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 شكر وتقدير                             
 

   َّ  قددّو ن عدد و و ددني علدد   ددى   دددّ تعددىل   الحمددد والشددكر 

إلكمىل  تطلبىت الدراسدة وإعدداا ارطروحدة رظدو  دروف 

 .الغربة واحتالل الوطن

يعدي والشكر والعرفىن لألستىذ الدكتور صالح حسدن الرب   

المشرف عل  ارطروحة الذي وجدت فيه  علمىً   يندىً و ادىً 

 . حبىً للعراق والعراقيين كريمىً 

و ثندددي شدددىكرا و قددددراًً  جودددد كدددي  دددن ورا  سدددمه فدددي    

سدددواء  دددن البدددىح ين   و ر ي الدراسدددة كم ددددر لمعلو دددة

 . والمنظمىت

المسدىعد  فدي   وااو  الدذين قددّ لكىفة اإل والشكر والتقدير   

الددددكتور فدددىر  رشددديد  واادددا بىلدددذكر هدددذا الجودددد إعدددداا

 . يالبيىت

                 والشكر والعرفىن لعىئلتي التدي قدد ا العدون والمسدىعد      

 .طروحةاراج هذه ارإكمىل وإل

 
س هلل سد   د س يق
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 نيّةالوط التّحريرحروب  إستراتيجية                    
 سياسية وقانونيةدراسة 

 

 ةـــمالمقدّ 

 
 األمددم ات التاريخيددة فددي حيدداة الشددعوب و المحطّدد مددن أ ددمّ  الوطنّيددة الّتحريددرحددروب  تعدددّ      

تبقدى محدط اعتزاز دا وفخر دا عبدر كما و ،الت مدن قبدل قدوج أجنبيدةتالحدالتدي شدهدت ا الّدولو 
دق وشدجاعة رجالهددا ضديتها وصدتاريخهدا الدوطني لمدا تمثلد  مدن نبدل وسدمو أ ددافها وعدالدة ق

 سدديماال ،نيددة والمكانيددة التددي شددهدت  دد   الحددربلزمااء تضددحياتها أينمددا كانددت الدددائرة اوسددخ
بدددالحرب  تسدددميت  فدددي األدب السياسدددي والقدددانوني تلدددل الحدددروب التدددي كاندددت دائدددرة فدددي مدددا تدددمّ 

القطدب بيت  في مراحل انتهاء     الحرب وبدروز مدا يمكدن تسدم تمر قد است اهالباردة، كما أنّ 
 .ي الواحد متمثاًل في الواليات المتحدة األمريكيةالّدول

 الّتغييدددربلدددور قدددد رافدددق راع قيدددد التّ نمطدددًا جديددددًا مدددن الّصددد أن  المرحلدددة   ددد   نجدددد فدددي
وبسددبب  الّتغييددري حيددث بددرزت بسددبب  دد ا الددّدولياسددي السّ  الّنظددامالحاصددل علددى مسددتوج 

ي الدّدول الّنظداميدة، ممدا دفدع وحددات الّدولقات في العال قّوةعوامل أخرج تتعلق بمستوج ال
 ات القدددرة عبددر أسدداليب عيددر عسددكرية فددي حددين لجدد ت األطددرا   اصددراعاتهإدارة  إلددى

الحدددروب عيدددر المتماثلدددة لتقلدددي   إسدددتراتيجيةاعتمددداد  إلدددىي الدددّدول الّنظدددامالضدددعيفة فدددي 
 .دتهافاع عن حقوقها ومصالحها وسيافي ميزان القوج للدّ  فاوت الحادّ التّ 

والعدددراق  وفلسدددطين ولددددج دراسدددة  ددد   النمدددا   الجديددددة فدددي الحدددروب فدددي أفغانسدددتان ولبندددان
دع يددة والددر  الّنظامة ة العسددكريّ مفددا يم كددالقوّ  والنتددائا التددي تمخضددت عنهددا يمكددن االسددتنتا  أن  

دالسدابقة ووي التي سادت في الحروب النّ  ن راع بديات تصدل  إلدارة الّصدم  ل  لدم تعدد قدوانين ومس 
 .الّدول

بعددد الحددرب العالميددة الحديثددة  الوطنّيددة الّتحريددرفددي حددروب  فكددرة األطروحددة تخددتّ  
التددي تدم التخطدديط لهدا واعتماد ددا كخيدار فكددري  سدتراتيجيةالثانيدة وتهددتم بشدكل خددا  باإل

تحقيدددددق مشدددددروعها فدددددي التحدددددرر ونيدددددل  إلدددددىب علبيتهدددددا وسياسدددددي وعسدددددكري والتدددددي أدت 
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مثدل أوروبدا  فيها و دي عددة عطدت أعلدب القدارات حدثت االستقالل للدول التي نشبت أو
 .وأمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا

حدددثت نتيجددة الحددرب العالميددة الثانيددة سددميت لظددا رة السياسددية والقانونيددة التددي ا ن  إ
تقريددر المصددير للشددعوب المحتلددة حددّق  بظددا رة االسددتقالل الددوطني ومددا رافقهددا مددن إقددرار

الدد ي  الّتغييددربددرقرار  دد ا  الدددوليددة و الّدوليددًا مددن قبددل المنظمددات والدد ي رافقدد  جهدددًا عالم
المتحددددة عبدددر األمدددم يدددة التدددي صددددرت مدددن الّدولجسددددت  الكثيدددر مدددن الوثدددائق والصدددكول 

( ظبدتحفّ )إعالناتها وقواعد العمدل والتوصديات والمواثيدق واالتفاقدات والتدي يمكدن تسدميتها 
عم مدن أن ظدا رة االسدتعمار لدم وعلدى الدرّ  إنهاء ظا رة االسدتعمار، مدا عددا أجدزاء معيندة

فحسددب إنمددا لهددا معدداني ودالالت أخددرج كاالسددتعمار االقتصددادي والثقددافي تكددن عسددكرية 
 .الخ... والعلمي

 الّتحريددرحددروب  سددتراتيجيةمددا نعددد  مدددخاًل حيويددًا إلومددا يهمنددا  نددا فددي  دد   األطروحددة   
نهدااحيدة الّشدمدن النّ  الوطنّيدة اتا عنهدا، وتدم اختيدار ء االحدتالل الّنداملة وشدروط نجاحهدا واه

جربدة الجزائريدة جربدة الفيتناميدة والتّ نمو جين  ما األشهر ما بين النما   األخدرج  مدا التّ 
 .وك لل استشرا  الحالة العراقية التي لم تكتمل مالمحها لحد اآلن

 :أهميح  دن ث
ا تكمددددن أ ميددددة البحددددث فددددي اندددد  يعددددالا حدددددث مهددددم فددددي تدددداريخ الشددددعوب ومصددددير 

  ميددة أال و ددو حددروب التحريددر الوطنيددة التددي تحظددى ب وكرامتهددا وسدديادة واسددتقالل الدددول
ينتمدي إلدى تلدل األعمدال التدي يصدعب  وطنيداً  وكوند  جهدداً  ،خاصة في العالقات الدولية

تجاوز دددا مدددع تغيدددر األزمدددان وتدددواني المسدددتجدات والمتغيدددرات فهدددو يشدددكل قيمدددة إنسددددانية 
 .زمنة والظرو غل الشعوب في كل األستظل تش

 
 
 
 :أهب ف  دن ث 
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 :يتوخى البحث إبراز الدروس اآلتية
واالقتصدادية نية بربعاد دا السياسدية والعسدكرية دراسة ظا رة حروب التحرير الوط : أوالً 

 .الجتماعية والقانونية واإلعالميةوا
اسدددتنباط الدددددروس مددددن تجدددارب الشددددعوب فددددي المقاومدددة والتحريددددر وتوظيفهددددا فددددي  : ثانياً 

لمسدددتقبلية مددع مراعددداة الخصوصددية والظدددرو  المكانيددة والزمانيدددة لكدددل اجددارب الت
 .تجربة

 .تعميق المفا يم الموحدة لمصطلحات التحرير والمفا يم المقاربة : ثالثاً 
وسددددائل  وأسدددداليب  وفددددق القددددانون الدددددولي العددددام تثبيددددت األطددددر القانونيددددة للتحريددددر و  : رابعاً 

نسدان والقدانون الددولي لحقدوق اإل ولي اإلنسدانيم المتحدة والقانون الدوميثاق األم
. 
وطندددي  استشدددرا  الطريدددق السياسدددي والقدددانوني والعسدددكري واالجتمددداعي لتحريدددر: خامسددداً 

مسددتنبطة مددن تجددارب العددراق مددن االحددتالل األمريكددي باالسددتعانة مددن الدددروس ال
والتددي تحقددق فيهددا التحريددر بطريقددة جدليددة  ددي سياسددة السددال  وسددال   الشددعوب

 .اسةالسي
 :  ضيح  دب  جح

نمدددو جين درسدددنا ولقدددد , تهدددتم الدراسدددة بشدددكل خدددا  برسدددتراتيجية الحدددروب الوطنيدددة
 دداتين وفددق مصددادر المعلومددات التددي تددوفرت لدددينا عددن و  ،ريتطبيقيددين الفيتنددامي والجزائدد

حتاللدددين عسددددكريين يقتربدددان بحددددود كبيدددرة مدددع االحددددتالل التجدددربتين أنهمدددا قدددد خضدددعا ال
 .مع الفارق الزمني بينهماللعراق  األمريكي

 :من الفرضية األساسية التي مفاد اتنطلق الدراسة 
أن  نددددال مسددددتلزمات نظريددددة علددددى الصددددعد كافددددة لتحقيددددق النصددددر فددددي حددددروب  : أوالً 

 .التحرير
أن التجددربتين الجزائريددة والفيتناميددة قددد رافقتهددا معظددم أن لددم تكددن جميددع العوامددل  : ثانياً 

 .بلديهما من االستعمار األجنبي يرالخارجية والداخلية لتحر 
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المهددم فددي جددو ر األطروحددة  ددو الدددروس المسددتنبطة مددن تددداخل اإلطددار النظددري  : ثالثاً 
مددددن إسدددددتراتيجية حدددددروب التحريدددددر الوطنيددددة والظدددددرو  الخاصدددددة علدددددى الصدددددعيد 
الداخلي والخارجي و د ا مدا يسدتوجب بنداء نظريدة لحدرب تحريدر العدراق مسدتنبطا 

 .من تلل الدروس
ربمدددددا تتغيدددددر وتعرقدددددل  أن فرضدددددية البحدددددث فيهدددددا مدددددداخل خارجيدددددة وداخليدددددة عددددددة : رابعاً 

ولكن األمر المهم ال ي نرعدب فدي بياند   ،الحرب وصوال للتحرير المقاومة وسير
 دد   خاتمددة المدددخل لفرضددية  ددو الحاجددة إلددى سياسددة السددال  وسددال  السياسددة و 

 .الدراسة
 :دشك دّيح  دن ث

فددي كيفيددة توظيدد  فصددول البحددث جميعددا للوصددول  تكمددن إشددكالية البحددث األساسددية
إلى الفصدل الخدامس و دو االستشدرا  المسدتقبلي لتحريدر العدراق ومدن  ندا تبدرز للباحدث 

عددد  ن نإشددكاليات موضددوعية يمكددن درجهددا علددى النحددو اآلتددي باإلضددافة إلددى مددا يمكددن أ
 :السابقة  ي جزء من     اإلشكاليةفرضية البحث والدراسات 

ال تجربدددة تحريدددر العدددراق تعددداني مدددن انعددددام نضدددو  نظريدددة متكاملدددة لحدددرب ال تدددز  : أوالً 
وال إلى تحقيق الهد  و دو التحرير الشعبية تتحدد فيها الوسائل ومستلزماتها وص

 .التحرير
 ندددال اختالفدددات بدددين القدددوج المنا ضدددة لالحدددتالل فدددي كيفيدددة تبنيهدددا لشخصددديتها  : ثانياً 

 .إحدا ا األخرجتتعارض أو تتناقض  االعتبارية وأحيانا
مدددددن االحددددددتالل  ال اسدددددتجابة شددددددعبية للتغييدددددر والخددددددال بحددددددود معلوماتندددددا  ندددددد : ثالثاً 

لكدن ال يوجدد  ندال اسدتقطاب و  واجههدا العدراقيينيالتدي  ريكي نتيجة الفوضىاألم
سدية  و أ رع سيامددروس لدج الجما ير في مد ا الرافض لالحدتالل وفدق مدنها 

عالمية  .وقانونية واقتصادية واه
أن للعامدل فدي كونهدا تد  ب إلدى تحريدر العدراق و إن إشكالية البحدث تكمدن كد لل   :بعاً را

الدولي المندا ض لالحدتالل علدى المسدتوج الددولي والدرأي العدام ال زال دور  دون 
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حدددث يواجددد  مشدددكلة معقددددة فدددي كيفيدددة جمدددع ، و ددد ا يجعدددل الباالمسدددتوج المطلدددوب
 .البحث إلى الهد  المنشود من   ا تالبيب بحث  للوصول
  :أجئاح  دب  جح  د ئيجيح

ونحن إ  نبحر في مضمون وأبعاد الدراسة وما   بنا إليد  فدي مددياتها العلميدة تثدار 
 :أمامنا مجموعة من األسئلة األساسية أ مها

كيدددددددة يإن المحتدددددددل يملدددددددل تجربدددددددة اسدددددددتطاع معهدددددددا أن يوظددددددد  العوامدددددددل الجيبوليت:  أوالً 
 السداال. لعلميدة والفنيدة والقانونيدة والسياسديةيملدل وسدائل  ا  والجيوستراتيجية، وأند

 ؟ على الصعد كافةو ق   و ما  و العمل إزاء   ا المو 
 دددددي آليدددددات الدددددرفض والممانعدددددة فدددددي مواجهدددددة مشددددداريع االحدددددتالل وكنمدددددو    مدددددا : ثانياً 

 في العراق؟  مريكياأل االحتالل
ة للهددد  المتددوخى بندداء أسدداس نظددري يسددتجلب العوامددل الداخليددة والخارجيدد كيفيددة : ثالثاً 

 من حروب التحرير؟ 
 : دف  ة  دنمكيح داب  جح

تحريدر تحريدر الجزائدر و  زمندي محددد بالنمدا   التطبيقيدة  دو أن الدراسة تملل إطار
مددا يسددمى بددالحرب  فيتنددام والتددي اسددتمرت بحدددود عقددد ونصدد  مددن الزمددان فددي ظددرو 

ستشددرافية للعددراق يددر اإلب التحر إمددا حددر , وفددي النصدد  الثدداني مددن القددرن المنصددرم البدداردة
وحتددى يددوم التحريددر المنشددود و دد ا  3002ف نهددا ممتدددة مسددتقبليا مندد  بدايددة االحددتالل عددام 

  .ما يسمى في ميدان العلوم السياسية بالدراسات المستقبلية
 :مك فيح  دن ث

البددد  بمدا إن الدراسددة  ددي سياسددية قانونيددة وتحدوي علددى نمددو جين تطبيقيددين فبالتددالي
نها الددد ي نختدددار   دددو مدددنها مركدددب فدددي دخولددد  المدددنها التددداريخي باعتبدددار أن يكدددون المددد

واند  سياسدي حيدث أن االعتبدارات السياسدية  دي تجربتين  ما من التجدارب الماضدية ، ال
 .التي قائمة في جو ر الصراع ال ي أدج إلى االحتالل

ن خي اآلخددر يحمددل األسددباب  اتهددا وكددال المنهجددين التدداريمددا وقددع فددي العددراق  ددو  واه
انتهدال فيد   االحدتالل بشكل كبير مع المنها القانوني  وال ي يشكل والسياسي قد تداخال
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وبالتددالي اعتمددد  ،اإلنسدداني وميثدداق األمددم المتحدددة  للقددانون الدددولي العددام والقددانون الدددولي
ميت  بددالمنها المقددارن أو البحددث بفعددل  دد   المنددا ا المتنوعددة والعديدددة إلددى مددا يمكددن تسدد

 .عدديلتالمنها أ
 :حدب  ج    دج ن  

سدد  كر وسددائلها لددت موضددوع حددروب التحريددر الوطنيددة و دراسددات عدددة تناو  اعتمدددت
 : نا الرئيسية منها

، ، بحدددوث مدداتمر المقاومدددة خيدددار أم ضدددرورة    يفيح  دم  سمـــح  دشـــ ماحجـــد : أوالً 
 .3008 ،مركز اإلعالم العربي، القا رة

 ترجمدة خليدل كلفدت، رن الحدادي والعشدرين،حدروب القد ،يكي  جـيسد،   مسكيه  : ثانياً 
 .3006 ،دار العالم الثالث، القا رة

ئددري، دار النفددائس للطباعددة، جبهددة التحريددر الددوطني الجزا ، درجــا ، نجــ م    :ثالثاً 
 .1990، بيروت

ة العربيددددددة حدددددرب العصدددددابات السددددددوفيتية، الماسسددددد ،سكيكجـــــسد ر أسنــــــ    : رابعاً 
 .1979 ،للدراسات والنشر، بيروت

ــ    :خامساً  ــسككي ، في  ،دمشددق للطباعددة ، دار، حددرب التحريددر الددوطني فددي فيتنددامد 
 .1973 ،ولىبيروت، الطبعة األ

ـــب  مـــنة  : سادساً  ـــ  ، خ د مركدددز  ،فدددي إسدددتراتيجية المقاومدددة العراقيدددة، مقدمدددة  دمريك
 .3006، دمشق ،دراسات االستقالل

حددتالل د المقاومددة د اال: ، مسددتقبل العددراقد  جــي خيــ   دــبي جــي  ،   : سابعاً 
  .3002 بيروت، ،مركز دراسات الوحدة العربية ،التحرير والديمقراطية

، االحددددتالل والمقاومددددة العراقيددددة، دراسددددة فددددي  د ــــبي   ، خايــــك دجــــم  يك   :ثامناً 
 .3005 اإلمارات العربية المتحدة، مركز الخليا لألبحاث، المشروعية،

ء تجدارب الشدعوب ئية فدي فلسدطين علدى ضدو الحرب الفدا ، دش   ، م مب   : تاسعاً 
، ة جبهدددة التحريدددر الفلسدددطيني، بيدددروتمنشدددورات قيددداد ،فدددي قتدددال العصدددابات

1967. 
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 1982دمشق،  ،ر طالسدا، الثورة الجزائرية ، نالس ، مصنفى   :عاشراً 
 الماسسدة ترجمة محمدود سديد رصدا ، ،حرب المستضعفين ،  ي ،  سن   : أحد عشر

 1981 ،لنشر، بيروتالعربية للدراسات وا
االحتالل في القانون الددولي مدع دراسدة تطبيقيدة  ، دنيف ني ب  نب  د  يش ، :ثنا عشرا

 3007 ،اق، دار النهضة العربية، القا رةلحالة العر 
مددددع العددددرض لقددددد اسددددتعنت بالعديددددد مددددن المراجددددع والبحددددوث والدراسددددات والمقدددداالت 

يرجى النظر إلى المراجع  ،تفاقيات الدوليةق والقرارات واالوالموسوعات والقواميس والوثائ
 .في نهاية البحث

 
 :كن ق  دن ث مد  دّك  يح  دشكايح س دمسضس يح

أن أوّزع  ولغدددرض اإليفددداء بمتطلبدددات الدراسدددة اسدددتلزم مندددي البحدددث ووفدددق اجتهدددادي
مناقشددة  فدديوالتددرابط والتددي راعيددت فيهددا موضددوع التدددر   علددى الفصددول اآلتيددة األطروحددة

 :بحث حتى تكتمل الصورة في الخاتمة موضوعات ال
وتناولت في  اإلطار النظري والمفدا يمي لمصدطلحات الّتحريدر، والد ي  م يب  د دفصك  

ن  من أربعة مباحث مفهوم الّدولة وعناصر ا وحقدوق وواجبدات  دمن ث  ألسك ناقش : تكو 
ــــ ك  الددددّدول ومفهددددوم وأشددددكال السدددديادة وبددددي ن   العسددددكري  لالعدددددوان واالحددددتال دمن ــــث  د 

خصددد  للمقاومدددة  دمن ـــث  د  نـــع تنددداول حدددرب الّتحريدددر الوطنّيدددة و س دمن ـــث  د  دـــث
 .الوطنّية وأشكالها

ب ّيْندددتي فيدد  اإلطددار القدددانوني لالحددتالل العسددكري وتضدددمن  دد ا الفصدددل س دفصــك  ألسك   
   دمن ـث  د ـ كو العام القانون الّدولياالحتالل في   دمن ث  ألسك ك  ش: ثالثة مباحث

مبددداد  االحدددتالل و   دمن ـــث  د  دـــث لقدددانون اإلنسدداني الدددّدولي وبدددي ن  وا االحدددتالل  ضـــمد
 .وقواعد قانون حقوق اإلنسان

المقاومددة الوطنّيددة وحركددات الّتحددرر الددوطني وتضددّمن  حددقّ  دفصــك  د ــ ك  وبحثدت فددي    
لمسددل  المقاومدة الوطنّيددة فدي الكفدا  اتندداول حدّق ومشدروعية  ألسك :  د ا الفصدل مبحثدين
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حركددددات التحددددرر الددددوطني وحقددددوق والتزامددددات تلددددل  ما ّيددددة دمن ــــث  د ــــ ك  فيمددددا بددددي ن  
 .الحركات

ــث أمددا فددي    فقددد بينددت فيدد  الدددروس المسددتنبطة مددن حددرب تحريددر الجزائددر  دفصــك  د  د
المبحدددث : وبمبحثدددين بعدددد دراسدددة وقدددائع تلدددل التجدددربتين بالتفصددديل وحدددرب تحريدددر فيتندددام
تضدّمن دروس  والمبحدث الثدانيتنبطة مدن حدرب تحريدر الجزائدر المس األول بين الدروس

 .من حرب تحرير فيتنام
اإلسدتراتيجية للّتحريدر وبخمسدة مباحدث تضدمن  الخيدارات   دفصـك  د  نـعوتناولدت فدي    

المبحث األول إعداد الشعب للتحريدر وبدين المبحدث الثداني الددور السياسدي والدبلوماسدي 
إلددى مسددتلزمات العمددل العسددكري وناقشددت فددي المبحددث  فيمددا تطرقددت فددي المبحددث الثالددث

الرابدددع العامدددل االقتصدددادي واستعرضدددت فدددي المبحدددث الخدددامس اإلسدددتراتيجية اإلعالميدددة 
 .للتحرير

ب ربعددددة تشددددرا  المسددددتقبلي لتحريددددر العددددراق و االس  دفصــــك  دخــــ مسوناقشددددت فددددي 
ها وبددين مباحددث، المبحددث األول تضددمن جوانددب الحددرب األمريكيددة علددى العددراق وشددرعيت

المبحث الثاني خصائ  وشرعية ومنجزات المقاومدة العراقيدة وخصد  المبحدث الثالدث 
 .لعوامل التحرير الداخلية فيما ناقش المبحث الرابع عوامل التحرير الخارجية المقترحة

وفددي ختددام األطروحددة توصددلت إلددى نتدددائا مسددتنبطة مددن فصددول البحددث ومددن ثدددم  
الّتحريدر الوطنّيدة لحدروب دة فدي اإلعدداد والتخطديط   بت إلى جملة من التوصيات المفي

 .وطني العراقضد قوج االحتالل األجنبي وك لل التوصيات التي تخ  
 
 

 
 
 
 
 



 -07- 

 
 

 الف ي التمويدي

 

 اإلطىر النظري والمفىهيمي
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 الف ي التمويدي

 

 اإلطىر النظري والمفىهيمي
 
 

 تمهيد
د الزمددت الوجددود اإلنسدداني ورافقددت مندد  القدددم كانددت عمليددة الصددراع وتنددازع اإلرادات قدد   

األكثددر تطددورًا وصددواًل  نسددانيةسددتوج األفددراد أو المجتمعددات اإلتطددور  سددواء كانددت علددى م
ساسدددية فيهدددا، انية التدددي تشدددكل الدولدددة الوحددددة األلدددى الشدددكل المعاصدددر للتجمعدددات اإلنسدددإ

فدي دوافدع   والصراع الدولي في جو ر  تنازع اإلرادات الوطنية،و و التنازع عن االختال
مكاناتهاالدول وفي تصوراتها وأ  .(1)  دافها وتطلعاتها وفي موارد ا واه

نهدا تعدد المستويات التي تحدث فيها وأ مية والشمولية و ظا رة حروب التحرير باألتتسم 
ومتطدددددددددددورة، وتعددددددددددددد أبعاد دددددددددددا وتدددددددددددداخل مسدددددددددددبباتها  ات طبيعدددددددددددة حركيدددددددددددة مسدددددددددددتمرة 

 .مباشرة وعير المباشرةومصادر ا،وتشابل تفاعالتها وت ثيراتها ال
تددداريخ الفكدددر السياسدددي والقدددانوني والشدددرعي و لدددل ألن قديمدددة فدددي  الّتحريدددرحدددروب     

االحدتالالت العددوان و   دي رد فعدل طبيعدي علدىو  ،دول العدالم ت  الكثيراالحتالل قد شهد
 وطنددي حدددث ويشددكل  دد ا الصددراع العددادل ة،وب سدداليب مختلفددألسددباب عدددة التددي وقعددت 
 .للدول الشاملة ستراتيجيةاإل عناصركل وظي  مهم يتطلب ت

بددددين مصددددطلحات ومفددددردات  دددد    وتددددداخل  نددددال خلددددط أنومددددن خددددالل البحددددث وجدددددنا 
وحركدددات التحدددرر  الوطنّيدددةكحدددرب العصدددابات واألنصدددار والمقاومدددة  الحدددروب ووسدددائلها

 .الوطني
 

_________________ 
 17، 3005الهدج للنشر والتوزيع ،القا رة ،،الصراع الدولي ، مفا يم وقضايا، دار   سبة ،ف  ب(1) 

 ية أوالّشددعب الّتحريددركحددرب  التددي تطلددق علددى حددروب التحريددر التسددميات تتعددددكدد لل و 
أو الحدرب  تحرر الوطنيلو حروب اأ الّشعبالحرب الثورية أو الحرب الفدائية أو حرب 



 -09- 

ة فددددي داة منهجيدددداألمددددر الدددد ي يتطلددددب اسددددتكمال إطددددار نظددددري يشددددكل أ.الددددخ ...الشددددعبية
 .    الظا رةدراسة  من االقتراب

 فهددددم مشددددترل وت سدددديس قاعدددددة مفا يميددددةتقددددديم مقتربددددات منهجيددددة صددددحيحة و  ولغددددرض  
 صددددطلحات  ات العالقددددةالمصددددول البحددددث الالحقددددة سددددنقوم باسددددتعراض نعتمددددد ا فددددي ف

 :وفق المباحث اآلتية الّتحريرمصطلحات ومفا يم  تثبيتبالموضوع ومن ثم 
 .ة والسيادةولالدّ : المبحث األول
 .العسكري العدوان واالحتالل: المبحث الثاني
 .الوطنّية الّتحريرحرب : المبحث الثالث
 .وأشكالها الوطنّيةالمقاومة : المبحث الرابع
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 المبحث األول

 

 والسيادا ةالّدول

 
 المطلب األول

 

 الّدولمفهوم وحقوق وواجبات 

 
 :ح س ك ص ه  دّبسد

وجدددد  ددد ا  الدددّدولي العدددام، فمدددن أجدددل الدددّدولللقدددانون ة  دددي الشدددخ  الرئيسدددي الّدولددد(
) نددال دافددع لوجددود  التصددور بدددونها فددال يمكددن لندداالقددانون 

ة صدداحبة السددلطة الّدولددو . (1)
العليا والنهائية في أي إقليم من العالم وال يوجد إزاء ا سدلطة تماثدل سدلطتها مدن شدمول، 

أو  ات لكونهدا تحمدل داخدل وطنهدامنظمدال منّظمدة ل لل يعد ا الكثيدر مدن المفكدرين أنهدا 
 إلددىالدد ين يعيشددون داخددل حدددود ا، إضددافة  األفددرادإقليمهدا لددواء وشددمولية السددلطات علددى 

 .(2)أنها قائمة على تنمية عالقاتها الخارجية مع دول اإلقليم األخرج
ينضدوي تحدت المكدان الد ي كونهدا والقانونيدة السياسدية الدراسدات تبرز أ مية الدولة في و 

عمددال فدي الددداخل كافدة األ بها داخدل حدددود ا ألنهدا  ددي التدي تنجددزجميددع أفدراد شددعلوائد  
 .والخار 
و المنظمددة العليددا فددرن لددديها مددا يمكنهددا مددن ا دامددت الدولددة  ددي السددلطة العليددا أومدد

ع فئدات الشدعب الد ين يعيشدون داخدل استصدار القدوانين العامدة واألنظمدة المطلوبدة لجميد
القائم األول على وضع كدل الوسدائل لتنظديم لدج البعض لدولة قليمها، ل ا فقد اعتبرت اإ

 .(2)السلول البشري داخل إطار الدولة العام

                                                 
 .109،  1975، 13، القانون الّدولي العام، منش ة المعار ، اإلسكندرية، مصر، ط نس هيف ، ا  ص بق . ينظر د  (1)

 .97،  1988، دراسات في علم السياسة، عمان، ،  نب  دمفيب س دن ن ، م مسب ج     درن م . ينظر د  (2)
 .98،  المصدر نفس  (2)
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ة والسددددديادة فدددددي مسدددددتهل بحثندددددا ألنندددددا نجدددددد أن معظدددددم الّدولدددددونحدددددن إ  نبددددددأ بدراسدددددة 
كدددد أن أا و ندددا يمكددن أن وانتهكددت سدديادتها،   الّدولاالحتالالت أو جميعها حصلت على 

كدددددون جامعدددددًا مانعدددددًا لكدددددل تيمكدددددن أن  ة بمعيار دددددا السياسدددددي والقدددددانوني الالدولدددددة والسدددددياد
، ئدةكن مستقلة و ات سيادة ال تقبل التجز تلم  عناصر ا ومظا ر ا الداخلية والخارجية ما

فددي أن ل للقواعددد التددي تجمعهددا و دد ا يسددتوجب منددا انتهددكل احددتالل يشددوبالتددالي فدد ن اال
دنا حتمدًا إلدى بيدان حقدوق واجبدات الددول ولد لل الدولدة وسديادتها سديقو  فدي ارحدباإليكون 

 :له ا المطلب على النحو المبين في الفروع اآلتيةجاء تقسيمنا 
 

 

 الفرع األول

 

 ةالّدولتعريف 

 
 :بعضها إلىوضع العديد من الفقهاء والمفكرين تعريفات عدة للدولة سنتطرق   

                                                       يعيشددددددون  األفددددددرادمددددددن  جماعدددددة مسددددددتقلة) :ب نهددددددا( بلنتشددددددلي)يعرفهدددددا الفقيدددددد  السويسددددددري 
 .(1)(مستمرة على أرض معينة بينهم طبقة حاكمة وأخرج محكومة  بصفة
وحدددة قانونيددة تتضددمن وجددود  يئددة اجتماعيددة  (ة ب نهدداالّدولددسددتا  بونددار فيقددول عددن األأمددا 
اجهة أمة مستقرة على إقلديم محددد وتباشدر ممارسة سلطات قانونية معينة في مو حّق  لها

الماديددددددة التددددددي  قددددددّوةة حقددددددوق السدددددديادة بررادتهددددددا المتفددددددردة عددددددن طريددددددق اسددددددتخدام الالّدولدددددد
)تحتكر ا

(2). 
يقيمددون بصددفة  األفددرادمجموعددة مددن )ة ب نهددا الّدولددويعددر  الدددكتور بطددرس بطددرس عددالي 

 .(3)( م داخل حدود مظم استقرار دائمة في إقليم معين تسيطر عليهم  يئة معينة تنّ 
 للدولددة أسددتطيع أن أفسدد  المجددال لنفسدديوفددي ضددوء مددا ورد مددن تعريفددات مختددارة 
 :الم كورة لها و و والسياسية بنشدان تعري  لها ينسجم مع المقومات القانونية

                                                 
 .89،  1982، مقدمة في علم السياسة، دار النهضة العربية للنشر، بيروت،   دكرك ، ي   أ مب كر   (1)
 .90المصدر نفس ،    (2)
 .172،  1982، 7المدخل في علم السياسة، مكتبة األنجلو المصرية، القا رة، ط ،غ د  ، نن س نن س  سم مسب خي    يجى    (3)



 -22- 

قلديم يقديم فيد  مجموعدة الّدول ة كيان اجتماعي وسياسي وقدانوني لد  حددود قانونيدة معتدر  بهدا واه
 .بصفة دائمة وعلى رأس  سلطة حاكمة تسير األمور الداخلية والخارجية األفرادمن 

 

 

 الفرع الثاني

 

 ةالّدولعناصر 

 
ونحن إ  ن كر الّدول وعناصر ا فدرن  قصددنا واضد ي فدي ربطد  فدي موضدوع البحدث 
ألن  االحتالل بمعظم صورت  وتجارب  يشمل كّل  د   األركدان ويجعلهدا خاضدعة لسديادت  

، إال إندد  3002العددراق فددي ضددوء االحددتالل األمريكددي والبريطدداني عددام  كالدد ي حدددث فددي
أحيانًا يتم احتالل جزء من الّدولة كاالحتالل اإلسدرائيلي للجدوالن السدورية و د ا ال يسدّمى 

 .احتالاًل شاماًل وال ياثر على سريان سلطات الهيئات الحاكمة إال في الجزء المحتل
تقدديم بصددفة دائمددة فددي إقلدديم محدددد وتسدديطر  األفددرادن  ددي مجموعددة مدد ة كمددا أسددلفناالّدولدو 

ر ة يسددددتلزم تددددوفّ الّدولددددوجددددود  عليدددد   يئددددة حاكمددددة  ات سدددديادة، وت سيسددددًا علددددى  لددددل فددددرنّ 
 :اعلب الفقهاءأراء  حسب (1)عناصر ثالثة

 .(الشعب)المواطنون . أ
 .إقليم معين تقيم علي      المجموعة بصفة دائمة. ب
 .تولى شاون المجموعة وتسيطر على اإلقليم يئة حاكمة  ات سيادة ت. ت

 
 

                                                 
 .110و 109، مصدر سبق  كر ،    نس هيف،  ا  ص بق.ينظر د  (1)
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 :( دشر )  دمس نكسد .أ
 ماسدددالمكددونين لهددا  األفددرادة، وعلددى الّدولددويطلددق علددى  دد   المجموعددة اسددم شددعب 

ابطة التي ة، بصر  النظر عن أصلهم أو لغتهم أو دياناتهم أو تقاليد م، فالرّ الّدولرعايا 
ة الّدولدة  دو الدوالء للهيئدة الحاكمدة فدي الّدولدا تجمع بين أفراد المجموعدة التدي تتكدون منهد

وخضدددوعهم لقوانينهدددا مقابدددل تمدددتعهم بحمايتهدددا، وتوصددد   ددد   الرابطدددة فدددي لغدددة القدددانون 
بوص  الجنسية أو الرعويدة، فلفدظ الجنسدية يفيدد إ ا انتسدب الفدرد لدولدة معيندة يددين لهدا 

 .(1)بالوالء ويتمتع بحمايتها
 دو امتيداز شدر  اإلسدهام فدي ( أرسطو) اليوناني فيلسو ال وجو ر المواطنة وفقًا لرأي

لمواطندة مجددرد يددرج ا فرند  ( ددوبز تومداس) الفيلسددو  والمفكدر البريطدداني ، أمدا(2)ةالّدولددأمدور 
مدن أجدل أن ينتقلدوا مدن الحالدة  األفدرادمعد  صاحب السديادة الد ي تعاقدد خدمة ووالء وطاعة 

 .(3)سياسي المنتظمحالة القانون ال إلى( حالة الفوضى)الطبيعية 
 الّشددعبأن حجددم أو عدددد السددكان لدديس وجوبددًا فددي إقددرار وجددود  إلددىواتفددق الفقهدداء 

و ندددال شدددعب قليددل السدددكان مثدددل دولدددة كبيدددرة السدددكان مثدددل الهنددد أو الصدددين فهنددال دول 
العربيدددة واألوروبيدددة، وعمومدددًا  الدددّدولالفاتيكدددان و ندددال شدددعب متوسدددط الحجدددم مثدددل معظدددم 

 .(4)ةالّدوليوجد قانون معين يحدد عدد السكان من أجل قيام  يمكن القول ب ن  ال

 
 : إل ايم . 

عبدددارة عدددن ماسسدددة قائمدددة فدددي ) دددي ( رايموندددد كارفيلدددد) الددددكتور ة وفقدددًا لتعريددد الّدولددد ن  إ
 .  ال يمكن قيام أي دولة بدون إقليم ثابت ومعينن  أ، ومن البديهي (5)(مكان ثابت ومعين

وعليددد   األفدددرادالددد ي يسدددكن  رضدددية  ات الحددددود القانونيدددة ة األواإلقلددديم  دددو المسددداح
 .ة سلطاتها كالمحافظة على سيادت  في البر والبحر والجوالّدولتمارس 
 

                                                 
 .110المصدر نفس ،    (1)

(2)  Aristotle, politics, N, Y: Oxford University press, London, 1958, P. 4. 
 .88،  1975علم السياسة، دار النهضة العربية، القا رة، ، ب سيش دن  هيم ينظر  (3)

(4)  Rodee and (Etal), Introduction to political science, Tokyo: Mc graw-Hill, 1979, PP. 21. 
 .38،  1962، ترجمة فاضل زكي محمد، مكتبة النهضة والنشر، 3العلوم السياسية، ط كي يك ،   يمسكب ك   يايب،ينظر   (5)
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قليم    :(1)على ة يشتملالّدولواه
 .اإلقليم البري: أوالً 
 .اإلقليم النهري: ثانياً 
 اإلقليم البحري: ثالثاً 
 .الجوي المجال: ابعاً ر 

 (: دجانح) د يئح  د  كمح  . 
تقددوم  منّظمددة جانددب الرعايددا واإلقلدديم، أن تكددون  نددال  يئددة  إلددىة الّدولدديقتضددي وجددود 

العمدل علدى إبقداء لعالقدات بيدنهم ورعايدة مصدالحهم، و باإلشرا  علدى  داالء الرعايدا وتنظديم ا
الوحددددة التدددي تجمعهدددم وتحقيدددق الغدددرض المشدددترل الددد ي تجمعدددوا مدددن أجلددد ، كمدددا تقدددوم بدددردارة 

سددددتغالل مددددوارد  أو تنظدددديم اسددددتغاللها علددددى الوجدددد  الدددد ي تسددددتفيد مندددد  المجموعددددة، اإلقلدددديم وا
عدددن كيانددد  وكيدددان المجموعدددة فدددي مواجهدددة المجموعدددات األخدددرج المماثلدددة، وال يهدددم  الدددّدفاعوب

والنفدو  مدا يمكنهدا مدن فدرض  قّوةلها من ال الشكل السياسي ال ي تتخ       الهيئة ما دام أن  
ويعبر عدن  د ا السدلطان فدي لغدة  (2)على األشخا  الموجودين في سلطانها على اإلقليم و 

مدددن  ددد ا  ي بلفدددظ السددديادة التدددي سدددن تي علدددى  كر دددا فدددي المطلدددب الثالدددثالدددّدولالقدددانون 
 .المبحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .39-35،    1967، النظم السياسية، بيروت، دار النهضة العربية،  دياه، م مب ك مك ينظر  (1)
 .130-116، مصدر سبق  كر ، ص  نسهيف،  ا  ص بقينظر   (2)
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 المطلب الثاني

 

 الّدولحقوق وواجبات 

 
أمدددر للددددول حقدددوق وعليهدددا واجبدددات، وتمتعهدددا بهددد   الحقدددوق والتزامهدددا بهددد   الواجبدددات 
ومدددن . ضدددروري لتحقيدددق الغدددرض مدددن وجود دددا والقيدددام بالمهدددام المختلفدددة التدددي تضدددطلع بهدددا

حقددددوق طبيعيددددة أساسددددية تثبددددت للدولددددة بحكددددم : علددددى نددددوعين الددددّدولالمتفددددق عليدددد  أن حقددددوق 
 .(1)ة عن طريق االتفاق أو العر الّدولوجود ا، وحقوق مكتسبة ثانوية تكتسبها 

قدددرارات لجندددة القدددانون  بددد جددداءت  ،  مدددا مدددابددداتال مصددددران لهددد   الحقدددوق والواجو نددد
لددم تقددر  ، والتدديلجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددةالدد ي كلفددت بدد  مددن قبددل ا 1951الدددولي لعددام 

اسدددتنباط  مدددن ميثددداق األمدددم المتحددددة ومواثيدددق ، واألخدددر  دددو مدددا تدددم  ددد   الحقدددوق والواجبدددات
  .نسان والقانون الدولي اإلنسانيحقوق اإل

ق فدددد ن قصدددددنا  ددددو توضددددي  حجددددم االنتهاكددددات التددددي يقددددوم بهددددا واه  نبددددين  دددد   الحقددددو 
االحتالل والعدوان ويمنع الدولة مدن ممارسدة تلدل الحقدوق والواجبدات علدى المسدتوج الدوطني 
والدولي ، وان التمسل به   الحقوق يعد الحدافز الدوطني لمقاومدة االحدتالل واسدتعادة السديادة 

  :ستطيع أن نبينها على النحو األتيوالتي ن.
 

