التي تقع في العمق اإلسرائيلي والتي تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، وهذه العمليات أثرت 
ام الدولي ن تفهم الرأي العيحتاج إليه الشعب الفلسطيني بشكل كبير، وقلصت معلى التعاطف الذي 

واستيعابه ألهداف االنتفاضة ولعدالة المقاومة، وقد استطاعت حكومة شارون التشكيك بشرعية أهداف 
الشعب الفلسطيني وبمصداقية قيادته على المستوى الدولي، إذ تم استغالل هذه العمليات في الترويج إلى 

نما يستهدف زعزعة أ أن الهدف الحقيقي للشعب الفلسطيني ال يقتصر على من التخلص من االحتالل، وا 
 .االحتالل اإلسرائيلي

اآلثار التي خلقها الخلط المتعمد بين اإلرهاب أو المقاومة على صورة المقاومة الفلسطينية  هيلك ت
 االحتالل اإلسرائيلي ىالناشطة في حدود مناطق قطاع غزة والضفة الفلسطينية، على ضوء ذلك رأ

جبارهم على التراجع عن مقاومتهم المسلحة، بهدف  لهالفرصة سانحة  بالضغط على الفلسطينيين وا 
التخلص من العمل العسكري الفلسطيني وتحويل الجهود الفلسطينية إلى سلمية وغير عنيفة كما هو سعيها 

 .(1الدائم )
 المطلب الثالث

 باإلرهابالفلسطينية المقاومة أعمال ضوابط عدم اختالط 
تقرار التفرقة بين  المقاتلين  وغير المقاتلين  من أهم األسس ال تي يقوم عليه القانون  ال شك أن  اس

يجب اإلشارة إلى وجوب االمتناع عن  تعريض المدنيين  ألثار أعمال المقاومة  ،من هنا ،الدولي اإلنساني
 ،مييزينالهم بغير ت المسلحة، ناهيك أن  يكونوا أهدافا مباشرة ألعمال العنف العشوائي الذي يمكن  أن  

وعلى الرغم من هذه النتيجة الحاسمة، والمبدأ الواضح؛ فإن  تجارب حروب التحرير كشفت بوضوح على 
أن  المدنيين  كثيرا ما يكونون  أهدافا مباشرة ألعمال المقاتلين  من أجل الحرية، ورغم أن  معظم المستوطنين  

ناءات، إال  أن  ال أحد ينكر وجود استث ،الشعب الفلسطيني اإلسرائيليين  يسهمون  باألعمال العدائية ضد
حيث يوجد مدنيون  إسرائيليون  ال عالقة لهم بالعمل العدائي وهم من النساء والرجال واألطفال الرافضون  

                                                           

، على الموقع 1001 جوان 2ماجد كيالي، "إشكالية المقاومة المسلحة والعمليات االستشهادية"، شبكة االنترنت لإلعالم العربي، -(1)
 www.arabic media internet network.htmااللكتروني التالي:
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وال يجوز بأي حال من األحوال قتلهم أو استهدافهم، ما دامت صفة البراءة  ،السياسة العدوانية لدولتهم
 .(1)يهمتتوافر ف

ويبدو لن ا أن  التزام حركات المقاومة المسلحة بهذا الواجب؛ إن ما يندرج ضمن  باب االلتزام بعناية 
وليس االلتزام بنتيجة، ذلك أن  حركات المقاومة في كفاحها المسلح ال يمكنها ضمان  أمن  المدنيين  األَْبِرَياُء 

تحقيق جاههم ينحصر في تحري السبل والوسائل الكفيلة لفي كل  األوقات وبصفة مطلقة، بل أن  التزامها ات
بعادهم عن  مخاطر العمليات العسكرية، وفي حال وقوع ضحايا من المدنيين   ،أقصى حماية ممكنة لهم وا 