 

 

 الفرع األول

 الحقوق األساسية للدول                                   

ة األسداس، وينبدع مند  حقدوق أخدرج  دي فدي الواقدع نتيجدة لد  الّدولدحدّق  البقاءحّق  يعد  
ومتصددددل بعضددددها بددددبعض كحلقددددات سلسددددلة واحدددددة كحددددق الحريددددة وحددددق المسدددداواة وحددددق 

 .(2)االحترام المتبادل

                                                 
 .193و 191المصدر نفس ،    (1)
 .193المصدر نفس ،    (2)



 -26- 

 : دن    ّق  :أسلا 
ما من شد ن  المحافظدة علدى وجود دا كّل  حقها في البقاء أن تعمل إلىللدولة استناد ا 

وأن تتخد  مدا يلدزم مدن الوسدائل لددفع مدا قدد يهددد  د ا الوجدود مدن أخطدار فدي الدداخل أو فدي 
مددا يددامن لهددا المحافظددة علددى  إلددىعلددى المسددتوج الددداخلي أن تعمددل الحددّق الخددار ، وللدولددة 

تقدددددمها مددددن تنميددددة موارد ددددا البشددددرية وثرواتهددددا ورفددددع المسددددتوج الثقددددافي د علددددى و كيانهددددا ويسدددد
وتحسددين الحالدددة االجتماعيددة واالقتصدددادية، والعمدددل علددى الوقدددو  بوجدد  التهديددددات الداخليدددة 

 .الّنظاموالقوانين و  الّدستورة ومواطنيها و الّدولالتي تهدد أمن 
عسكرية الالزمة للدفع ضدد برعداد القوات الالحّق أما على الصعيد الخارجي للدولة 

فدددي عقدددد معا ددددات دفاعيدددة أو الددددخول فدددي منظمدددات الحدددّق التهديددددات الخارجيدددة، ولهدددا 
إقليمية أو دولية تحميها ويمكن اللجوء إليهدا لمسداعدتها فدي حالدة وقدوع تهديدد معدادي أو 

 .(1)كان وشيل الوقوع
للحقدددددوق  يين الخاصدددددةالدددددّدولجددددداء فدددددي العهددددددين  ونحدددددن نجدددددد  لدددددل منسدددددجمًا مدددددع مدددددا

والنافدد   1966االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والخاصددة بددالحقوق المدنيددة والسياسددية لعددام 
تقريدر حدّق  لجميدع الشدعوب)منهدا  الفقدرة األولدى تنصدلتدي وا في مادتها األولدى 1976لعام 

نمائها االقتصادي واالجتماعي  .(2)(مصير ا بنفسها وحرة في تقرير المركز السياسي واه
 : دّش     دّب  ع  قّ  -3

البقاء في حالة وقوع عددوان، وللدولدة حّق  من أ م مظا ر الّشرعي حّق الّدفاع يعد
عددن نفسددها إ ا اعتدددي عليهددا لددرد  دد ا العدددوان ودفددع الخطددر  الددّدفاعالحددّق بموجددب  دد ا 

أن يكددون االعتددداء حددااًل الحددّق ة لهدد ا الّدولددالدد ي يترتددب عليدد ، إال أندد  يشددترط السددتعمال 
 .(3)خطر واقعًا أو وشيل الوقوعوال

أعمدددال العنددد  لتسدددوية  إلدددى اللجدددوء الدددّدولالمتحددددة علدددى األمدددم وقدددد حظدددر ميثددداق 
لدديس فددي  دد ا »مددن الميثدداق أندد  ( 51)خالفاتهددا وصدديانة حقوقهددا، ولقددد ورد فددي المددادة 

                                                 
 .192-192المصدر نفس ،    (1)
 .1966في الحقوق االجتماعية واالقتصادية  والثقافية والمدنية والسياسية لعام  العهدين الّدوليين الخاصينينظر  (3)

 .1950كانون األول  5من مشروع إعالن حقوق وواجبات الّدول الصادر عن األمم المتحدة في ( 13)ينظر المادة   (3)
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عدن  الدّدفاعالطبيعي للدول، فرادج أو جماعات، في الحّق الميثاق ما يضع  أو ينق  
ومددن  نددا نجددد أن . (1)«المتحدددةاألمددم مسددلحة علددى أحددد أعضدداء  قددّوةإ ا اعتدددت  أنفسددهم
مسددلحة  قددّوةبوقددوع اعتددداء مددن  حددّق الددّدفاعمددن الميثدداق اشددترطت وربطددت ( 51)المددادة 

 .المتحدةاألمم على أحد أعضاء 
 

 

 :مكع  د سجع  دربس ك  ّق  -2
فدي  الدّدولحدّق  حدول جدالً  عن سالمتها كان  نال الّدفاعب الّدولحّق  استنادًا على

الصددغيرة،  الدّدوللتحددول دون اتسداع دولددة أخدرج علدى حسدداب جيرانهدا مددن  قّوةالتددخل بدال
ن الرأي األقرب للعدالة  و ال ي عبر عن  العالم   الدّدول ن  أومفاد   ( ويتون)مريكي األواه

األخدرج،  ولالددّ التي تتدخل بكافة الوسائل لمنع دولة ما من االتساع بشكل يهدد سدالمة 
 .(2)ةالّدولولو كان   ا االتساع يشكل مجااًل حيويًا لشعب     

 

 : ّق  د  يح س لج  الك:   كي ا 
ة التددددي يجيددددز لهددددا التصددددر  فددددي شدددداونها بمحددددض اختيار ددددا دون حددددّق الّدولدددد  ددددو

نتيجة طبيعيدة لسديادتها وممارسدة جميدع الحّق الخضوع في  لل إلرادة دولة أخرج، و  ا 
سدددنتطرق إلدددى موضدددوع السددديادة ) .لسددديادة سدددواء داخدددل اإلقلددديم أو خارجددد مظدددا ر  ددد   ا

 (.بالتفصيل في المطلب الثالث
ويعبر عن المركز السياسي للدولة التي لها كامل الحرية في ممارسة سيادتها بلفدظ 

و و الوضدع الطبيعدي  الرئيسي لتمتعها بالحرية،قالل الّدولة  و المظهر االستقالل، فاست
قلدددولددة أن تتمسددل بدد  متددى تددوافرت لدد  مقومددات ّل لكددالدد ي يحددق  يم الّدولددة مددن شددعب واه

 .(3)وسلطة حاكمة

 : ّق  دمج س ة:   د  ا 
                                                 

 .1925من ميثاق األمم المتحدة لعام ( 51)ينظر المادة   (1)

 .196و 195، مصدر سبق  كر ،    ص بق نس هيف،  ا ينظر  (2)
 .303و 301المصدر نفس ،    (3)
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تتمتددع الددّدول بحددق المسدداواة كنتيجددة لسدديادتها واسددتقالل كددّل منهددا عددن األخددرج، ويقصددد 
ن الدد ي يددنظم بالمسدداواة  نددا المسدداواة أمددام القددانون، وأعضدداء الجماعددة الّدوليددة سددواًء أمددام القددانو 

شداون  دد   الجماعددة أي القددانون الددّدولي العددام، فلهددم جميعددًا نفددس الحقددوق وعلدديهم جميعددًا نفددس 
وأن  دد ا الحددّق جدداء صددراحة فددي المددادة األولددى مددن مبدداد  األمددم المتحدددة التددي . (1)الواجبددات
 .«تقوم الهيئة على مبدأ المساواة والسيادة بين جميع أعضاء »نصت 

دولدة لكدّل ن أعلدى  الدّدولإعدالن حقدوق وواجبدات مشدروع من ( 5)المادة وجاء في 
المسدداواة القانونيددة بددين حددّق  عددنوينددتا  .(2)األخددرج الددّدولفددي المسدداواة القانونيددة مددع الحددّق 
 دولددةلكددّل أندد  لدديس للدولددة أن تملددي إرادتهددا علددى دولددة أخددرج تامددة السدديادة، كمددا أندد   الددّدول
التي تشترل بها ولديس لهدا عيدر صدوت واحدد  يةالّدولت يت في الماتمرات والهيئاالتصو حّق 

الكبددرج الخمددس وتصدددر  الددّدول نددال أدوار تقددوم بهددا  أن دد  أيددًا كددان حجمهددا أو شدد نها، بددالرعم
 دةقراراتها في مجلس األمن لألمم المتح

 : ّق  ل    م  دم ن بك:   نر ا 
ة األخدرج احتدرام كيانهدا لدالّدو أن تطلدب مدن الحدّق قانونيدًا فلهدا  الّدولنتيجة لتساوي 

 .المادي ومركز ا السياسي ومراعاة كرامتها و يبتها واعتبار ا
ة المادي باحترام حدود ا اإلقليميدة واالمتنداع عدن العددوان علدى الّدولويكون احترام كيان 

فيكدون بداحترام نظمهدا السياسدية  ة السياسديالّدولدحدود بعضها اآلخر، وأما احترام مركز 
 .(3)االجتماعية وعقائد ا الدينية وكل ما  و متعلق بسير شاونها العامة فيهااإلدارية و و 

مركز دددا  إلدددىة احتدددرام كرامتهدددا و يبتهدددا وتجندددب مدددا يسددديء الّدولدددويعتبدددر مدددن حقدددوق 
ة األجنبيدددد الددددّدولدولددددة أن تقدددددم لراسدددداء كددددّل  ة األخددددرج، وعلددددىالّدولدددداألدبددددي مددددن قبددددل 

ي والعدادات الدّدولاسم التي جدرج عليهدا العدر  ومبعوثيهم االحترام المتصل بصفتهم والمر 
 .المرعية

 

 

                                                 
 .1950من مشروع إعالن حقوق وواجبات الّدول الصادر من األمم المتحدة لعام ( 5)ينظر المادة   (1)
 .المصدر نفس   (2)
 .100  ،1982لعربية للنشر، بيروت، امقدمة في علم السياسة، دار النهضة  ،  دكرك ، ي     مب ينظر  (3)
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 الفرع الثاني

 

 الّدولواجبات 

 
بددالحقوق  الددّدوليقابلدد ، وتمتددع  واجددبي حددّق  الحقددوق والواجبددات أمددران متالزمددان، فلكددل  

يقتضي التزامها في  ات الوقت باحترام     الحقوق فدي مواجهدة بعضدها الدبعض، أو بعبدارة 
وقدد  كدر أحدد المفكدرين  ق عير دا المماثلدة،منهدا بالواجبدات التدي تتطلبهدا حقدو  كلّ  أخرج قيام
كدددل دولدددة تريدددد أن تتصدددر  كشدددخ  شدددري  يجدددب أن »أن  (تييدددر) الفرنسددديين السياسددديين

 «تعر  كي  تقر للدول األخرج بالحقوق التي تطالب بها لنفسها
 : ي وللدول واجبات أدبية وقانونية

 

 : دس فن    ألبنيح :أسلا 
فكدددرة العدالددة أو اإلنسدددانية أو المجاملددة، وعلدددى  إلددىاألدبيدددة  الددّدولتسددتند واجبدددات `

 لل ال تملل دولدة أن تلدزم أخدرج بالقيدام بهدا، وال جدزاء لهدا إال حكدم الدرأي العدام ومقابلدة 
، ولدديس لهدد   الواجبددات حدددود معينددة وال يتسددع المجددال لحصددر ا جميعددًا، (1)المثددل بالمثددل

ا تددددور كلهدددا حدددول فكدددرة واحددددة  دددي تحقيدددق أكبدددر قسدددط مدددن العدالدددة ويمكدددن القدددول أنهددد
 .الّدولوالتعاون بين 

 :(2)وعلى سبيل المثال ن كر بعض الواجبات
 نكبدة مدن النكبدات الطبيعيدة كدالزالزلالتدي تصداب ب لّدولل تقديم العون والمساعدة  -أ

علددى  لدوليددةاالمسدداعدة  إلددىالتددي تحتددا   الددّدولأو الفيضدانات أو الوبدداء، وكدد لل 

                                                 
 .Theorie du droit natural: تحت عنوان 266،  3، قسم 1937، في مجموعة محاضرات ال اي ديغس ينظر   (1)

 .321، مصدر سبق  كر ،   ا  ص بق أنس هيف كر ا  
 .المصدر نفس   (3)
 1950ينظر مشروع إعالن حقوق الدول وواجباتها الصادر عن األمم المتحدة لعام (  2)
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عدددون  إلدددىأثدددر حدددرب اسدددتنف ت موارد دددا أو أزمدددة اقتصدددادية جعلتهدددا فدددي حاجدددة 
 .خارجي

التعدداون علددى تحسددين الحالددة الصددحية العامددة باتخددا  إجددراءات مشددتركة بمكافحددة   -ب
 .األمراض واألوبئة وبتخفي  آالم المرضى والجرحى

 .لمجرمين الهاربينالجريمة وتسيير تبادل تسليم ا التعاون في مجال مكافحة  -ت
 .ة التي تلج  إليها لالحتماء من الزوابع واإلعصاراألجنبيإيواء السفن   -ث
 .يةالّدولمراعاة مباد  األخالق العامة في العالقات   - 

 : دس فن    د  كسكيح :  كي ا 

التددي مراعاتهددا باسددتخدام وسددائل اإلكددرا  ب الددّدولو ددي الواجبددات التددي يجددوز إلددزام           
 (:(3باآلتي الّدولي وتتلخ  بصورة عامة بالتزام الّدولقرر ا القانون ي

 .منهالكّل احترام الحقوق األساسية المقررة   -أ    
 .ي العام والسير على مقتضا االّدولمراعاة قواعد القانون  -ب   
 .حترام العهود التي ارتبطت بها وتنفي  تعهداتها الدولية بحسن نيةا -ت   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 :(1)نال واجبات  ات أ مية خاصة و يو 
 . في شاون الدولة األخرج عدم التدخل -1   

 .ية بالطرق السلميةالّدولحل المنازعات  -2   
 .المتحدة في نظام األمن الجماعياألمم التعاون مع  - 2   

ة علدى أسداس المسداواة واحتدرام الّدولدمعاملة جميع األشخا  الخاضدعين لسديادة  -2   
 اإلنسان والحريات الرئيسية لهم دون تمييز حقوق

 العسددكري الدددول ناكددد إن سددلطة االحددتاللفددي ضددوء مددا تقدددم مددن حقددوق وواجبددات 
نهدددا ق والواجبددداتمدددن ممارسدددة  ددد   الحقدددو  المحتلدددة الدولدددة تمندددع تقدددوم بددددور السدددلطتين  واه

ام  دددداي عددددوبالدددد ات اتفاقيددددات ال  يددددة خالفددددا للقددددوانين والمواثيددددق الدوليددددةيلتنفالتشددددريعية وا
 .1929واتفاقيات جني  عام  1907
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 المطلب الثالث

 

 ياداـــــــــــالس

 
 األفدرادالسيادة كما  كرندا فدي المطلدب األول تمثدل مدا للدولدة مدن سدلطان تواجد  بد  

إن السديادة ، ويعدد الكثيدر مدن الفقهداء األخدرج فدي الخدار  الدّدولداخل إقليمها وتواج  ب  
 ونحددن ندد  ب إلددى ت ييددد  دد ا الددرأي ألندد  مددن الصددعوبة بمكددان ،احددد أ ددم عناصددر الدولددة

ناقصدددة عندددد تعرضدددها لالحدددتالل علدددى سدددبيل و بسددديادة تصدددور وجدددود دولدددة دون سددديادة أ
 .المثال ال الحصر ووجود سلطة أخرج تحد من ممارستها السيادة

 :اآلتيةوفق الفروع في   ا المطلب  ء على مفهوم السيادة وخصائصهالقي الضو سن
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 1921من ميثاق األمم المتحدة لعام ينظر المادة الثانية  (1)

 

 الفرع األول 

 

 مفهوم السيادا
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ا مدن للسيادة  ات مضامين سياسية وقانونية نستطيع أن نقتدرب إليهد  نال تعريفات
 :نها على النحو اآلتيعدة أبيّ  خالل ما اقترن بها من تعريفات

القدادرة علددى تحقيددق الوحددة السياسددية للدولدة، بحيددث ال يقابلهددا  قددّوةعرفدت السدديادة ب نهدا ال
، ثددم السدديادة  ددي السددلطة الدائمددة عيددر الماقتددة األفددرادإال الخضددوع والطاعددة مددن جانددب 

والتي ال تقبل التجزئة وال التفريط بها أو بجزء منها والتي ال مجدال للمسداولية عنهدا أمدام 
 .(1)سلطة أخرج

والمنظمدددات  األفدددرادة الكاملدددة علدددى جميدددع الّدولدددسددديطرة )ارفيليدددد ب نهدددا ويعرفهدددا رايموندددد ك
 .(2)(التابعة لها والمحافظة على استقاللها عن أية سيطرة خارجية

وعلدى صدعيد  ظدر إليهدا علدى صدعيد القدانون الدداخليوالسيادة فكرة مركبة حيث يمكدن الن
مددا بدددأت بثددوب سياسددي  فبدددأت أول)ي العددام و ددي قددد تطددورت مددع الددزمن، الددّدولالقددانون 

 .(3)(مفهوم قانوني مجرد إلىخا  لكي تتحول 
والسدديادة بهدد ا المفهددوم تحمددل معنيددين، فهددي بثوبهددا السياسددي األول تعنددي السددلطة العليددا 
للدولدددددة فدددددي الدددددداخل واسدددددتقاللها فدددددي الخدددددار ، وفدددددي مفهومهدددددا القدددددانوني المسدددددتقر فرنهدددددا 

ة فدي حددود القدانون أ ليدة ممارسدة لدالّدو مجموعة مدن االختصاصدات أو الحقدوق تخدول )
ثدم أن السديادة ومدن . (4)(كافة السلطات التشريعية والتنفي ية والقضائية دون تدخل أجنبي

قدرين األ ليدة لد ا فدرن السديادة تدرفض سياسديًا طالقية أما قانونيًا فهدي سياسيًا عبارة عن ا
 .(5)أن تقيد، ولكنها تستجيب قانونيًا للقيود الرضائية والعرفية

 

 الفرع الثاني

 

 خصائص السيادا

 

                                                 
 .222،  1977، قانون السالم في اإلسالم، دراسة مقارنة، منش ة المعار ، اإلسكندرية،  م مب نار   دغكيم  ،ر ينظ (1)
 .23-21،  1962العلوم السياسية، ترجمة فاضل زكي، مكتبة النهضة للنشر، بغداد،  ،  يمسكب ك   يايب كي يك،ينظر   (2)
 .126،  1977، الشركة األ لية للتوزيع والنشر، 1الماسسات السياسية،  ، القانون الّدستوري و  هس يس، أكب يه ينظر  (3)
 .222، مصدر سبق  كر ،   دغكيم ، م مب نار  ينظر   (4)

 .222-222المصدر نفس ،    (5)
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أحدا ما تقليدي وقد سدموا مدن ندادوا بهدا رواد السديادة المطلقدة مدن السيادة لها مفهومان 
بيددنهم الفرنسددي بددودان واإلنكليددزي  ددوبز واإليطددالي ميكددافيلي، واألخددرج السدديادة بخصائصددها 

ي المعاصدر الملزمدة ولالددّ  جهدت حركدات التحدرر وقواعدد القدانونالمعاصرة وبال ات عندما وا
للسدديادة بصددورة ، و (المحددددة) لمقيدددة أو المحدددودوسددميت السدديادة ا الوطنّيددةلألحكددام والقددوانين 

 :(1)عامة خصائ  يمكن إيجاز ا على النحو اآلتي
ة تفدرض إرادتهدا الّدولدوتعندي أن السديادة  ات السدلطة العليدا فدي داخدل :  دجي بة منا ـح -3

 ي عير محددة أو مقيدة وال يوجدد سدلطة داخليدة أعلدى منهدا، ة و الّدولعلى جميع أفراد 
ة وسدلطتها العليدا اسدتقالاًل مطلقدًا الّدولدأما على الصدعيد الخدارجي فرنهدا تعندي اسدتقالل 

 .بعيدًا عن اإلكرا  أو التدخل من قبل أي جهة أخرج
ــــح سشــــ ماح -0  األفددددرادو دددد ا يعنددددي أنهددددا تفددددرض إرادتهددددا علددددى جميددددع :  دجــــي بة   م

ة مددا عدددا أولئددل المسددتثنون بمعا دددات دوليددة حيددث الّدولددمنظمددات ضددمن حدددود وال
 .بحون خاضعين لسيادة دولة أو منظمات أخرجصي

ة أي تسدددتمر السددديادة الّدولدددتعندددي أن وجدددود السددديادة مقتدددرن بوجدددود :  دجـــي بة ب ئمـــح -1
 .موجودة وتزول بزوالها الّدولبالبقاء ما دامت 

ة وال يمكنهدا أن الّدولدجدو ر شخصدية  السديادة  دي : ك ـ  دجي بة ل يمكـد  د كـ نك  -4
 .ةالّدولتتنازل عن سيادتها ألن  لل نهاية 

السدديادة ال يمكدن تجزئتهددا فهددي وحددة واحدددة، فددر ا (: مك سصــح) دجــي بة غيــ  مفــنأة  -5
نهايتهدددا  إلدددىة وأصدددبحت دويدددالت مجدددزأة و ددد ا ربمدددا يدددادي الّدولدددتجدددزأت وتفككدددت 

 .(2)وزوالها
 

 

 لثالثالفرع ا

 

 السيادا الناقصة

 
                                                 

 .125، دراسات في علم السياسة، مرجع سابق،   دن ن ، م مسب ج   .  درن م،  نب  دمفيب سب.بينظر   (1)
 .172، مصدر سبق  كر ،   ك،   يمسكب ك   يايبكي ي ينظر   (2)
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مدن سدلطانها سدلطة أخدرج أعلدى منهدا ومنهدا  حددّ تتعني ب نهدا التدي  السيادة الناقصة
مدن  خضوعها لالحتالل الكلي أو الجزئي ال ي يقيدد امتدداد سدلطانها علدى رعايا دا ويحددّ 

سددلطاتها، و دد ا يحدددث فددي حدداالت االحددتالل حيددث تمددارس دولددة االحددتالل  دد   السدديادة 
 .(1)األصل و  ا ما يعد سيادة ناقصة ّدولالمقام 

ة السيادة بدين أكثدر مدن دولدة، و دو مخدال  إمكانية تجزئ إلىو  ا المفهوم بالت كيد يشير 
لمددا جدداء فددي خصددائ  السدديادة كونهددا عيددر  يددة واسددتناداً الّدولي واألعددرا  الددّدولللقددانون 

 .قابلة للتجزئة
 :(2)ثالث أقسام إلىناقصة السيادة تقسم  الّدولو 
التددي تخضددع للحمايددة القهريددة مددن قبددل دولددة قويددة، وفيهددا  الددّدولو ددي  :بسك م ميــح -3

 الددّدولة السدديادة عندددما يصددب  لددديها أي سدديادة داخليددة أو خارجيددة وتقددوم الّدولددتفقددد 
 .الحامية بكل الوظائ  الداخلية والخارجية

البدددًا مدددا تكدددون التدددي تتفيددد  فدددي ظدددالل دولدددة قويدددة، و دددي ع الدددّدولو دددي  :بسك   نرـــح -0
 .المتبوعة قوية الّدولضعيفة و 

 تحت نظام االنتداب ونظام الوصاية، وكان   ا النوع واسدع االنتشداربسدح مشمسدح  -1
فلسددددطين ومثددددال  لددددل االنتددددداب البريطدددداني لبعددددد الحددددرب العالميددددة األولددددى والثانيددددة 

 .والعراق واالنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان
سدديادة اليددوم قددد أصددبحت موضددوعًا ألكثددر مددن قاعدددة دوليددة والخالصددة أن طبيعددة ال

و ددد ا يمنحهدددا بعدددض معطيدددات معددداني الصدددراع، التفاعدددل،  الدددّدولتحكدددم العالقدددات بدددين 
ة اليدوم تشدد ا مجموعدة المصدال  المشدتركة التدي تفرضدها عليهدا الّدولدالترابط والتعاون، و 
 .(3)التعاون والترابط

و عددزو ألي دولددة احددتالل أ مددن  مددا وقددع  تقدددم نسددتطيع أن نبددين إن وفددي ضددوء مددا
 حدددتالالتاال ن  ددد  اه و السدديما  ،والشدددعوب واألفدددراد نتهددال لحقدددوق الددددول واألمددما ددو يعدددد 

                                                 
 .305،  1975، علم السياسة، دار النهضة العربية، القا رة،  ب سش ،دن  هيم ينظر   (1)
 .5،  1979، اإلستراتيجية والسياسة الّدولية، بيروت، ماسسة األبحاث العربية، م اب، دجم  يك.ينظر د  (2)
 .23،  3006كار أولية في مفهوم السيادة، مكتب الغفران للخدمات الطباعية، بغداد، ، أف د نير ، صالح  جد.ينظر د  (3)
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العام والقانون الدولي لحقدوق  وقواعد القانون الدولي  وثيقة الصلة بانتهاكات مباد باتت
 . اإلنسانيوالقانون الدولي نسان اإل
يمكدددن عدددد  ضدددمن المعدددايير التدددي  خدددرجوالددددول األ وفيتندددامأن مدددا وقدددع علدددى الجزائدددر و   

مسددتمر  مددا زال ة، و ددو األخددر يعددد نمو جددا واضددحاً والقواعددد المدد كور   جدداءت بهددا المبدداد
 .3002  نيسانعلى ال ي وقع في وطني العراق في التاسع من 

دول علددددى رعايا دددددا ويحددددد مدددددن وأن االحددددتالل ينتهددددل السددددديادة ويقيددددد امتدددددداد سددددلطان الددددد
يددث يعددد العددراق ح ،نبددي، وان السدديادة تعددد ناقصددة تمامددا فددي ظددل االحددتالل األجتهاسددلطا

وكد لل  ،يادة من وجهة نظدر القدانون الددوليمريكي دولة ناقصة السفي ظل االحتالل األ
تناول العدددوان واالحددتالل بالتفصدديل فددي المبحددث لدد ا سددن . الحددال فددي أفغانسددتان المحتلددة

  .الالحق
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 المبحث الثاني

 

 العسكري وان والحتاللالعد

 
فددي مبحددث واحددد  العسددكري أو الحربددي االحددتاللالعدددوان و  مصددطلحات جمعددتلقددد 
الحدتالل العسدكري، مقدمدة لبدايدة و  العالقة بينهما، حيث أن العدوان المسل   وللترابط و 

عيدددة العددددوان وأشدددكال  الددد ي أقرتددد  الجم واالحدددتالل أحدددد أشدددكال العددددوان حسدددب تعريددد 
1972في عام  2212المتحدة بقرار ا المرقم مم العامة لأل

(1). 
سنبين في   ا المبحث مفهدوم العددوان وأشدكال  وما يدة االحدتالل العسدكري وعلدى النحدو 

 :اآلتي
 .مفهوم وأشكال العدوان: المطلب األول
 .ما ية االحتالل العسكري: المطلب الثاني

 

 المطلب األول

 

 مفهوم وأشكال العدوان
                                          

 الفرع األول                                          

 العدوان تعريف                                        

 
مدن قبدل دولدة ضدد أخدرج، ال يبدرر   قدّوةاسدتعمال ال)  دوي الدّدولالقانون  العدوان في

 ان، وربما كانت ال شرعية العددو (ر  بهاعتأو أية استثناءات قانونية مالّنفس عن  الّدفاع
ي المعاصر جو ريدة، وربمدا كدان مندع العددوان  ددفًا وعايدة الّدولمن أكثر معايير القانون 

 .(2)المتحدةاألمم  منّظمة المتحدة ومن ثم األمم من  عهد عصبة 

                                                 
 .1972في كانون األول  2212ينظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المرقم   (1)
 .222،  3007، جرائم الحرب، ترجمة عازي مسعود، أزمنة للنشر والتوزيع، األردن، سآخ سد غ م د ،  س  سبيفب  يف ينظر  (2)
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كانددت الحاجدددة ملحدددة إليجددداد تعريدد  جدددامع مدددانع للعددددوان،  دد ا الجهدددد الددد ي يعدددد أ دددم 
األمدددم منددد  ت سددديس  الدددّدول، األمدددر الددد ي دفدددع بعدددض قدددّوةاالسدددتخدام عيدددر المشدددروع للأشدددكال 
االتحددددداد  نأ إلدددددىوتشدددددير الوقدددددائع  التقددددددم بمشددددداريع قدددددرارات تعريدددد  العددددددوان، إلدددددىالمتحدددددة 
طلددب ي 1950تشددرين الثدداني لعددام  17اريخ بمدد كرة بتدد كددان أول مددن تقدددم السددابقالسددوفيتي 

 بصدورة عيدر شدرعية وكدرد   قدّوةالتدي تسدتخدم ال الدّدولجمدا   فيها إيجداد تعريد  للعددوان لكدب 
 .(1)ها الحرب العالمية الثانيةفتْ للخسائر في األروا  والممتلكات التي خل   فعل  

فدي إقدرار تعريد  مقبدول للعددوان بموجدب قرار دا حت الجمعية العامدة لألمدم المتحددة نج
 العدددوان   األولددى مددن القددرار   دةي حيددث عرفددت المددا 1972كددانون األول  12فددي  2212المددرقم 

مددددن قبددددل دولددددة مددددا ضددددد السدددديادة أو الوحدددددة اإلقليميددددة أو  المسددددّلحة قددددّوةاسددددتخدام ال: ) ي ب ن دددد
 نعتقدد أن  و  .(2)(المتحددةاألمدم االستقالل السياسي لدولة أخرج وبد ي صدورة تتنداقض وميثداق 

 . كر ا سلفاً  متحدة التي تم  الاألمم   ا التعري  جاء منسجمًا مع المادة األولى من مقاصد 
مقيددًا نوعددًا مددا حيدث يشددير إلددى  جدداء التعريدد  ولكدن وجدددنا   دد ا ونايدد مددا جدداء فدي

يشدكل األمدم المتحددة  ميثاق بالصورة التي تناقض المسّلحة قّوةأن استعمال دولة األول لل
ن يكدددون مدددن قبدددل دولدددة لددد قدددّوةدلدددياًل دافعدددًا علدددى العددددوان، بمعندددى أن االسدددتعمال األول لل

عددوانًا إ ا نفدد  بطريقددة منسددجمة مدع الميثدداق، وعلددى سددبيل المثدال ال الحصددر نشددر قددوات 
ل بد  مدن قبدل مجلدس األمدن طبقدًا ألند  مخدوّ  1993الواليات المتحدة فدي الصدومال سدنة 

 .(3)للفصل الرابع من الميثاق
ال يمكددن أند   جمعيدة العامدة لألمدم المتحددة المد كوروحسدب المدادة الخامسدة مدن قدرار ال

، ألّن العددددوان (4)أن يبدددرر العددددوان ألي اعتبدددار سدددواء كدددان سياسددديًا أم اقتصددداديًا أم عسدددكرياً 
الم العددالمي تترتددب عليهددا مسدداولية دوليددة، وكددل المكاسددب والمزايددا الناتجددة جريمددة ضددد الّسدد

 .عن العدوان ال يمكن أن تعتبر مشروعة كما ال يمكن االعترا  بآثار ا

                                                 
 .8-6،  1968، العدوان في القانون الّدولي، مطبعة اإلنشاء، دمشق، ب  د  شم ،   دح: ينظر (1)
 .1972كانون األول  12في  2212المادة األولى من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة : ينظر  (2)
 .222، مصدر سبق  كر ي،  غ م د ،  س  سبيفيب  يف سآخ سد  :ينظر (3)
 .1972كانون األول  12في  2212ينظر المادة الخامسة من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   (4)
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السددتخدام القددوة لتغييددر األنظمدددة  الددددول الكبددرج تدددعوا جديدددةر وأفكددا و نددال فلسددفة
فددددي إطددددار التدددددخل التددددي تعتقددددد أنهددددا تمددددارس سياسددددة االضددددطهاد والقمددددع بحددددق شددددعوبها 

أن اسددتخدام القددوة خددار  ضددوابط األمددم المتحدددة والتددي حددددت فددي  ، وفددي رأينددااإلنسدداني
 ريعدة لتبريدر عددوانها علدى الددول السدتخدام  د   النظريدة ك إدارات الميثاق سيدفع بعدض

إلنساني ينبغدي أن يكدون بتفدويض وان التدخل ا ،خرج وفق مصالحها وسياستهادول األال
مم المتحدة وبموجب مواد الفصل السدابع مدن الميثداق وان يكدون مقتصدرا علدى مدا  دو األ

القضدية  لدى ابعدد حددود مدنعتبارات السياسية التي قد ت  ب إضروري وعير مشوب باال
 .(1)سيادة الدولة يمس وان ال وحةالمطر 
 

 لفرع الثانيا

 

 األعمال العدوانية مظاهر

 
عمددال العدوانيددة فددي فددرع مسددتقل الن ألا إلددى مظددا ر شددارةوجدددت مددن المناسددب اإل
مددا تلجدد  "كثيددرالغايددة كتابددة البحددث و  عليهددا مازالددت مسددتمرةالخالفددات القانونيددة والسياسددية 

 .خرينآلا  رير عدوانها علىفا  عليها لتبلتالدول المعتدية لال
 مظدددددا ر 1972فددددي كدددددانون األول  2212 المدددددرقم المددددادة الثالثدددددة مدددددن القددددرارفدددددي  ءجددددا
 شدكال ال يقبدل الشدل فدي تصدني  العددوان وأ والتي تعد دلديال ألعمال التي تعتبر عدواناً ل
 :(2) يو 
 .ة أخرجالغزو أو الهجوم المسل  من قبل القوات المسّلحة لدولة ما على أراضي دول -1
 .االحتالل العسكري د مهما كان ماقتًا د ألراضي دولة أخرج أو أي جزء منها -3
 .ألراضي دولة أخرج أو أي جزء منها قّوةالضم بال -2
لدولة ما ألراضي دولة أخدرج، أو اسدتخدام أسدلحة  المسّلحةالقص  بواسطة القوات  -2

 .من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرج

                                                 
 .139،  3005، نسان وحريات ، جامعة النهرين، العراقمباد  وقواعد عامة في حقوق اإل ، ب  د نير ، صالح  جدينظر   (3)
 .1972كانون األول  12في  2212تحدة ينظر المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة لألمم الم  (2)
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 .لدولة أخرج المسّلحةلسواحل التابعة لدولة ما بواسطة القوات حصار الموانئ وا -5
لدولة ما على القدوات البريدة أو البحريدة أو الجويدة،  المسّلحةالهجوم بواسطة القوات  -6

 .أو األساطيل التجارية البحرية أو الجوية لدولة أخرج
 الددددّدولافقددددة علددددى إقلدددديم دولددددة أخددددرج بمو  المسددددّلحةقيددددام دولددددة مددددا باسددددتعمال قواتهددددا  -7

والشدددروط التدددي يدددن  عليهدددا االتفددداق أو أي تحديدددد  ارضيتعدددالمضددديفة علدددى وجددد  
 .لوجود ا على اإلقليم الم كور

سددما  دولددة مددا باسددتخدام إقليمهددا الدد ي وضددعت  تحددت تصددر  دولددة أخددرج للعدددوان  -8
 .على دولة ثالثة

ن قبل دولدة إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات عير نظامية أو مرتزقة م -9
ضددددد دولددددة أخددددرج  قددددّوةمددددا أو باسددددمها وقيددددامهم ب عمددددال تنطددددوي علددددى اسددددتخدام ال

 .ة في  لل على نحو ملموسالّدولوبمستوج األعمال الم كورة أو مشاركة 
        
 العددوان ي يبقدىالدّدولحظدر العددوان فدي القدانون مدن رعم بدالو على ما تقدم ف ند   اً وت سيس    

 ومدددا زالدوليدددة القائمدددة وأن أشدددكااًل مدددن التددددخل مدددا زالدددت موجدددودة لاأحدددد مظدددا ر العالقدددات 
علدى ردود المجتمدع  انعدام اتخا  موق  قدانوني وأخالقدي جدامع مدانع  دو المهديمن والواضد 

 علددى البريطانيددةد الحددرب األمريكيددة  إلددىام األول اإلشددارة ي واألمثلددة عديدددة وفددي المقددالددّدول
 .انوني من األمم المتحدةدون تفويض شرعي وق 3002ام عالعراق 

مددم المتحدددة المددرقم وفددق قددرار الجمعيددة العامددة لأل أن أركددان العدددوان ومظددا ر  كمددا ناكددد
يددر المشددروعة البريطانيددة ع_ أكثددر انطباقددًا علددى الحددرب األمريكيددة  1972لعددام  2212

والعددددوان  3006ن فدددي تمدددوز وكددد لل علدددى العددددوان اإلسدددرائيلي علدددى لبنددداعلدددى العدددراق 
 .3008على عزة في كانون األول  ئيليسرااإل
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 المطلب الثاني

 

 ماهية الحتالل العسكريفي 
 

 الفرع األول

 

 العسكري مفهوم الحتالل

 

ة عديدة حتى تبلور بصورت  الحالية،حتى ياالحتالل بمراحل ت ريخلقد مر مفهوم    
ويقوم  ،ي يحتلهاالت رضازي يعتبر نفس  المالل المطلق لألالقرن التاسع عشر كان الغ

ولم يكن تطور االحتالل مجردًا عن تطور  باستبدال جميع قوانينها بما يناسب  من قواعد ،
نما حتمتها تطور الفكر اإلنسان ،ي العالمي ولم تكن دوافع إنسانيةالفكر االمبريال  ،يواه

 التحرر الوطنيات ومطالبة الشعوب بالتحرر ومعاداة االستعمار واالحتالل ونشوء حرك
 .(1) في العديد من الدول

االحتالل العسكري  و عدة لالحتالل وبال ات العسكري، ف تعريفات نال مفا يم و     
تمكن قوات دولة محاربة من دخول إقليم دولة أخرج والسيطرة علي  كل  أو بعض  بصفة 

 و و أحد أشكال العدوان حسب تعري  العدوان ال ي أقرت  الجمعية العامة لألمم. فعلية
1975كانون األول  12في  2212المتحدة بموجب قرار ا المرقم 

(2). 
قضت التي  1907لعام الئحة ال اي للحرب البرية من  23المادة  ب ن شارةالبد اإل

، الجيش المعادي ب ن  لكي يعتبر اإلقليم محتاًل يجب أن يصب  فعاًل تحت سلطة )
تكون قادرة على تدعيم ها     السلطة و في قومالتي ت متد إلى األقاليموب ن االحتالل ال ي

 .(3)(نفو  ا
االحتالل ب ند  مرحلدة مدن مراحدل قد عر  ي الّدولالقانون  أستنبط البعض في إنوقد    

الحرب تلي مرحلدة الغدزو مباشدرة وتسدبق مرحلدة اسدتئنا  القتدال للمدرة الثانيدة ضدد قدوات 
                                                 

 21و20، 1977،الموسوعة العسكرية، الجزء األول،الماسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،س خ سد  أليسن ، د ي مينظر   (1)

 .1975كانون األول  12في  2212ينظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المرقم   (2)
 .1907ال اي من الئحة  23ينظر المادة   (3)
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شددددروع فددددي القددددانون االحددددتالل المعتديددددة، ومددددن ثددددم فهددددو جريمددددة عدددددوان وعمددددل عيددددر م
 .(1)يالّدول

وتنظدددديم لددددة ة المحتالّدولددددوالمقصددددود فددددي اسددددتئنا  القتددددال للمددددرة الثانيددددة  ددددو قيددددام قددددوات 
 .ضد قوات االحتالل فعلرد والقيام بمقاومتها 

 ددو وضددع قطددر أو منطقددة  االحددتالل: )فددي الموسددوعة العسددكرية الحددتاللوجدداء تعريدد  ا
مسدددلحة عازيدددة و دددو أمدددر ينشددد  عنددد  ظدددر   عسدددكرية قدددّوةمدددا بالفعدددل تحدددت سدددلطة ونفدددو  

المحتلدة نفسدها  قدّوةة للقطدر أو المنطقدة، وتجدد الالّشدرعيخا  تزول في  سلطة الحكومدة 
أمددددام ضددددرورات إدارة القطددددر أو المنطقددددة التددددي قامددددت باحتاللهددددا وبالتددددالي القيددددام بدددددور 

مددن اإلجددراءات ل التخددا  سلسددلة وتلجدد  سددلطة االحددتال.(2)(السددلطتين التشددريعية والتنفي يددة
يددددددددام بدددددددددور السددددددددلطتين التشددددددددريعية والتنفي يددددددددة لكددددددددي تسددددددددتطيع ضددددددددمان مصددددددددالحها للق

الخاصة،كتشدكيل حكومدات ومجددالس بلديدة مواليدة أو تشددكيل حكومدة عسدكرية لألعددراض 
 . المدنية أو تعيين حاكم عسكري أو مدني

دولددة  وقددد عددر  االحددتالل العسددكري أيضددا ب ندد  حالددة فعليددة ماقتددة تكددون فيهددا أراضددي 
معينة خاضعة لسلطة دولة أخرج ب ية وسيلة كاندت حربيدة أم سدلمية، وتترتدب علدى  د   

 .(3)الحالة الماقتة التزامات على سلطة االحتالل وتمنحها بعض الحقوق
 نال مفا يم عدة لالحدتالل العسدكري، وأن القسدم  أن  يمكننا القول ت سيسًا على ما تقدم و 

ريدد  الدد ي أوردتدد  اتفاقيددة ط المفهددوم مددن التعهددا قددد اسددتنبن لددم تكددن جميعاه و  األكبددر منهددا
 .  ا التعري باعتبار ا المستند أو المرجع األساسي في تحديد  1907ال اي لعام 

يدد تعريد  مناسدب لالحدتالل وأقددول وخدالل مدا تقددم أبحدت لنفسدي أن أسددهم فدي تحد
كليدًا أو  قّوةأخدرج بدالاسدتيالء دولدة متفوقدة عسدكريًا علدى أراضدي دولدة  )االحتالل  و ن  إ

 .(واالحتالل قد يكون كليًا أو جزئياً  ،يالّدولجزئيًا خالفًا للقانون 

                                                 
 .3003، بين اإلر اب والمقاومة، مجلة الديمقراطية، مصر، العدد الخامس،  نه  د، فم كينظر    (1)

 21، مصدر سبق  كر ،سآخ سد  أليسن  ، د ي م ينظر  (2)
 .  22،  3007 ،، االحتالل في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القا رة ني ب  نب  دانيف جريب  د  يش ،ينظر   (2)
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حدتالل يفدوق الغددزو بدين االحددتالل والغدزو و كدر بد ن اال (وبنهدايما) القدانوني وقدارن الفقيد 
بقصد االستحوا  علي  بصفة ماقتة على أي حدال مدن األحدوال ويبدين  على إقليم الخصم

واالحددتالل مددن واقعددة إقامددة المحتددل نوعددًا مددن اإلدارة، األمددر الدد ي ال  والغددز الفددرق بددين 
إ  ال يترتددب للغددازي حقددوق المحتمددل طالمددا أندد  لددم يتوصددل للسدديطرة  ،(1)يقددوم بدد  الغددازي

 .تمامًا على اإلقليم
، ويبقدى القانونيدة دوفدق القواعد يفرض حقدوق والتزامدات للمحتدلواالحتالل العسكري 

أن ينتهدددي بانتهددداء الحدددرب، أمدددا بعدددودة  اقدددت ومحددددود األجدددل يفتدددرضاالحدددتالل وضدددع م
 المحتلدة الدّدول إلدىضدم  وأمدا  ة صاحبة السيادة األصلية علي ،الّدولسلطان  إلىاإلقليم 

وتقدددوم قدددوات االحدددتالل بالسددديطرة علدددى أمدددور الدددبالد المحتلدددة ب سددداليب عددددة منهدددا إقامدددة 
المحتددل بمدا فددي  لدل القيددام بددور السددلطات دارة البلدد حكومدة عسددكرية للشداون المدنيددة إل
إدارة البلددد بواسددطة الحدداكم العسددكري أو المدددني ، أو التنفي يددة والتشددريعية ،وكدد لل يمكددن 

 .(3)ت  ب أدارة االحتالل إلى تشكيل حكومة محلية موالي  لها 
إن فعالية االحتالل العسكري وأثار  المباشرة وعير المباشرة فدي إخضداع والخالصة 

قليم المحتل للسيطرة المادية والعسكرية لقدوات وسدلطات االحدتالل  دي العنصدر األ دم اإل
 .. .في مفهوم وما ية االحتالل العسكري

 
. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 22المصدر نفس ،    (1)
 21مصدر سبق  كر  ،  ،  أليسن  ، د ي م، س خ سدينظر ( 3)
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 الفرع الثاني

 

 عناصر الحتالل العسكري

 
 :لغرض توصي  حالة االحتالل ينبغي توفر العناصر اآلتية

تددين أو أكثددر تددتمكن أحدددا ا مددن عددزو قيددام حالددة حددرب وعددداء مسددل  بددين قددوات دول -1
 .ة األخرج واحتاللها كليًا أو جزئياً الّدولأراضي 

ة األخددرج الّدولددة ألراضددي األجنبيدداحددتالل القددوات  إلددىقيددام حالددة فعليددة ماقتددة تددادي  -3
خضاعها لسيطرتها المادية والعسكريةكليًا أو جزئيًا   .(1)واه

إلقلديم المحتدل والسديطرة عليد  لتمكيند  مدن أن يكون االحتالل مداثرًا مدن حيدث إدارة ا -2
 .(2)القيام بجميع االلتزامات التي يفرضها قانون االحتالل

تسددري أحكددام قددانون االحددتالل العسددكري إال علددى األراضددي التددي احتلهددا الجدديش  ال -2
 .المعادي والتي ترسخت فيها السلطة الفعلية لقوات االحتالل بعد الغزو

قلدديم دولددة مددا فددي وقددت يددات العسددكرية والقواعددد األجنبيددة علددى إلحاما ال يعددد تمركددز  -5
ونعتقددددد . ،إ ا كدددان وفدددق اتفاقيدددات عسدددكرية بدددين  ددد   الددددولحالدددة احدددتالل  السدددلم 
مسدتقلة  ات  التي تسم  بتواجد عسكري فوق أراضيها، لدولن تكون     اوجوب أ

لمنتخدددب مدددن ا ن يصدددادق عليهدددا البرلمدددانسددديادة كاملدددة وان  ددد   االتفاقيدددات يجدددب أ
احدددتالل )وقدددد تتحدددول حالدددة االحدددتالل العسدددكري إلدددى تواجدددد طويدددل األمدددد .الشدددعب
 1925بعد الحرب العالمية الثانية عدام  حتالل األمريكي لليابان وألمانياكاال( سلمي

تتواجد علدى  مازالت القواعد األمريكية الكبيرة ،حيث1952وفي كوريا الجنوبية عام 
 . أراضي     الدول 

 

 

                               

                                       
                                                 

 Oppenheim international law voll . London, 1957, p. 167ينظر   (1)
الشدداون السياسددية، ، مقاومددة االحددتالل فددي القددانون الددّدولي المعاصددر، مقالددة فددي صددحيفة الثددورة السددورية، مسجــى  جــد، هيــ م. بينظددر   (2)

18/5/3006. 
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 الفرع الثالث

 

 أحكام قواعد الحتالل العسكري
 

التي تم تقنين أعلبها في اتفاقية ال داي  حتالل العسكري العديد من القواعديحكم اال
الخاصدة بعدة الراجنيد  واتفاقية  1907بش ن قوانين وأعرا  الحرب البرية المعقودة عام 

قسدمين  مدا السدكان المددنيين  إلدىو ي تنقسدم  1929بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 
 :ويمكن إيجاز أ م تلل القواعد باآلتي واألعيان الثقافية،

الموجددودين فددي ظددل االحددتالل وممتلكدداتهم، لدد لل تددن  المددادة  األفددراديجددب احتددرام  -1
 :من اتفاقية جني  الرابعة على أن  27

 إبعدداد األشددخا  المحميددين إلددىباإلضددافة والجماعددات، ظددر النقددل اإلجبدداري لألفددراد يح)
أرض أي بلددد آخدددر،  إلددىأرض السددلطة القائمددة بدداالحتالل أو  إلددىمددن األرض المحتلددة 

 السلطة القائمة بداالحتالل ال تقوم.. صر  النظر عن دافع  للبمحتلة أو عير محتلة، 
 .(1)(األراضي التي تحتلها إلىلمدنيين نقل جماعات من سكانها ا بعاد أورب

يحظدر : )حظدر تددمير الممتلكدات واألمدوال من االتفاقية الم كورة على 52وتن  المادة 
أي تدددمير مددن قبددل السددلطة القائمددة بدداالحتالل للعقددارات والممتلكددات الشخصددية المملوكددة 

يددة سددلطة عامددة لألشددخا  العدداديين ملكيددة فرديددة أو جماعيددة، أو المملوكددة للدولددة أو أل
عير دددا، أو لمنظمدددات اجتماعيدددة أو تعاونيدددة، إال إ ا كدددان لهددد ا التددددمير ضدددرورة مطلقدددة 

 .(2)(بسبب العمليات العسكرية
 :من اتفاقية ال اي حظرًا صريحًا مصادرة الملكية الخاصة بقولها( 26)وتحظر المادة 

 إلدىباإلضدافة  يجب احترام شر  األسدرة وحقوقهدا وحيداة األشدخا  والملكيدة الخاصدة،)
 .(3)(المعتقدات والممارسات الدينية، وال يمكن مصادرة الملكية الخاصة

                                                 
 .1929من اتفاقية جني  الرابعة لسنة  27ينظر المادة   (1)
 .1929من اتفاقية جني  الرابعة لسنة  52ينظر المادة   (2)

 .1907من اتفاقية ال اي لعام ( 26)ينظر المادة   (3)
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فيمدددددا يتعلدددددق بالناحيدددددة التشدددددريعية، ال يجدددددوز لسدددددلطة االحدددددتالل إصددددددار قدددددوانين أو  -3
العدددام أو  الّنظدددام لدددل أسدددباب قهريدددة تتعلدددق ب إلدددىتشدددريعات جديددددة، إال إ ا دفعدددت 

 .(1)األمن العسكري
تبقدددى قدددوانين العقوبدددات »(: 62المدددادة )الرابعدددة جنيددد  ى تدددن  اتفاقيدددة وفدددي  ددد ا المعنددد

لإلقلددددديم المحتدددددل سدددددارية فيمدددددا عددددددا أنهدددددا يمكدددددن أن تلغدددددي أو تعطدددددل مدددددن قبدددددل السدددددلطة 
قددددانون العقوبددددات، إال أندددد  جدددداء فددددي التعليددددق  إلددددىورعددددم أن الددددن  يشددددير . (2)«المحتلددددة

القدددانوني تنطبدددق علدددى  الّنظددام أن فكدددرة اسدددتمرارية»الرابعدددة جنيدد  الرسددمي علدددى اتفاقيدددة 
 .(3)«القانون المدني وقانون العقوبات في اإلقليم المحتل

وجدوب مدن اتفاقيدة ال داي علدى ( 32)والمدادة ( 62)الرابعدة المدادة جنيد  وتن  اتفاقية 
 .(4)على المحاكم القضائية في اإلقليم المحتل إبقاء دولة االحتالل

للمباني العامة والعقدارات  أنها مجرد مدير منتفععلى دولة االحتالل المحافظة على  -2
. ات واألمددالل الزراعيددة المملوكددة للدولددة المعاديددة والواقعددة فددي البلددد المحتددلوالغابدد

دارتهدا حسدب قواعدد االنتفداع  ويجب عليها المحافظة على رأس مال     األمالل واه
ت الموقوفة على  مالل البلديات والماسسا، وتعامل باعتبار ا أمالكًا خاصة، ك   

 .الدين واإلحسان والتعليم والفنون والعلوم
رتدددب  علدددى ي المعاصدددر يتالدددّدولوت سيسدددًا علدددى المبددداد  المددد كورة ووفقدددًا لقواعدددد القدددانون 

                          :         تيةاالحتالل االلتزامات اآل
يم المحتدل أو نقلهدا إليهدا باالدعداء بالسديادة علدى اإلقلدالحدّق ال يجوز لسلطة االحتالل  -1

حدددددين اسدددددترداد األراضدددددي  إلدددددىللدولدددددة األم محفوظدددددة ومصدددددانة  بدددددل تبقدددددى السددددديادة
 .(5)المحتلة

                                                 
 .1907من اتفاقية ال اي لعام ( 22)ينظر المادة   (1)
 .1929من اتفاقية جني  الرابعة لعام ( 62)ينظر المادة   (2)

رات الحلبدددددي الحقوقيدددددة، ، القدددددانون الدددددّدولي اإلنسددددداني وحمايدددددة المددددددنيين خدددددالل النزاعدددددات المسدددددلحة، منشدددددو   نـــــس  دس ـــــ ، أ مـــــبينظددددر   (3)
 57،   3005بيروت،

 .من اتفاقية ال اي( 32)من اتفاقية جني  الرابعة والمادة ( 62)ينظر المادة  ( 4)
 58، مصدر سبق  كر ،   نس  دس  ، أ مبنظر ي  (5)
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أن تمارس من أعمال السلطة الفعلية الماقتة إال ما  دو ضدروري لضدمان سدالمة أمنهدا  -3
دارتها ومنشآتها وفقًا التفاقيات   .1929لعام جني  وأفراد وممتلكات قواتها واه

ال يجددددوز تعددددديل أو إلغدددداء أحكددددام القددددوانين السددددارية فددددي اإلقلدددديم المحتددددل أو إدارتدددد   -2
ونظام  القضائي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والتعليمدي، مدا لدم تكدن القدوانين 

 .(1)يةالّدولمناقضة للمعايير 
ل -2 قدداء عدددم التدددخل فددي الحيدداة اليوميددة لسددكان المنطقددة المحتلددة باالعتقددال والتحقيددق واه

 .االنتهاكات األخرج المماثلةالقبض أو 
ايددا ال تقددوم سددلطة االحددتالل بددالتحقيق والمحاكمددة أو القددبض أو اإلبعدداد بالنسددبة لرع -5

 .األرض المحتلة فيقبل نشوب األعمال العدائية  الالجئين( رعايا دولة االحتالل)
ي حالددة الحددرب ال يجددوز لالحددتالل تجزئددة األراضددي المحتلددة أو ضددمها دون أن تنتهدد -6

  أو إجددراء مددن شدد ن  تهديددد وحدددة تصددرّ  أو عقددد معا دددة صددل ، وبالتددالي فددرن كددلّ 
ة الغازيدددة المحتلدددة الّدولدددالمحتلدددة أو إلحاقهدددا أو ضدددمها ألراضدددي  الوطنّيدددةاألراضدددي 

جراءً  اً يعتبر تصرف  .باطالً  واه
وأن  ،الحددددتالل ماقتددددة ومحدددددودةأن طبيعددددة ا إلددددىنخلدددد  وت سيسددددًا علددددى مددددا تقدددددم 

باب األمددن تمهمددة االحددتالل  ددي اسددتن أو  ،ة المحتلددةالّدولدديددولى السدديادة علددى محتددل ال ال
فددي المنطقدددة المحتلددة مددع إجدددراء أقددل تغيددر ممكدددن فددي اإلدارة الحاليددة واألنظمدددة  الّنظددامو 

وان عدددم وجددود معددايير دوليددة ثابتددة لمنددع .االقتصددادية والقانونيددة والحيدداة العامددة للمجتمددع
خددددرق  علددددى سددددلطة االحددددتالل يشددددجع وتقييددددد سددددلطات  وصددددالحيات ،العدددددوان واالحددددتالل 

  ً.، و  ا ما سنتطرق الي  في الفصل األول الحقامم المتحدةالقانون الدولي وميثاق األ

مدددوال واأل لممتلكددداتا نهدددبو  بيئدددة مالئمدددة للفسددداد مدددن سدددرقة يشدددكل بطبيعتددد واالحدددتالل 
وزيدددددادة البطالدددددة وانعددددددام  منظمدددددةالجريمدددددة الإلداري و نتشدددددار الفسددددداد المدددددالي وااالعامدددددة و 

مددن فسددداد مددالي وانعددددام  كالدد ي يجدددري ،بشدددكل واسددع لخدددمات وانتهددال حقدددوق اإلنسددانا
فددددي ظددددل االحددددتالل  شددددار الجريمددددة والمخدددددرات فددددي العددددراقالخدددددمات وفقدددددان األمددددن وانت

 .األمريكي
                                                 

 .58المصدر نفس ،   (1)
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 المبحث الثالث

 

 الوطنيّة التّحريرحرب 

 
يددة يسددتخدم فيهددا العندد  الّدولل العالقددات أنهددا شددكل مددن أشددكا تعنددي الحددرب عمومدداً 
أدوات أخدددرج مدددن أدوات السياسدددة، وبمعندددى أوسدددع وأشدددمل  دددي  إلدددىالمسدددل  باإلضدددافة 

بدددين جمددداعتين مدددن البشدددر تخضدددعان لنظدددامين متعارضدددين لهمدددا مصدددال   قدددّوةاسدددتخدام ال
 .(1)متعارضة

ندي والحرب صراع إرادات فال ي ينتصر فيها  و الطر  الد ي يدتمكن مدن كسدر وث
جبا و د ا يتجلدى  ،ر  على التخلدي عدن أطماعد  ونوايدا إرادة الطر  المقابل على القتال واه

ب التحريدددددر الوطنيدددددة  ات اإلسدددددتراتيجية طويلدددددة األمدددددد والتدددددي عايتهدددددا وضدددددو  فدددددي حدددددر ب
 .استنزا  قدرات المحتل البشرية والمعنوية والمادية

ب نهدددا عمدددل مدددن ) زوزفيتدددكدددارل فدددون كال روسددديباللمفكدددر والحدددرب كمدددا يرا دددا الجندددرال وا
أعمال العن  المقصود منها إجبدار الخصدم علدى العمدل وفدق إرادتندا، وأن الحدرب مجدرد 

 .(2)(استمرار للسياسة بوسائل أخرج
ياتهدددا السياسدددية ووسدددائل خوضدددها الحددرب فدددي جو ر دددا واحددددة ولكنهدددا تصددن  حسدددب عاو 

 .المتصارعة القوج طبيعة مستوياتها والمدة التي تستغرقها وأخيرا حسب ووفق
كحدرب  فيهدا التي وقعت زمانيةلسب الدائرة المكانية واح التحرير حروبتعددت تسميات 

نا سدنعتمد نّ أال إ .الوطنّية الّتحريروحرب  الثورية والحرب الّشعبية وحرب الّشعب الّتحرير
االحدددتالل العسدددكري  ن  أمنطلقدددين مدددن  الوطنّيدددة الّتحريدددرفدددي بحثندددا  ددد ا تسدددمية حدددروب 

عناصدددددر كدددددّل  ة وكيانهدددددا وبالتدددددالي ينبغدددددي توظيددددد الّدولدددددخطيدددددر يهددددددد سددددديادة موضدددددوع 

                                                 
 .513، الموسوعة العسكرية، مصدر سبق  كر ،   أليسن  ، د ي م سآخ سد ينظر  (1)
، الطبعددة 1997، عددن الحددرب، ترجمددة سددليم شدداكر األمددامي، الماسسددة العربيددة للدراسددات والنشددر، بيددروت، كالسن ي ــن، كــ  ك  ــسدينظددر  (2)

 .825و  102ولى،  األ
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يقتصددر علددى  ال الّتحريددر ن  أزالددة  دد ا التهديددد و إجددل أالشدداملة مددن  الوطنّيددة سددتراتيجيةاإل
 .  ة دون سوا الّدولعنصر واحد من عناصر 

مدددن ثدددم كمفهدددوم وسدددمات ومراحدددل و  الوطنّيدددة الّتحريدددرسددنتناول فدددي  ددد ا المبحدددث ما يدددة حدددرب 
 :تيةلمطالب اآلوفق ا الّتحريرحرب العصابات ك حد أساليب حروب  إلىنتطرق 
 

 المطلب األول

 

 التّحريرماهية حروب في 
 

 الفرع األول

 

 التّحريرمفهوم حرب 

 
التدددي  التقليديدددة  دددي أحدددد أشدددكال الحدددروب الوطنّيدددة الّتحريدددرحدددرب  أن   يمكدددن القدددول

اعددد و خالفددا لق قّوةالتددي احتلتهددا دولددة أخددرج بددال الوطنّيددةيتحدددد  دددفها فددي تحريددر األرض 
 .توظي  قدرات األمة الشاملةب القانون الدولي، و لل

الشددائع ين كددان مصددطل  الفددت   و ومصددطل  التحريددر مددن المصددطلحات الحديثددة فددي حدد
 .لفتوحات العربية اإلسالميةالمراد  لو 

 :ن البعض منهاسنبيّ  التحرير الوطنية حربوللوقو  على مفا يم 
 إلدددى دددي حدددروب الشدددعوب الضدددعيفة والمقهدددورة والمتطلعدددة دومدددًا  الّتحريدددرحدددرب  : أوالً 

واالسددتقالل، و ددي حددروب سياسددية تعتمددد باألسدداس علددى ضددرب ركددائز  التحددرر
حدددداث الحددددث ليصدددب  العمدددل  العددددو السياسدددية واالقتصدددادية والبنيدددة التحتيدددة، واه

اسددديًا يدددتم التحدددرل عليددد  العسدددكري صدددغيرًا أو متوسدددطًا أو كبيدددرًا يحددددث واقعدددًا سي
 .(1)دبلوماسياً 

                                                 
 .3002تموز  32على اإلنترنت يوم  دراسة ، حرب التحرير الّشعبية، الدائرة السياسية د منظمة التحرير الفلسطينية، أخميس،  ك دينظر   (1)

 WWW.alwatanvoice.com 
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فيهددا شددعب مسددل  قددرر الددتخل  عددن  ل مددن أشددكال الحددرب الثوريددة، يقددوم ددي شددك : ثانياً 
طريددق العندد  مددن القهددر الددوطني أو القهددر الددوطني االجتمدداعي الدد ي تحدداول فرضدد  

 الّتحريدددرعليددد  دولدددة أجنبيدددة عاصدددبة تشدددن حربدددًا اسدددتعمارية، ويمكدددن اعتبدددار حدددرب 
 .(1)عير العادل األجنبيوالعادل على العن   المناسبي الّشعبة الرد يالّشعب

صددراع عددادل تسددتخدم فيدد  القددوج العسددكرية والنفسددية والسياسددية ) الّتحريددرحددرب  : ثالثاً 
 . (2)(أجنبية مستعمرة قّوةمحلية متسلطة أو  قّوةلشعب من الشعوب ضد 

موجهة الحرب ال»ب نها  ع من الحروبالسابقة عرفت   ا النو األدبيات السوفيتية  : رابعاً 
لنضدددال مدددن أجدددل حريدددة الشدددعوب واسدددتقاللها و دددي لصدددد العددددوان اإلمبريدددالي، وا

الحددروب التددي تيقابددل الحددروب االسددتعمارية وتعتبددر حربددًا عادلددة وتحرريددة وثوريددة 
 .(3)«وتعتبر أيضًا من حيث المستوج من الحروب المحدودة والمحلية والتقليدية

ى مددن الحصددول علدد أوردنددا أعددال  وفددي ضددوء مددا تمكنددت يم التدديفددي ضددوء المفددا 
صدراع عدادل  الّتحريدرأن حرب  :التعري  األتي   ات صلة بالموضوع وضعتمصادر 
المحتلدة مدن قبدل  الوطنّيدةالشاملة من أجل تحرير أراضيها  فيها الشعوب قدراتهاتستخدم 

 .دولة معتدية بدون مسوغ قانوني وأخالقي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثانيالفرع ا

 

 التّحريرسمات حرب 

                                                 
 .562، الموسوعة العسكرية، مصدر سبق  كر ،   ليسن  ، د ي م سآخ سد ينظر   (1)
 .63،  3002، 3، اإلستراتيجية السياسية العسكرية، مكتبة دار طالس، دمشق، طس، مصنفى سآخ سدنال ينظر  (2)
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تمتددداز بسدددمات  أنهددداوجددددنا  تحريدددرفدددي ضدددوء دراسدددتنا لنمدددا   عددددة مدددن حدددروب ال
 :اآلتيمشتركة سنبينها على النحو 

ة البشدرية الّدولدوطنية شداملة تسدتخدم فيهدا مدوارد  الّتحريرحرب  :س دشمسك  دسنكّيح: أسلا 
سياسددددددية والعسددددددكرية ال الشدددددداملة للدولددددددة سددددددتراتيجيةوالماديددددددة وكددددددل عناصددددددر اإل
المحتلددة  الوطنّيددةمددن أجددل تحريددر األرض ميددة عالاإلواالقتصددادية واالجتماعيددة و 

 .واستعادة السيادة عليها
تلعددب القددوج البشددرية دورًا كبيددرًا فددي مثددل  دد   الحددروب مددن خددالل :  ــ   شــرنيح:   كيــ ا 

سددناد الجيددوش فددي سدداحات المعدد مشدداركتها الفاعلددة  ارل وتكددوين الحاضددنة التدديواه
 .وتجعل منها حرب شعبية المقاومةإليها تستند 

ة الّدولدددلمدددا كدددان العددددوان واالحدددتالل يلحدددق األ ج والضدددرر بددد ات :  ـــ     بدـــح:   د ـــ ا 
وتعدددد  مشددروعة،مجتمعهددا فددرن  دد   الحددروب عادلددة و  وسددالمتها وأمنهددا وسددالمة
المعددايير مددن حيددث الطبيعددة األخالقيددة والخصددائ  كددّل   دد   الحددرب عادلددة فددي

 .نونية والغايات األساسيةالقا
ــح  ألمــب:   نرــ ا  األولويددة إلددى  مثددل  دد   الحددروب عددادة مددا تعطددي:  ــ    جــ كن ف نسيا

الحدروب  إسدتراتيجيةالحسدم العسدكري مدن خدالل اعتماد دا  الحسم السياسي علدى
تعتمدددد باألسدددداس علددددى  سددددتراتيجيةالطويلدددة وتكتيددددل المعدددارل الصددددغيرة، و ددد   اإل

يصدال  استنزا  العدو ماديًا و  بشدريًا ونفسديًا وبالتدالي تحطديم إرادتد  علدى القتدال واه
وبالتدالي قبولد   حالة من الي س يعد فيها بقاا  في البلد المحتل صعبًا ومكلفداً  إلى

 .الشروط السياسية للمقاومة
في موضوع االحدتالل  ندال معادلدة أحدد أطرافهدا قدوي ماديدًا :  بم  ك  ؤ  د سي: خ مج ا 

القددوي علدى خصدم  وبالتدالي يددتمكن مدن احدتالل أرضدد   واآلخدر ضدعي ، يتغلدب
ان مدددا تنقلدددب أو عر بصدددد العددددوان، ولكدددن المعادلدددة سددد المسدددّلحةبعدددد فشدددل قواتددد  

واللجددوء ( الوضددع الجديددد)األضددع  لددرفض االحددتالل  قددّوةتتحددول عندددما تلجدد  ال
تحشدديد القددوج يددة، و الّنظاممقاومتدد  مددن خددالل اعتمدداد أسدداليب الحددروب عيددر  إلددى
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ن تددد ثير للتقليدددل مددد الوطنّيدددةية وتطويدددع العامدددل المعندددوي والنفسدددي واإلرادة بالّشدددع
رادات ل أبددرز مثددال علددى تددوازن القددوج واإلولعدد.المعددادي للطددر  المحتددل التفددوق

، فقدددد دارت الحدددرب بدددين قدددوة عظيمدددة رب فيتندددام فدددي منتصددد  القدددرن الماضدديحدد
رادة وعزيدددددرة اإلي الواليدددددات المتحددددددة وقدددددوة صدددددلبة القددددددرة الماديدددددة والعسدددددكرية  ددددد

،ومع  لل تمكن الثوار من خالل التصدميم علدى المعنويات  ي الثوار الفيتناميين
عددددددو وحملددددد  علدددددى التراجدددددع رادة اليدددددة مدددددن ثندددددي إالتعبئدددددة المعنويدددددة العالالقتدددددال و 

وما تقوم ب  المقاومة في فلسدطين والعدراق وأفغانسدتان اليدوم يحداكي  واالنسحاب،
 .زائر في السابق  ثوار فيتنام والجب مما قا

عير تقليديدة  أساليب الّتحريرتتخ  حروب (: غي  م س نكح)  س  غي  م م  اح : ج بج ا 
ات القتدال إسدتراتيجيتمامًا من الحدرب، ال يسدتخدم الطرفدان فيد  نفدس األدوات أو 

فحسدددددب  لدددددل التصدددددور ال يوجدددددد مسدددددر  . وال يخضدددددع لمعدددددايير التدددددوازن السدددددائدة
طدددر  أسدددلحة وأسددداليب كدددّل  ب يدددة صدددورة ويسدددتخدم عمليدددات يلتقدددي فيددد  المقددداتلين

عيدر متماثلدة، وقدد ال تكدون  ندال عالقدة بدين الفعدل ورد الفعدل فيهدا وأن الخطدط 
تقيدد بمبداد  الحدرب ال ها خدار  نطداق التصدور، حيدث مدن المتعد رالمستخدمة في

نما ب فكار تنتا عن مصادفات يتم تحويلهدا لخطدط مدروسدة، وتحديط بعملياتهدا  واه
شيء بسدرية تامدة، ويخدتلط فيهدا مدا  دو مدادي كّل  رجات المخاطرة ويتمأقصى د

 .(1)بما  و نفسي
 

 

 

 

 

 

 الثالث الفرع

 

 تصنيف حرب التحرير الوطنية
                                                 

د المحدافظون الجددد والنظدام العدالمي، ترجمدة عمدر األيدوبي، دار الكتداب التفدرد األمريكدي  ه دين ب ، ج يف د ،سكال ك فسك  ـ د ، ينظر   (1)
 .206،  3005ن، بيروت، لبنا العربي، 
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وحسدددب  وفدددق تصدددني  الحدددروبو حدددرب التحريدددر  دددي احدددد أشدددكال الحدددروب التقليديدددة  

 :اآلتيبتصني  تلل الحروب  ناحددتقديراتنا 
تقر ددا  ،لددى قضددية عادلددةتسددتند إ وشددرعية  ددي حددرب عادلددةهددا السياسددية حسددب عايت  .أ

 .القوانين الدوليةواألعرا  و  السماويةالشرائع 
 .من حيث المستوج فهي حربًا محدودة عير واسعة النطاق  .ب
 .األمد حربًا طويلة حسب مدتها فهي  .ت
 .في الغالب عير نظامية تقليدية اً وفق وسائل خوضها فهي حرب  .ث
ودول  مددن جهددة ثوريددة تحددرر ثوريددة بددين قددوج ج المتصددارعة فهددي حربدداً حسددب القددو   . 

 . بالطر  المقابل عدوان واحتالل
 

 الفرع الرابع

 

 التّحريرمراحل 

 
 :مرت أعلب مراحل حركات التحرر بصورة عامة بثالث مراحل  ي 

 ددي مرحلددة الفعددل ورد الفعددل  (:جــ    يف  إل  دــّب  عم  اــح ) دم  اــح  ألسدــى : أسلا 
 عدددا الشددعوب التددي كانددت قددد عيددر تنظيميددة تعتمددد علددى الفعاليددات عيددر المبرمجددة و ددي

لدة  دي رفدض االحدتالل والغايدة الرئيسدية لهد   المرح ،خططت للمقاومدة مسدبقًا مند  السدلم
 كسددددب الت ييددددد تدددد كير المحتددددل بوجددددود مقاومددددة تعمددددل ضددددد ، إضددددافة إلددددىومددددا قددددام بدددد  و 

 .(1)شعبيال
شدديء لدد لل يسددم  كددّل  أي أ ميددة ويصددب  االسددتنزا وليسددت لددألرض فددي  دد   المرحلددة 

للعدددددو باالنتشددددار والتوسددددع ويكتفددددي بعمليددددات المقاومددددة علددددى قددددوات االحددددتالل مسددددتهدفًة 

                                                 
 55،  1981، حدرب المستضدعفين، ترجمدة محمددود سديد رصدا ، الماسسدة العربيددة للدراسدات والنشدر، بيددروت،  ـ ي ،  سنــ   ينظدر  (1)

 .1967، كتابات عسكرية، دار ابن سينا، بيروت، تونغ، ماوتسي وللمزيد من التفاصيل ينظر
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خطددوط مواصددالت  ومندداطق تجمعدد  ومعسددكرات  دون أن تكددون  نددال جبهددة مسددتمرة فددي 
 .(1)أي مكان

قامددة قواعددد ية وتدد مين مالّشددعبوفددي  دد   المرحلددة يددتم التركيددز علددى التعبئددة  سددتلزمات القتددال واه
 .خلفية للمقاومة تحوي على أماكن تدريب ومستودعات أسلحة وخدمات إدارية

 ددي مرحلددة ظهددور تنظيمددات رئيسددية وثانويددة  (:م  اــح  د ــس ند) دم  اــح  د  كيــح :   كيــ ا 
ي واإلسددددناد الددددّدولوفددددي  دددد   المرحلددددة تعمددددل المقاومددددة علددددى كسددددب التعدددداط   ،للمقاومددددة
 .(2)اإلقليمي

وفي     المرحلة يت كدد االحدتالل ب ند  لدن يسدتطيع القضداء علدى المقاومدة ويقدوم بالعمدل 
 .على احتوائهم وقتياً 

قاومددة يقددوم التنظدديم الرئيسددي للم(: جــ    يف م  اــح  د فــسم  إل) دم  اــح  د  د ــح :   د ــ ا 
 يةإسدددتراتيجلمقاومدددة ويضدددمها تحدددت جناحددد  وتظهدددر قيدددادة للعلدددن لهدددا بتوحيدددد تنظيمدددات ا

 .سياسية واضحة للتحرير
جبدار   إسدتراتيجي القيام بعمل تعدرض وفي     المرحلة يتم ندوعي وكبيدر لدردع المحتدل واه

 .شروط القيادة الموحدة للتحرير إلىلإلصغاء 
ويلعدددب العمدددل السياسدددي والدبلوماسدددي المدددنظم دور مهدددم إلدارة التفددداوض مدددع االحدددتالل 

نسددحاب بعددد أن يت كددد لدد  عجددز  السياسددي للتفدداوض واال إسددتراتيجيةالدد ي يضددطر لوضددع 
والعسكري واالقتصادي ويصب  على قناعة ب ن استمرار وجود  أصب  مستحياًل في  د ا 

 .البلد
 

 

 

 

 المطلب الثاني

 

 حرب العصابات
                                                 

 .55المصدر نفس ،    (1)
 .56المصدر نفس ،    (2)
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 الفرع األول

 

 مفهوم حرب العصابات

 
مظهددر أو شددكل أو أسددلوب مددن أسدداليب المقاومددة وحددرب  حددرب العصددابات  ددي ن  إ
ألضدع  ية ضد المحتل، و ي تقنيدة عسدكرية سياسدية يسدتخدمها الطدر  االّشعب يرالّتحر 

ية ليست في مصدلحت  وأن الّنظامعندما يجد أن المجابهة  ماديًا للتغلب على خصم قوي
والمندداورة والحركيددة ومناعددة  والمباعتددة اإلبددداع إلددىيتطلددب اللجددوء  انتصددار  علددى الخصددم

. مسدر  العمليدات بشدكل جيدد واسدتثمار كان ومعرفدةاألرض والعمل السياسي وتعاون الس
وال تعتبر حرب العصابات شكاًل مستقاًل مدن أشدكال الحدرب، ولكنهدا خطدوة مدن خطدوات 

 .(1)الّتحريرالكفا  المسل  ضمن إطار حرب 
سددبانية ضددد االحددتالل النددابليوني االنتفاضددة اإل إلددىيعددود مفهددوم حددرب العصددابات 

حدرب العصدابات تضدرب جد ورًا فدي التداريخ  صة فرن  ، ولكن كتقنية خا(1813-1807)
وحدرب العصددابات ظدا رة معقدددة يصدعب تعميمهددا لكنهدا تعددر  قدوانين وشددروطًا  (2)القدديم

 .(3)تحدد في حيز كبير فشلها أو نجاحها

فهددو باألصددل  (Guerre de guerilla) ريلالالغيدد ب العصدداباتلحددر  والتسددمية األجنبيددة 
تشدددي )،أو الجماعدددة الصدددغيرة المسدددلحة،وكما يسدددميها يرةندددي الحدددروب الصدددغإسدددباني ويع

 .(2) ي الطليعة الثورية المتقدمة وتكمن قوتها في جما ير الشعب( جيفارا

                                                 
، وللمزيدد مدن الفائددة ينظدر مصدطفى طدالس، 772وآخرون، الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصددر سدبق  كدر ،    د ي م  أليسن   (1)

 1983حرب العصابات، مكتبة أطلس، دمشق، 
، مددددددددددن أسددددددددددباب نجددددددددددا  المقاومددددددددددة اللبنانيددددددددددة لالحددددددددددتالل اإلسددددددددددرائيلي،مجلة الدددددددددددفاع الددددددددددوطني ، الجدددددددددديش  درن ،غجــــــــــ دينظددددددددددر ( 3) 

 3000،لبنان،22بناني،العددالل
 المصدر نفس ( 2) 
 الصدر نفس ( 2) 
 

. 
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وقدددد نسدددتطيع اسدددتنباط الددددروس والعبدددر لكدددن ال يمكنندددا أن نطبدددق فدددي شدددكل كامدددل  
منهددددا ظروفهددددا الخاصددددة  تجربددددة حددددرب عصددددابات معينددددة وشددددروطها علددددى أخددددرج، فلكددددلّ 

 .ها وشروطها االجتماعية والسياسية واالقتصاديةووسائل
وحرب العصابات في جو ر ا حدرب عيدر تقليديدة بدين مجموعدات قتاليدة صدغيرة يجمعهدا 
 ددد  واحددد ومدعمددة بتسددلي  أقددل عددددًا ونوعيددة مددن تسددلي  الجيددوش، تعتمددد فددي قتالهددا 