ة فإن ه ال يمكن  تحميل حركات المقاومرغم اتخاذ االحتياطات والتدابير،  جراء عمليات المقاومة المسلحة،
 إذا ثبت تقصيرها في اتخاذ التدابير الوقائية أو ثبت أن ها كانت تستهدف بعملياتها المدنيين  المسئولية، إال  

، على هذا األساس، إذا قام أحد أفراد المقاومة الفلسطينية بوضع عبوة اأَلْبِرَياُء بصورة مباشرة ورئيسية
ن  أو لنقل رائيلييناسفة أو تفجير نفسه في سيارة مفخخة في موقف للحافالت مخصص للجنود اإلس

، ثم  تبيَّـن بعد إتمام العملية أن ها أسفرت عن  ضحايا بينهم بعض المدنيين  ال ذين  المستوطنين  اإلسرائيليين 
تواجدوا بالصدفة مكان  االنفجار، فما الحكم هنا؟ وما مدى قيام المسؤولية في جانب الحركة المسؤولة 

 العملية؟عن  تنفيذ هذه 
ال تسأل عن  وقوع هؤالء بشكل عارض ضحايا  –في تقديرنا الشخصي -ومة إن  حركات المقا

ها، ألنها قامت باتخاذ االحتياطات والتدابير الوقائية الملقاة على عاتق ،َأْبِرَياُء وبالصدفة جراء تلك العملية
الجنود  اهعسكرية اتجوذلك من خالل توجيه عملياتها ال ،ابتداء، والتي تكفل تحقيق الحماية للمدنيين

لتواجد فيها، إال  ا اأَلْبِرَياءُ  ات ال تي من النادر على المدنيينواألوق ين في األماكناإلسرائيلي والمستوطنين
، لكن من جانب أخر، إذا ثبت أن  حركة المقاومة قامت بتنفيذ هذه العملية، مستهدفة بمحض الصدفة

 .(2)عن  هذا النشاطهؤالء األَْبِرَياُء، فإن ها تتحمل المسؤولية الناجمة 
ثر إ باستقراء الواقع في فلسطين، نجد أن  حركات المقاومة الفلسطينية، قد احترمت هذا االلتزام، مثالً 

، وهو ما ظهر من خالل التحذير الذي تضمنته رسالة باللغتين  1022 يوليو 7العدوان  على غزة في 
ة لحركة المقاومة اإلسالمية عبر فضائية األقصى التابع كتائب عز الدين  القسام العربية والعبرية بثتها
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وضواحيها الجنوبية بعد الساعة التاسعة مساًء، وأنها  تل أبيب تفيد بأن ها ستقصف ،1022 يوليو 21يوم 
بعد حوالي و تدعو المواطنين  اإلسرائيليين  ألخذ الحيطة والحذر وطالبت وسائل اإلعالم بتغطية الحدث، 

ليين  وقائع الهجمات، حيث أظهر السكان  اإلسرائيالتابع لالحتالل اإلسرائيلي  عالمساعة من الرسالة بث اإل
 .(1)وهم يهرعون  إلى المالجئ 

ويجب التنبيه هنا، إلى أن  حركات المقاومة الفلسطينية، قد تضطر إلى تنفيذ بعض عملياتها ضد الجنود 
قامة  لدخول ؛ نظرا لعدم قدرتها على االسكان  المدنييناإلسرائيليين  أو المستوطنين  داخل أماكن  تواجد وا 

، فإذا ما وقع ضحايا في صفوف هؤالء بشكل عرضي في معارك واسعة ومفتوحة مع المحتل اإلسرائيلي
وكانت النتائج المتحققة في إصابة الجنود أو المستوطنين  تفوق بكثير ما أصاب هؤالء اأَلْبِرَياُء، وبالشكل 

اومة ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة جراء ذلك؛ فإن  هذه الحركة ال ٌتسأل عن  الذي يحقق لحركات المق
 لتابعينا سقوط ضحايا من المدنيين، ما دام أن  عملياتها وجهت في األصل، نحو الجنود والمستوطنين  