و  يددتم علددى أسددلوب المباعتددة ومفاجدد ة العدددو فددي المكددان والزمددان واألسددلوب وفددي ظددر 
 .اختيار ا بصورة مالئمة

ويتفادج رجال العصابات االلتحدام فدي معركدة مواجهدة مدع الجيدوش التقليديدة لعددم تكدافا 
، يحددددون إسددتراتيجيةصددغيرة  ات أ دددا  وأبعدداد المعددارل ال تكتيددل إلددى فيدد  بونالقددوج، 

 .أساساً   م مكانها وزمانها بحيث يكون ت ثير ا موج  للخصم
 

 الفرع الثاني
 

 شوء العصابات وتطورها وتنظيمهان

اسدددتخدمت حدددرب العصدددابات عبدددر العصدددور وخاضدددتها مختلددد  الشدددعوب ضدددد الغدددزاة 
األجانددددب، ورعددددم تبدددداين أسدددداليبها وتكتيكاتها،ف نهددددا تمتدددداز بميددددزة أساسددددية  ددددي قيددددام الطددددر  
األضدددع  بالصدددراع ضدددد الطدددر  األقدددوج ، و دددو يسدددعى إلدددى تحقيدددق النصدددر رعدددم اخدددتالل 

 .ل كبيربشك ميزان القوج
 علددددى القهددددر الددددوطني أو االجتمدددداعي فعددددل   تولددددد العصددددابات عددددادة بشددددكل عفددددوي كددددرد  

تتكون في البداية من مجموعات صغيرة تتجمدع فدي منداطق أمنيدة يصدعب و  األجنبيللمحتل 
تمددارس العمددل العسددكري علددى فددي منطقددة مجدداورة لحدددود الددبالد،  الوصددول إليهددا، أو تتجمددع

وباسدتثناء الثدورة الصدينية . يةأسداليب الحدرب السدرّ  إلدىقدرب نطاق محدود وبشكل حد ر  دو أ
التددي سددبقها إعددداد سياسددي وعسددكري، فددرن جميددع حددروب العصددابات فددي العصددر الحدددديث 

 .(1)اندلعت بشكل عفوي بسبب الوضع القائم والمتمثل بحكومة احتالل أجنبي

                                                 
 .732، الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصدر سبق  كر ،  سآخ سد   ليسن  ، د ي م ينظر   (1)
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وتكددون لدديس للعصددابات تنظدديم محدددد يصددل  للعمددل فددي الزمددان والمكددان المعنيددين، 
الوحدددة األساسددية فددي البدايددة علددى شددكل مفددارز أو مجموعددات صددغيرة ومددن ثددم فصددائل، 

 .(1)سرايا ووحدات وكتائب إلىومن ثم تتطور 
و نددددال عصددددابات بقيددددت فددددي مسددددتوج فصددددائل وسددددرايا وأخددددرج بمسددددتوج كتائددددب أو 

ألويددة وفددرق كمددا  مسددتوج وحدددات كمددا فددي الثددورة الكوبيددة، و نددال عصددابات شددكلت علددى
بان الحرب العالمية الثانية، ووصل تشكيل العصابات في الثورة الصينية إيوعسالفيا في 
تنظدديم القطعددات بمسددتويات كبددرج فددي حددرب  ن  إ. (2)جدديشمسددتوج مسددتوج فيلددق أو  إلددى

 .ها ستقاتل دومًا بتشكيالت كبرجالعصابات ال يعني بالضرورة أنّ 
حددددل تطور ددددا وحجمهددددا يختلدددد  تنظدددديم العصددددابات بدددداختال  مرا مددددن الطبيعددددي أنْ 

وطبيعددة مسددر  العمليددات الدد ي تقاتددل عليدد  وطبيعددة العدددو الدد ي يجابههددا ومدددج عالقتهددا 
 .ي وطبيعة نظام القيادة والسيطرة على العصاباتالّنظاموعملياتها بالجيش 

 

 الفرع الثالث

 

 وتكتيك حرب العصابات إستراتيجية

 
مكمددداًل لحدددرب الحركدددة أو  زءاً جددد سدددتراتيجيةتعتبدددر حدددرب العصدددابات مدددن الناحيدددة اإل

 .الّتحريرة حرب ي ضمن إطار وخطّ الّنظامية التي يخوضها الجيش الّنظامالحرب 
يجابدًا، و  ستراتيجيةولما كانت اإل واقدع  د   الحدرب يبددأ بمجموعدة  ن  أتت ثر بدالواقع سدلبًا واه

 يجيةإسددترات  بمبدداد  صددغيرة تددامن بمبدددأ أو عقيدددة، فلدديس لهدد   المجموعددة إال أن تتسددلّ 
 :(3)معينة تتي  لها استمرارية وتطوير العمل و    المباد   ي

 .العمل من خالل تنظيم عقائدي -1
بدرجدددة أكبدددر مدددن الحسدددم ولدددى و أسدددبقية  كللصدددراع  الحسدددم السياسدددي الحدددر  علدددى -3

 .العسكري
                                                 

 .72و 72أوبري ويكنسون، حرب العصابات السوفيتية،  . وللمزيد من التفاصيل ينظر   732المصدر نفس ،   (1)

 .72و 72  در نفس ،المص (2)

 .70-50،  1985، حرب العصابات وقضايا اإلستراتيجية والتكتيكية، ترجمة أيوب، فااد، دار دمشق، دمشق،  يكظ  سكغ، م س ج   (3)
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 .الّشعبالتعبئة وت ييد  -2
 .يالّدولكسب الت ييد  -2

 : درص ن     ك يك    
عيدددة، فدددرن تكتيدددل  ددد   الحدددرب  دددو العصدددابات دفا إسدددتراتيجية ن  علدددى الدددرعم مدددن أ

، وعلدددددى الدددددرعم أيضدددددًا مدددددن اخدددددتالل ميدددددزان القدددددوج ضدددددد مصدددددلحة ( جدددددومي) تعرضدددددي
تددد مين التفدددوق علدددى المسدددتوج  إلدددىهدددا تسدددعى فرنّ  سدددتراتيجيالعصدددابات علدددى المسدددتوج اإل

يات والكمددائن وتطبددق العصددابات أسدداليب  جوميددة كالغددارات والدددور (. التكتيكددي)التعبددوي 
 اونددات )وحدرب األلغددام والمتفجددرات وقصدد  المواقددع الحساسددة بوحدددات قصدد  متحركددة 

 رتدددددال العددددددوأو  (1)، ومهاجمدددددة المنددددداطق المنعزلدددددة(ومدفعيدددددة خفيفدددددة وقا فدددددات صدددددواريخ
 .مقاتلة والمروحياتوالتصدي لطائرات العدو ال

تعمددل علددى  اثرةتكددون فعالددة ومدد وعير ددا مددن الوسددائل المتطددورة األسدداليبوأن  دد   
فدي الوسدائل واألسدداليب  والمرونددة واإلبدداع ،ومعنويداً  وماديداً    جهدد الخصدم بشددرياً اسدتنز ا

ربددال العدددوضددروري و  ووفددق المعادلددة المعروفددة التددي يسددتخدمها .مهددم لتحقيددق مباعتددة واه
 يكفي لألنصار والمقداومين أن ال)وزير خارجية الواليات المتحدة األسبق  نري كيسنجر 

  (2)(حتى يربحوا يخسروا
 

                                         

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .21إلى  8، حرب المستضعفين، مصدر سبق  كر ، من    ي ،  سن    ينظر  (1)

 ، مصدر سبق  كر  درن  ،غج دينظر   (3)
 1929من اتفاقية جني  الثالثة لسنة ( 2) ينظر المادة (2)
 322، جرائم الحرب، مصدر سبق  كر ، ب  يف د سبيف س  غ مينظر  (2)
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 الفرع الرابع                                        

 

 رجال العصابات

 
يددة الّنظامن فددي فئدة القددوات عيدر يرجددال العصدابات مشدمول ي يعددّ الددّدولوفقدًا للقدانون 

ثلهم كمثددل جميددع المقدداتلين يتمتعددون بحقددوق مختلفددة بدداختال  إ ا كددان النددزاع المسددل  ومدد
 .دوليًا أو داخلياً 

يعددددد رجدددل العصددددابات شدددخ  يقاتددددل  1929الثالثددددة لسدددنة جنيددد  وحسدددب اتفاقيددددة 
ضددمن قدددوات عيددر نظاميدددة مقددداتاًل شددرعيًا فدددي نددزاع مسدددل  دولدددي شددريطة أن يقاتدددل وفقدددًا 

 .(2) لشروط معينة محددة
فلدد  أ ميددة مددن  دد   االتفاقيددة ( 2)وفقددًا ألحكددام المددادة رجددل العصددابات مقدداتاًل شددرعيًا  لكددونو 

مزدوجة ف واًل إ ا أسر من قبل قوات دولية معادية ال يقاضى أو يعاقدب لمشداركت  فدي القتدال 
 .(2) ية الساريةالّدولوثانيًا ينبغي أن يعامل ك سير حرب حسب القواعد 

 :(1)ة علي  االلتزام بالقواعد األربع اآلتيةالّشرعيالمحارب  اتياز ولكي يمن  المقاتل امت
أن يقدددود  شدددخ  مسددداول عدددن مراوسدددي ، ويقصدددد بهددد ا الشدددرط ضدددمان أن يكدددون  -1

 .ية نظام قيادة وانضباط قادرًا على االلتزام بقوانين الحربالّنظامللقوات عير 
 .ن  عسكريأ إلىأن يرتدي شارة أو قطعة قماش مرئية عن بعد تشير  -3
 .وضع  العسكري وليتميز عن السكان المدنيين إلىأن يحمل سالح ي علنًا ليشير  -2
 .أن يلتزم بقوانين الحرب -2

حددددرب العصدددابات  ددددي وسدددديلة ثوريددددة  يمكدددن أن نوضدددد  بددددان تقدددددم وفدددي ضددددوء مددددا
التدي تسدتنز  جهدد ل وتقنيدات حدروب التحريدر الوطنيدة أحدد وسدائو دي وعقائدية مسلحة 

  .حتالل بال ات بشريًا ومعنويًا ومادياً واالالخصم 

                                                 
 .والبروتوكول اإلضافي الثاني 1929من اتفاقية جني  الثالثة لسنة ( 2)ينظر المادة  (1)
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 الرابعالمبحث 

 

 وأشكالها الوطنيّةالمقاومة 

 
وفددق تقددديرنا الفكددري والسياسددي ومقوماتنددا القانونيددة يمكددن أن نعددد ا ب نهددا المقاومددة 

فعدددل وطندددي ينطلدددق مدددن مفهدددوم واقعدددي يحددداول اسدددتعادة التدددوازن ومدددن ثدددم الهجدددوم ضدددد 
 .تدمير فضاء االحتالل إلىيهد   لداخلي  بشكلكزات العدو الخارجي أو امرت

 دددي الطليعدددة القائددددة التدددي تعدددر   الوطنّيدددةوالجمدددا ير التدددي تنخدددرط فدددي فعدددل المقاومدددة 
األشددكال كددّل  أ ددافها وتدددرل أيدن تكمددن مصدالحها وتوظدد  قدددراتها لتطدوير المقاومددة فدي

 .المطلوب التعبير عنها ويعد الفعل مشروعًا تماماً 
ن اجددددل تقريددددر المصددددير  ددددي كفددددا  سياسددددي ومسددددل  موجدددد  ضددددد قددددوج والمقاومددددة مدددد   

االحددتالل التددي اسددتولت علددى أرض شددعب والتددي تحددول دون الشددعب فددي ممارسددة حقدد  
 .(1)باالستقالل السياسي وتجعل سيادة   ا الشعب على أرض  سيادة ناقصة أو ماقتة

عب العربددي الّشددومددن ضددمنها  شددعوبها  لددل الفعددل المقدداوم الددوطنية و بددت دول عدددّ لقددد جرّ 
 .وأفغانستان في فلسطين ولبنان والجزائر واليوم في العراق

ة ت سسددت فددي االتحدداد السددوفيتي السددابق وأوروبدددا مشددهودتجددارب الم الحددديث شددهد العدد  
خالل الحرب العالمية الثانية وشهدت أخرج تجدارب أبدان ظدرو  الحدرب البداردة كفيتندام 

ووضدددعها تحدددت سددديطرتها   زيمتهددداالعددددوان حاولدددت قدددوج  الدددّدولوكمبوديدددا وعير دددا مدددن 
المقاومدة وتطدوير ب سدتراتيجيالخيدار اإلعيدر  الدّدول، ولدم يكدن أمدام شدعوب تلدل المهيمنة

لقددد كافحددت بلدددان العددالم الثالددث .والحريددة الّتحريددر إلددىأسدداليبها وتنويددع أشددكالها وصددواًل 
حلدول مرحليدة  وناضلت من اجل التحدرر الدوطني بسدال  السياسدة وسياسدة السدال  وفدق

والمسدددد لة المطروحددددة أي أشددددكال مددددن المقاومددددة والقتددددال تحقددددق فددددي كددددل أنحدددداء العددددالم ،
 (3)النصر

_____________________________ 
 183، 3002،األمن القومي العربي في عالم متغير،مركز البحوث العربية ،القا رة، أيس ،مب  (1)
 52 -23، 3010،مركز دراسات الوحدة العربية ،كانون الثاني 271،مجلة المستقبل العربي ،العدد أزمة عربية  -األزمة الفلسطينيةك يف،  س  مه،(3)
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 :تيةلمقاومة وأشكالها وفق المطالب اآلسنتناول في   ا المبحث ما ية ا
 

 المطلب األول
 

 ماهية المقاومةفي 
 

 الفرع األول

 

 المقاومة مفهوم

 

المقاومددة  نسددتطيع القددول فددي أن   لنا التددي تددم توضدديحها فددي  دد ا الفصددوفددق قياسددات
علدى حياتهدا،  متدع بهدا جميدع الكائندات لتحدافظعلى المستوج العالمي  ي طاقة حيوية تت

أيددة محاولددة للنيددل مددن سددالمتها وأمنهددا، أمددا علددى المسددتوج اإلنسدداني فهددي نشدداط  وتصددد
فعدد  إ ا دلمنددع حدددوث العدددوان ابتدددأ أو  األفددرادوالمجتمعددات و  الددّدول تمارسدد  إسددتراتيجي

 .(1)يالّدولحدث، ثم تتبع  حتى يك  المعتدي عن عدوان  ويتحقق السالم 
وطنددي مددن عدددوان وقددع عليدد ، حددّق  والمقاومددة بددالمفهوم الددوطني فعددل دفدداعي إلنقددا 

بعاد الخطر ال ي يتهدد  عن  و دي فدي المفهدوم المتقددم تكدون ردة فعدل علدى اعتدداء، . واه
كدداالحتالل  ئمددًا، فددرن لددم يكددن انتهددال لحددق وطندديًا التقدداء خطددر قددادم وأصددب  داوتحضددير 

مددثاًل ال يكددون للمقاومددة التددي  ددي فعددل تددابع محدداًل لألعمددال، واه ا لددم يكددن  نددال حظددر 
 .(2)دا م ومحقق ال يكون للمقاومة محل في دائرة التفكير والتحضير

و ددي العمددل الدد ي بمقتضددا  يبدددي شددعب معددين رفضددًا لواقددع فرضدد  عليدد  عنصددر خددارجي، 
  فيمددا يملددل وعجددزت دولتدد  عددن رد  الحظددر ودفعدد  عندد ، وحمايتدد  مددن  دد ا االعتددداء، فهدددد

عادت   فتكدون المقاومدة لتعطيدل االعتدداء ( االعتدداء)الواقع ال ي كان في  قبدل انطالقد   إلىواه
 .(3)ومنع  من إنتا  مفاعيل  وتحقيق األ دا  التي رمى إليها

                                                 
 يجية المقاومدة الشدداملة، مركدز اإلعدالم العربدي، القددا رة،، شددرعية المقاومدة، دراسدة فقهيدة، بحددث مقددم، نددوة إسدترات فمـ ك نـ  ، ينظدر   (1)

3007  ،15-30. 
 .82إلى  79، من  3006، اإلستراتيجية الدفاعية د مباد  عامة وتطبيق في لبنان، دار الهادي، بيروت،   نين ، أميد م مب ينظر  (2)
 .82المصدر نفس ،    (3)
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 المسددّلحة قددّوةاسددتخدام ال: هومهددا الواسددعفددي مف المسددّلحةية الّشددعبويقصددد بالمقاومددة 
ية، دفاعدًا عدن المصدال  الّنظام المسّلحةمن جانب عناصر وطنية من عير أفراد القوات 

ضددد قددوج أجنبيددة، وسددواء كانددت تلددل العناصددر تعمددل فددي إطددار تنظدديم يخضددع  الوطنّيددة
الخاصددة، إلشدرا  وتوجيدد  سدلطة قانونيددة أو واقعيدة، أو كانددت تعمدل بندداء علدى مبادرتهددا 

فوق اإلقليم الوطني أو من قواعد خار   د ا  المسّلحة قّوةوسواء باشرت   ا االستخدام لل
 .(1)اإلقليم

لشدددعوب ضدددد مسدددتعمريها أو محتلدددي مسدددل  لوالمقاومدددة بهددد ا المعندددى تعندددي أي نشددداط 
أراضددديها، أو مدددن يمارسدددون ضدددد ا تفرقدددة عنصدددرية مقيتدددة وصدددريحة، أو  دددي تعندددي بصدددفة 

 .(2)في تقرير المصيرالحّق وب المسل  من أجل الحصول على عامة نضال الشع
فمنهددا مددا  ددو فددردي ومددا  ددو جمدداعي مددنظم ومنهددا مددا  ددو مباشددر ومنهددا عيددر مباشددر، 

ويحكمهددا جميعددًا (. قددّوةاسددتخدام ال فيدد  ينعدددم)ومنهددا مددا  ددو مسددل  ومنهددا مددا  ددو سددلبي 
قددي النتصددار وسدديادة خالإطددار واحددد يددنظم أنشددطتها، و ددد  محدددد يتمثددل فددي التطلددع األ

عددادة الحقددوق السددلبية والعدددالحددّق  صدداحب  الّشددعب إلددىل وتحريددر األراضددي المحتلددة، واه
 .(3)الوطنّية هوّيةاألرض والحق، والت كيد على استقالل ال

 :وفي ضوء ما تقدم وضعت تعري  مالئمًا للمقاومة الوطنية  و
قضددديت  العادلددددة المقاومدددة  دددي فعدددل وطنددددي عقائددددي ومسدددل  يسدددتند إلددددى الشدددعب و 

للقددوانين والمواثيددق  اً التددي سددلبت مددن األعددداء خالفدد الشددرعية والقانونيددة السددتعادة الحقددوق
 .الدولية
 
 

 

 

 
                                                 

دراسة في التعدارض بدين مواقد  الدّدول والتزاماتهدا الّدوليدة فدي األمدم المتحددة، رسدالة مقدمدة ، الّدولة العاصية،  نب  دسكيس، أ مب ينظر  (1)
 .293،  372،  1986لنيل الدكتورا ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القا رة، 

 :فيينظر تعريفات عدة للمقاومة  (2)
 - Droit Internatioal, Editions Stouky, RABAT, 1981.. 

 .50-26، المقاومة الّشعبية المسلحة في القانون الّدولي العام، دار الفكر العربي، القا رة،  صالح  دبيد.   م ،ينظر  (3)
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 الفرع الثاني

 

 متطلبات المقاومة

 

 إلدىتنطلق المقاومة برمكانات محدودة، ولكدن تدوفر اإلمكاندات اإلضدافية فيمدا بعدد تدادي 
المتطلبدات األساسدية التدي ينبغدي  ير دا علدى المحتدل، وسنوضد ت ث زيادة فعالية المقاومة ويزداد
 :و ي توفر ا النطالق المقاومة

 الددّدفاعبالحددّق عدالددة القضددية و ة التددي تنبثددق مددن اإليمددان بالعقيدددة الراسددخة والمعنويددات العاليدد: أوالً 
ال  مندد ، وللتنظيمددات وتقريددر المصددير ورفددض الواقددع الدد ي يهدددر  دد   الحقددوق والخدد الّشددرعي

 .(1)في التعبئة العقائدية والسياسية مهماً  السياسية دوراً العقائدية و 
ينبغددي أن تكددون المقاومددة فددي محدديط شددعبي يرا ددا حاجددة  :ي المالئددمالّشددعبالمحدديط : ثانيدداً 

المقاومدة يسدتمد مدن المحديط الد ي  قدّوةل  فيقدم على مساعدتها ونصرتها فجزء كبير من 
 .تتحرل في 

كامل بين المقاومة ومحيطها فهدو لديس حاجدة فقدط بدل  دو جدزء وينبغي أن يكون  نال ت
 .من الجسم المقاوم

ال ي يرفض مقاومت  ال يمكدن لهد   المقاومدة أن تبقدى أو تسدتمر، ولهد ا السدبب  الّشعبو 
ألن المقاوم قدد أصدب  لد  إيمدان  الّشعب نال رابط وثيق بين انتصار المقاومة وانتصار 

 .الّشعبمقاومت  جزء من  ب ن  
مددددن أجددددل النجددددا  فددددي المقاومددددة، ال يكفددددي العنصددددر  :المددددال  والعامددددل الجغرافددددي: ثالثدددداً 

تطلدب ألرض والجغرافيا، وعمدل المقاومدة يالعددي، بل يجب توافر القدرة على استغالل ا
 اسدتخداموبفضل طبيعة األرض تستطيع المقاومة . ة على االختفاء واالتصال والتنقلقدر 

                                                 
 101-100، مصدر سبق  كر ،    نين،أميد م مبينظر   (1)
 .، مصدر سبق  كر  درن ، غج دينظر ( 3
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شغال جدي بكفاءة األسلحة رض ش االحدتالل فدي مهمدات عسديرة وخلدق مدال ات وحتدى أواه
خفاء امحررة وعلى األقل القدرة على   .(1)نشر عناصر ا المقاتلة واه

م األوقدددات ظدددومدددن الندددادر جددددًا أن نجحدددت مقاومدددة مدددا لدددم تتلدددق دعمدددًا خارجيدددًا، وفدددي مع
مددا العامدل األساسددي فدي المسدداعدة الخارجيدة ك مدن  ددو بددون شددلاآل المددال و  .(2)مدال ات

 .في الفصل الثالث من بحثنا   ايتنام وتحرير الجزائر التي سنبينها في تحرير ف
حبدداط العدددو نفسدديًا  تسددا م  دد   الحددرب :اإلعالميددةالنفسددية و  الحددرب: رابعدداً  فددي  زيمددة واه

يعد اإلعدالم سدالحًا مداثرًا ، و الّشعبرفع معنويات المقاومة و تعمل على  وفي الوقت  ات 
ا ينبغي التركيز على اإلعالم المقداوم الد ي يرتقدي لخلدق األسدطورة في عمل المقاومة، ل 

 .ب ن المقاومة ال تخشى العدو وأن العدو وحد  يخشا ا
المتطلبددات الميدانيددة لعناصددر المقاومددة  ددي امددتالل  :المتطلبددات التنظيميددة والماديددة: خامسدداً 
 خفائهدددا، وتدددوفيرل إويسددده ال تعيددق الحركدددة والتنقدددلوتجهيدددزات صدددغيرة وخفيفدددة الدددوزن  أسددلحة

 .وبديلة لت مين االتصال ومنع التشويش والتدخل المعادي وسائل اتصال متطورة
صددغيرة يقود ددا عنصددر  جماعدداتعناصددر المقاومددة علددى شددكل خاليددا أو ويكددون تنظدديم 

 .شجاع تتوفر في  صفات قيادية
وأمدددن مة بددداألمن والكتمدددان للحفددداظ علدددى سدددال المقددداتلين قيدددادات وأفدددراد  ددد ا مدددع االلتدددزام

 .وخططهم وعملياتهم وتحركاتهم المقاومين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

،مصدر سبق  كر  درن  ،غج دينظر (1)  
المصدر نفس (3)  
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 الفرع الثالث                                         

 

 معايير نجاح المقاومة

 

 الوطنّيدددةللمقاومددة أن  الشددعوب ندددرجاومددات مقودروس  وقدددائع مددن خددالل مدددا تقدددم، ومددن
 :إ ا حققت األ دا  اآلتيةتحقيقها وتعد أعمال المقاومة ناجحة  إلىأ دا  تسعى 

 .من االستقرار في األرض المحتلة منع قوات االحتالل -1
سددتنزافها سددهل اعلددى نشددر قواتدد  وعلددى مسدداحات مددن األرض ممددا ي إجبددار االحددتالل -3

 .يفةمكان ضعكّل  وتصب  في
 ا،وأضدعا  معنوياتهد هاين صدفوفبخسائر مادية وبشرية إيقاع استنزا  قوات االحتالل و  -2

وجود  عير  ي فائدة ويكلف   أن   إلى  على القتال بالشكل ال ي يوصل أرادة المحتل ثنيو 
 .الكثير

و دد ا  ددو  دون شددروط جددالء جيوشدد  مددن األرض التددي احتلهدداإجبددار المحتددل علددى  -2
 .والنهائي الهد  الرئيسي

 .اومردع المحتل عن العدوان أو تكرار ، و  ا  و دور  ات قيمة عالية بالعمل المق -5
 

 الفرع الرابع

 

 المقاومة واإلرهاب

 
أن تسدددتخدم كافدددة الوسدددائل الممكندددة إللصددداق تهمدددة  واالحدددتالل تحددداول دول العددددوان    

واسدددتغالل  ددد ا الموقدد  ضدددد ا أمدددام المحافدددل  ،الوطنّيدددةاإلر دداب علدددى أعمدددال المقاومددة 
 .ومشروعية المقاومةحّق  ية وأمام الرأي العام للنيل منالّدول

لددى مفهددوم اإلر دداب إلدد ا سدو  نتطددرق فددي البدايدة  ،م وأشدكال المقاومددةلددى مفهددو تعرفندا ع
 .نتمكن من وضع الفروق الحقيقية بين المقاومة واإلر اب لكي

اسدتخدام العند  عيدر القدانوني، والتهديدد بد  »في موسوعة السياسة، يعندي اإلر داب 
 ، بغية تحقيدق  دد  النسب شكال  المختلفة كاالعتيال، والتشوي ، والتع يب، والتخريب و 
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المعنويدددات عندددد  ضدددعا اه ، و األفدددراداومدددة وااللتدددزام عندددد رو  المق ضدددعا إ: سياسدددي مثدددل
، الهيئات والماسسات، أو استخدام  وسيلة مدن وسدائل الحصدول علدى معلومدات أو مدال

 .(1)«استخدام اإلكرا  إلخضاع  طر  مناو  لمشيئة الجهة اإلر ابية وبشكل عام
محاولدددة نشدددر الددد عر والفدددزع )ياسدددي، نجدددد أن كلمدددة اإلر ددداب تعندددي، وفدددي القددداموس الس

علدددى  الّشددعبألعددراض سياسددية، واإلر دداب وسدديلة تسدددتخدمها حكومددة اسددتبدادية إلرعددام 
الخضوع واالستسالم لها، والمثال التقليدي  و قيام حكومة اإلر اب إبدان الثدورة الفرنسدية 

1793)(2). 
 :(3)ال اإلر ابية من عدة أوج  و يتتميز عن األعم الوطنّيةوالمقاومة 

  :مد  يث  دمش س يح: أسلا 
 اً ضددد المحتددل أمددر  منّظمددة ال الوطنّيددة الّتحريددرية عددن طريددق حركددات الّشددعبتعددد المقاومددة 

المقاومددة فدددي  ومشدددروعيةحددّق  يدددة وسددنتكلم عدددنالّدولمشددروعًا حسددب القدددوانين واألعددرا  
 .يةالّدول واألعرا  ثائقالو  إلىالفصل الثاني من بحثنا   ا استنادًا 

 دفدد  أيضددًا عيددر مشددروع فهددو يرتكددب  وع ألن  بينمددا اإلر دداب عامددة  ددو عمددل عيددر مشددر 
 .النظر عن النتائا بغّض  بدوافع االنتقام والترويع وبوسائل وحشية

 :مد  يث  د بف:   كي ا 
 ي فدددرن  االنتقدددام والتخريددب وترويدددع األمنيددين، وبالتدددال إلددىتهددد  األعمدددال اإلر ابيددة دومدددًا 

  لوجهدددة الهددد  سدددواًء كددان مددددنيًا أو عسددكريًا، فهدددو عمدددل انتقددامي وعيدددر مشددروع، موّجددد
 .عير معلومة وعير محددة
   فهدو دومددًا االحددتالل وقواتدد ،  لددل المحتددل عبية أو الكفددا  المسددلّ أمدا  ددد  المقاومددة الّشدد

يدة، ومدن الّدول فدي المواثيدق مسدتقرّ  ممارسة   ا الحدقّ  ، وأن  قّوةعتصب األرض بالال ي أ

                                                 
، 1985، الجدددزء األول، 3وآخدددرون، موسددوعة السياسدددة، الماسسددة العربيدددة للدراسدددات والنشددر، بيدددروت، ط  دكيـــ د ،  نـــب  دسهـــ  نظددر ي  (1)

 152. 
 .25،  1968، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القا رة، الطبعة الثانية،  نيح  هلل، أ مبينظر    (2)
ق بين اإلر اب والمقاومة المشدروعة فدي ضدوء قواعدد القدانون الدّدولي المعاصدر، المجلدة المصدرية ، الفر  م سد ،  ف   نب  دمكرمينظر   (3)

 .205-203،  3002للقانون الّدولي، المجلد الستون، 
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مددن الميثدداق،  51عمدداًل بالمددادة  الّشددرعي حددّق الددّدفاع :حدددة و مدداالمتّ األمددم هددا ميثدداق أ مّ 
 .من  55ة تقرير المصير عماًل بالمادّ  وحقّ 
 :مد  يث  دغ يح س د صب:   د  ا 

عدب فدي الخدو  والرّ  الغاية من وراء اقترا  العمل اإلر ابي  ي االنتقام والتر يدب، وبدثّ 
أمددددا الغايددددة والقصددددد مددددن وراء المقاومددددة المشددددروعة فهددددي نيددددل الحريددددة . ألمنيدددديننفددددوس ا

زاحة المستعمر من اإلقليم المحتل  .واالستقالل، واه
 :مد  يث سج ئك  د كفيل:   نر ا 

وسددائل المقاومددة المشددروعة  ددي موجهددة ضددد األ دددا  العسددكرية وجدديش االحددتالل بينمددا 
إفندداء الهددد   إلددىوسددائل مدددمرة تددادي دومددًا  وسددائل األعمددال اإلر ابيددة عالبددًا مددا تكددون

 .وتدمير 
 

 المطلب الثاني

 

 أشكال المقاومة الوطنية
فدددي إطدددار الهدددد   بدددل لهدددا أشدددكال متعدددددة ولكنهدددا تعمدددل حة فحسدددبليسدددت المقاومدددة مسدددلّ 

ع الحدددددروب والغدددددزو و يمندددددة للمقاومدددددة، ونظدددددرًا لتعددددددد مجددددداالت العددددددوان وتندددددوّ  سدددددتراتيجياإل
، ون النشدداط المطلددوب للمواجهددةكافددة البددد أن تتلددون المقاومددة بلدد البلددداالحددتالل علددى شدداون 
 : يو سنقوم بعرضها وللمقاومة أشكال عدة 

 .المقاومة السياسية والدبلوماسية -1
 .المقاومة المسلحة -3
 .المقاومة االقتصادية -2
 .المقاومة الفكرية والثقافية -2
 .المقاومة اإلعالمية -5
 .ةالمقاومة القانوني -6

 .المقاومة السلمية -7
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 الفرع األول                                            

 

 المقاومة السياسية والدبلوماسية

 

المقاومة في المجال السياسي  ي الجهود واألعمال التي يمارسدها المجتمدع المددني 
 .(1)اخلية والخارجية لمقاومة العدوان ال ي وقع علي على الجبهتين الدّ 

هدا الجبهدة التدي ولكنّ  المسدّلحةبلوماسية ليست بدياًل عدن المقاومدة ياسية والدّ المقاومة السّ و 
اعمدة لهد ا النضدال، بدل ، و دي البيئدة الحاضدنة والدّ المسدّلحةتتكامل مدع نضدال المقاومدة 

، المسددددّلحةمددددة و فددددي معظددددم الحدددداالت تشددددكل القاعدددددة التددددي تنطلددددق مددددن سدددداحتها المقا ن  إ
الجزائريدددة التدددي شدددكلت القاعددددة الرئيسدددية لثدددورة الجزائدددر  الّتحريدددرجبهدددة واألمثلدددة الشدددا دة 

وجبهدة تحريددر فيتندام التددي ينطبددق عليهدا نفددس الحدال، وحددزب المدداتمر فدي جنددوب أفريقيددا 
 .(2)الفلسطينية الّتحرير منّظمة و 

ر بوسائل سياسية وأدوات دبلوماسدية والمقاومة في المجال السياسي الدبلوماسي تعبّ 
وأنهدا الجندا   المسدّلحةالمطالب واأل دا  التي تكاف  من أجلها قوج المقاومدة  عن نفس

 . املةالمقاومة الشّ  إستراتيجيةر م والماازر لنضال     القوج في إطاالمتمّ 
ياسدية قراراتهدا هي ال راع ال ي تنف  بواسطت  المقاومدة السّ فبلوماسية المقاومة الدّ  إما

،  يالدّدولية والقدانون الّدولالقرارات  إلىاستنادًا  (3)رجيةوخططها في ساحة العالقات الخا
وان  ددفها األسدداس  ددو حرمدان العدددو مددن الت ييددد الخدارجي ومحاصددرة سياسددات  وخططدد  
الخارجيددددة والعمددددل علددددى إحباطهددددا مددددن خددددالل توظيدددد  األدوات والوسددددائط الدبلوماسددددية 

 .المناسبة
 

                                                 
عربدي، ، المقاومدة السياسدية والدبلوماسدية، بحدث مقددم إلدى نددوة إسدتراتيجية المقاومدة الشداملة، مركدز اإلعدالم ال  ف ن ، م مب س    ينظدر (1)

 .122،  3008مصر، 
 .122المصدر نفس ،    (2)
 .128المصدر نفس ،    (3)
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 الفرع الثاني

 

 المسلّحةالمقاومة 

 

األمضددددى واألداة األكثددددر فاعليددددة فددددي حالددددة وقددددوع  الّسددددال  المسددددّلحةومددددة تعددددد المقا
 .االحتالل لمواجهة آلة عسكرية متفوقة

يدددة أو الّنظامدفاعيدددة تعتمدددد أسددداليب الحدددروب عيدددر  إسدددتراتيجية ات  المسدددّلحةوالمقاومدددة 
 ،توظي  تفوقهدا وقددراتها العسدكرية عير المتوازنة والتي تمنع وتعرقل قوات االحتالل من
 .يةالّنظام  ا التفوق ال ي يكون مبررًا في حالة المواجهات 

ظهدار  المسّلحةوعمليات المقاومة  تستمد قوتها مما تحدثد  مدن تقدويض  يبدة االحدتالل واه
عجز ددا فددي مواجهددة جماعددات المقاومددة، وتقددويض الهيبددة لدد  انعكاسددات بالغددة الخطددورة 

ل أبرز ا االتساع التدريجي لنطداق على الموق  السياسي والعسكري لقوات االحتالل، لع
عمليدددات المقاومدددة وتشدددجيع جماعدددات أكبدددر مددددن السدددكان علدددى المشددداركة فدددي عمليددددات 

تكبيدد قدوات االحدتالل تكدالي  ماديدة وسياسدية  إلىالمقاومة بما يادي في نهاية المطا  
ة المسددتهدفة مسدد لة صددعبة الّدولددكبيددرة علددى نحددو يجعددل مددن اسددتمرار احتاللهددا ألراضددي 

 .(1)غايةلل
سددب أ ميتهددا األساسددية كونهددا حددرب اسددتنزا  يكددون التركيددز تتك المسددّلحةوالمقاومددة 

طويددل نسددبيًا يهددد   بقددوات االحددتالل علددى مدددج زمندديّ  جسدديمةفيهددا علددى إيقدداع خسددائر 
خلددق أثددر تراكمددي لديدد  سددواء علددى مسددتوج منعدد  مددن تحقيددق أ دافدد  السياسددية والعسددكرية 

 .(2)ار نفسية على قوات بنجا  أو على صعيد إحداث آث
لدددى وضدددع نفسدددي ة  دددو إيصدددال سدددلطة وقدددوات االحدددتالل إو دددد  المقاومدددة المسدددلح

وقتالي يصب  بقاا  متع رًا، وان عاية   ا الشكل مدن المقاومدة  دو تهيئدة البيئدة المناسدبة 
 . راع المقاومة السياسية والقيام ب دوار ا على الصيد الداخلي والخارجيلعمل 

 الفرع الثالث                                
                                                 

، دور القدّوة العسددكرية فددي إسددتراتيجية المقاومدة الشدداملة، بحددث مقدددم إلدى ندددوة إسددتراتيجية المقاومددة م مــسب، أ مــب دنــ  هيم م مــسبينظدر   (1)
 .131،  3008الشاملة، مركز اإلعالم العربي، القا رة، 

 .133مصدر نفس ،  ال  (2)
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 المقاومة القتصادية

 

ج فدان أرادة الحيداة واالسدتقالل عندما تتعرض الدولة لعدوان واحتالل مدن دولدة أخدر 
إقليمهددا التدداريخي بكددل مكوناتدد  وثرواتدد  والحفدداظ علددى تتمسددل بددالحقوق فددي أرض وميددا  

 .الميراث الحضاري لألمة 
مقاطعدة منتجدات دولدة  ورًا حيويًا ومهمًا ونجد أ دم أسداليبهادي المقاومة االقتصادية دوتا 

االحتالل ومنعها من استغالل ثروات البلد فدي حالدة خضدوع  لالحدتالل، وبنداء العدوان و 
البديل االقتصادي الوطني القادر على تلبية االحتياجات االجتماعية وعلدى بنداء األسدس 

 .(1) السياسية العسكرية لألمة قّوةاالقتصادية لل
    :(2) ينطوي على ثالثة أنماط والمقاومة االقتصادية ت

ل ومقاطعددة ة المعاديددة أو دولددة االحددتالالّدولددقاطعددة المقاومددة السددلبية المتمثلددة فددي م - 1
وقد استخدمت الدول العربية  د ا الدنمط بمقاطعدة المنتجدات  مشروعاتها وبضائعها،

 .1925اإلسرائيلية من  كانون األول عام 
ة مدن ة المعاديدة أو المحتلّدالّدولدة بدال اسدتثناء مدن أجدل مندع لميّ الوسائل الس  كّل  خداماست -3

ة اسددددتغالل ثددددروات األمددددة سددددواء فددددي شددددكل االسددددتنزا  المباشددددر إ ا كانددددت أرض األّمدددد
ا  بمسدددداعدة حكومددددة أو جماعددددة عميلددددة، خاضددددعة لالحددددتالل أو فددددي صددددورة االسددددتنز 

أنابيدب نقدل الدنفط العراقدي بهدد  إعطداب  ال التي تسدببويدخل في   ا المجال األعم
مندددع قدددوات االحدددتالل األمريكيدددة والبريطانيدددة والحكومدددة التابعدددة لهدددا مدددن اسدددتغالل نفدددط 

 .يت أركان سلطة االحتالل وأتباعهاالعراق في تمويل وتثب
هددا مددن أجددل ويددل كفاحطنددي حقيقددي يكددون أساسددًا راسددخًا لتمبندداء قواعددد قويددة القتصدداد و  -2

 .بناء قدرتها العسكرية الكافية للدفاع عن األمة ومقدراتهاسياسي و االستقالل ال
 

 

 الفرع الرابع

                                                 
 .125،  3008، المقاومة االقتصادية من المقاطعة السلبية إلى البناء اإليجابي، مركز اإلعالم العربي، مصر،   دكف  ، أ مب  دجيب ينظر  (1)
 .125  المصدر نفس ،  (3)
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 المقاومة الفكرية والثقافية

 
تشكل ثقافة المقاومة سالحًا فاعاًل لمواجهة االحتالل، و ندال عالقدة قويدة بدين فهدم 

يل ثقافدددة لهويتهددا الثقافيددة ولتميز دددا الحضدداري واعتزاز ددا بدد اتها وقددددرتها علددى تشددكاألمددم 
 .(1)المقاومة

شددكل أساسددًا لمقاومددة ثقافددة الهزيمددة أمددام العدددوان واالحددتالل وثقافددة المقاومددة ينبغددي أن ت
رفدع قددرة الجمدا ير علدى التعامدل مدع العددو بحدزم  إلدىوك لل توفير المعرفة التي تدادي 

 .دون ضع 
 :(2)وتبنى المقاومة الفكرية والثقافية على ثالث مستويات

ويقصد بها تربيدة وتعلديم وشديوع الدوعي بحقدوق اإلنسدان،  :نك   س د عجيسمج سي  د -3
وكددد لل تربيدددة  ندددة التدددي ال يعكر دددا حدددرب أو عبوديدددة،وحدددق البشدددرية فدددي الحيددداة اآلم
 .ألوطانهم ومكونات  ويتهم وشخصيتهم المميزة ماألجيال وتثقيفهم بما يجب عليه

العدددوان والعندد  واالسددتعالء  إلددىحينمددا يدددعو اآلخددر  :مجــ سي  د ــس   س دمف بدــح -0
م قدوج واالستخفا  باآلخرين، ويبي  لنفسد  أن يشديع ثقافتد  ويصددر ا لنخدرين تتقددّ 

 .ما  و أفضل إلىعم عم والدّ المقاومة خطوة في مجادلة   ا الزّ 
 إلدىعدرض ن التّ مدإ ا لم تفل  المجادلة بالتي  ي أحسن فال منا  : مج سي  دن    -1

 .ائفة وبيان ما فيها من تدليس وخداع وشرورودعوا  الزّ  خصائ  ثقافة المعتدي
 

                                                 
 .162،  3008صر، ، المقاومة اإلعالمية وثورة االتصال، مركز اإلعالم العربي، مص دح، جايم د ص دحينظر   (1)
 .108مصدر سبق  كر ،    ن ، فم ك ، ينظر  (2)
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 الفرع الخامس

 

 المقاومة اإلعالمية

 
ًا، فلددد لل سددديتم لطة الرابعدددة ويدددادي دورًا مهّمدددأشددديع حاليدددًا بددد ن اإلعدددالم أصدددب  الّسددد

ويددادي تناولد ي فددي  دد ا الفددرع باعتبددار  مددن أ ددم قنددوات الحددوار الحضدداري والغددزو الثقددافي، 
نظدددم فدددي سدددياق بندددائي  إلدددىإنجدددازات إيجابيدددة علدددى األرض تحتدددا   ويحقدددق دور  الحاسدددم

المقاومدددة  مهمتددد  خلدددق صدددورة   نيدددة لددددج الجمدددا ير علدددى قددددرتها علدددى االنتصدددار، وأن  
 .تصل  كبرناما لتحقيق مشروع للبقاء في مواجهة العدوان واالحتالل

لفزيونيدددة والصدددورة المرئيدددة فالكددداميرا الت المتاحدددة يبدددرز اإلعدددالم المقددداوم قدددّوةلومدددن أدوات ا
ة أقوج من القنابل ال كية من حيث الهد  والقددرة التفجيريدة وبهد ا تفوق ت ثيراتها ك داة قوّ 

 .(1)بكة العنكبوتيةالشّ و  عركة لتشمل القنوات الفضائيةسعت ساحة الماتّ 
عالم المقاومة ينبغي توافر في  المتطلبات اآلتية  :واه

م لغدددددة المبالغدددددة والتهويدددددل واالعتمددددداد علدددددى أدوات أي تجندددددب اسدددددتخدا:  دمصـــــب  يح -3
 .الخطاب القانوني واألخالقي

بحيث تكون الرسائل االتصالية واضحة ومتكيفدة فدي طرحهدا مدع  : دسضسح س د كيف -0
 .ثقافة اآلخر وقادرة على الت ثير في 

ل   مدددن الواجدددب تبسددديط الرسدددائدة إال أّندددالقضدددايا السياسدددية الثقافيدددة معقّددد : د نجـــين -1
 .لنخر دون إخالل بالمضمون

 (.تلفزيون، إ اعة، مركز بحثي، شبكة اإلنترنت):  ج خب م أب ة  ل ص ك  دمك جنح -4
 

                                                 
ــــ  مد ينظددددر   (1) ــــب  د وينظددددر للمزيددددد مددددن . 218-212،  3007، المقاومددددة اإلعالميددددة، مركددددز اإلعددددالم العربددددي، مصددددر،     كح، ن

 .3006 ، في اإلعالم والدعاية والحرب النفسية، جدار للكتاب العالمي، عمان، جد نس دنهينظر : التفاصيل
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 الفرع السادس

 

 المقاومة القانونية

 

تلل القواعد والمباد  واإلجراءات التدي ينبغدي علدى قيدادة  بالمقاومة القانونية  ي يقصد
ي لمواجهدددة الدددّدولها علدددى الصدددعيد الدددوطني واإلقليمدددي و المقاومدددة و راعهدددا القدددانوني استنهاضددد

أطدددرا  العددددوان واالحدددتالل األساسددديين والمسدددداعدين والمسدددهلين والتحدددرل علدددى المنظمددددات 
دوان شدددد  دوافددددع ونوايددددا العددددكات المجتمددددع المدددددني والددددرأي العددددام ليددددة ومنظمددددالّدولوالهيئددددات 

 .انون حقوق اإلنساني اإلنساني وقالّدولوفق إطار القانون  وفض  االنتهاكات
 :على النحو اآلتي للمقاومة ويعمل ال راع القانوني

الترافدع أمدام حّق  رفع دعاوج جزائية على قادة العدوان وتكلي   يئات قانونية تمتلل -1
دعدوج كدّل  ة الكافيدة لإلداندة فديدولة ترفدع إليهدا الددعاوج، وتجهيدز األدلّدكّل  قضاء

عددداد الدراسددات والمدد كرات القان ونيددة المطلوبددة فددي  دد ا المجددال واستحضددار أدلددة واه
عداد بيانات الهيئات   .(1)ية وتحديد شهود اإلثباتالّدولاإلدانة واه

ي، وحشددد الددّدولتوثيددق الجددرائم التددي يقترفهددا االحددتالل وفددق منظددار القددانون اإلنسدداني  -3
 جريمددة واالسددتعانة بددالخبراء فددي موضددوع اسددتخدامكددّل  مددا أمكددن مددن األدلددة إلثبددات

 .العدوان األسلحة والوسائل المحرمة دولياً 
إعددداد الدراسددات القانونيددة والسياسددية لتحديددد البدددائل المتاحددة قانونيددًا وسياسدديًا لتعزيددز  -2

 .خيار مقاومة االحتالل
عدددرض الوثدددائق واألدلددددة التدددي تكشدددد  انتهاكدددات العدددددو علدددى الددددرأي العدددام العددددالمي  -2

 .يةولالدّ والهيئات الدبلوماسية والمحاكم 
ة فدددي رومدددا واسدددتثمار يدددالّدولائيدددة المحكمدددة الجز يدددة و الّدولمحكمدددة العددددل  إلدددى اللجدددوء -5

جلسددداتها لمحاكمددة مجرمددي الحدددرب التددي عقدددت أول ( لمبدددوركواال)محكمددة  تشددكيل
3009تشرين أول  39في العاصمة الماليزية في

(2). 

                                                 
 .3009نيسان  19-16ينظر البيان الختامي الصادر عن الدورة العشرين للماتمر القومي العربي، الخرطوم،   (1)

 .3009تشرين األول  20ليوم  الجزيرة والرافدين ينظر البيان الختامي لتشكيل المحكمة في المواقع الفضائية  (3)
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والجددددرائم ضددددد  ودوليددددة لمالحقددددة جددددرائم الحددددرب دعددددم مشددددروع إنشدددداء مراكددددز إقليميددددة -6
مجلددس حقددوق اإلنسددان علددى   لددل يشددملو  يددةالّدولاإلنسددانية والتحددرل علددى الهيئددات 

 عددددزةمدينددددة  علددددى حددددول العدددددوان اإلسددددرائيلي( سددددتونولددددد ع)عددددرار مددددا تددددم بتقريددددر 
سددرائيلي ، والدد ي أقددر بارتكدداب الجدديش اإل3008الفلسددطينية فددي كددانون األول عددام 

 .جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين

 الددّدولتكليد  الجامعددة العربيددة د الدددائرة القانونيدة باسددتنهاض الشددكاوج علددى مسددتوج  -7
قامددة الدددالئل المجتمعددة مددن قبددل تقددارير  ،العربيددة  منّظمددة يددة و الّدولالعفددو  منّظمددة واه

انتهدال حقدوق اإلنسدان ورفدع  إلدىوبقية التقارير التي تشير « وتشو ن رايتس  يوم»
يدة فدي رومدا وفدق الّدوليدة وبالد ات منهدا المحكمدة الجنائيدة ولالدّ المحداكم  إلدىالتظلم 

 .1998نظامها األساسي لعام 
 

 الفرع السابع

 

 المقاومة السلمية

 (1928-1869)وضدددع مراحدددل وأسدددس المقاومدددة السياسدددية الدددزعيم الهنددددي عانددددي
بقيدددام الشدددعب  عنددددما كاندددت الهندددد محتلدددة مدددن قبدددل االسدددتعمار البريطددداني وقدددد لخصدددها

 :(1)ةتيال األباألعم
 .االحتجاجات والمظا رات -1
 .اإلضراب عن الطعام -3
 .اإلضراب عن العمل -2
 .مقاطعة البضائع التي يصدر ا االحتالل -2
 .و من يعين العصيان المدني وعدم تنفي  األوامر الصادرة عن المحتل أ -5

لمطالبندا لج ندا ولم يستجب العدو نف نا كل     الوسائل تسواه ا ا) الزعيم عانديويضي  
 .(3)(لى الحرب الشعبية المسلحةإ

_________________ 
 ar.wikipedia.org الموسوعة الحرة ،ويكيبديا،على موقع  ،ينظر المقاومة السلمية (1)

 المصدر نفس   (3)
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اسدية واالقتصددادية المقاومدة السدلمية  ددي مدزيا مدن أشددكال المقاومدة السيوباعتقادندا إن   
وليددة مندد  األ حلددةلمقاطعددة االحددتالل فددي المر  وب الضددعيفة ماديدداً ليهددا الشددعوالفكريدة تلجدد  إ

تسدتمر  قدد هاالتحضير للمقاومة المسلحة ،كما أن فيها يجري  ي في نفس المرحلة التيو 
للضدغط  بدل إنهدا تتدزامن مدع فعالياتهدا حتى بعد بدء المقاومة المسلحة من قبل الجما ير
ن ات الشددددعبية يكدددون لهددددا تدددد ثير كبيددددر إ دددد   الفعاليددددن إ كددد لل ونعتقدددددعلدددى االحددددتالل ، 

، وان ثقافددة  دد   المقاومددة ال تعنددي  مدداثرةسددتمرت وفددق خطددة مبرمجددة مددن قيددادة شددعبية ا
  .ب ي حال من األحوال  ثقافة الخنوع  واالستسالم ومهادنة االحتالل

 9 د   بعد  أما في العراق فان دعاة   ا الشدكل مدن المقاومدة ضدد االحدتالل األمريكدي  
اسددتخدمو ا للمندداورة وخددداع الشددعب لصددال  المحتددل ولددم يقومددوا  قددد نهمفددر 3002  ننيسددا

عامد  السدابع وقدد  في حين يدخل االحتالل ،ب ية أعمال ت كر ضمن إطار     المقاومة
 .تعس  وانتهل كل القيم وحقوق اإلنسان في العراق خالفا للقوانين والمواثيق الدولية

 
 :نوض  ي ختام   ا الفصل يمكننا أنوف
وينتهددددل  ان الدولددددة وواجبددددات وان العدددددوان واالحددددتالل ينهددددي كيددددإن للدددددول حقددددوق و  -1

ومن حق  د   الددول اسدتخدام مدا يلدزم مدن الوسدائل لددفع مدا قدد يهددد  د ا  ،سيادتها
 .كيان من أخطار في الداخل والخار ال

وميثددداق  نون الددددولياالحدددتالل العسدددكري أحدددد أشدددكال العددددوان وكليهمدددا يخالفدددان القدددا -3
 .األمم المتحدة

 وب قددراتها الشداملة مدن أجدل تحريدرحرب التحرير صدراع عدادل تسدتخدم فيهدا الشدع -2
 .معتدية بدون مسوغ قانوني وأخالقياألراضي الوطنية من قبل دولة 

عددم اقتصدار ا  أشكال عدة ينبغدياحد وسائل حرب التحرير ولها لمقاومة الوطنية ا -2 
مددن أجددل تحقيددق  يدد  كددل أشددكال المقاومددةظتو  والبددد مددنعلددى المسددلحة دون عير ددا 

 .تراتيجي للمقاومةالهد  اإلس

 . ن حيث الهد  والمشروعية والوسائلإن المقاومة على النقيض من اإلر اب م -5
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 الف ي ارول                            

 

 

 

اإلطىر القىنوني لالحتالل 

 العسكري
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 الف ي ارول

 

 لالحتالل العسكري اإلطىر القىنوني

 
أحدد أشدكال العددوان التدي  بعدد العددوان والغدزو، ويعدداالحدتالل العسدكري مرحلدة مدا 

وفددق القددانون الدددولي العددام حالددة ماقتددة لدد  صددالحيات محددددة ليهددا مسددبقًا، و ددو تطرقنددا إ
تطبيددق القواعددد القانونيددة  وعليدد  قلدديم المحتددل لمددا تتطلبدد  الضددرورات العسددكرية،داخددل اإل

 تطلب من  القيام بهدا اتجدا  الدولدةالتزامات ي ل العسكري التي تفرض علي ن االحتاللقانو 
 . السابقة والسكان المدنيين واألعيان الثقافية والقوانين الناف ة في الدولة أو اإلقليم المحتل

 1907لعددم  منت المواثيددق الدوليددة واالتفاقيددات ومنهددا اتفاقيددات ال ددايتضدد وعنددد مددا
لديس ت كيدد منهدا علدى   د ا بعض الحقوق للمحتدل ، 1929 الرابعة لعامواتفاقيات جني  

شدددرعية االحدددتالل ولكدددن لضدددمان عددددم ضدددم األراضدددي المحتلدددة والمحافظدددة علدددى حقدددوق 
 .اإلنسان
العددام  يالددّدولللقددانون  انتهاكددات جسدديمة إلددى عالبدداً  تددادي حالددة االحددتالل العسددكريو 

 نسددددان ينددددتا عنهددددا ويددددالت وجددددرائم ضدددددإلحقددددوق االقددددانون الدددددولي لاإلنسدددداني و  والقددددانون
يدة واللدوائ  القانونيدة التدي الّدولالرعم من وجود المواثيق  وعلى اإلنسانية، وقد أثبت الواقع

دولدة االحدتالل مهمدا بلدغ تددريب  إال أن   ،والسدكان المددنيين الّسدال تميدز بدين مدن يحمدل 
وق اإلنسدان وتسدر  فدي حقد فهي ال يمكن لهدا إال أن تنتهدل، اتها جيشها وتطور مجتمع

مدددا يقدددوم بددد    لدددل عديددددة ومنهدددا علدددى دلدددة، واألالسدددكان دون تمييدددز بدددين القتدددل والتددددمير
 مدن خروقدات وانتهاكدات لحقدوق اإلنسدان 3002مند  عدام  االحتالل األمريكي في العراق

 .في فلسطين وك لل ما يقوم ب  االحتالل اإلسرائيلي. وتغيير للقوانين
 
 
 الددّدوليددة التددي تددنظم العالقددات بددين الّدولمشددروع فددي المواثيددق االنتهددال فعددل عيددر و 

نها والشعوباألمم و   وبمقتضا ا جاء تنظيم العالقدات ،أفعال جرمية يعاقب عليهاتعد ، واه
 :و  ا التنظيم ل  جانبان
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ـــ   دجـــام -3 ـــ  س  جميدددع الوثدددائق والصدددكول واالتفاقيدددات واإلعالندددات والمددداتمرات  : 
الجمعيددددة العامددددة لتنظدددديم العالقددددة بددددين / المتحدددددةألمددددم اوالمبدددداد  والتوصدددديات مددددن 

 .واألمم الّدولالشعوب و 
والشدددعوب عنددددما  األفدددرادو  الدددّدولحقدددوق  نظمدددت األمدددم المتحددددة:  ـــ  س ـــ   د ـــ   -0

اتفاقيددة )تنظدديم قواعددد وأعددرا  الحددرب ي اإلنسدداني ومحتددوا  و الددّدولقددانون اعتمدددت ال
 .اإلضافية اتهوبروتوكوالاألربعة  واتفاقية جني ( ال اي

األمدم ميثداق فدي ضدوء  الحتالل العسكرياإلطار القانوني ل ا الفصل ن في   بي  سن
ي لحقددددوق الددددّدولي اإلنسدددداني والقددددانون الددددّدولي العددددام، والقددددانون الددددّدولالمتحدددددة، والقددددانون 

 :اإلنسان، وفق المباحث اآلتية
 .ي العامالّدولالقانون  في العسكري االحتالل: لمبحث األولا
 .ي اإلنسانيالّدولالقانون  فياالحتالل العسكري : ث الثانيمبحال
 .حقوق اإلنسانل الدولي قانونالو  العسكري االحتالل: مبحث الثالثال
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 المبحث األول

 

 ي العامالّدولالقانون في  العسكري الحتالل

 
مددن مجموعددة القواعددد القانونيددة للمجتمددع  ي مكانددة  امددةالددّدولد القددانون عددل قواتشددغ

لخطدورة المسدائل التدي تعندى بهدا  تدل مكدان الصددارة فدي  د   المجموعدةاإلنسداني، بدل تح
 .(1)بالنسبة للجماعات البشرية المختلفة

وتحدد  الّدولي العام ب ن  مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الّدولويعر  القانون 
 .(2)منها وواجباتهاكّل  حقوق

 اتها وما يتصل بها باعتبار دا أشخاصدًا دوليدة،  الّدولب وقواعد القانون العام تعني أصالً 
، إجدراءات الدّدول، العالقدات بدين الدّدولوزوالهدا، حقدوق وواجبدات  الّدولنشوء : فهي تبين

ة السياسدددي وسدددلطانها الّدولدددعيدددر  لدددل ممدددا يتصدددل بكيدددان  إلدددىالمنازعدددات بينهدددا،  فدددّض 
 .(3)الخارجي ومركز ا في المجتمع القانوني

إنشدداء مسددتودعات لهدد ا  إلددىت القواعددد والتطددور فددي وتددائر القددانون العددام لقددد اتجهدد
علددى أثددر  1919المتحدددة عددام األمددم القددانون فددي الوقددت المعاصددر، أولهددا إنشدداء عصددبة 

الحدددرب العالميدددة األولدددى، ولكنهدددا فشدددلت فدددي مهامهدددا فدددي الحفددداظ علدددى السدددالم واألمدددن 
فدي العدام المتحددة األمدم لد لل جدرج إنشداء يين ومنع نشوب الحرب العالمية الثانيدة، الّدول

المتحدددة، والتددي يعتبددر مددا جدداء فددي األمددم لتكددون المسددتودع األخيددر والحددالي بددين  1925
 .(4)يةالّدولميثاقها مرجعًا أساسيًا في العالقات 

 :تيةالموضوع وفق المطالب اآل إلىلمناقشة   ا البحث وجدت من المالئم التطرق 
 .يالّدولمباد  القانون ل و االحتال: األولالمطلب 
 .المتحدةاألمم ميثاق في االحتالل : الثانيالمطلب 

                                                 
 .23-11العام، مصدر سبق  كر ،     ،القانون الّدولي ا  ص بق أنس هيف. بينظر   (1)
 .23-11المصدر نفس ، صث  (2)
 960، 1960، القانون الدولي العام، دمشق،ب جمس    سق  در بةينظر   (3)
 965المصدر نفس ،    (4)



 -79- 

 المطلب األول

 

 ي الّدوللقانون امبادئ و الحتالل 

 

مبدداد   إلددىي العددام سدديقودنا الددّدولمددن الواضدد  أن المدددخل لمبدداد  وقواعددد القددانون 
لية واضدددحة ألن ميددددان ي اإلنسددداني علدددى الدددرعم مدددا يتمتدددع باسدددتقالالدددّدولوقواعدددد القدددانون 

فدددي وقدددت  الدددّدولي التدددام يشدددمل القواعدددد التدددي تسدددري عليهدددا العالقدددات بدددين الدددّدولالقدددانون 
ي اإلنسدداني ويصدداحب الددّدولالقددانون مددا  وأن فرعدد  األصدديل والمسددتقل عندد  نوعدداً السددلم، 

 .ي بكافة مواثيقهاالّدول لل قانون حقوق اإلنسان 
إلنسددان وكرامتدد ، وجدددنا فددي ميدددان البحددث  نددال وبمددا أن القددوانين الددثالث تخدد  حيدداة ا

 .تداخل ما بين     القوانين
 

 الفرع األول

 

 أثر الحتالل على السيادا اإلقليمية

 

تقضي الئحة ال اي للحدرب البريدة ب ند  لكدي يعتبدر اإلقلديم محدتاًل يجدب أن يصدب  
تسددتتب فيهددا  فعدداًل تحددت سددلطة قددوات العدددو، وبدد ن االحددتالل ال يشددمل إال المندداطق التددي

 .(1)    السلطة ويصب  في اإلمكان مباشرتها
ة المحتلدة، وال يجدوز لهدا الّدولد إلدىال يترتب على االحتالل انتقال ملكيدة اإلقلديم المحتدل و 

اإلعددالن مدددن جانبهددا ضدددم اإلقلدديم إليهدددا علدددى أثددر احتاللهدددا لدد ، ومثدددل  دد ا اإلعدددالن لدددو 
ة الّدولديكون صحيحًا، وعلدى  لدل تحدتفظ ال  صدر ال يترتب علي  أثر قانوني ألن الضمّ 

عنهدا ممارسدة  لي ، إنما للدولدة المحتلدة أن تقدوم بالنيابدةصاحبة اإلقليم بحقوق سيادتها ع
( 22)ونصدت المدادة .     الحقوق أثناء مدة االحتالل التي ال تعددو إال أن تكدون ماقتدة

فعليددة لالحددتالل، علددى الشددروط الخاصددة بتحديددد صددالحيات اإلدارة ال يامددن الئحددة ال دد
ة المحتلددة واسددتمرار ا فددي شددخ  قوانينهددا وأنظمتهددا الّدولددو دد ا الددن  يعنددي بقدداء حيدداة 

                                                 
 965-960المصدر نفس ،   (1)
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اإلدارية حين يحرم على سلطات االحتالل عدم إجدراء أي تغييدر فدي األوضداع والقدوانين 
ن قطددع اسددتمرار مباشددرة . واألنظمددة بدداألرض المحتلددة ة اختصاصددات الّدولددواالحددتالل واه

ة، الّدولدية نتيجة لمبدأ اسدتمرار الّدولاإلقليم المحتل فهو ال ينهي شخصيتها  السيادة على
عليد  دون  ووأن سيادة دولة األصل تبقى طوال قيدام حالدة الحدرب واالحدتالل علدى مدا  د
فددددي خددددار   مسدددداس، حتددددى يحددددق للدولددددة المحتلددددة أن تشددددكل بهدددد ا الوصدددد  حكومددددة مددددن

 .(1)أراضيها
عدددم إجددازة الموافقددة علددى  إلددىي اتجدد  مندد  البدايددة لالددّدو القددانون يمكددن القددول بدد ن و 
 كدددرا ، واعتبدددر االحدددتالل حالدددة ة المهزومدددة نتيجدددة الضدددغط أو اإلالّدولدددمدددن جاندددب  الضدددمّ 
تحددت أي  اضددعة لسدديطرة المحتددل مددن جانددب واحددداألقدداليم الخ يقتضددي عدددم ضددمّ و ماقتددة 

ة الّدولدددتالل و اسدددم أو شدددكل مدددن األشدددكال طدددوال مددددة قيدددام حالدددة الحدددرب بدددين دولدددة االحددد
 .صاحبة السيادة القانونية على اإلقليم المحتل

 

 الفرع الثاني

 

 يالّدولانتهاك مبادئ القانون 

 
فدداألولى  ددي  لتي الحددرب واالحددتالل العسددكري،ي بددين حدداالددّدوليميددز الفقدد  القددانوني 

مرحلددة االشددتبال والقتددال علددى أرض المعركددة، والثانيددة  ددي المرحلددة الماقتددة التددي تعقددب 
 .(2)لحرب والعدوان المسل ا

ي سددلطات االحددتالل ب حكددام خاصددة لألقدداليم الواقعددة تحددت الددّدولوقددد حدددد القددانون 
االحدددتالل و لدددل لدددئال يتدددي  المجدددال السدددلطات االحدددتالل بتغطيدددة أعمالهدددا االنتقاميدددة فدددي 

                                                 
-836ّدولي العدام، مصددر سدبق  كدر ،  علي صادق أبو  يد ، القدانون الد. ، وللمزيد من التفاصيل ينظر د956المصدر نفس ،    (1)

826. 
وللمزيدد مدن التفاصديل . 39،  1969، 5، قانون االحتالل الحربي، المجلة المصرية للقانون الّدولي، المجلدد  ن  دبيد  سبة. بينظر   (2)

 .، االحتالل في القانون الّدولي، مصدر سبق  كر ني ب  نب  دانيف  د  يش ينظر 
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 ة ضدددد اإلقلددديم وسدددكان  خالفدددًا لمدددا تقتضدددي  الضدددرورات العسدددكرية اإلفدددراط باسدددتخدام القدددوّ 
 .(1)المتحاربة الّدولتضيات الحرب بين ومق

ن القددوانين الدوليددة والئحددة الحددرب البريددة وملحقاتهددا تحددرم علددى قددوة االحددتالل أكمددا 
، وتمنعهددا مددن تشددريع أي دنيددة مرتبطددة بددرئيس دولددة االحددتاللحكومددة م وأتعيددين حدداكم 

نفد  االحدتالل بالقائدد العسدكري الد ي  اإلدارةناطدة إكدد علدى ا ، وتدسداتير مدنيدة أوقوانين 
 ،مددالل الدولددة الخاضددعة لالحددتاللأمددن مددواطني و الدد ي تقتصددر واجباتدد  بالحفدداظ علددى أو 
ن يتدرل للشدعب الفرصدة فدي تشدكيل حكومتد  الوطنيدة التدي تتدولى التفداوض مدع الدولددة أو 

 .(2)المحتلة
ي علددددى مددددر السددددنين  روتدددد ، فهددددو يمددددن  سددددلطة االحددددتالل الددددّدولولقددددد بلددددغ القددددانون 

اتفاقيدددات  إلدددىينظدددر )تدددي تحتاجهدددا إلدارة األراضدددي التدددي تسددديطر عليهدددا، الصدددالحيات ال
والالئحددددة الملحقددددة باتفاقيددددة ال دددداي  1929الرابعددددة حددددول حمايددددة المدددددنيين لعددددام جنيدددد  

، وبالوقت  ات  يقدنن حقدوق (الخاصة بالحرب البرية التي تعد دلياًل مهمًا في   ا المجال
 .سكان األراضي المحتلة
التددددي تقددددوم علددددى أسدددداس الطبيعددددة القانونيددددة  لمبدددداد ا يالددددّدولن وقددددد أجمددددل القددددانو 

 :(3)لالحتالل باآلتي
 .دة لالحتاللو الطبيعة الماقتة والمحد : أسلا 
 .السيادة ال تولى لدولة االحتالل أنّ  :   كي ا 
 .في المنطقة المحتلة الّنظامباب تة االحتالل األولي  ي استمهمّ  أنّ  :   د  ا 
ة ة والقانونّيدددة واألنظمدددة االقتصددداديّ تغييدددر ممكدددن فدددي اإلدارة الحالّيددد إجدددراء أقدددلّ  :   نر ا 

 .ة للمجتمع المحتلّ والحياة العامّ 
بهددا ات التددي يتطلّ الّتغييددر د بددالقيود و يجددب أن يتحدددّ  الّتغييددراألدنددى لهدد ا  أن الحدددّ  : ج ا خ م

دارت  المدنيّ   .ةأمن قوات جيش االحتالل واه
                                                 

 .39المصدر نفس ،    (1)
 100،  1982، مباد  القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الجليل، دمشق،د ج د هكب . ب ينظر   (2)
 57،االحتالل في القانون الدولي مصدر سبق  كر    د  يش  ،ني ب  نب  دانيف :ينظر  (3)

 . 
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فددرض الجددزاء القددانوني علددى  إلددىضددوع االحددتالل ي فددي مو الددّدولولقددد   ددب القددانون 
ي واتفاقيدددة ال ددداي الدددّدولنافيدددة للقدددانون ماألشدددخا  الددد ين تكدددون إجدددراءاتهم وتصدددرفاتهم 

نتيجدددددة للخطددددد  أو التعسددددد  فدددددي اسدددددتعمال ( 22و 23المدددددادتين ) 1907عدددددة لسدددددنة الراب
مدددل الصدددالحيات التدددي أوال دددا قدددانون االحدددتالل الحربدددي لسدددلطات االحدددتالل، ووجدددوب تح

 .(1)مخاطر ما ت تي من تصرفات
مقاومدة االحدتالل علدى مبددأين أساسديين  مدا مبددأ إلى حّق ي الّدولوياسس القانون 

الشدعوب فدي تقريدر حدّق  المتحددة وكد للاألمم من ميثاق  51وفق المادة  الّشرعي الّدفاع
 .(2)المصير

ي للحقدوق االقتصدادية الدّدولة العهدد ة السياسيّ ي للحقوق المدنيّ الّدولكما أشار العهد 
ضدداء مطلددق للحصددول ديباجددة بحددق تقريددر المصددير، و نددال فواالجتماعيددة الثقافيددة فددي ال

 .بالوسائل العنيفة والسياسية المصير على تقرير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .1907وينظر اتفاقية ال اي لعام  71-70،  المصدر نفس    (1)

 .1960كانون األول  12في  1512من ميثاق األم المتحدة وينظر إعالن من  االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة  51دة ينظر الما  (2)
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 المطلب الثاني

 

 المتحدااألمم ميثاق  الحتالل في

 

الحدرب وأوجدب  التضدييق مدن نطداق إلدىالمتحددة قدد  دد  األمدم كان عهدد عصدبة 
كمدا  م والتوفيدق أواًل،الوسدائل السدلمية فدي فدض المنازعدات عدن طريدق التحكدي إلىاللجوء 

يددددة لتحقيددددق األعددددراض الّدولتسددددوية المنازعددددات  1938كيلددددوغ سددددنة  -حددددرم ميثدددداق بريددددان
 .(1)القومية للدول عن طريق الحرب

مداتمر  فدي 1925فدي نيسدان  الدّدولاجتمعدت وفي أعقاب الحدرب العالميدة الثانيدة، 
لتنظدر فدي أمدر العدالم الد ي كداد ينهدار، ضدم ( األمريكية سان فرانسيسكو)عالمي بمدينة 

الماتمر ثدالث وخمسدين دولدة، وكاندت ثمرتد  ميثاقدًا عالميدًا يتضدمن نظامدًا دوليدًا جماعيدًا 
، وقددد سددجل  دد ا الميثدداق الددّدولجديدددًا لصدديانة السددلم فددي المسددتقبل وتحقيددق التعدداون بددين 

 إلدددى، وحدددرم اللجدددوء الدددّدول  األساسدددية التدددي يجدددب أن تقدددوم عليهدددا العالقدددات بدددين المبددداد
 إلدددىالسدددعي  الدددّدولالحدددرب مدددا لدددم يكدددن  لدددل دفعدددًا العتدددداء عيدددر مشدددروع، وفدددرض علدددى 

 .(2)تسوية منازعاتها أيًا كانت طبيعتها بالوسائل السلمية
 1925لعدددام وفدددي  ددد ا المطلدددب سدددتناول انتهدددال االحدددتالل لميثددداق االمدددم المتحددددة 

 :وعلى النحو األتي 
 

 الفرع األول

 

 ديباجة الميثاق

 
المتحددة وقدد أليندا علدى أنفسدنا، أن األمدم نحدن شدعوب : لقد جاء في ديباجة الميثاق

جيدل واحدد جلبدت علدى اإلنسدانية  فدي خداللننق  األجيال المقبلة من ويالت الحرب التي 
 .(3)مرتين أحزانًا يعجز عنها الوص 

                                                 
 .29-27، مصدر سبق  كر ،     ا  ص بق أنس هيفينظر   (1)
 .29المصدر نفس ،    (2)

 .1925ينظر ديباجة ميثاق األمم المتحدة لعام   (3)
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جديد إيمانندا بدالحقوق األساسدية لإلنسدان وبكرامدة الفدرد وقددر  وبمدا للرجدال  من وأن ناكد
 .كبير ا وصغير ا من حقوق متساويةاألمم والنساء و 
هدددا تحقيدددق العدالدددة واحتدددرام االلتزامدددات الناشدددئة عدددن ن األحدددوال التدددي يمكدددن فدددي ظلّ وأن نبددديّ 

 ..ي االجتماعي قدماً ي، وأن ندفع بالرقالّدولالمعا دات وعير ا من مصادر القانون 
وفدددي سدددبيل  ددد   الغايدددات اعترفندددا أن ن خددد  أنفسدددنا بالتسدددام  وأن نعددديش معدددًا فدددي سدددالم 

 .يالّدولم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن ننظّ وحسن جوار وأن 
فدي  المسدّلحة قدّوةوأن نكفل بقبولنا مبداد  معيندة ورسدم الخطدط الالزمدة لهدا أال تسدتخدم ال

يدددددة فدددددي ترقيدددددة الشددددداون االقتصدددددادية الّدولوأن تسدددددتخدم األداة  ،عيدددددر المصدددددلحة المشدددددتركة
 .واالجتماعية للشعوب جميعاً 

المتحددددددة األمدددددم منّظمدددددة التدددددزام  إلدددددىعلدددددى مدددددا ورد فدددددي الديباجدددددة نخلددددد  ت سيسدددددًا 
 :تيةتزامات اآللباال
 .الحرب واألخ  بمبدأ التسام  والعيش بسالم وحسن جوار إلىمنع اللجوء  -1
 .حقوق األساسية لإلنسان وكرامة الفردالت كيد على ال -3
 .ي وااللتزامات الناشئة عن المعا دات وعير االّدولاحترام مباد  القانون  -2
 .في عير أعراضها المحددة المسّلحةعدم استخدام القوات  -2
 .يينالّدولالت كيد على السلم واألمن  -5

فهددو ومددا يقددوم  ،يددر المشددروعةع قددّوةولمددا كددان االحددتالل أحددد أشددكال العدددوان واسددتخدام ال
 .المتحدةاألمم يعد انتهاكًا لميثاق  األفرادبانتهاكات بحق الشعوب و 
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 الفرع الثاني

 

 المتحدااألمم مقاصد 

 

 :(1)المتحدة و ياألمم من الميثاق مقاصد ( 1)حددت المادة 
تددابير المشددتركة الفعالددة ي، وتحقيقدًا لهدد   الغايددة تتخد  الهيئددة الالددّدولحفدظ السددالم واألمدن  -1

لمندددع األسدددباب التدددي تهددددد السدددلم وإلزالتهدددا، وتقدددع أعمدددال العددددوان وتميز دددا مدددن وجدددو  
ي لحددل الددّدولاإلخددالل بالسددلم، وتتدد رع بالوسددائل السددلمية، وفقددًا لمبدداد  العدددل والقددانون 

 .اإلخالل بالسلم وتسويتها إلىية التي قد تادي الّدولالمنازعات 
على أساس احترام المبدأ ال ي يقضي بالتسوية في األمم ات الودية بين إنماء العالق -3

منهدا تقريدر مصددير ا، وكد لل اتخدا  التدددابير لكددّل الحقدوق بدين الشددعوب وبد ن يكدون 
 .األخرج المالئمة لتعزيز السلم العام

يددددددة  ات الصددددددفة االقتصددددددادية الّدولي علددددددى حددددددل المسددددددائل الددددددّدولتحقيددددددق التعدددددداون  -2
 .والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام اإلنسان والحريات األساسيةواالجتماعية 

وتوجيههدددا نحدددو إدرال  ددد   الغايدددات األمدددم جعدددل  ددد   الهيئدددة مرجعدددًا لتنسددديق أعمدددال  -2
 .المشتركة

 :أنها تاكد على إلىالمتحدة نخل  األمم وت سيسًا على ما ورد في مقاصد 
واالحدددتالل أحدددد أشدددكال )خدددالل بالسدددلم، قمدددع أعمدددال العددددوان وعير دددا مدددن وجدددو  اإل -1

 (.العدوان كما أسلفنا
 .يينالّدولحفظ السلم واألمن  -3
 .الت كيد على مبدأ االحترام المتبادل والمساواة في الحقوق بين الشعوب -2
 .في تقرير مصير الشعوبالحّق  -2
 .تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية -5
 .يالّدول  العدل والقانون حل المنازعات وفقًا لمباد -6

 

 الفرع الثالث
                                                 

 .من ميثاق األمم المتحدة د مقاصد األمم المتحدة ينظر المادة األولى  (1)
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 المتحدااألمم مبادئ 

 

تعمدددل الهيئدددة وأعضددداا ا فدددي سدددعيها وراء المقاصدددد المددد كورة أعدددال  وفقدددًا للمبددداد  
 :(1)اآلتية
 .تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها -1
لمزايدا المترتبدة علدى صدفة العضدوية لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسدهم جميعدًا الحقدوق وا -3

 .يقومون في حسن نية بااللتزامات التي أخ و ا على أنفسهم به ا الميثاق
يدة بالوسدائل السدلمية علدى وجد  ال يجعدل الّدوليفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم  -2

 .ي عرضة للخطرالّدولالسلم واألمن والعدل 
يددة بالوسددائل السددلمية علددى وجدد  ال الّدول يمتنددع أعضدداء الهيئددة جميعددًا فددي عالقدداتهم -2

 .ي في عرضة للخطرالّدوليجعل السلم واألمن والعدل 
أو  قدددّوةيددة عددن التهديددد باسددتعمال الالّدوليمتنددع أعضدداء الهيئددة جميعددًا فددي عالقدداتهم  -5

اسددتخدامها ضددد سددالمة األراضددي أو االسددتقالل السياسددي أليددة دولددة أو علددى وجدد  
 .المتحدةمم األآخر ال يتفق ومقاصد 

المتحددة فدي أي عمدل األمدم  إلدىمدا فدي وسدعهم مدن عدون كدّل  يقدم جميع األعضاء -6
المتحدددة األمددم وفددق  دد ا الميثدداق، كمددا يمتنعددون عددن مسدداعدة أيددة دولددة تتخدد   تتخدد  

 .إزاء ا عماًل من أعمال المنع أو القمع
لمبدداد  بقدددر مددا عيددر األعضدداء فيهددا علددى  دد   ا الددّدولتعمددل الهيئددة علددى أن تسددير  -7

 .يالّدولتقتضي  ضرورة حفظ السلم واألمن 
أن تتدددخل فددي الشدداون التددي مددن ( لألمددم المتحدددة)لدديس فددي  دد ا الميثدداق مددا يسددوغ  -8