( من البروتوكول 27وكانت قد اتخذت جميع االحتياطات المنصوص عليها بالمادة ) ،للمحتل اإلسرائيلي
 .(2)2377ول لعام األ

فال يمكن   ،(3)ويقدر وفقا لمبدأ الضرورة العسكرية ومعيار التناسب، َمْسَأَلة واقعية وموضوعية،
في نفس  –تبرير عملية نسف حافلة للركاب تقل مدنيين  لمجرد وجود جندي أو مستوطن  فيها، إال  أن ه 

ولو وقعت  ،تابعين للمحتل اإلسرائيليودا تبرر عملية كهذه إذا استهدفت حافلة عسكرية تقل جن -الوقت
في أماكن  تواجد المدنيين  األَْبِرَياُء، بشرط أن  تكون  النتائج المرجوة من ورائها، تحقق لحركة المقاومة ميزة 

، بإضعاف قواته ماديا ومعنويا، بشرط  إال  يلحق المحتل اإلسرائيليعسكرية ملموسة في مواجهتها مع 
صابات تفوق هذه المزايا العسكريةأ المدنيين بهؤالء  ن الوال يمكن  االحتجاج هنا بقاعدة وجود م ،ضرار وا 

لثانية المدنيين، فوجود هؤالء ال يؤدي إلى تجريد الفئة ا ينطبق عليهم وصف المدنيين بين صفوف السكان
ن  قيام حركات المقاومة بمثل هذه الع بر خرق مليات، يعتمن صفتهم المدنية ومن  الحماية المقررة لهم؛ وا 
 جسيم لمبدأ التمييز بين  األهداف العسكرية واألهداف المدنية أثناء العمليات العدائية.
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ال تسأل عن  وقوع ضحايا من المدنيين  اإلسرائيليين  على  -في هذه الحالة–وبالتالي، حركة المقاومة 
تدابير اتخذت كافة االحتياطات والألنها  ،ش عملياتها الموجهة بشكل أساسي ضد الجنود والمستوطنينمهم

الوقائية الكفيلة بتوفير أقصى حماية للمدنيين، يستدل على ذلك من معيار التناسب بين  حجم المزايا 
العسكرية ال تي حصلت عليها المقاومة جراء تنفيذ هذه العمليات والتي تفوق بكثير حجم اإلصابات في 

 ايا األَْبِرَياُء في كل  نزاع يعتبر أمرا مبررا باعتبار أن  ذلكصفوف المدنيين، كما أن  وقوع عدد من الضح
يمثل أحد مآسي الحرب، لكن إذا تبيَّـن أن  تنفيذ هكذا عمليات ضمن  صفوف المدنيين، سوف يؤدي أو 
أدى فعال إلى اإلخالل بمعيار التناسب، بحيث تكون  اإلصابات بين  المدنيين  أو األضرار ال تي ستلحق 

ن  نفذت،  ،بهم ال تتناسب بتاتا مع المزايا العسكرية المحققة؛ فإن  هذه األخيرة تصبح محظورة أو لحقت وا 
 .(1)دخلت في فئة األعمال اإلرهابية، وتسأل عنها الحركة ال تي قام أفرادها بتنفيذ العملية 

ي ضوء ما االستقالل فمن أجل و  تعين  النظر إلى أعمال المقاتلين الفلسطينيينوفي رأينا، إذا كان  من الم
م؛ فإن  األعمال ال تي توجه نحو المدنيين  اإلسرائيليين، يجب النظر إليها في ضوء اعتبارين    ين:هممتقد 

 ضد المدنيين  المسلحين   ات أمنه ومستوطنيهوقو  المحتل اإلسرائيلي بجيوشهمارسه ياإلرهاب الذي  أولهما:
ابعها العالم أجمع يوما بيوم، بل ساعة بساعة من خالل الفلسطينيين، يشهد بها القاصي والداني ويت

 وسائل اإلعالم وأجهزته.
تقاعس المجتمع الدولي وتقصيره في النهوض بواجباته األخالقية واإلنسانية والتزاماته القانونية،  ثانيهما:

تقودها  ال تيذي يتعرض إلبادة منظمة من جانب قوات االحتالل اإلسرائيلي نحو الشعب الفلسطيني ال
حكومة متطرفة تمارس سياسة عنصرية تعيد إلى األذهان  أهوال البربرية األولى، وتتضاءل الممارسات 

رهاب، نحو الشعب الفلسطيني قوات االحتالل اإلسرائيليالنازية إلى جانب ما تمارسه   .من عنف وقهر وا 
م ودائمًا يجب  ،اإلسرائيلي ضد المحتل فإن  لحركات المقاومة الحق في استعمال القوة ،ترتيبًا على ما تقد 

 إن ما مقيد ،إال  أن  هذا الحق ليس مطلقاً مراعاة أن ما تقوم به المقاومة هو دفاع مشروع عن النفس، 
باستخدامه ضد األهداف العسكرية أو المصالح المادية لدولة االحتالل، بما في ذلك المعدات والجنود 

، لكن من الممكن  (2)تم ممارسة هذا الحق داخل األراضي المحتلةالنظاميين  والمستوطنات، ويجب أن  ت
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أن  يوجه إلى المصالح المادية خارج دولة االحتالل إذا استحال تنفيذها بالداخل، نظرا إلجراءات القمع أو 
المتابعة ال تي يعتمدها االحتالل في مطاردة وتقصى أماكن  أفراد المقاومة، بهدف القضاء عليهم، لذا 

القيام بعمليات المقاومة خارج حدود اإلقليم المحتل، بشرط عدم المساس بالمدنيين  اأَلْبِرَياُء، فالخروج  يجوز
 .(1)عن  هذا االلتزام يؤثر سلبًا على حركات المقاومة المسلحة

 الخاتمة
وحق المقاومة ينهض باستخدام  الدولي نلمس في األخير، أنه ال خالف بأن كل من اإلرهاب

مسلحة، وال خالف في أن كل منهما تحكمه وتنظمه قواعد القانون الدولي وقرارات وأعمال هيئة القوة ال
األمم المتحدة، وال خالف بأن اإلرهاب يعد من أخطر الجرائم الدولية، وال خالف بأن حق استخدام القوة 

ة األساسي المسلحة في إطار حق تقرير المصير من قبل حركات المقاومة المسلحة، إحدى الضمانات
ومع ذلك، فإن عملية دعم النضال المسلح  ،لممارسة كافة حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب على حد سواء

لحركات المقاومة واالعتراف بشرعيتها تضيق في ظل عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة، 
عمال باعتبارها من قبيل أ  حيث تكيف األعمال المماثلة في ظل عملية الخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة

المقاومة المسلحة تارة، ومن قبيل الجرائم اإلرهابية تارة أخرى، على الرغم من االختالف الجوهري بين 
 كل من الظاهرتين محل الدراسة.

وخاصة إذا علمنا أن الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة هو عملية مقصودة ومتعمدة في 
في المقابل  ،ها اإلرهابيةأعمالالتغطية على ف سياسي تريد به بعض الدول غالب األحيان، تنبع من موق

تلصق تهمة اإلرهاب بحركات المقاومة التي تخوض نضال مشروع ضد االحتالل، وهذا ما أثر سلبا 
قاومة لوضع الملهذا الخلط،  قوات االحتالل اإلسرائيلي، واستغالل صورة المقاومة الفلسطينيةعلى 

جبارهم على التراجع عن مقاومتهم  في الفلسطينية خانة اإلرهاب بغرض الضغط على الفلسطينيين وا 
المسلحة، مما أدى إلى إهدار الحقوق المشروعة التي تكفلها المواثيق الدولية للشعوب المحتلة في التخلص 