صدددميم السدددلطان الدددداخلي لدولدددة مدددا، علدددى أن  ددد ا المبددددأ ال يخدددل بتطبيدددق تددددابير 
 .القمع الواردة في الفصل السابع

الدد ي يتعلددق فددي بحثنددا در مبدداد  األم المتحدددة وبالقدد( 3) ت سيسددًا علددى مددا ورد فددي المددادة
 :تي  ا نبين األ

                                                 
 .ينظر المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة  (1)
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أو  أو اسددددتخدامها ضددددد سددددالمة األراضددددي قددددّوةالتهديددددد باسددددتعمال ال منددددع الميثدددداق أن -أ
 .من المادة الثانية من ( 2)الفقرة  االستقالل السياسي ألية دولة وفق

المتحدددة كمددا جدداء فددي المددادة مددم األمسددمو  بدد  فددي حدددود مقاصددد  قددّوةأن اسددتخدام ال -ب
 .من ( 51)حسب المادة  الّشرعيللدفاع  قّوةمن الميثاق، واستخدام ال( 107)

 .مارس أعمال المنع والقمعتالتي  الّدولمنع التعاون مع  -ت
 .ية بالوسائل السلميةالّدولالت كيد على حل المنازعات  -ث
 .الت كيد على مبدأ السيادة بين جميع -  
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 ث الثانيالمبح

  

 ي اإلنسانيالّدولالقانون  و العسكري الحتالل

 
ي اإلنسدددداني تعبيددددرًا عددددن رعبددددة العددددالم فددددي الددددتخل  مددددن الددددّدولكددددان نشددددوء القددددانون 

انتهاكدددددات الحدددددروب واسدددددتخدام الوسدددددائل عيدددددر اإلنسدددددانية التدددددي سدددددادت عمليدددددات الغدددددزو 
 .واالحتالل على مدج حقبة طويلة من الزمن

األربدع لعدام جنيد  يق لقانون الحدرب، إال بعدد إبدرام اتفاقيدة ولم يتطور المفهوم الض
النظريدددة التقليديدددة لقدددانون الحدددرب،  ي اإلنسددداني محدددلّ الدددّدولالقدددانون  ، بحيدددث حدددل  1929

يددددة الّدولت اللجنددددة ، وقددددد بددددرر المسددددّلحةوأصددددبحت قواعددددد  تطبددددق علددددى كافددددة المنازعددددات 
حمايددة  إلددىسدداني كوندد  يهددد  ي اإلنالددّدولسددتخدام اصددطال  القددانون للصددليب األحمددر ا

الكددائن البشددري واألمددوال الالزمددة لدد  بالضددرورة، وأن  لددل االصددطال  الجديددد ال يقتصددر 
نمدا يتجاوز دا جني  في داللت  على اتفاقيات  الخاصة لحماية ضدحايا الحدرب فحسدب، واه

 قيددود علددى تسدديير العمليددات الحربيددةليشددمل تلددل القواعددد الحربيددة واالتفاقيددة التددي تضددع ال
 (1).نسانيةإ واستخدام األسلحة وعير ا من القواعد التي تقررت على اعتبارات

ك حدددد أشدددكال العددددوان واالسدددتخدام  االحدددتالل العسدددكريفدددي  ددد ا المبحدددث   س وضددد
وقواعددد القددانون الدددولي اإلنسدداني وفددق المطالددب  مبدداد عيددر المشددروع للقددوة وعالقتدد  مددع 

 :األتية
 

 
 

__________________ 
 176-172، 3005مباد  وقواعد عامة في حقوق االنسان وحريات ،جامعة النهرين،بغداد، د نير ،صالح  جد ينظر (1)
 

 المطلب األول                                
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 ي اإلنسانيالّدولمفهوم ونشوء القانون 
 

 الفرع األول  

 

 يالّدولمفهوم القانون اإلنساني 

 

نددد  مجموعدددة المبددداد  والقواعدددد التدددي تحدددّد مدددن ي ب الدددّدوليعدددر  القدددانون اإلنسددداني 
أو مددددن اآلثددددار الناجمددددة عددددن الحددددرب تجددددا   المسددددّلحةاسددددتخدام العندددد  أثندددداء المنازعددددات 

ة، عرضددد  حمايدددة األشدددخا  المتضدددررين فدددي حالدددة ندددزاع مسدددل  كحمايدددة اإلنسدددان عاّمددد
مايدة ح إلدىالممتلكات واألموال التي ليسدت لهدا عالقدة بالعمليدات العسدكرية، و دو يسدعى 

السددددكان عيددددر المشددددتركين بصددددورة مباشددددرة أو الدددد ين كفددددوا عددددن االشددددترال فددددي النزاعددددات 
 .(1)مثل الجرحى والغرقى وأسلحة الحرب ،المسّلحة

مددن  ي العددام، ويتكددونالددّدولي اإلنسدداني جانبددًا رئيسدديًا مددن القددانون الددّدولويشددكل القددانون 
فيدددة التدددي تصدددون اإلنسدددان فدددي أي يدددة المدوندددة منهدددا والعر الّدولمجموعدددة النصدددو  القانونيدددة 

 .(2)نزاع سواء كان دولي أو عير دولي ويسترشد بمبدأ التعاط  والشعور باإلنسانية
هدد  ت التدي 1929األربعدة لعدام  نيد اتفاقيدات جي اإلنسداني الدّدولويشتمل القانون 

الحفددداظ علدددى حيددداة العسدددكريين العددداجزين عدددن القتدددال وكددد لل األشدددخا  الددد ين ال  إلدددى
الدد ي  1907و 1899لعددام ن فددي األعمددال العدوانيددة، كمددا يشددمل قددانون ال دداي يشددتركو 

ويفدرض قيدود علدى اختيدار  يحدد واجبدات المحداربين فيمدا يتعلدق بدردارة العمليدات الحربيدة
 .ضراروسائل اإل

 
                                
                                  

 

 الفرع الثاني                                            
                                                 

 .20،  3005وآخرون، القانون الّدولي اإلنساني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،أ مب  ؤ ب،مصنفى . ب ينظر   (1)
 .175و 172، مصدر سبق  كر ،    د نير ، صالح  جدينظر   (2)
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 ي اإلنسانيالّدول نشوء القانون

 
لقددد سددنت الحضددارات القديمددة قبددل المدديالد بددآال  السددنين القددوانين األولددى للحددرب، 

 د   القدوانين كدي  نندي أسدن  إ» :حيث جاء على سدبيل المثدال فدي مقدمدة قدوانين حمدورابي
 .(1)«من الجور على الضعي  أمنع القويّ 
احتددرام الخصددم،  إلددىدت نصددو  فددي الكتدداب المقدددس والقددرآن الكددريم تدددعو وكدد لل ور 

ة في زمني السدلم الّدولاإلسالمية ب حكام وقواعد محددة تنظم سلول  ولقد جاءت الشريعة
وقدد . (2)والحرب في ضوء القرآن الكريم والسدنة النبويدة الشدريفة ووصدايا الخلفداء واألمدراء

مراحددل  1862األولددى عددام جنيدد   ي ولددد مددع اتفاقيددة ي المعاصددر الددالددّدولشددهد القددانون 
متعددددة فددي التطددور، الدد ي كددان كثيددرًا مددا يولددد أعقدداب الحددروب لسددير االحتيددا  المتزايددد 
للمساعدات اإلنسانية والناتا عدن التطدور فدي األسدلحة وفدي المنازعدات، وقدد وقعدت مند  

 .(3)عالن وبروتوكولاتفاقية واه ( 16) 1997األولى ولغاية جني  اتفاقية  1862عام 
نوعيدددة علدددى طريدددق تطدددور القدددانون  خطدددوة قانونيدددة وأخالقيدددةجنيددد  وتعتبدددر اتفاقيدددة 

والتدددددي اعتمددددددد ا المدددددداتمر  1929لعددددددامجنيدددددد  ي اإلنسدددددداني، وتتضددددددمن اتفاقيدددددات الدددددّدول
 600علددى نحددو  1977، وبروتوكوال ددا اإلضددافيين لعددام 1950الدبلوماسددي والنافدد ة عددام

 .(4)ي اإلنسانيالّدولئيسية للقانون الصكول الر من مادة وتعد 
 

 

 

                                                 
 مصددر سدبق  كدر ،صدال  حسدن الربيعدي، مبدادجء وقواعدد عامدة فدي حقدوق اإلنسدان وحريات  .ينظر  قانون حمورابي، المقدمة،  كر  د  (1)

 175. 
 .30ينظر  زياد عبد اللطي  القريشي،مصدر سبق  كر ،    (2)
 .175صال  حسن الربيعي، مصدر سبق  كر ،  . ينظر د  (3)
 .175المصدر نفس ،    (4)
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 الفرع الثالث

 

 األشخاص المحميون بالقانون اإلنساني

    
ندددرج أن القدددانون اإلنسددداني حددددد أربدددع  1929األربعدددة لعدددام جنيددد  وفقدددًا التفاقيدددات 

واالحدتالل  فئات كفل لها حقوقًا على أطدرا  الندزاع ينبغدي مراعاتهدا أثنداء الندزاع المسدل 
 :(1)يو  العسكري

 .في الميدان المسّلحةالجرحى والمرضى من القوات  -1
 .في البحار المسّلحةالغرقى والجرحى والمرضى من القوات  -3
 .أسرج الحرب -2
 .(وتشمل السكان المدنيين واألعيان الثقافية) السكان المدنيين -2

تددال اضددطرارًا المقدداتلين قبددل أن تتوقدد  عددن الق إلددىوالفئددات الددثالث األولددى تنتمددي أساسددًا 
 .أو اختيارًا أما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها ال تشارل في القتال أصالً 

 

 المطلب الثاني

 

 ي اإلنسانيالّدولالصفة اآلمرا لقواعد القانون 

 

ي اإلنسدداني يتددوفر وفددق إطددار قددانوني دولددي يخددت  الددّدوليمكددن القددول بدد ن القددانون 
ومددا جنيدد  المتحدددة وقددانون ال دداي وقددانون مددم األيددة المنعقدددة فددي إطددار الّدولبالصددكول 

 .سواء األطرا  فيها أو عير ا الّدوللكّل جاء بها من قواعد لها صفة آمرة ملزمة 
 : و    الصكول تشمل

اتفاقيدددة مندددع جريمدددة اإلبدددادة الجماعيدددة والمعاقبدددة عليهدددا والمعتمددددة مدددن الجمعيدددة  : أوالً 
كددددددانون  12النفددددددا  بتدددددداريخ ت والتددددددي دخلدددددد 1928كددددددانون األول  9العامددددددة فددددددي 

 .1929الثاني
 .1950تشرين األول  31والناف ة بتاريخ  1929اتفاقية جني  األربعة لعام  : ثانياً 

                                                 
 .1929ينظر إلى اتفاقيات جني  األربعة لعام   (1)



 -92- 

والخددددا   1977البروتوكددددول اإلضددددافي األول الملحددددق باتفاقيددددات جنيدددد  لعددددام  : ثالثاً 
 .يةالّدولبالحروب 

والخددددا   1977يدددد  لعددددام البروتوكددددول اإلضددددافي الثدددداني الملحددددق باتفاقيددددات جن: رابعدددداً 
 .بالحروب المحلية

 .1907وسنة  1899 ةلوائ  ال اي لسن: خامساً 
 

 الفرع األول

 

 3121وسنة  3911لوائح لهاي لسنة 

 

ن قواعدددد الحدددرب البريدددة التدددي جددداءت بلدددوائ  ال ددداي كاندددت تطدددورًا جديددددًا للقدددانون إ
العامة التي كاندت موجدودة   قوانين الحرب وأعرافها نقيولة لتاي، كما أنها كانت محالّدول

فدددي حينهدددا، ولددد ا فدددرن  ددد   االتفاقيدددة تعتبدددر كاشدددفة لقدددوانين الحدددرب وأعرافهدددا التدددي كاندددت 
 .(1)المتمدنة الّدولموجودة من قبل والتي كان معترفًا بها عند الحرب من 

تشددرين  18عنددد استعراضددنا الالئحددة المتعلقددة بقددوانين وأعددرا  الحددرب البريددة د ال دداي 
 :اآلتي تبين 1907األول 

، 30 إلدى 2المدواد مدن  ل ي يتعلق بمعاملدة أسدرج الحدربا منها الفصل الثاني شمل -1
و ددد   المددددواد تتعلددددق بحسددددن معاملددددة األسددددرج وتدددد مين معيشددددتهم مددددن سددددكن وملددددبس 

متعتهم الشخصية وحتدى دفدع الرواتدب لهدم ألوطعام ومعاملتهم بالحسنى واحتفاظهم 
أن يطلددددددق سددددددراحهم حددددددال انتهدددددداء العمليددددددات وحريددددددة ممارسددددددة شددددددعائر م الدينيددددددة و 

 .(2)العدائية
أن واجبدددات المتحددداربين المتعلقدددة بخدمدددة المرضدددى والجرحدددى ) :31جددداء فدددي المدددادة  -3

 .(3)(1906لعام جني  تحكمها اتفاقية 

                                                 
(1)  Trials of war criminala before the Nuernbeng Military vol. II high command case. Nurnberg. 1949. p. 532. 

 .1907تشرين األول  18ينظر اتفاقية ال اي   (2)
 .1907ل تشرين األو  18من اتفاقية ال اي  31ينظر المادة   (3)
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تحظدددر مهاجمددة أو قصددد  المدددن والقدددرج والمسدداكن والمبددداني ) 35جدداء فدددي المددادة  -2
 .(1)(المستعملة عير المحمية أيًا كانت الوسيلة

يحظددددر تعددددريض مدينددددة أو محلددددة للنهددددب حتددددى وأن باعتهددددا ) 38جدددداء فددددي المددددادة  -2
 .(2)(الهجوم

 قددّوةيحظددر إرعددام سددكان األراضددي المحتلددة علددى تقددديم الددوالء لل) 25جدداء فددي المددادة  -5
 .(3)(المعادية

 ينبغدددي احتدددرام شدددر  األسدددرة وحقوقهدددا، وحيددداة األشدددخا ) إلدددى 26تطرقدددت المدددادة  -6
 .(4)(والملكية الخاصة، وك لل المعتقدات والشعائر الدينية

بوجدددددوب معاملدددددة ممتلكدددددات البلدددددديات وممتلكدددددات الماسسدددددات  56جددددداء فدددددي المدددددادة  -7
المخصصدددددة للعبدددددادة واألعمدددددال الخيريدددددة والتربويدددددة، والماسسدددددات الفنيدددددة والعلميدددددة، 

 .(5)كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكًا للدولة
تقدم نجد أن لوائ  ال اي تشكل مصدرًا مهمًا مدن مصدادر القدانون  ت سيسًا على ما

كانت األسداس فدي وضدع  ، و يالّدوللكّل ي اإلنساني وأنها  ات صفة آمرة ملزمة الّدول
قدددددد اعتمددددددت مبددددددأي الضدددددرورة العسدددددكرية والمعاملدددددة ، و 1929لسدددددنة جنيددددد  اتفاقيدددددات 

 .اإلنسانية في وقت واحد
 

                                                 
 .1907تشرين األول  18من اتفاقية ال اي  35ينظر المادة   (1)

 .1907تشرين األول  18من اتفاقية ال اي  38ينظر المادة   (2)
 .1907تشرين األول  18من اتفاقية ال اي  25ينظر المادة   (3)
 .1907تشرين األول  18من اتفاقية ال اي  26ينظر المادة   (4)
 .1907تشرين األول  18من اتفاقية ال اي  56 ينظر المادة  (5)
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 الفرع الثاني

 

 3141لعام نيف جاتفاقيات 

 

تفاقيدددات جنيددد  األربعدددة ابعدددد إبددرام  إاللددم يتطدددور المفهدددوم التقليدددي لقدددانون الحدددرب 
، نظريدة التقليديدة لقدانون الحدرببحيث حل القانون الدولي اإلنساني محل ال ،1929لعام 

تفاقيدات جنيد  تقددم اوقد حققدت  ،تطبق على المنازعات المسلحة كافة  وأصبحت قواعد
 .نسانير القانون الدولي اإلكبير على تطو 

 :و ي 1950أربع اتفاقيات اعتبرت ناف ة عام  1929لعام جني  تتضمن اتفاقيات 
 .في الميدان المسّلحةاالتفاقية األولى لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات  -1
 .في البحار المسّلحةاالتفاقية الثانية لتحسين حالة جرحى ومرضى وعرقى القوات  -3
 .تفاقية الثالثة بش ن األسرجاال -2
 .االتفاقية الرابعة بش ن حماية األشخا  المدنيين في وقت الحرب -2

 :وسن تي على توضي  ما جاء في كل اتفاقية 
 1929تفاقية جني  األولى لعام ا:أوال

تهددتم بتحسددين حددال الجرحددى والمرضددى مددن أفددراد القددوات المسددلحة فددي الميدددان والت كيددد 
فدراد أفدراد الوحددات المتطوعدة ،و أحمدايتهم بمدا فدي  لدل أفدراد المليشديات و حترامهم و اعلى 

القددوات المسدددلحة النظاميدددة، واألفدددراد الددد ين يرافقددون القدددوات المسدددلحة كمالحدددي الطدددائرات 
ن يكون لديهم تصدري  بد لل مدن أالحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين شريطة 

 .القوات المسلحة 
  1929جني  الثانية لعام تفاقية ا: ثانيا

تعددددالا تحسدددددين حدددددال الجرحددددى والمرضدددددى والغرقدددددى مدددددن القددددوات المسدددددلحة فدددددي البحدددددار 
وحمايتهم واحترامهم ،وك لل حماية سوا م ممن يكونون في البحدر جرحدى او مرضدى او 

  .عرقى 
 1950والناف ة عام 1929والرابعة لعام  ةولى والثانية والثالثاأل  ف  ي   فكيف ينظر (1)

 تفاقية جني  الثالثةا: ثالثا
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و العقيددة أو الجنسدية أسرج الحرب ،ومعاملتهم معاملدة حسدن  دون تمييدز اللدون  تتعلق ب
عمددال العندد  والتحقيددر واالنتقددام ،وان أو السياسددية ،وان تددوفر لهددم الحمايددة ضددد أالدينيددة 

اللجنددة الدوليددة  تتكفددل الدولددة األسددرة بتقددديم العنايددة الطبيددة الالزمددة لهددم ، ويحددق لمندددوبي
 .طالع على أحوالهم للصليب األحمر زيارتهم واإل

  1929تفاقية جني  الرابعة لعام ا: رابعا
تعدددالا  ددد   االتفاقيدددة موضدددوع حمايدددة األشدددخا  المددددنيين وقدددت الحدددرب علدددى أن يمدددن  
للعجددزة والحوامددل واألطفددال حمايددة خاصددة ،  ويعامددل جميددع األشددخا  دون تمييددز فددي 

صددر أو المعتقددد الددديني والسياسددي ،ويحددق لدولددة االحددتالل أن تقددوم بدد خالء اللددون أو العن
كلي أو جزئي لمنطقة معينة ألسباب حربية ،وال يحق لها أن ترعم األشدخا  المحميدين 

 على الخدمة في قواتها المسلحة أو على مساعدتها 
 :(1)تحوي على القواعد اآلتية جدنا إنهاولو تفحصنا     االتفاقيات لو 

خا  الدد ين ال يشددتركون فددي األعمددال األشددخا  العدداجزون عددن القتددال، وكدد لل األشدد :أوالً   
فددي أن تصددان حيدداتهم وسددالمتهم البدنيددة والعضددوية، ويتمتعددون الحددّق العدوانيددة، لهددم 

 .الحاالت بالحماية وبالمعاملة اإلنسانية بدون تمييزكّل  في
 .عجز عن القتاليحظر قتل أو جر  الخصم ال ي يستسلم أو ي: ثانياً  
سدلطت ، الجرحدى والمرضدى الد ين يقعدون تحدت  على الطدر  المشدارل فدي الندزاع إيدواء: ثالثاً  

المنشدآت ووسدائل النقدل  إلدىوتشمل الحياة أيضدًا أفدراد الخددمات الصدحية باإلضدافة 
 ددد    إلدددىوالمعددددات الصدددحية، وترمدددز شدددارة الصدددليب األحمدددر أو الهدددالل األحمدددر 

 .الحماية
فددي الحددّق مقدداتلون واألسددرج والمدددنيون الخاضددعون لسددلطة الطددر  الخصددم، لهددم ال: رابعدداً 

أن تصدددان كدددرامتهم وحيددداتهم ومعتقدددداتهم وحقدددوقهم الشخصدددية ويجدددب حمدددايتهم 
عمدل مدن أعمدال العند  واالنتقدام، ويحدق لهدم تبدادل األخبدار مدع أفدراد كدّل  من

 .عائالتهم وتسلم المعونة
 .لقضائية األساسيةفرد بالضمانات اكّل  يتمتع:خامساً 

                                                 
 .1929ينظر اتفاقيات جني  األربعة عام   (1)
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مطلدق فدي اختيدار وسدائل حدّق  بد ي المسّلحةال يتمتع أطرا  النزاع وأفراد قواتهم :سادساً 
وأسدداليب الحددرب، بددل يحظددر علدديهم اسددتعمال األسددلحة أو وسددائل الحددرب التددي 

 .ع اب شديد إلىقد تسبب خسائر ال طائل فيها أو تادي 
 .لين والسكان المدنيين لضمان سالمتهمعلى أطرا  النزاع التمييز بين المقات:سابعاً 

لحمايددة نسدداني جدداءت القددانون اإل  ن مبددادث نخلدد  إلددى أوفددي نهايددة  دد ا المبحدد
وان اتفاقيددات االعتدرا  بحقددوق اإلنسدان األساسددية، وكدد لل نسدانية مددن ويدالت الحددرب اإل

القانونيددددة  تشددددكالن القواعددددد  1907واتفاقيددددات ال دددداي لعددددام  1929جنيدددد  األربعددددة لعددددام 
ان المدددنيين عيددر المحدداربين ساسددية لتقييددد سددلول القددوات الغازيددة وتددوفير الحمايددة للسددكاأل
 .المحتلة رضاألفي 

القدددانون اإلنسدددداني دون   نتهدددل مبدددادق وفلسدددطين وأفغانسددددتان يفدددي العدددرا وان االحدددتالل
 .وجود رادع دولي حقيقي
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 المبحث الثالث

 

 قانون حقوق اإلنسانو العسكري الحتالل

 
  بقضدددية وجدددود ومباشدددر بشدددكل جددد ريتدددرتبط حقدددوق اإلنسدددان وحرياتددد  األساسدددية   

ًا، وقد نشطت جميع العلدوم وسدخرت نظرياتهدا ومنا جهدا للنظدر فدي ما يدة اإلنسدان، ي ات
وقدددد صدددر  المفكدددرون والفالسدددفة فدددي الحضدددارات القديمدددة والحديثدددة وقتدددًا عيدددر قليدددل فدددي 

 .(1)البحث عن ما ية اإلنسان وجو ر وجود 
وتاريخ حقوق اإلنسان تاريخ طويل وأصول فكرت  قد ارتبطت بتاريخ الحضارات البشدرية 
شدددرقية وعربيدددة، كمدددا أنندددا نجدددد معالمهدددا األساسدددية فدددي الدددديانات السدددماوية وخاصدددة منهدددا 

 .(2)اإلسالم
وحقدوق اإلنسدان ثمدرة مدن ثمدار العالقدة بدين السدلطة والفدرد، ولد ا فدرن مددار البحددث 

 .(3)وجد اإلنسان ووجدت السلطةيظل قائمًا حيثما 
 قددّوةتشددكل انتهاكددات االحددتالل لحقددوق اإلنسددان معلمددًا مميددزًا لالسددتخدام عيددر المشددروع لل

ضددددوابط صددددارمة لحمايددددة  وضددددع األمددددر الدددد ي يفددددرض ،الددددّدولو  األفددددرادبحددددق الشددددعوب و 
 . وكرامت اإلنسان وصيانة حريت 

لحقددوق ل االحددتالل العسددكري لسددنبين فددي  دد ا المبحددث ما يددة حقددوق اإلنسددان وانتهددا    
 :تيةوالصكول الدولية واإلعالنات الخاصة بحقوق اإلنسان وفق المطالب اآل

                                                 
 .9،  1988، حقوق اإلنسان، مركز النهضة، عمان، أ مب فم ك ظ ه . ينظر د  (1)
 .11،  1968وت، ، فكرة حقوق اإلنسان، في حقوق اإلنسان بين المبدأ والتطبيق، دار الفكر، بير مب    نب  د  يم. ينظر د  (2)
 .12المصدر نفس ،    (3)
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 المطلب األول

 

 ماهية حقوق اإلنسان
 

 الفرع األول

 

 مفهوم حقوق اإلنسان

  
متلكهدددا اإلنسدددان واللصددديقة مجموعدددة الحقدددوق الطبيعيدددة التدددي ي  دددي ق اإلنسدددانحقدددو 
ن لدددم يدددتم االعتدددرا  بهدددا، بدددل أكثدددر مدددن  لدددل حتدددى لدددو والتدددي تظدددل موجدددودة بطبيعتددد  ، واه

 .(1)(انتهكت من قبل سلطة ما
فدددرع خدددا  مدددن الفدددروع )وعدددر  األسدددتا  رينيددد  كاسدددان حقدددوق اإلنسدددان علدددى أنهدددا 

كرامدددة اإلنسدددان، بتحديدددد  إلدددىاالجتماعيدددة يخدددت  بدراسدددة العالقدددات بدددين النددداس اسدددتنادًا 
 .(2)(كائن إنسانيالحقوق والرخ  الضرورية الزد ار شخصية 

تشدددكل حقدددوق اإلنسدددان مزيجدددًا مددددن )يرزابددددو ب نددد  وجددداء فدددي تعريددد  الفقيددد  الهنغددداري إ
قانونددددًا عددددن حقددددوق  منّظمددددة بصددددورة  الددددّدفاعي، مهمتهددددا الددددّدولوالقددددانون  يالّدسددددتور القددددانون 

ة، وأن تنمددددو بصددددورة الّدولددددالشدددخ  اإلنسدددداني ضددددد انحرافدددات السددددلطة الواقعددددة مددددن أجهدددزة 
 .(3)(ا الشروط اإلنسانية للحياة والتنمية المتعددة األبعاد للشخصية اإلنسانيةمتوازية معه

أعفلددت  بينمددا األفددرادقتصددرت علددى حقددوق ا لتعريفدداتخلدد  ممددا تقدددم أن معظددم ان
 ندا ووجدنا مدن المناسدب  ،والشعوب عند تعرضها للعدوان الّدولو األمم حقوق الشعوب و 

 التددي تتخدد  واإلجددراءات والمبدداد قواعددد ال:  ددواإلنسددان  حقددوقل أن نضددع تعريفددًا مالئمددا
القددوانين  لالوأممددًا ودواًل سددلمًا وحربددًا مددن خدد ضددمان حقددوق الجماعددات اإلنسددانية شددعوباً ل

 .واألعرا  والشرائع السماوية

                                                 
 .9،  1986، 1، حقوق اإلنسان والحريات األساسية، لبنان، جروس برس، ط مفلس ،  م مب جريبينظر   (1)
عددزت سددعد البرعددي، حمايددة . أحددد العلمدداء الدد ين اشددتركوا فددي صددياعة اإلعددالم العددالمي لحقددوق اإلنسددان، ينظددر د ك جــ د ،  يكيــهينظدر   (2)

 .6،  1985اإلنسان في ظل التنظيم الّدولي اإلقليمي، القا رة، مطبعة العاصمة، حقوق 
 .8، مباد  وقواعد عامة في حقوق اإلنسان وحريات ، مصدر سبق  كر ،    د نير  ، صالح  جد كر    (3)
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 الفرع الثاني

 

 انتهاك الحتالل لحقوق اإلنسان

 

ن وحرياتددددد ، االحدددددتالل العسدددددكري جددددداء انتهاكدددددًا لمعظدددددم مواثيدددددق حقدددددوق اإلنسدددددا ن  إ
يين للحقددددوق المدنيددددة الددددّدولوبالدددد ات منهددددا اإلعددددالن العددددالمي لحقددددوق اإلنسددددان والعهدددددين 

 1976والنافد ين لعدام  1966والسياسية والحقوق االجتماعية واالقتصدادية والثقافيدة لعدام 
عالوة على الحقوق الخاصة باإلنمداء االقتصدادي واالجتمداعي والتدي تاكدد علدى السديادة 

والصددحة والضددمان االجتمدداعي والمسدداواة فددي األجددور واألمددن والحيدداة وبقيددة وحددق العمددل 
 .الحقوق األخرج

 
 :(1)انتهاكات االحتالل العسكري تحمل الجوانب اآلتية ن  إ
 (.سكان األرض المحتلة) األفرادإلحاق أضرار جسمانية ب : أوالً 
 .إلحاق أضرار معنوية بالكرامة اإلنسانية : ثانياً 
 .الثقافية واألعيانتلحق بالممتلكات الشخصية  ار ماديةأضر  : ثالثاً 
ي اإلنسددداني الدددّدولوالتدددي تعدددد أسددداس القدددانون  1929خدددرق اتفاقيدددات جنيددد  لعدددام : رابعددداً 

 .والتي سبق وأن تم  كر ا سلفاً 
ونجد الجوانب التي تم تناولها واضحة في انتهاكات قوات االحتالل األمريكي في 

اقي من خالل أعمال القتل واالعتقال اإلجباري والتع يب العراق لحقوق اإلنسان العر 
ا المنتشرة وخاصة ماحدث في سجن وأ انة الكرامة اإلنسانية كال ي جرج في معتقالته

السيئ الصيت ال ي يدل داللة قاطعة على أن االحتالل مهما كان يدعي ( بوعريبا)
 .ة وينتهل حرمة اإلنسان التطور والحضارة فان  يخرق كافة القوانين واألعرا  الدولي

وما يجري في األراضي الفلسطينية المحتلة يحمل نفس بصمات االحتالل والخرق 
 .لحقوق اإلنسان الفلسطيني

                                                 
 . A/CONF/183-3ينظر وثيقة األمم المتحدة الخاصة بنظام المحكمة الجنائية الّدولية في روما والرقم  (1)
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 المطلب الثاني

 

 ية لحقوق اإلنسانالّدولالمواثيق 
 

 الفرع األول

 

 ية الخاصة بحقوق اإلنسانالّدولاإلعالنات 

 

 :على النحو اآلتي وضوع نستعرضهاوماتمرات  ات صلة بالم نال إعالنات 
، والددد ي جددداء فدددي 1928كدددانون األول  10فدددي  اإلعدددالن العدددالمي لحقدددوق اإلنسدددان -1

أنددد  مدددن الضدددروري أن يتدددولى نظدددام قدددانوني حمايدددة حقدددوق اإلنسدددان لدددئال »ديباجتددد  
 .(1)«التمرد على القهر والطغيان إلىيضطر المرء في نهاية األمر 

بلدان والشعوب المستعمرة حسب قرار الجمعية العامة لألمم إعالن منع االستقالل لل -3
 الّشدعبإن إخضداع »والد ي جداء فيد   1960كدانون األول  12في  1512المتحدة 

يشدددكل إنكدددارًا لحقدددوق  األجنبدددية واالسدددتغالل األجنبيدددوالسددديطرة  األجنبددديلالسدددتعباد 
 .(2)«اإلنسان األساسية

  .1966تشرين الثاني  2اليونسكو في  نإعالن مباد  التعاون الثقافي الصادر ع -2
يب وعيددر  مدن ضددروب المعاملددة إعدالن حمايددة جميدع األشددخا  مدن التعددرض للتعد  -2

 .1975كانون األول  9أو المهنية في نسانية أو العقوبة القاسية أو عير اإل
إعددالن بشدد ن القضدداء علددى جميددع أشددكال التعصددب والتمييددز القددائمين علددى أسدداس  -5

 .1981تشرين الثاني  35معتقد في الدين أو ال
يين الخاصددددة للحقددددوق االقتصددددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة والخاصددددة الددددّدولالعهدددددين  -6

األولددددى فدددي مادتهدددا  1976والنافددد  لعددددام  1966بدددالحقوق المدنيدددة والسياسددددية لعدددام 
في تقريدر مصدير ا بنفسدها الحّق لجميع الشعوب ) منها الفقرة األولى والتي جاء في

نمائها االقتصادي واالجتماعيوال  .(3)(حرية في تقرير مركز ا السياسي واه
                                                 

  .1928كانون األول  10ينظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  (3)

  .1960كانون األول  12في  1512ينظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المرقم  (3)
  .1966لعام  ينظر العهدين الّدوليين الخاصين في الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية (1)
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س ر مدددددا 12ي لحقدددددوق اإلنسدددددان فدددددي الدددددّدولإعدددددالن طهدددددران الصدددددادر عدددددن المددددداتمر  -7
1967
(1). 

 

 

 الفرع الثاني

 

 ية الصادرا عن حقوق اإلنسانالّدولالتفاقيات 

 

المواضدددديع  إلددددىد يددددة لحقددددوق اإلنسددددان امتددددالّدولالكشدددد  المتضددددمن لالتفاقيددددات  إن  
أي لمسددّلحة ازاعددات ي اإلنسدداني المتعلددق بضددحايا النّ الددّدولسدديما القددانون مرتبطددة بهددا والال

 :(2)ية، وسنورد أ م     االتفاقياتالّدولالعمل  منّظمة وك لل اتفاقيات جني  اتفاقيات 
معيددة مددن الج اتفاقيددة منددع جريمددة اإلبددادة الجماعيددة والمعاقبددة عليهددا والمعتمدددة : أوالً 

كددانون ثدداني  13والتددي دخلددت النفددا  بتدداريخ  1928كددانون األول  9العامدة فددي 
1951. 

فددددي  المسددددّلحةلتحسددددين حددددال الجرحددددى والمرضددددى فددددي القددددوات جنيدددد  اتفاقيددددة  : ثانياً 
 .1950تشرين األول 31والناف ة المفعول بتاريخ  1929الميدان لعام 

فددددي  المسدددّلحةعرقدددى القدددوات لتحسدددين حدددال جرحدددى ومرضدددى و جنيددد  اتفاقيدددة  : ثالثاً 
 .1929البحار لعام 

 .1929بش ن معاملة أسرج الحرب لعام جني  اتفاقية  : رابعاً 
 .1929بش ن حماية األشخا  المدنيين في وقت الحرب لعام جني  اتفاقية  : خامساً 
الخددددا   1977لعددددام جنيدددد  البروتوكددددول اإلضددددافي األول الملحددددق باتفاقيددددات  : سادساً 

 .يةولالدّ بالحروب 
الخدددا   1977لعدددام جنيددد  البروتوكدددول اإلضدددافي الثددداني الملحدددق باتفاقيدددات  : سابعاً 

 .بالحروب المحلية
 .«والهالل األحمر حمراأل شارة الصليب»البروتوكول الخا  بنظام الشارة  : ثامناً 

                                                 
  .1968مارس  12ينظر إعالن طهران الصادر في  (3)
 .اتفاقية وبروتوكول خاصة بحقوق اإلنسان 22، مصدر سبق  كر ، حيث  كر صالح  د نير . بلمزيد من التفاصيل ينظر   (2)
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شددكال العدددوان و ددو تقدددم نددود أن نبددين إن االحددتالل العسددكري أحددد أ ضددوء مددافددي 

الددددولي العدددام والقدددانون الددددولي اإلنسددداني والقدددانون مدددم المتحددددة والقدددانون ينتهدددل ميثددداق األ
تهدل الحدق ينيلحدق أضدرار جسدمانية بداألفراد و وان   ا االنتهال  .نسانالدولي لحقوق اإل

ان يدددعاألعيدددان المدنيدددة واألبماديدددة تلحدددق  ضدددراراً أ ي الحيددداة والكرامدددة اإلنسدددانية ويسدددببفددد
 .العسكرية  ات الطبيعة المدنية

بددين وأاكددد أن االحددتالل األمريكددي للعددراق قددد خددال  مبدداد  القددوانين المدد كورة ونددود إن ن
التحتيدددة واألعيدددان  البندددىمدددن خدددالل اسدددتخدام القدددوة ضدددد سدددكان المددددنيين العدددزل وتددددمير 

   ا فضاًل عن قيام سلطات االحتالل  ،الثقافية ومصادرة األموال الخاصة
صدددار محلدد  قددانون أدارة الدولددة العراقيددة  1970لغدداء دسددتور العددراق الماقددت لعددام رب  واه

نشددداء محكمدددة اه ين وقدددرارات فدددي شدددتى المجددداالت و إصددددار قدددواننتقاليدددة وكددد لل للمرحلدددة اال
ستثنائية المتعار  عليهدا فدي تختل  عن المحاكم االستثنائية مركزية تعد من المحاكم اال

راءات جددضدداء،كل  دد   اإلسددتقالل القا قة فددي العددالم وتتندداقض مددع مبدددأابحددتالالت السدداال
 .ين الدوليةتتناقض مع القوان

عددراق تعددد انتهاكددا مريكددي فددي الإن جددرائم االحددتالل األ التددي نوضددحها النهايددةوالخالصددة 
عددد ا مددن الجددرائم الدوليددة بحددق ممكددن ال مددن ،وبالتدداليفددي العراقنسددان شددامال لحقددوق اإل

ائم التدددي نددد  عليهدددا نظدددام ثدددال تلدددل الجدددر مالعدددراق والعدددراقيين ويسدددتوعبها علدددى سدددبيل ال
 :، والتي تنظر في1998المحكمة الجنائية الدولية في روما لعام 

 .وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان بادة البشريةجرائم اإل 
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 الف ي ال ىني

 

             

 حق المقىو ة            

 وحركىت التحرر الوطني
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 الف ي ال ىني

 

 المقىو ة وحركىت التحرر الوطني قّ ح

 
 
 : م يب

ق كلهددا لمددا يتمتددع بدد  مددن نسددان فددي الحيدداة يعددد المنطلددق الرئيسددي للحقددو إن حددق اإل       
والتدددي أقدددرت حدددق  هدددي وحصدددانة إنسدددانية ضدددمنتها القدددوانين الوطنيدددة والدوليدددة ،تكدددريم إل

 .(1)( حق الحياة)الدفاع الشرعي كنتيجة حتمية لحق البقاء 

 ،راضي أجنبية يجعل مقاومة   ا االحتالل أمدرًا مشدروعاً حتالل ألل أن كل ااألصو 
عصددب جمدداع علددى أن د مندد  العصددور القديمددة و نددال إئاسدد كددان  ددو الدد ي و دد ا المبدددأ

 .الحقوق والعدوان ليس مشروعاً 
،ويقاتددددددل المقددددداومين دفاعددددددًا عددددددن بطبيعتهاحدددددرب المقاومددددددة الوطنيددددددة  دددددي دفاعيددددددة 

ن ،والددفاع مدا يملكوند  ولديس أخد  مدا يملكد  اآلخدرو الحفداظ علدى  اسدتقاللهم و دم يريددون
 . (3)عن النفس ضد العدوان واالحتالل يعد من الحقوق البديهية األولى 

لددم يكددن ميددزان القددوج بددين القددوج الماديددة لالحددتالل وقددوج المقاومددة عائقددًا أمددام نشددوء 
 بدددددين قددددوج االحدددددتالل كبيدددددر بطبيعددددة الحددددالبميددددزان القددددوج المقاومددددة وتطور ددددا، فالخلدددددل 

لددبس بدد ن المقاومددة تنشدد   وقددوج المقاومددة، وقددانون التحددرر الددوطني يفيددد دون واالسددتعمار
 حددر  القددوات النظاميددة الغازيددة، ويحيددد، وتتبددع أسددلوبًا فددي القتددال يفددي ظددل  دد   الظددرو 
للمقاومددة، ويومددًا بعددد يددوم تنمددو المقاومددة وتشددتد ضددرباتها وطدد ة  قدددرتها علددى وضددع حدددّ 

أسددداليب جديددددة للنضدددال تدددرد بهدددا علدددى محددداوالت القضددداء عليهدددا، وتبددددأ مدددن ثدددم  وتبددددع
 نقطة تصب  فيها تكلفة إلىصل التاريخية لت كل االحتالل، حتى ت العملية

_________________ 
  .3007 ،رب ،دمشقحق المقاومة أصالة النشئ  وشرعية األستمرار ،مجلة الفكر السياسي ،أتحاد الكتاب الع نك ي ، ف جم م مبينظر (1)
 ،مصدر سبق  كر  درن  ،غج دينظر (3)
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االحددتالل أعلددى مددن عائددد ا ماديددًا ومعنويددًا، فيجبددر االحددتالل علددى تغييددر سياسددت  
 .(1)القبول بالهزيمة إلىويضطر 

المتحدة من  إنشائها مبدأ تقرير المصير وحق الكفا  المسل  للشدعوب، األمم أقرت 
حيدددث ربدددط بدددين مبددددأ  األمدددم المتحددددة ميثددداقحيويدددة فدددي تبدددر  لدددل مدددن المالمددد  الوقدددد اع

مساواة الشعوب في الحقوق وبين حقها في تقريدر مصدير ا باعتبار دا األسداس التدي تقدوم 
 .(2)الّدولعلي  العالقات الودية بين 

المقاومدددة وحركدددات التحدددرر الدددوطني كمفهدددوم وحقدددوق حدددّق  سددد بين فدددي  ددد ا الفصدددل
لنددا عنددد مناقشددة مشددروعية المقاومددة العراقيددة لالحددتالل والتددي سددنعتمد ا كدددليل  والتزامددات
 :وفق المباحث اآلتية البريطانيد  أألمريكي

المقاومددة وفددق األسددس القانونيددة ووفقددًا للمواثيددق  ومشددروعية حددقّ  ويشددمل: المبحددث األول
 .يةالّدول

ويتضددددددمن مفهددددددوم وخصددددددائ  حركددددددات التحددددددرر الددددددوطني والحقددددددوق : المبحددددددث الثدددددداني
 .وااللتزامات

                                                 
ة خيددار أم ضدددرورة، مركددز اإلعدددالم ، اإلسددتراتيجية المقاومدددة الشدداملة، بحدددث مقدددم إلدددى مدداتمر المقاومددديسجــف أ مـــب، أ مـــب . بينظددر   (1)

 .6و 5،  3008العربي، القا رة، 
 .107،  3007، اإلر اب الّدولي تجريمًا ومكافحة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  نس ب ،  جكيد  دم مب ينظر   (2)
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 ولالمبحث األ

 

 المقاومة ومشروعية حق

 

لشددعوب فددي سددعيها المشددروع نحددو الحصددول علددى حقهددا فددي اي الددّدولالقددانون  مددن 
في أن تسلل من الوسائل السلمية وعيدر السدلمية مدا تدرا  الحّق تقرير المصير وممارست  

ة فدرن مناسبًا لها، ومن ثم إ ا ما أحيدل بينهدا وبدين الحصدول علدى حقهدا بالوسدائل السدلمي
مدددا يكفدددل لهدددا  المسدددّلحة قدددّوةيكدددون لهدددا أن تسدددتخدم مدددن الوسدددائل األخدددرج بمدددا فدددي  لدددل ال

 .(1)الحصول علي 
دد أو  قددّوةاسددتخدام ال ي المعاصددر أن  الددّدولم بدد  فددي إطددار القددانون ل  واه ا كددان مددن المس 

ب يددة قددد أضددحى عمدداًل عيددر مشددروع بحيددث تترتّددالّدولالتهديددد باسددتخدامها فددي العالقددات 
 د ا االلتددزام  ي الد ي يخددال   د ا االلتددزام، وأن  الددّدولمسداولية فددي كند  شددخ  القدانون ال

 حدددّق الدددّدفاع فدددي مدددن يدددرجعليددد  اسدددتثناءات يختلددد  الفقهددداء فدددي تحديدددد ا، مدددا بدددين  تدددردّ 
المتحدة، وما بدين األمم من ميثاق  51وفقًا للمادة الّنفس عن  والجماعيّ  الفرديّ  الّشرعي
المتحدة أو التي تدتم األمم إجراءات القسر التي تتخ  ا  الّشرعي اعإلى حّق الّدفمضي  

 .(2)بناء على ترخي  منها
عدن  الّشدرعي الدّدفاعأنها تنحصر فدي  إلىاالستثناءات ي  ب  بصدد والرأي الراج 

ية الّشدعبالمقاومدة )الدوطني  الّتحريرمن جانب وأعمال الكفا  المسل  على طريق الّنفس 
األمددم إجددراءات األمددن الجمدداعي التددي تتخدد  ا  إلددىآخددر، إضددافة  ب  مددن جاندد( المسددّلحة

الجمداعي المتخد  بموجدب الفصدل السدابع  الّشدرعي الدّدفاعالمتحدة والتي تندر  في سدياق 
ضدددوء أحكدددام القدددانون المقاومدددة فدددي حدددّق  فدددي  ددد ا البحدددث سدددو  نبدددين و.(3)مدددن الميثددداق

 :وحسب المطالب اآلتية يةالّدولثبت بالوثائق واالتفاقيات يي وال ي الّدول

                                                 
أحكددام القددانون الددّدولي، مددن بحددوث مدداتمر ، الوضددع القددانوني للمقاومددة الفلسددطينية المسددلحة فددي ضددوء  نــب  درــ ك، م مــب شــس  ينظددر   (1)

 .39و 38،    3008المقاومة خيار أم ضرورة، مركز اإلعالم العربي، مصر، 
 .38المصدر نفس ،    (2)
 .38المصدر نفس ،    (3)
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 المطلب األول

 

 المسلّحةية الّشعبية للمقاومة الّدولالطبيعة 

 

، وعنددددما كدددان دون قيدددود وضدددوابط تحددددد شدددرعيتها ونتائجهددداعنددددما كاندددت الحدددرب 
للمحتل سلطة مماثلة للسلطة السابقة، بحيث تستبدل سيادة السلطة المحتلة علدى اإلقلديم 

عد اإلقليم جزءًا من دولة االحتالل، كان على السكان االلتدزام بداًل من السيادة السابقة وي
المطلددق بالطاعددة والددوالء إزاء السددلطة المحتلددة، وكددان االعتقدداد السددائد بدد ن اإلخددالل فددي 

في محاكمة مدن الحّق   ا االلتزام نوعًا من جريمة الحرب التي تخول سلطات االحتالل 
 .(1)ال يلتزم بالطاعة من  االء السكان

ضد سدلطات االحدتالل لدم  المسّلحةية الّشعبلى   ا األساس فرن حركة المقاومة وع
ي إال نوعدًا مدن الحدروب الداخليدة أو األ ليدة التدي ال تخضدع الدّدولن في ظل القانون تكو 

 .(2)ي العامالّدوللتنظيم القانون 
أثيددرت  دد   المسدد لة خددالل القددرن التاسددع عشددر، عندددما طرحددت للنقدداش فددي مدداتمر 

واه ا كانددت قدرارات مدداتمر ال دداي لدم تددن  علدى وجددوب الطاعددة إزاء  ،(3)م1899ي ال دا
السددلطة المحتلددة، إال أن األنظمددة الملحقددة باالتفاقيددة قددد طرحددت بعددض االلتزامددات علددى 

اعتبدار المقاومدة نوعدًا مدن النزاعدات  إلدىالسكان تجا  السلطة المحتلة، واستمرت النظدرة 
 .(4)يالّدولعير المتصفة بالطابع 

جنيدد  حتددى منتصدد  القددرن الماضددي تقريبددًا حددين صدددرت اتفاقيددات  اسددتمر الجدددل
ي علددى اعتبددار أن االحددتالل ال ينقددل الددّدول، وحددين اسددتقر القددانون (5)م1929األربددع عددام 

                                                 
 .293-372،مصدر سبق  كر ،  أ مب  ، نب  دسكيس :ينظر  (1)
 :ينظر  (2)

 Abi saab, George, Wars of National liberation in the Geneva conventions and protocols. R.C.D.A.C. 

1979. Tom 165, P. 367. 
 :لمزيد من التفاصيل حول ما دار في ماتمر ال اي ينظر  (3)

 Ford, W. J. Resistance Movements in occupied Territory Netherlands Int. Law Review. Vol. 111, 

October 1956, PP. 359-362. 
(4)

Pictet Jeans,S., the New Geneva conventions for the protection of the war victims, A. J. I. L., Vol, 45, 

July 1951, No. 3, PP. 362-468. 
 .1929ينظر اتفاقيات جني  األربعة لعام   (5)
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نمدددا تظدددل السددديادة لدولدددة األصدددل، ويقتصدددر أثدددر حالدددة  السددديادة علدددى اإلقلددديم المحتدددل، واه
السديادة علدى اإلقلديم مدن ممارسدة  د   السديادة  االحتالل على منع دولدة األصدل صداحبة

 .(1)على اإلقليم المحتل
ن قطدددع مباشدددرة  ة الختصاصدددات الّدولدددفددداالحتالل مدددا  دددو إال حالدددة فعليدددة ماقتدددة، فهدددو واه

السيادة على الجزء المحتل من إقليمها، فرن  ال ييخول  دولة االحدتالل نقدل حقدوق السديادة 
نما تظل     الحقوق محف  .(2)وظة لدولة األصل حتى ينتهي االحتاللإليها، واه

وعلى   ا األساس لدم يعدد  ندال ثمدة أسداس قدانوني، أو نظدري يبدرر الطاعدة، أو يجعدل 
 .(3)من مقاومة سكان األرض المحتلة خرقًا ألية التزامات ومباد  دولية

م، لدددم نجدددد نصدددًا يحدددول بدددين 1929لعدددام جنيددد  وعندددد بحدددث األمدددر فدددي اتفاقيدددات  
المحتلة وحقهم في الثورة على سلطات االحتالل، بل علدى العكدس يمكنندا سكان األرض 

،  (4)والخاصدة بمعاملدة أسدرج الحدرب فاقية الثالثدة مدن اتفاقيدات جينيد أن نستنتا أن االت
 .(5)ضد االحتالل المسّلحةية الّشعبتجيز المقاومة 

الشدعوب حدّق  معية العامة قرارات عدة، أكدت فيهداجالمتحدة د الاألمم وقد أصدرت 
في الكفا  ومقاومة السلطات المستعمرة أو المحتلة، أو تلل التي تمارس تفرقة عنصرية 

سددباغ حمايددة أسددرج الحددرب علددى أفددراد المقاومددة  وحركددات  المسددّلحةية الّشددعبصددارخة، واه
 .(6)الوطني الّتحرير
اقيات ية اتفالّدولالمقاومة ال ي ورد في االتفاقيات حّق  بين في   ا المطلب  نسو 

وأ دم الوثداق الصدادرة عدن  1929لعدام جنيد  م واتفاقيدات 1907م و1899ال اي لسدنة 
 :المتحدة وحسب الفروع اآلتيةاألمم 
 

                                                 
 .839-836، مصدر سبق  كر ،     نس هيف،  ا  ص بقينظر   (1)

، االحتالل اإلسرائيلي والمقاومدة الفلسدطينية فدي ضدوء القدانون الدّدولي العدام، منظمدة التحريدر الفلسدطينية، مركدز   ن  دبيد سبة، ينظر   (2)
 .76-71،  1969األبحاث، بيروت، 

 .1929ينظر اتفاقية جني  الثالثة   (3)

 .2د المادة  1929ينظر اتفاقية جني  الثالثة   (4)

االحددتالل اإلسددرائيلي لألراضددي العربيددة المحتلددة، دراسددة لواقددع االحددتالل اإلسددرائيلي فددي ضددوء القددانون الددّدولي ،   دك ناجــ ،  يجــي ينظدر   (5)
 .392،  1981العام، مركز األبحاث، بيروت، 

 .Hasbi, op. cit., P. 173ينظر   (6)
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 الفرع األول

 

 3121و 3911اتفاقيات مؤتمر لهاي 

 

القددائم أو المنددتفض فددي وجدد   الّشددعب 1907المددادة الثانيددة مددن الئحددة ال دداي لعددام  وصددفت
 إلدىويتقددمون  الّسدال ان األراضدي المحتلدة الد ين يحملدون كلمواطنين من سدب ن  مجموعة ا)العدو 

 .(1)(قتال العدو سواء أكان  لل ب مر من حكومتهم أم بدافع من وطنيتهم أو واجبهم
أن  دددداالء المددددواطنين المقددداتلين يعدددددون فدددي حكددددم القددددوات )وأقدددرت المددددادة المددد كورة 

وجددوب تددوافر شددرطين فدديهم األول حمددل  يددة وتنطبددق علدديهم صددفة المحدداربين، لكددنالّنظام
 .(2)(علنًا والثاني التقيد بقوانين الحرب وأعرافها الّسال 

وجددرج العددر  حتددى نهايددة الحددرب العالميددة األولددى علددى اعتبددار القددوات المتطوعددة 
القدددددائم بوجددددد  العددددددو، حركدددددات مقاومدددددة شدددددعبية يسدددددتحق أفراد دددددا حمدددددل صدددددفة  الّشدددددعبو 

 .(3)ي في   ا االتجا ولالدّ الفق   رالمحاربين، وقد سا
 

 الفرع الثاني

 

 3141لعام جنيف اتفاقيات 

 

المقاومددة والثددورة علددى سددلطات االحددتالل فددي ضددوء حددّق  عنددد البحددث فددي موضددوع
أن االتفاقيدة الثالثدة والخاصدة بمعاملدة أسدرج الحدرب،  ، نجدد1929لعدام جنيد  اتفاقيات 

ل، عندما أدخلدت الفقدرة الثانيدة مدن ضد سلطات االحتال المسّلحةية الّشعبتجيز المقاومة 
بد نهم األشدخا  الد ين يقومدون بحركدات ): مادتها الرابعدة أواًل فدي تعريد  أسدرج الحدرب

مقاومددة نظاميددة ويتبعددون أحددد أطددرا  النددزاع ويعملددون داخددل أو خددار  أراضدديهم حتددى لددو 
 .(4)(كانت     األراضي محتلة

                                                 
 .1907من الئحة ال اي لعام ( 3)ينظر المادة   (1)
 .المصدر نفس   (2)
 . 1907ة ال اي لعامينظر اتفاقي  (3)
 .، المادة الرابعة د الفقرة الثانية1929ينظر االتفاقية الثالثة لعام   (4)
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ي ينبغددي توافر ددا فددي عناصددر المقاومدددة وقددد اشددترطت المددادة الرابعددة الشددروط اآلتيددة التدد
 :(1)و ي
 .عن مراوسي أن تكون تحت قيادة شخ  مساول  -1
 .يمكن تمييز ا عن بعد أن تكون لهم عالمة مميزة -3
 .أن تحمل أسلحتها بشكل ظا ر -2
 .أن تقوم بعملياتها الحربية طبقًا لقوانين وتقاليد الحرب -2

 د ا ال ينفدي  إال أن  المقاومدة سدريًا ومخفيدًا  الن عمدل د   الشدروط تحقيدق ورعم صدعوبة 
 .ضد سلطات االحتالل المسّلحةية الّشعباالعترا  الصري  بالمقاومة 

إقدرار بروتوكدول تفسديري للفقدرة الثانيدة مدن المدادة الرابعدة أواًل مدن  1977وجدرج فدي عدام 
يدة أسدرج بحيث أصدبحت الشدروط الالزمدة إلسدباغ حما 1929الثالثة لعام جني  اتفاقية 

الحرب على رجال المقاومة تنحصر في أن يكون وص  أفراد المقاومة كمقداتلين ظدا رًا 
تحقددق  دد ا عددن طريددق عالمددة مميددزة بحيددث يسددهل تمييددز م عددن السددكان المحليددين، سددواء 

شدرط احتدرام قدوانين  إلدىظدا رًا باإلضدافة  الّسدال أو عن طريدق حمدل  ةعسكري ومالبس
 .(2)الحرب وأعرافها

مناسددبة  1977فددي حزيددران جنيدد  ن إقددرار البروتوكددول األول اإلضددافي التفاقيددة لقددد كددا
لتقنددددين تحددددريم العدددددوان، وحددددق الشددددعوب فددددي تقريددددر المصددددير وعير ددددا مددددن القضددددايا مددددن 

حدددّق  ضدددد المحتدددل وتعتددر  بمشدددروعية المسددّلحةاإلجددراءات التدددي تحمددي أفدددراد المقاومدددة 
 .(3)في مقاومة االحتالل الّشعب

ومددددا بعددددد ا مددددن البروتوكددددول األول علددددى أن أفددددراد المقاومددددة ( 22)د وقددددد نصددددت المددددوا
 .(4)المسّلحةفي مفهوم القوات  ية م كورينالّنظام

 :(5)من البروتوكول على أن( 22)وجاء في المادة 

                                                 
 .المصدر نفس   (1)
 .المصدر نفس   (2)
 .1977ينظر البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جني  لعام   (3)
 .1977وما بعد ا من البروتوكول اإلضافي األول لعام ( 22)ينظر المادة   (4)
 .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام ( 22)ينظر المادة   (5)
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       أسددددير حددددرب إ ا مددددا وقددددع فددددي قبضددددة ( 22)مقاتددددل ممددددن وصددددفتهم المددددادة كددددّل  ييعددددد   -1
 .الخصم

 .المسّلحةي التي تطبق في المنازعات الّدولبقواعد القانون يلتزم المقاتلون   -3
يلتدددزم المقددداتلون لحمايدددة المددددنيين ضدددد أآثدددار األعمدددال العدائيدددة، أن يميدددزوا أنفسدددهم   -2

 .عن السكان المدنيين أثناء االشتبال في  جوم أو في عملية عسكرية
أحدددد أطدددرا   إلدددىتفسدددير شدددرط انتمددداء حركدددة المقاومدددة  إلدددىتوكدددول و وكددد لل   دددب البر   

النددزاع تفسدديرًا واسددعًا سددواء عددن طريددق االكتفدداء بتحقيددق نددوع مددن الرابطددة الواقعيددة برحدددج 
ية مدن جاندب دولدة أو عددد الّدولدول أطرا  النزاع أو االعترا  لها بنوع من الشخصية 

 .(1)الّدولمن 
 

 الفرع الثالث

 

 المتحدااألمم وثائق 

 

أو  قددّوةالتهديددد باسددتعمال ال( 3)لرابعددة مددن المددادة المتحدددة بددالفقرة ااألمددم منددع ميثدداق 
استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو علدى وجد  آخدر ال 

نمداء العالقدات الوديدة الّدولالمتحدة التي  ي حفظ السلم واألمن األمم يتفق ومقاصد  ي واه
ة فددي الحقددوق بددين الشددعوب علددى أسدداس احتددرام المبدددأ الدد ي يقضددي بالتسددوياألمددم بددين 

 .(2)منها تقرير مصير الكّل وب ن يكون 
لديس فدي : )والتدي جداء فيهداالدّنفس عدن  الّشرعي حّق الّدفاع (51)وأجاز الميثاق بالمادة 

 الدّدفاعالطبيعدي للددول، فدرادج أو جماعدات فدي الحدّق   ا الميثاق ما يضع  أو ينق  
 .(3)(المتحدةاألمم أعضاء مسلحة على أحد  قّوةعن أنفسهم إ ا اعتدت 

لصددد العدددوان  الّشددرعي الددّدفاعوتعددد  دد   المددادة األسدداس فددي الميثدداق التددي تسددم  ب
 .ال ي يعتبر االحتالل أحد أشكال 

                                                 
 .1977ينظر البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جني  لعام   (1)
 .1925من ميثاق األمم المتحدة لعام ( 3)والمادة ( 1)ينظر المادة   (2)
 .من ميثاق األمم المتحدة( 51)ينظر المادة   (3)
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ومن جانبها لقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قدرارات عددة علدى طدول مسديرتها 
االسدتعمار، وتلدل التدي تمددارس الشددعوب فدي الكفدا  ومقاومدة االحددتالل و حدّق  أكددت فيهدا

سدددباغ حمايدددة أسددددرج الحدددرب علدددى أفدددراد المقاومدددة   المسددددّلحةتفرقدددة عنصدددرية صدددارخة واه
 :، ومن     القراراتالوطنّية الّتحريروحركات 

مندددد  بحددددق ( 3)الدددد ي يقددددر فددددي المددددادة  1960كددددانون األول  12فددددي  1512القددددرار -1
أن تحددددد بحريدددة مركز دددا  الحدددقّ الشدددعوب فدددي تقرير دددا مصدددير ا ولهدددا بمقتضدددى  ددد ا 

 .(1)تحقيق إنمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلىالسياسي وتسعى بحرية 
وسدديطرت   األجنبديإن إخضدداع الشدعوب لالسددتعباد : مدن القددرار علدى( 1)ونصدت المددادة 

المتحددددة األمدددم واسدددتغالل  يشدددكل إنكدددارًا لحقدددوق اإلنسدددان األساسدددية وينددداقض ميثددداق 
 .(2)والتعاون العالميين ويعيق قضية السلم

ال ي أقر ب ن نضدال الشدعوب فدي سدبيل  1972كانون األول  13في  2102القرار  -3
يددة بحددق الكفددا  الّدولاقتضدداء حقهددا فددي تقريددر المصددير، وكددرس إقددرار المشددروعية 

 .(3)المسل  عبر اإلقرار بشرعية حركات التحرر الوطني
( 36-3853)والقدرار  1970الثداني  تشرين 20والمارخ في ( 35-د/3629)القرار  -2

أن الجمعيدة العامدة تاكدد أن األشدخا  : والد ي جداء فيد  1971والصادر في عام 
المشتركين في حركات المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية في جندوب أفريقيدا وفدي 

والدددددد ين  األجنبددددددية واالحددددددتالل األجنبيدددددداألقدددددداليم الخاضددددددعة لالسددددددتعمار والسدددددديطرة 
بيل حددريتهم وحقهددم فددي تقريددر المصددير، ينبغددي فددي حالددة اعتقددالهم يناضددلون فددي سدد

جنيدددد  واتفاقيددددة  1907معدددداملتهم أسددددرج حددددرب وفقددددًا لمبدددداد  اتفاقيددددة ال دددداي لعددددام 
1929الثالثة لعام 

(4). 
 :ال ي جاء في و  1983في عام  الصادر 27/22القرار   -2

                                                 
 .الصادر من الجمعية العامة لألمم المتحدة 1960كانون األول  12في ( 1512)ينظر القرار   (1)
 .1960كانون األول  12في ( 1512)من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 1)ينظر المادة   (2)
 .1972كانون األول  13في ( 2102)ينظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   (3)
 .1971في ( 6-3853)، والقرار 1970تشرين الثاني  20في ( 3629)ينظر القرارات   (4)
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سدددتقالل والسدددالمة تاكدددد الجمعيدددة العامدددة مدددن جديدددد شدددرعية كفدددا  الشدددعوب فدددي سدددبيل اال 
ة ومدددددن الدددددتحكم األجنبيدددددوالتحدددددرر مدددددن السددددديطرة االسدددددتعمارية و  الوطنّيدددددةاإلقليميدددددة والوحددددددة 

 .(1) ، بجميع ما أتي  له   الشعوب من وسائل بما في  لل الكفا  المسلاألجنبي
ي الددددّدولي الخددددا  بددددالحقوق االقتصددددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة، والعهددددد الددددّدولالعهددددد - 5

والدد ي جدداء  1976والنافدد  فددي عددام  1966الحقوق المدنيددة والسياسددية لعددام الخددا  بدد
حددّق  لجميدع الشددعوب(: 1)ن العهدددين وفدي الجددزء األول وفددي المدادة األولددى الفقددرة يبهد 

حرة في تقريدر مركز دا السياسدي وحدرة الحّق تقرير مصير ا بنفسها، و ي بمقتضى   ا 
 .(2)عي والثقافيبالسعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتما

ت ييدد  إلدىالمتحددة بميثاقهدا وقراراتهدا   بدت األمدم  أن   إلدىوت سيسًا علدى مدا تقددم نخلد  
 .إ ا وقع عدوان عليهم األفرادللشعوب و  الّشرعي الّدفاعحق 

 

 مطلب الثانيال

 

 األسس القانونية لحق المقاومة

 
الحددتالل أثددر مددن أن عدددم مشددروعية اسددتخدام القددوة التددي أنتجددت االحددتالل وكددون ا

، فددد ن عددددم مشدددروعية لدددة العددددوانسدددتخدام الغيدددر الشدددرعي للقدددوة و دددو تجسددديد لحاأثدددار ا
تلجد  دولدة االحدتالل  ، وكثيدر مداالمقاومدةحتالل تعد  دي األسداس القدانوني لمشدروعية اال
اومدة حتالل حتى تنتزع مشروعية المقاومة رعدم أن  د ا الحدق فدي المقتبرير العدوان واالل

 .حتالليرتبط بطبيعة اال الحق طبيعي 
حركددددات المقاومددددة  األسددددس اآلتيددددة التددددي تقددددوم عليهددددا مشددددروعية اسددددتعمال اعتمدددددنا

اسددتخدامها فددي أو التهديددد ب قددّوةالرعم مددن الحظددر الددوارد علددى اسددتخدام البدد قددّوةلل المسددّلحة
 .المتحدةاألمم من ميثاق ( 3/2)المادة ب يةالّدولالعالقات 

 .رعيالشّ  الّدفاعفي الحّق  -1
                                                 

(3)  
 .1983في  27/22ينظر القرار

(2)  
 .1976والنىفذ في عىو  1966ينظر لعود الدولي الخىص بىلحقوق المدنية والسيىسية لعىو 
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 .في تقرير المصيرالحّق  -3
 .ضمان احترام مباد  حقوق اإلنسان -2
 :والتي سنبحثها وفق الفروع اآلتية 

 

 الفرع األول

 

 الّشرعي الّدفاعفي الحّق 

 

ي خددد  ا فدددي ي يحتدددل مكاندددة مماثلدددة لتلدددل التدددي الدددّدولفدددي القدددانون  الّشدددرعي الدددّدفاع
لجندائي ي االدّدولالد ي يقدرر  القدانون    الحدقّ ن  ب  الّشرعي الّدفاعالقانون الجنائي، ويقصد ب
  يرتكدددب ضدددد سدددالمة عددددوان مسدددلّ  لصددددّ  قدددّوةال باسدددتخدام الدددّدوللدولدددة أو مجموعدددة مدددن 

 دو الوسديلة الوحيددة لددرء  قدّوةإقليمها أو استقاللها السياسي، شريطة أن يكون اسدتخدام ال
التدددابير الالزمددة لحفددظ   لددل العدددوان ومتناسددبًا معدد ، ويتوقدد  حددين يتخدد  مجلددس األمددن

 .(1)يينالّدولالسالم واألمن 
أسدس مختلفدة إ ا كدان فدي التشدريعات  إلدى الّشدرعي الدّدفاعوعلى مر التاريخ اسدتند 

اعتدداء عيدر عدادل، إ  يقدول الرومداني عدايوس  القديمة حقًا طبيعيًا، أن يددفع بالشددة كدلّ 
 .(3اتجا  الخطر الّدفاعالعقل الطبيعي يبي   ن  إ)

مددافع حدّق  بطدابع آخدر فهدي ال تدرج فيد  الّشدرعي الدّدفاعجداءت المسديحية فطبعدت  ثدم
نّ   .اهلل إلىر فيها وعلي  االستغفار والتوبة ضرورة يع  د ع ر مقبول أوما مجرّ واه

 ت صفة الحدقّ مفهومًا متكاماًل إ ا أقرّ  الّشرعي الّدفاعوجاءت الشريعة اإلسالمية لتعطي 
فمدن اعتددج علديكم فاعتددوا عليد  بمثدل مدا } :الىتعدسداس قولد  واجبًا وعلدى أ ل ، بل أعدّ 

 .(2){اعتدج عليكم
 

 
                                                 

 93،  1992ة، القا رة، اسات العربي، المجتمع الّدولي والقضية الفلسطينية، معهد البحوث والدر ك  رح،  جدينظر  (1)
  كر  المصدر السابق (3)
  من سورة البقرة 192اآلية ( 2
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ونيدددة أسدددس مختلفدددة مدددن وجهدددة النظدددر القان إلدددى الّشدددرعيويسدددتند الفقددد  المعاصدددر للددددفاع 
 :(1)و نال آراء عدة نستعرض أ مها 

 الّشدددرعي الدددّدفاع اد مدرسدددة القدددانون الطبيعدددي بددد ن  يدددرج روّ  : د ـــ كسد  دننيرـــ  -3
قواعدددد  إلدددى الدددّدولو  األفدددرادالعالقدددات بدددين  فكدددرة الحقدددوق الطبيعيدددة التدددي تدددردّ  إلدددىسدددتند ي

 .مصدر ا الطبيعة والعقل اإلنساني القانون الطبيعي التي تتص  بالعدالة ألن  
يرتكدز علدى العقدد االجتمداعي الد ي  الّشدرعي الدّدفاعأسداس :  در ـب  لف مـ    -0

الحدددّق إنسدددان لكدددّل حالتددد  الطبيعيدددة حيدددث  إلدددىان قدددال بددد  روسدددو، فالعددددوان يعيدددد اإلنسددد
 .عن حقوق  الّدفاعبرنصا  نفس  و 

 ددو المقابلددة المشددروعة  الددّدفاع( جيددر)إ  يقددول األلمدداني : ن دشــ ّ  م  ناــح  دشــ ّ  -1
رب أمندد ، لدد ا يكددون زان المجتمددع ويضددطّ اتّدد ، فحينمددا يعتدددي المعتدددي يختددلّ بالشددرّ  للشددرّ 

 .مثل  بشر   دفاع المعتدج علي  ردًا للشرّ 
العددددوان  فكدددرة اإلكدددرا  المعندددوي، أي أن   الّشدددرعي الدددّدفاعأسددداس :  إلكـــ  ة  دمركـــس  -4

يفقددد الشددخ  المعتدددي عليدد  إرادتدد  الروحيددة ويدد تي دفاعدد  نتيجددة الر بددة وعمدداًل بغريددزة حددب 
 ّدفاعالدوال يمكدن القبدول بهد   الفكدرة لتبريدر . البقاء ل ا يكدون مكر دًا علدى التضدحية بالمعتددي

 .ألنها تخال  العدالة وتنكر ا للقيم اإلنسانية الرفيعة الّشرعي
د وفقدًا لددعاة المد  ب  الّشدرعي الدّدفاعأسداس  :خنس ة  دمر ـب   اـى  دمف مـع -5

 المددافع عليد  إنْ  ر عنهدا بعدواند ، ورد  الواقعي د خطدورة المعتددي علدى المجتمدع التدي عب د
 .إلقامة العدل االجتماعي يل  في مصلحة المجتمع وبسب  و إال عملي 

فكددرة تتنددازع الحقددوق والواجبددات  الّشددرعي الددّدفاعأسدداس :   يــحأفــب  ن د ّ  د ــّق  -0
ضدحية بداآلخر، ان متنازعان يقضي المنطق بقاء أحدد ا والتّ ة حقّ ثمّ  الّدفاعففي العدوان و 

المددافع معتبدرًا  حقّ  ىالمعتدي ويتبنّ حّق  ، أال و وةهما أ ميّ يًا ب قلّ خل القانون مضحّ ويتد
 .عايةإيا  أجدر بالرّ 

_______________ 
 .مصدر سبق  كر  ،ف جم م مب،نك ي ينظر (1)
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  موقدد  يفرضدد  منطددق أّندد مددن حيددث الّشددرعي الددّدفاعفددق و  دد ا األسدداس  ددو ومددا يتّ  وأن   

 .عقلي واجتماعي وفطري
كات المقاومدة ت سيس مشروعية لجوء حر  إلى الّشرعي حّق الّدفاع وي  ب جانب من فق 

ة أو القائمددددة ة المسددددتعمرة أو المحتلّددددالّدولدددد ضدددددّ  المسددددّلحةة اسددددتخدام القددددوّ  إلددددىية الّشددددعب
 .(1)الّشرعي حّق الّدفاع ارخة علىة الصّ بممارسة التفرقة العنصريّ 

المتحدة يتسدع وفقدًا لهد ا األمم من ميثاق ( 51)ت  المادة كما أقرّ  الّشرعي حّق الّدفاع وأن
ة وحركددات المقاومددة، و دد   المددادّ  األفددرادعوب و ، الّشددالددّدول إلددىباإلضددافة  الجانددب ليشددمل

 .(2)الّدفاعر ركنين أساسيين  ما العدوان و تشترط توفّ 
فحسدب دون  الدّدولعلى الّنفس عن  الّشرعي حّق الّدفاع عدم اقتصار والرأي الراج   و

ا عدددددوانًا مسددددتمرًا منهددددكددددّل  عوب وحركددددات المقاومددددة، فدددداالحتالل واالسددددتعمار يمثددددلالّشدددد
 الّشددرعي الددّدفاعفددي الحددّق ودائمددا ً  علددى الشددعوب الخاضددعة لهددا، يخددول  دد   الشددعوب 

 . اضدّ 
 

 : دّش     دّب  عش سن 
نجد  في م كرة وزير الخارجيدة  الّشرعي الّدفاعاألصل العرفي لشروط  إلىبالرجوع 
لشددددروط فددددي التددددي حصددددرت  دددد   ا (الكددددارولين )علددددى أثددددر حادثددددة( ويبسددددتر)األمريكددددي 

بدين فددي رطين المتطلّ العددوان، والتناسددب مدع مقددار  و مددا نفدس الشدد الضدرورة الملجئدة لددردّ 
 .(3)ر عنها بشرطي اللزوم والتناسبالقانون الداخلي والمعبّ 

و دددو بددددور  يسدددتلزم تدددوافر شدددروط  الدددّدفاعكيفيدددة  إلدددىوينصدددر   ددد ا الشدددرط :  داـــنسم -أ
 :(4)ثالثة

                                                 
، شدرعية المقاومدة فدي األراضدي المحتلدة، دراسدات فدي القدانون الدّدولي، المجلدد األول، الجمعيدة المصدرية للقدانون  سبة،  ن  دـبيدينظر   (1)

 .19-16،  1960الّدولي، 
 .مم المتحدةمن ميثاق األ( 51)ينظر المادة   (2)
 .98،  3007، اإلر اب الّدولي تجريمًا ومكافحة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  نس ب ،  جكيد  دم مب ينظر   (3)
 .99و 98المصدر نفس ،    (4)
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 .العدوان يدة لصدّ أن يكون الوسيلة الوح: أوالً 
 .مصدر الخطر إلىأن يوج  : ثانياً 
 .أن يكون  ا صفة ماقتة: ثالثاً 
ويعنددددي أن تكددددون الوسدددديلة  الددددّدفاعيددددة كمّ  إلددددىينصددددر  شددددرط التناسددددب :  د ك جــــ  - 

المستخدمة متناسبة من حيث جسدامتها مدع وسديلة العددوان، ومعيدار التناسدب  ندا معيدار 
د إ ا وضدددددع فدددددي نفدددددس الظدددددرو  المحيطدددددة موضدددددوعي قوامددددد  مسدددددلل الشدددددخ  المعتدددددا

 .(1)ب سلحة الدمار الشامل الّدفاعبالمدافع، مع االتجا  بعدم جواز 
 

 الفرع الثاني

 
 في تقرير المصيرالحّق 

 
رتكددزت عليهددا المنظمددة اسددية التددي ايعددد مبدددأ حددق تقريددر المصددير مددن المبدداد  األس

فدي أن تقدرر و شدعب أو جماعدة   يقضي بحق كل أمدة أ، إي العاملدولية والقانون الدولا
 .قتصادي بحرية تامةمستقبلها السياسي واال
د فددي تقريددر المصددير مبدددأ قانونيددًا بعددد أن بقددى فتددرة طويلددة مجددرّ الحددّق لقددد أصددب  مبدددأ 

 قانونيددًا لدد ا فددرنّ  ة أو أخالقيددة، وحيددث أّندد  يمثددل مبدددًأً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً  ً فكددرة سياسددي
 إلدددىبل، حتدددى ولدددو اقتضدددى  لدددل اللجدددوء ى الّسدددتّ شدددعب أن يسدددعى لتقريدددر مصدددير  بشدددلكدددّل 

ويد  ب الفقد  إلدى  .(2)إ ا أحيل بينها وبين ممارست  بالوسائل السدلمية المسّلحةة استخدام القوّ 
لمسددلحة علددى الحددق فددي تقريددر سددتخدام حركددات المقاومددة الشددعبية للقددوة ات سدديس مشددروعية ا

 . المصير
ة أو التهديددددد علددددى اسددددتخدام القددددوّ  مددددن الميثدددداق( 3/2)ر الددددوارد فددددي المددددادة فددددالحظ

المتحددة، وأحدد  د   المقاصدد األمم شكل يتنافى ومقاصد  ب يّ  اباستخدامها أو التهديد به
                                                 

 .وينظر لمزيد من التفاصيل حول وضع حق الدفاع الشرعي في الميثاق 100المصدر نفس ،    (1)
 Bowett, D. W., self-Defense in Int. Law, Manchester university press, 1958, PP. 192-199. 
 