لى ضحية، إمن االحتالل ونيل استقاللها وفقا للشرعية الدولية، وهكذا انقلبت المقاييس، وتحول الجالد 
وات قوأصبح الفلسطيني المجرد من كل حقوقه األساسية متهما بالعنف وقتل األبرياء، وبدل أن يحاسب 
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على جرائم الحرب التي تم ارتكابها أمام أنظار العالم، اعتبرت تلك المجازر االحتالل اإلسرائيلي 
 واالنتهاكات دفاعا شرعيا عن النفس.

وصلنا إليه من نتائج وعلى ضوئها ضمنا دراستنا بمجموعة على أنه قبل أن نختم سنعرض من ت
 من التوصيات، نوردها تباعا على النحو التالي:

 فمن خالل دراستنا كان لنا العديد من المالحظات، توصلنا من خاللها إلى النتائج التالية:
 ف لإلرهاب تعري إن المشكلة األساسية التي يواجهها المجتمع الدولي تتعلق بخلو القانون الدولي من

مقبول دوليا، فمصطلح اإلرهاب الدولي مازال مصطلحا سياسيا غامضا، يحتاج، إلى ضبط موضوعي 
 مجر د من االعتبارات السياسية.

  إن إشكالية غياب تعريف لإلرهاب، ترتب عنها إشكالية تمييزه عن المقاومة المسلحة لتقرير المصير
ما نية التي تتمت ع بها الشعوب بموجب القانون الدولي، فاإلرهاب بواالستقالل باعتبارها من الحقوق القانو 

هو عنف يستخدم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يشترك مع المقاومة من 
حيث استنادهما على العنف والقوة، ومع ذلك يبقى ممي زا عنه في ان ه يستند إلى حق مشروع يقر ه القانون 

ولي،  رعية ضمن حدود وضوابط معي نة.الد   ويمنحه صفة الش 
  ال يمكن بأي حال من األحوال الربط بين حق الشعوب في مقاومة االحتالل واإلرهاب، حيث يوجد

فارق كبير بين اإلرهاب ومقاومة االحتالل، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي دعم القائمين به وليس 
كما هو واقع الحال في فلسطين، كما أن نعت المقاومة والكفاح قمعه بحجة محاربة اإلرهاب الدولي 

ضفاء لشرعية العدوان.  المسلح باإلرهاب تخليد االحتالل وا 
 ن هناك حدودا تفصل بين اإلرهاب والمقاومة والمسلحة، لذا ال يجب أن توضع المقاومة المسلحة في إ

ناحية بعض الدول وخاصة الواليات  نفس اإلطار مع اإلرهاب، ولذلك فإن محاولة الخلط العمدي من
بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة ليس له أساس من الصحة، بل قصد به  االحتالل اإلسرائيليالمتحدة و 

نية، ، وهذا ما أثر سلبا على صورة المقاومة الفلسطيإلصاق الصفة اإلرهابية بحركات المقاومة الفلسطينية
خلط، لوضع المقاومة الفلسطينية في خانة اإلرهاب، بهدف التخلص واستغالل االحتالل اإلسرائيلي لهذا ال

 من العمل العسكري الفلسطيني.
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  يعتبر معيار الشرعية والمشروعية من أهم المعايير في التمييز بين المقاومة واإلرهاب الدولي، حيث
ي أو تالل الحربأن أفراد المقاومة إنما يلجئون إلى السالح من أجل تخليص تلك األرض من براثن االح

االستعمار وبالتالي تعتبر أعمالهم مشروعة تندرج في إطار تكريس الحق في تقرير المصير والحق في 
 الدفاع الشرعي عن النفس، في حين أن اإلرهاب عمل غير مشروع.
 على ضوء النتائج السابقة، نورد بعض التوصيات على النحو التالي:

 ا، رهاب عملية معقدة وصعبة تبعا لتناقض العالقات الدولية وتعقيداتهإن عملية التمييز بين المقاومة واإل
تحديات في الظرف الراهن، وال يمكن التخلص من هذه التحديات، إال إذا تم التحديد الوهذا ما يشكل أهم 

الدقيق والتعريف القانوني المطلوب لكل من اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة، ولهذا فإننا نعتقد أنه 
، ومحاولة وضع معايير واضحة للخلطإيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد  محاولة يتعين على الجميع، 

 المعالم للتمييز بينهما، وهي مهمة نعترف بأنها ليست بالمهمة السهلة.
  يجب القضاء على أسباب اإلرهاب من تمييز عنصري بين الشعوب والعدوان والتدخل في الشؤون

الل وانتهاك حقوق اإلنسان وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد لخص الداخلية للدول واالحت
األمين العام األسبق لألمم المتحدة السيد "كورت فالدهايم"، جوهر هذه القضية بقوله: إن هناك أمرين 

خرى أ يجب االنتباه لهما: األول هو أنه إذا كانت هناك أعمال إرهابية تستحق العقاب، فإن هناك أعماالً 
ترتبط بقضايا سياسية واجتماعية نابعة من المظالم التي تعاني منها الشعوب المقهورة. والثاني: هو أنه 
إذا كان البد من القضاء على اإلرهاب، فإنه يتحتم التعرف إلى مسبباته أواًل، وأن كل محاولة للعالج 

 تتجاهل األسباب الجوهرية لإلرهاب لن تكون ذات فائدة.
 لواليات اخاصة مع إصرار عايير قانونية للتفرقة بين مقاومة االحتالل واإلرهاب الدولي، م يجب وضع

على الخلط المتعمد بين هاتين الظاهرتين، واتخاذ ذلك أداة سياسية وا عالمية  االحتالل اإلسرائيليالمتحدة و 
لتحررية التي ا لتشويه الحقائق وتزيين الوقائع عبر تلطيخ نضال الشعوب المضطهدة وسمعة حركاتها

تلجأ إلى خيار المقاومة المسلحة في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة في الحرية واالستقالل وتقرير المصير 
 بشبهة اإلرهاب واتخاذ ذلك في بعض األحيان ذريعة عسكرية لضرب هذه الشعوب والعدوان عليها.

  ن نجد ، ففي حياإلرهاب الدوليللخلط بين مقاومة االحتالل و للمحاوالت المستمرة ضرورة التصدي
الواليات المتحدة تتغاضى عن اإلرهاب اإلسرائيلي داخل فلسطين المحتلة نجدها توسم أعمال حركات 
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المقاومة الفلسطينية في سبيل تقرير المصير باإلرهاب، لهذا يجب على المجتمع الدولي السعي نحو 
نهاء التحيز األعمى لإسقاط المعايير المزدوجة، والكف عن سياسة الكيل بمكي إلسرائيلي الحتالل االين، وا 

جباره  على احترام الشرعية الدولية. وا 
  ينبغي وقف الصراع بين حركات المقاومة الفلسطينية وا عادة ترتيب األولويات، بحيث ال ينبغي أن

سيطر ي تكون أولوياتهم من يصل إلى السلطة، بل أن يتم باالجتماع بينها من أجل استعادة الوطن الذي
عليه االحتالل، ذلك أن استمرار الصراع بينها، سيؤدي ال محالة إلى خسارة فلسطين في غمرة انغماسهم 
الكامل في معركة السلطة، لذا يجب أن تتجاوز فصائل المقاومة الخالفات بينها، وتعمل على وضع 

ات العمل مترافق مع آليوصياغة برنامج وطني، يحدد آليات العمل السياسية الفلسطيني ال استراتيجية
 الفلسطيني العسكري، لضمان الفاعلية لنتائج النضال الفلسطيني.
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