 .27،  ، مصدر سبق  كر  نب  در ك، م مب شس  ينظر   (2)
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علددى أسدداس االحتددرام لمبدددأ تسدداوي الشددعوب فددي الحقددوق األمددم يددة بددين تنميددة عالقددات ودّ 
ة جدراءات القمعّيدأو اإل المسدّلحةة اسدتخدام القدوّ  ، ومن ثم فدرنّ (1)وحقها في تقرير المصير
عيددددر  عمددددالً  يعدددددّ  ضددددد الشددددعوب األجنبددددية أو االحددددتالل األجنبيددددبفددددرض دعددددم السدددديطرة 

  فدددي تقريدددر المصدددير، ويتنددداقض مدددع وبدددين حقّددد الّشدددعب  يحدددول بدددين مشدددروع، حيدددث أّنددد
ة لحرمددان الشددعوب اسددتخدام القددوّ  القددرارات العديدددة التددي نددادت الجمعيددة العامددة فيهددا بدد ن  

ل خرقدًا صدارخًا لميثداق تقريدر المصدير يشدكّ حدّق  حقوقهدا وعلدى رأسدهاة مدن عيدر المسدتقلّ 
م 1960المتحددة، واإلعدالن عدن مددن  االسدتقالل للبلددان والشدعوب المسدتعمرة عددام األمدم 

ل إنكددارًا ة يشددكّ األجنبيددوالسدديطرة  األجنبدديعب لالسددتعباد إخضدداع الّشدد والدد ي جدداء فيدد  أن  
الم والتعدددداون المتحدددددة ويعددددرض الّسدددداألمددددم  ة ويندددداقض ميثدددداقلحقددددوق اإلنسددددان األساسدددديّ 

 الوطنّيددددةمحاولددددة تسددددتهد  جزئيددددًا أو كليددددًا تقددددويض الوحدددددة كددددّل  نّ أيين للخطددددر، و الددددّدول
 .(2)المتحدةاألمم مع مقاصد ومباد   ارضتتعوالسالمة اإلقليمية لقطر ما، 

 13فدي  2102لعامدة لألمدم المتحددة القدرارا وفي نفس المجال أيضًا أقدرت الجمعيدة
الحددّق والدد ي يتضددمن مجموعددة مددن المبدداد  األساسددية لتثبيددت  دد ا  1972كددانون األول 

 :(3)و ي
ة واألنظمة العنصدرية األجنبينضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية و  نّ إ -1

في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصدير واالسدتقالل  دو نضدال شدرعي ويتفدق مدع 
 .يالّدولمباد  القانون 

المتحددة، وإلعدالن مبداد  األمدم ة محاولة لقمع   ا النضال  و مخالفة لميثاق أيّ  نّ إ -3
 .الّدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الّدولالقانون 

التددي تنطددوي علددى  دد ا النضددال، يجددب النظددر إليهددا باعتبار ددا  المسددّلحةالنزاعدات  نّ إ -2
 .1929لعام جني  فاقيات حة بالمعنى الوارد في اتنزاعات دولية مسلّ 

                                                 
 .1925ينظر المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة لعام  (1)

صددال  الدددين عددامر، المقاومددة الّشددعبية . ظددر دولمزيددد مددن التفاصدديل، ين 28و 27، مصدددر سددبق  كددر ،    نــب  درــ ك ، م مــبينظددر   (2)
 .المسلحة في القانون الّدولي العام، دار الفكر العربي، القا رة

 .1972كانون األول  13في  2102ينظر القرار   (3)
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انتهدددال المركددددز القددددانوني للمقددداتلين الدددد ين يكددددافحون ضدددد السدددديطرة االسددددتعمارية  نّ إ -2
ة تترتددب عليدد  مسدداولية تاّمدد المسددّلحةة والددنظم العنصددرية أثندداء المنازعددات األجنبيددو 

 .يالّدولوفقًا لقواعد القانون 
ة فددددي دورتهددددا التاسددددعة الجمعيددددة العامددددة لألمددددم المتحددددد فددددي قددددرارو دددد ا مددددا وجدددددنا  

 بشد ن تعريد  العددوان والد ي تطرقدت 2212قرار دا المدرقم وحسدب  1972اموالعشرين عد
 ة الثالثددة مددا يمكددن بدد يّ ما المددادّ سدديّ أندد  لدديس فددي  دد ا التعريدد  وال إلددىالمددادة السددابعة مندد  

تقريددر المصددير والحريددة واالسددتقالل حددّق  فددي الميثدداق مددن مددا  ددو مسددتقرّ  وجدد  أن يمددّس 
ي الدّدولة والمشار إليهدا فدي إعدالن مبداد  القدانون بالقوّ الحّق ب المحرومة من   ا للشعو 

 .(1)المتحدةاألمم وفقًا لميثاق  الّدولية والتعاون بين الّدولالمتصلة بالعالقات 
 :األتي ت سيسًا على ما تقدم نوض 

 .وليي الوضعي و و ش ن عالمي ودالّدولقانوني في القانون حّق  تقرير المصير -1
أن الشعوب بفضل حقها في تقرير مصير ا يجب أن تقرر بحرية وضدعها السياسدي  -3

 .وتنشد بحرية تنمية حياتها االقتصادية والثقافية واالجتماعية
تقرير المصير قدد يدتم ممارسدت  بطدرق سدلمية، فدر ا فشدلت تلدل الوسدائل فدي تمكدين حّق  -2

وسددائل  إلددىمصددير، فلدد  أن يلجدد  مددن الحصددول علددى حقدد  الثابددت فددي تقريددر ال الّشددعب
 .المتحدةاألمم بما فيها الكفا  المسل  وفقًا أل دا  ومباد  ميثاق  قّوةال

حرماند  مدن الممارسدة السدلمية  عب الما ل لحق  في تقرير المصير وال ي تدمّ الشّ  ن  إ -2
ي أن يشدددكل حركدددة الدددّدوللهددد ا الحدددق، يحدددق لددد  بموجبددد  االتجدددا  العدددام فدددي القدددانون 

 .ة ب طني خاصّ تحرر و 
 اكتسدداب حركددات التحددرر الددوطني شخصددية قانونيددة دوليددة، و دد ا الوضددع مبنددي علددى -5

 ..الشعوب التي مثلها     الحركات في تقرير مصير احّق 
 

 

 

 الفرع الثالث

                                                 
 .1972لعام  2212ينظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المرقم   (1)
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 ضمان احترام حقوق اإلنسان

 

تدال  المتحدة وما األمم حقوق اإلنسان قد اكتسبت مع قيام ميثاق  م ب  أن  ل  من المس  
ي الوضدددعي الدددّدولمدددن وثدددائق دوليدددة  ات طدددابع إنسددداني أ ميدددة كبيدددرة فدددي إطدددار القدددانون 

ي الدددّدولانتهدددال الحقدددوق األساسدددية لإلنسدددان بوصدددف  انتهاكدددًا للقدددانون  إلدددىوأصدددب  ينظدددر 
 .(1)يتعين العمل على إزالت 

 يةالّشددعبت سدديس مشددروعية اسددتخدام حركددات المقاومددة  إلددىلدد لل يدد  ب جانددب مددن الفقدد  
 .(2)في ضمان واحترام حقوق اإلنسانالحّق ، على المسّلحة قّوةلل

ال ي، فدر ا مدا وقدع انتهدالدّدولبمواطنيها مس لة يحكمهدا القدانون  الّدولواألصل في عالقة 
 ة، فدددرنّ الّدولدددداخدددل  األفدددرادإزاء فدددرد أو مجموعدددة مدددن  ألحدددد الحقدددوق األساسدددية لإلنسدددان

ضددمان احتددرام  دد    إلددىمددا يتددي  لألفددراد الوصددول  نددال مددن الوسددائل القانونيددة الداخليددة 
 .(3)الحقوق

ولكن متى ما أصب  انتهال حقدوق اإلنسدان سياسدة عامدة تنتهجهدا سدلطات االحدتالل أو 
  ة، فرّندددالّدولددداالسددتعمار إزاء سدددكان األرض المحتلددة، أو إزاء جماعدددة معينددة مدددن سددكان 

نددوا حركددة مقاومددة الدد ين يمددارس ضددد م انتهددال حقددوق اإلنسددان، حددّق  يصددب  مددن أن ييكو 
 .(4)إلزالة   ا العدوان على حقوق اإلنسان الّسال شعبية، يجوز لها أن تستخدم 

ددد ت فيهدددا م  ل  ولقدددد أكددددت الجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددة فدددي العديدددد مدددن قراراتهدددا التدددي س 
فرقددة نظددام الت ، التددي تمارسددها الشددعوب األفريقيددة ضدددّ المسددّلحةية الّشددعببشددرعية المقاومددة 

 .(5)العنصرية في جنوب القارة، بهد  القضاء على     النظم وسياساتها
 .من   ا المبحث في الفرع الثاني لي جرج التطرق إ و  ا ما

                                                 
 .276-272عبية المسلحة في القانون الّدولي العام، مصدر سبق  كر ،  ، المقاومة الشّ    م ، صالح  دبيدينظر   (1)
 .المصدر نفس   (2)
 .28، مصدر سبق  كر ،   نب  در ك، م مب شس  ينظر    (3)
 .المصدر نفس   (4)
 .1971في عام  36-د/3853والقرار المرقم  1970لعام  35-د/3629ينظر قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة   (5)
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 المبحث الثاني

 

 حركات التحرر الوطني

 
لقدددد أصدددبحت حركدددات التحدددرر ظدددا رة سياسدددية لمنتصددد  القدددرن العشدددرين كدددرد علدددى    

ل شتى ،و ي فدي جو ر دا سياسدية اجتماعيدة أمدا وسدائلها اإلحتالالت التي وقعت في دو 
 .فهي سياسية بمقدار ما ية عسكرية أما  دفها فهو سياسي بالكامل 

إن الحددددرب التددددي تقود ددددا حركددددات التحددددرر تعددددادل حربددددًا ثوريددددة وأنهددددا امتدددددادًا للسياسددددة 
أو  باسددتعمال السددال  ولهددا أ دددا  عسددكرية وسياسددية إيجابيددة ، ال تملددل أسددلحة حديثددة

صددناعة متطددورة او جيوشددًا نظاميددة ولكنهددا تملددل المقومددات األساسددية للتحددرر وبمقدددمتها 
 (1).اإلرادة الوطنية 

ت سددديس حركدددات تحدددرر ب القيددام فعددل شدددعوب األقددداليم المحتلدددة مددن الطبيعدددي أن يكدددون ردّ 
ة وسدددائل أخدددرج تدددم وطندددي تمدددارس حقهدددا فدددي الكفدددا  المسدددل  السياسدددي والعسدددكري أو أّيددد

 .فيما لو تعرضت     الشعوب لالحتالل والعدوان ابقاً بيانها س
حرر في آسيا وأفريقيدا وأمريكدا الالتينيدة وازداد نشداطها بعدد الحدرب ْت حركات التّ ف  لقد عير  

تلدددددل  داخليدددددة أو أخدددددرج خارجيدددددة، كمدددددا شدددددهدت العالميدددددة الثانيدددددة نتيجدددددة تدددددوفر عوامدددددل
 .صادي والعسكريعًا في أساليب الكفا  السياسي واالقتالمستعمرات تنوّ 

بموجددب قددرار الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة  1960سدداعد قددرار تصددفية االسددتعمار عددام     
ة تلل وفعالي ودعم الشعوب الحرة على نموّ  1960كانون األول  12المارخ في  15-د/1512

 .تحرير األرض وجالء االحتالل ستراتيجياإل الحركات التي كانت  دفها
الشددعوب فددي حددّق  الددوطني شخصددية قانونيددة دوليددة مبنيددة علددى واكتسددبت حركددة التحددرر

 اعتبار ا من الناحية القانونية طرفًا بتقرير مصير ا، كما أن  نال اتفاق عام كلي 
______________ 

االسدددددتراتيجية السياسدددددية العسدددددكرية ،الجدددددزء األول،مكتبدددددة دار أطدددددالس ،دمشدددددق مصـــــنفى س خـــــ سد ،  نـــــالس ،ينظدددددر (1)
،3002 ،272-272 
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كمدددا تعدددد حركدددات التحدددرر الدددوطني الدعامدددة الرئيسدددية . فدددي النزاعدددات مدددع دول االحدددتالل
 .أساسية له   الحربتشكل قاعدة انطالق  حيث الوطنّية الّتحريرلحروب 

يتضدمن  د ا المبحدث مفهدوم حركددات التحدرر الدوطني وخصائصدها وشخصديتها القانونيددة 
 :وحقوق والتزامات     الحركات حسب المطالب اآلتية

 

 

 المطلب األول

 

 مفهوم وخصائص حركات التحرر الوطني

 

ر الكفدددا  الددد ي تقدددود  الشدددعوب عبدددر ر مفهدددوم حركدددات التحدددرر الدددوطني بتطدددوّ تطدددو  
مدن أجدل االسدتقالل،  د ا المفهدوم المتحدرل يسداير الظدرو  التدي  الكفدا مختل  مراحل 

 .اي وتطوير األ دا  التي تعمل على تحقيقهالّدولتطرأ على المجتمع 
 

 الفرع األول

 

 مفهوم حركات التحرر الوطني

 

عب فددي اسددتعادة  إقليمدد  الّشددإلددى حددّق هددا حركددات تسددتند فددت حركددات التحددرر ب نّ عرّ 
المغتصددب، وتسددتمد كيانهددا مددن ت ييددد الجمددا ير الغاضددبة علددى المغتصددب، وتتخدد  عددادة 

اتها، ثم أنهدا ريب قو تقوم في  بتدمنها تموينها و  دمستتمن أقاليم البالد المحيطة حرمًا لها 
ركدددز مجهود دددا علدددى تحددددي اإلرادة الغاصدددبة ال علدددى  زيمدددة جيدددوش بسدددبب إمكانياتهدددا ت
 .(1)منّظمةاالحتالل في حرب 

لتعريدد  السددابق وأجددد مددن المناسددب وضددع تعريدد  مالئددم ل مماثلددةة عدددّ  و نددال تعريفددات
 :لحركات التحرر الوطني أال و و

                                                 
، 20،حددق المقاومددة أصددالة النشدد ة وشددرعية االسددتمرار،مجلة الفكددر السياسددي،اتحاد الكتدداب العددرب، العدددد نك يــ ، ف جــم م مــب:ينظددر   (1)

 78-52،   3007دمشق، صي  
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رس الكفا  السياسدي والعسدكري لغدرض تحريدر تنظيم جما يري تما  ي حركات التحرر)
عادة السيادة واالستقالل الوطنّيةاألراضي      (.المحتلة واه

ر حددد أدنددى مددن تددوفّ بالتددي وضددعت لحركددات التحددرر  اتريفددوتتفددق أعلددب المفددا يم والتع
 :(1)هاالشروط لعل أ مّ 

عادة  إلىتهد  حركات التحرر  : د بف -3  .لبالدل لالستقالسيادة واالتحرير األرض واه
ة مدن حدرر الدوطني تتسدم بالعالمّيدحركدات التّ  :  دـّبسد دمش س يح     د ـ كسد  -0

ي بالحركددددات مددددن حيددددث الددددّدولحيددددث أ دددددافها وتظهددددر  دددد   الصددددفة فددددي ا تمددددام القددددانون 
تنظيمهدددا واالعتدددرا  بهدددا ومنحهدددا امتيدددازات وصدددالحيات معيندددة أ مهدددا اإلقدددرار لحركدددات 

ة الكفدددا  المسدددل  والعمدددل الدبلوماسدددي علدددى الصدددعيد التحدددرر الدددوطني بحقهدددا فدددي ممارسددد
يدة،  د ا الّدولمات ية والمشاركة في المنظّ الّدولي وحقها في طلب وتلقي المساعدات الّدول

 .ما سن تي على إيضاح  في المطلب الثاني
  للحركددات أن تباشددر ب عمالهدددا سدددمالتددي ي  ــس    دمفــ ك  دـــب خا  س دخــ  ف  -1

واألرضددددية الداخليددددة تعنددددي وجددددود مندددداطق محددددررة تقدددديم عليهددددا  سدددديما العسددددكرية منهددددا،وال
 المجدال الخدارجيا حركات التحدرر الدوطني ماسسداتها اإلداريدة والتعليميدة والعسدكرية، أّمد

نهددا مددن تنظدديم قواتهددا تمكّ  قواعددد خلفيددة فددي البلدددان المجدداورةتعنددي حصددول الحركددة علددى 
 .ريبها وتنطلق منها فعالياتهاوتد

 

 الفرع الثاني

 

 خصائص حركات التحرر

 

مددن حيددث الزمددان والمكددان وفددي طبيعددة تختلدد  خصددائ  حركددات التحددرر الددوطني 
االسددددددتعمار واالحددددددتالل وطرقدددددد  وأسدددددداليب ، إال أنهددددددا تشددددددترل فددددددي خصددددددائ  مشددددددتركة 

 :(2)نستعرضها باآلتي
 .الوعي القومي والوطني والسياسي والديني -1

                                                 
 76، 3006،مقدمة في إستراتيجية المقاومة العراقية،الجزء األول ،دمشق ، دمريك ،خ دب  (1)
 .276-272، مصدر سبق  كر ،     م ، صالح  دبيدينظر   (2)
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 .(الحاضنة الشعبية) اعتماد ا على الجما ير -3
 . دفها التحرر واالستقالل -2
 .وطنية وقومية  ات  وية حركات  -2
 .  أو السياسي أو كليهمااعتماد ا الكفا  المسلّ  -5
 .التي تناضل من أجلها عدالة القضية -6
 .العزم واإلصرار على مواصلة الكفا  -7
 آسددديوي فددددي -التضدددامن والتقدددارب بدددين الشددددعوب المسدددتعمرة، مثدددل التضددددامن األفدددرو -8

  .وت سيس حركة عدم االنحياز( باندونغ  )ماتمر
 .العداء المشترل لالحتالل وسياست  التي تبنى على الظلم وانتهال حقوق اإلنسان- 9

 

 الفرع الثالث

 

 ية لحركات التحرر الوطنيالّدولالشخصية القانونية 

 

 بيدة ية الصادرة عن الجمعية العامة في الحقبدة ال الّدوللقد أسهمت بعض القرارات 
لنهوض العالم الثالث في أو  فترة قيام حركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسديا وأمريكدا 

تصددفية االسددتعمار  إعددالنمددن أشددهر تلددل القددرارات  كفددا ، ولعددلّ الالتينيددة فددي ممارسددة ال
 .وال ي تم اإلشارة إلي  سلفاً  1960عام 
حركددات التحددرر الددوطني يددة لالّدولالشخصددية  إلددىتلددل القددرارات اسددتندت مباشددرة  ن  إ

ي، بمدددا فيهدددا تلدددل الحقدددوق المنشددد ة الدددّدولعبدددر اإلقدددرار لهدددا بمباشدددرة الحقدددوق  ات الطدددابع 
يددة، األمددر الّدولاألخددرج والمنظمددات  الوطنّيددةوحركددات التحددرر  الددّدوللعالقددات دوليددة مددع 

يدددة بطريدددق عيدددر الّدولد لتلدددل الحركدددات إمكانيدددة المشددداركة فدددي وضدددع القواعدددد الددد ي مهّددد
شدددر، مدددن خدددالل الدددرد علدددى مدددن يدددرج نقصدددًا فدددي الشخصدددية القانونيدددة لتلدددل الكياندددات مبا
يدة ووضدع القواعدد القانونيدة وااللتدزام بهدا الّتحرير ية، ويتبع إمكانية مشاركة الحركدات الّدول
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مثلددددة لكيددددان دولددددي لدددد  حقددددوق واقعدددًا قانونيددددًا آخددددر، يتجلددددى مددددن خددددالل اعتبدددار الحركددددة م
 .(1)تع بشخصية دولية دائمةال ي يتم الّشعب و وواجبات 

يدة، تسدير بدنفس الّدولل من استفاد من اإلقرار بالشخصية ية أوّ الّدولواه ا كانت المنظمات 
ي وتمكنها الفعلي على أرض الّدولالسياق حركات التحرر الوطني التي اعتبرت بحكم وجود ا 

ظرًا لكونها فدي الوضدع الواقع من انتزاع االعترا  لتصب  بنظر البعض شخصًا دوليًا معنويًا ن
 .(2)ي عليهاالّدولقواعد القانون كّل  الرا ن ال يمكن تطبيق
قدددانوني أو تمتعهدددا بمراكدددز قانونيدددة دوليدددة لحركددددات حددددّق  إعطددداء إلدددىأمدددا رأيندددا فيددد  ب 

اعتبار ددددا  ي علددددىالددددّدولبيددددق قواعددددد القددددانون رمكانيددددة تطب نضددددو  التفكيددددر التحددددرر لعدددددم
 .شخصية دولية

 

 

 

 يالمطلب الثان

 

 حقوق والتزامات حركات التحرر الوطني

 

قدددانوني يفدددرض عليهدددا قددددر مدددن المسددداوليات والحقدددوق، حدددّق  لحركدددات التحدددرر إن  
ونظددرًا لظروفهددا الخاصددة فرنهددا ال تلتددزم مددن حيددث المبدددأ بسددائر االلتزامددات الواجبددة علددى 

هددا بالشخصددية ، واإلقددرار لالددّدول، ولدد لل ال تتمتددع بسددائر الحقددوق التددي تتمتددع بهددا الددّدول
يدددة الّدوليكفدددل التسدددهيالت القانونيدددة  ومعندددوي يدددة  دددو فدددي واقدددع األمدددر إقدددرار اعتبددداريالّدول

 .يةالّدولالمعتر  لها في الجماعات 

                                                 
، المقاومددة الّشددعبية المسددلحة فددي القددانون صــالح  دــبيد  ــ م . وللتفاصدديل ينظددر د. ، مصدددر سددبق  كددر ف جــم م مــب نك يــ . ينظددر د  (1)

 .الّدولي العام، دار الفكر العربي، القا رة
 .المصدر نفس   (2)



 -026- 

القانوني مجموعة من الواجبدات والحقدوق القانونيدة التدي تدالزم الحّق ينتا عن االعترا  ب
ي بوصددفها ممددثاًل الددّدولالتعامددل  لهددا أبددواب يتددي مسدديرتها النضددالية وتسددهل كفاحهددا كمددا 
 .(1)شرعيًا لشعب مستعمر ومسيطر علي 
 :رع اآلتيةمات حركات التحرر الوطني وفق األففي   ا المطلب س بين حقوق والتزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 كددر  جاسددم زكريددا .ومددا بعددد ا 222  ،1992ولدى، القددا رة، لدولية،الطبعددة األزاعددات المسددلحة ا، قددانون الن ــ نم م مــب  ــ امينظدر د   (1)

 مصدر سبق  كر 
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 الفرع األول

 

 حق حركات التحرر في الكفاح المسلح

 

المتحدددة األمددم لعديددد مددن قددرارات ا إلددىتسددتند حركددات التحددرر فددي كفاحهددا المسددل  
التدي أكدددت علددى شددرعية كفاحهدا مددن أجددل تحقيددق المصدير بكددل الوسددائل المتيسددرة والتددي 

 .سبق وأن تم بحثها في المبحث األول من   ا الفصل
 :ية من خالل الجوانب اآلتيةالّدولويظهر مضمون الكفا  المسل  في ضوء القرارات 

 ي تخوضددد  حركددات التحدددرر مقرونددًا بدددالحروب التقليديدددة لددم يعدددد الكفددا  المسدددل  الدد: أوالً 
ي قواعدد خاصدة واسدتثنائية الّدولالقانون  لها، بل تضمنمنّظمة ومرتبطًا بالشروط ال

 .الّتحريرتنظم بموجبها حروب 
 ددا للقواعددد التددي أقرّ  انتهاكدداً يددة يعددد الّدولفددي العالقددات  المسددّلحة قددّوةاسددتعمال ال إن  : ثانيدداً 

 قدّوةالمتحدة كقاعدة عامة، واستثناءًا على     القاعددة جداء اسدتعمال الاألمم ميثاق 
 1972لعام  2212لل في قرار الجمعية العامةمن أجل تصفية االستعمار تكرس  

فدي تقريدر المصدير الحدّق كدد علدى أند  ال يمكدن أن يمدس د تعريد  العددوان د أالد ي 
 .(1)حسب مفهوم القرار المسّلحةوالحرية واالستقالل و لل باستعمال الطرق 

ي الدّدولالكفا  المسل  ال ي تخوض  حركات التحرر الدوطني معتدر  بد  فدي القدانون  ن  إ: ثالثاً 
 1929الثالثدددة لعدددام جنيددد  اتفاقيدددة  المدددادة الرابعدددة مدددن اإلنسددداني وبالتدددالي تنطبدددق عليددد 

يدة، الّدولبشكل عير مباشر السدتفادة أعضدائها مدن القواعدد اإلنسدانية الناظمدة للمنازعدات 
1977لعام جني  إضافة لما ورد في البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات 

(2). 
الخددددا   1972لعددددام  2102المددددرقم القددددرار  إلددددىوفددددي  دددد ا المجددددال البددددد مددددن اإلشددددارة 

بالمباد  المتعلقة بالمركز القانوني للمحاربين ال ين يناضدلون ضدد السديطرة االسدتعمارية 
صدددرية علدددى أحقيدددة وشدددرعية الكفدددا  وعلدددى وجددد  الخصدددو  مدددا ة واألنظمدددة العناألجنبيدددو 

                                                 
 .المصدر نفس   (1)
 .1977، وينظر البروتوكول اإلضافي األول لعام 1929ينظر المادة الرابعة من اتفاقية جني  الثالثة لسنة   (2)
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مشددروع حددّق  تعلددق منهددا بحددروب التحددرر التددي تقددوم بهددا حركددات التحددرر الددوطني كونهددا
 :(1)ي، ويتضمن   ا القرار المباد  الخمسة التاليةالّدولومطابق لقواعد القانون 

ة ومطابقدددة مشدددروع بهدددا حركدددات التحدددرر الدددوطني  دددي التدددي تقدددوم الّتحريدددرحدددروب  -1
 .يالّدولللقانون 

 .يينالّدوللم واألمن قمع حركات التحرر الوطني تهديد للسّ  إن   -3
 مددن حقددوق وملحقاتهددا 1929عددام جنيدد  اتفاقيددات   تضددمنتممددا  يسددتفيد المقدداومون -2

 .عليهم احترامهاو 
 .الوطني مجرمين الّتحريريعد المرتزقة المشاركون في قمع حروب  -2
 .يةالّدولال     المباد  قيام أو نهوض المساولية ينتا عن انته -5

 

 الفرع الثاني

 

 حق حركات التحرر في عقد المعاهدات

 

تتمتدع حركدات التحددرر الدوطني بسدلطات فعليددة واسدعة نظدرًا لتمتعهددا بمراكدز قانونيددة 
دوليددددة، تباشددددر مهامهددددا األ دددددا  التددددي أنشدددد ت مددددن أجلهددددا، ويعتددددر  لهددددا ب  ليددددة إبددددرام 

 .ي معهاالّدولخالل التعامل  المعا دات من
، يددةالّدولالتجددارب حركددات التحددرر الددوطني فددي إبددرام المعا دددات مكددرس فددي حددّق  ن  إ )  

معا ددات ك ليها من  تكون معا ددات مصديرية ويختل  مضمون المعا دات التي تتفق ع
ريدة، الدوطني الجزائ الّتحريدربدين فرنسدا وجبهدة ( يفيدانأ)التحضير لالستقالل مثدل اتفاقيدة 

الددددوطني فددددي  الّتحريددددربددددين جبهددددة  1972الموقددددع عليهددددا فددددي أيلددددول ( لوزاكددددا) واتفاقيددددات
 .(2)(1975موزمبيق وبين البرتغال حيث تم فيها تحديد االستقالل في حزيران 

ة المضدديفة لهددا الّدولددمددع  إبددرام معا دددات المقددرّ  إلددىكمددا تلجدد  حركددات التحددرر الددوطني 
 .(3)المضيفة الّدولسطين التي فتحت مقرات لها في مثال تجربة الجزائر وفيتنام وفل
                                                 

 .1972في ( 2102)ينظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المرقم   (1)
 .، مصدر سبق  كر ف جم م مب نك ي . بينظر   (2)
 المصر نفس   (3)
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معا دات وق   إلىحركات التحرر فيمكن اإلشارة  ا المعا دات العسكرية التي تعقد اأمّ 
عم مدن اعتبدار الدبعض اتفاقيدات إطدالق القتال والهدنة والصدل  ومعا ددات السدالم، وبدالرّ 

ن، لدد لل تخددر  مددن إطددار النددار اتفاقيددات دوليددة مددع محدداربين ولدديس مددع أشددخا  دوليددي
الحدددرب أو  إلدددىا بدددالعودة لحالدددة زائلدددة إّمددد منّظمدددة معا ددددات دوليدددة خاصدددة أنهدددا ماقتدددة و 

 .(1)السالم إلىالوصول 
ومعا دددات السددالم فهددي معا دددات دوليددة تحددوي علددى أمددور عسددكرية وأخددرج سياسددية     

 يل المثددددال المسددددتقبلية لتنظدددديم العالقددددات السياسددددية المسددددتقبلية بددددين الطددددرفين، علددددى سددددب
فدددددي بددددداريس  تالتدددددي تّمددددد 1972األمريكيدددددة عدددددام -الحصدددددر معا ددددددة السدددددالم الفيتناميدددددة

الفيتناميددددة،  الّتحريددددرالمصددددادقة عليهددددا بددددين األطددددرا  األربعددددة فيتنددددام الشددددمالية وجبهددددة 
مدن الصدين كدّل  وحكومة فيتنام الجنوبية والواليات المتحدة، والتي شهد على  د ا االتفداق

 (2)ا واالتحاد السوفيتيوفرنسا وبريطاني
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث

 

 يةالّدولحق حركات التحرر في حضور اجتماعات المنظمات 

 
                                                 

 .277-272، مصدر سبق  كر ،  صالح  دبيد   م . بينظر   (1)
 موسوعة الحرب الفيتنامية ينظر   (2)
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إمكانيدة مشداركة أعضداء أو ممثلدي حركدات التحدرر  تظهدرالحدّق من مضمون  د ا 
ومثددل  دد ا الوضددع يا لهددا لكددي الددوطني فددي االجتماعددات أو األعمددال التددي تدددعو إليهددا، 

وتحصددل بالتددالي علددى اعتددرا  دولددي  الددّدولتنشدد  العديددد مددن العالقددات الدبلوماسددية مددع 
 دد   المشدداركة المباشددرة تجعلهددا أكثددر صددلة بالمواضدديع المتعلقددة بالكفددا   واسددع، كمددا وأن  

 .  واالستعمارالمسلّ 
حدددددرر الدددددوطني كدددددات التّ ة لألمدددددم المتحددددددة لوفدددددود حر لت الجمعيدددددة العاّمدددددوسدددددبق وأن سدددددجّ 

 .بالمشاركة في أعمال التمييز العنصري
كمدددا اعتمددددت اللجندددة السادسدددة فدددي الجمعيدددة العامدددة توصدددية بمدددن  مركدددز المراقدددب لحركدددات 

الوحدددة األفريقيددة أو الجامعددة العربيددة أو كلتا مددا،  منّظمددة التحددرر الددوطني التددي تعتددر  بهددا 
ة أن المعنّيدد الددّدول إلددىة أخددرج تطلددب مددرّ »لددى ت الفقددرة الثانيددة مددن قددرار التوصددية عوقددد نّصدد

ة أو جامعدددة مدددة الوحددددة األفريقّيدددحدددرر الدددوطني التدددي تعتدددر  بهدددا منظّ تمدددن  وفدددود حركدددات التّ 
يدة التسدهيالت والمزايددا الّدولمركددز المراقدب فدي المنظمددات  ة أو كلتا مددا التدي لهداالعربّيد الدّدول

فدددي  1961لعدددام  (ايندديف)حكددام اتفاقيدددة امهدددا، وفقدددًا ألوالحصددانات المالزمدددة الضددطالعها بمه
 .(1)«ية  ات الطابع العالميالّدولفي عالقاتها مع المنظمات  الّدولتمثيل 

  

 الفلسددطيني الراحددل ياسددر لعامددة لألمددم المتحدددة بحضددور الددزعيمكمددا سددمحت الجمعيددة ا  
 12ي يدة فدأمدام الجمع تاريخيدة لفلسدطينية فدي إلقداء كلمدةا الّتحريدرمنّظمدة  عرفات رئيس

لقدداء كلمددة أ، 1972تشددرين الثدداني عددام  فددي  المتحدددة لألمددمالعامددة  أمددام الجمعيددة جخددر واه
لقداء  الكلمدات والخطدب أمدام العديدد مدن  إلدىأيضًا إضدافة  1988عام جني   حضدور  واه

 .(2)يةالّدولالماتمرات 
 الفرع الرابع                                        

 

 ة العالقات الدبلوماسية والقنصليةحق حركات التحرر في إقام

                                                 
 .وما بعد ا 350،  1988، قانون المجتمع الّدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   سكج  ،  م  ينظر   (1)

  .1988وخطددددددددددددددددداب عدددددددددددددددددام  1972فدددددددددددددددددي  ي جـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــ  ينظدددددددددددددددددر خطددددددددددددددددداب الدددددددددددددددددرئيس الفلسدددددددددددددددددطيني الراحدددددددددددددددددل (1)  

 WWW.yaf.ps/ya/index,php?langid: 

                                                                                          www.alltthad.com 
 

http://www.yaf.ps/ya/index,php?langid
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المعتددددر  بهددددا بامتيددددازات تماثددددل فددددي  الددددّدولتتمتددددع حركددددات التحددددرر الددددوطني لدددددج 

( انددديفي)ين الدبلوماسددديين وفدددق معا ددددة عالبيتهدددا االمتيدددازات والحصدددانات الممنوحدددة للممثلددد
، وبالتالي يمن  أعضداء  د   الحركدات إمكاندات وسدائل لتسدهيل حدركتهم فدي 1961لعام 

 .(1)الداخل والخار  وممارسة نشاطهم السياسي واإلعالمي
المعتددر  بهددا، وكدد لل  الددّدولوقدددمت تسددهيالت بفددت  مكاتددب للتمثيددل الدددائم فددي عواصددم 

المضددديفة والبعثدددات الدبلوماسدددية للددددول  الدددّدولفدددي إقامدددة عالقدددات دبلوماسدددية مدددع الحدددّق 
 .(2)المعتر  بها

ن لهدم درجدة السدفراء، يفي  د ا الحدال دبلوماسدي ممثلو حركات التحرر الوطني ويعدّ      
وتختلدد  العالقددات الدبلوماسددية لحركددات التحددرر الددوطني مددن حيددث األسدداس الدد ي تقددوم 

قائمة على أساس السديادة والجنسدية، أمدا  الّدولعلي  نظرًا ألن البعثات الدبلوماسية له   
ضدددديفة وعلددددى طبيعددددة ة المالّدولددددحركددددات التحددددرر فددددرن أسدددداس تعاملهددددا قددددائم علددددى إرادة 

 .(3)االعترا  الممنو  لها
الفلسطينية وب علبية ساحقة صفة مراقدب دائدم فدي  الّتحرير منّظمة وبه   الكيفية تم من  

 وفتحدددددت العديدددددد مدددددن السدددددفارات والممثليدددددات المتحددددددة،األمدددددم ختلددددد  أجهدددددزة و يئدددددات م
 .الكثير من دول العالم في الدبلوماسية

 

 الفرع الخامس

 

 تحرر في تلقي المساعداتحق حركات ال

 
يددة فددي العديددد مددن قراراتهددا مسدداعدة الّدولمددن األمددور التددي أكدددت عليهددا المنظمددات 

ة، و لددل األجنبيددحركددات التحددرر الددوطني فددي نضددالها ضددد أشددكال االسددتعمار والسدديطرة 

                                                 
 .، مصدر سبق  كر ف جم م مب نك ي . د  (1)
 .350، مصدر سبق  كر ،    م   سكج . د  (2)
 .350المصدر نفس ،    (3)
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عبدددر مطالبتهدددا بتقدددديم العدددون والمسددداعدة لتلدددل الحركدددات وبددد ات الوقدددت عددددت مسددداعدة 
 .ارية عير شرعيةاالستعم الّدول

المتعلددددق  1965كددددانون األول عددددام  30فددددي  3105 المددددرقم ومددددن  دددد   القددددرارات القددددرار
األمدددم والهيئدددات المتخصصدددة فدددي  الدددّدولبتطبيدددق إعدددالن مدددن  االسدددتقالل والددد ي يطالدددب 

 .المتحدة باالمتناع عن تقديم المساعدة للدول المستعمرة مهما كانت
 1968لعددام  3226القددرار : ارات كددان مددن أ مهددار مددن القدد بمجموعددةالحددّق وقددد ت كددد  دد ا 

، إ ا اعترفدددددت جميعهدددددا بحددددددق 1970لعدددددام  3635والقدددددرار  1969لعدددددام  3528والقدددددرار
 .(1)وشرعية تقديم المساعدات لحركات التحرر الوطني وشعوبها

وفكددرة المسدداعدات تنصددب أساسددًا علددى المسدداعدات النقديددة والماديددة واإلنسددانية بالنسددبة 
عير ددا مددن المسدداعدات وخاصددة العسددكرية منهددا فرنهددا  يددة خصوصددًا، وأن  ولالدّ للمنظمددات 

المتحدددة عامضددة األمددم قددرارات  تواجدد  الكثيددر مددن الصددعوبات والتعقيدددات حيددث نجددد أن  
مساعدة ضدرورية لحركدات كّل  على تقديم وعير محددة في   ا المجال،  لل أنها تن   
نمدددا تتعددددد أندددواع المسددداعدات التدددي يجدددب التحدددرر مدددن أجدددل االسدددتقالل دون تحديدددد ا، بي

يدددة أن تمتندددع عدددن تقدددديمها للددددول المسدددتعمرة كالمسددداعدات الّدولوالمنظمدددات  الدددّدولعلدددى 
 .(2)االقتصادية والعسكرية

يدن  علددى تحدريم المسداعدات العسدكرية لحركددات التحدرر علدى وجدد  ي ال الدّدولوالقدانون 
ن وجد ما يمنع فهو ندابع مدن فكدرة الحد روب التقليديدة التدي تعدر  الحيداد وعددم التحديد واه

فالصددلة الوحيدددة التددي تربطهددا بددالحروب  الّتحريددرتدددخل الغيددر فيهددا، أمددا بالنسددبة لحددروب 
والحدروب  الّتحريدرية وانطالقها من انعددام العالقدة بدين حدروب الّدولالتقليدية  ي صفتها 

يًا تفسدديرًا لمضددمون   يسددم  بمسدداعدة حركددات التحددرر عسددكر ن ددب التقليديددة، يمكددن القددول 
أنددواع الدددعم دون تحديدددد كددّل  المتحدددة والتددي تسددم  بتقددديماألمددم القددرارات الصددادرة عددن 

 .(3)لطبيعتها

                                                 
 (.3635و 3528و  3226، 3105)ينظر قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة   (1)
 ،مصدر سبق  كر ف جم م مب نك ي  ينظر  (2)
 .225المصدر نفس ،   (3)
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ي لم يدان بالمسداعدة ولدم يمنعهدا فدي حالدة وجود دا ممدا الّدول والمالحظ أن التعامل
 دددد ا  ي حددددولالددددّدولسددددكوت القددددانون  ن  أ ة ضددددمنيًا، لدددد لل نددددرجيجعلنددددا نقددددول إنهددددا مقبولدددد

 لدل المسداعدات العسدكرية التدي  سر لصال  حركدات التحدرر الدوطني ومثدالالموضوع يف
لت عسدكريًا ولدم تجدري إدانتهدا مدن نغدوال حيدث تددخّ ية لتحريدر أالّشدعبقدمتها كوبا للحركدة 

 .(1)المتحدةاألمم طر  
حددج إلى أن حركات التحرر الدوطني  دي أ ورد في المبحث أخل  ومن خالل ما

الشدددعبية التدددي تمدددارس الكفدددا  السياسدددي والعسدددكري يتحددددد  ددددفها فدددي تحريدددر المنظمدددات 
عادة السيادة واالستقالل لتزامدات دوليدة ، وان لهد   الحركدات حقدوق وااألراضي المحتلة واه

ن اإلقددرار لهددل بالشخصددية الدوليدد ولكنهددا ال ة  ددو تتمتددع بسددائر حقددوق الدددول المعروفددة واه
 .عتباري ومعنويقرار ا

وحركدات التحدرر ن حق ومشدروعية المقاومدة ا الفصل يمكننا القول ب نهاية   وفي 
و دد ا  ،تقريددر المصددير وضددمان حقددوق اإلنسددانسددتند إلددى حددق الدددفاع الشددرعي و أ الددوطني

نتمنددى أن  سدديكون األسدداس الدد ي ننطلددق مندد  فددي ت ييددد مشددروعية المقاومددة العراقيددة التددي
التددي مازالددت عائبددة عنهددا  إلددى حركددة تحددرر وطنيددة حتددى تكتسددب بعددض الحقددوق تتحددول
علدددى بددداقي المقاومدددات األخدددرج فدددي فلسدددطين  يضددداً أ تنطبدددق ن،  ددد   المشدددروعيةلحدددد اآل

  . لبنان وأفغانستان وعير ا التي تقاوم االحتالل وتنشد التحرير واالستقاللو 

                                                 
 .223المصدر نفس ،    (1)
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 الف ي ال ىلث

 

 الوطنيّة التّحريربيقية لحروب نمىذج تط

 
 : م يب

 ن  اه ة للبلدددان والشددعوب واألمددم، و األجنبيدد نددال نمددا   عديدددة معاصددرة لالحددتالالت 
 دد   النمددا   قددد عطددت القددارات األربددع آسدديا وأفريقيددا وأوروبددا وأمريكددا الالتينيددة، وأن  دد   

واالتسدداع الدد ي  مددن الشددمول يشددكل مدددار البحددث فيهددا مجددااًل واسددعًا كونهددااالحددتالالت 
 .يجعلها في حالة خوض عمار البحث فيها تخر  عن نطاق األطروحة

تهدددا و ددددفها تدددرتبط بشدددكل مباشدددر باالعتقددداد أن فكدددرة األطروحدددة وما يّ  نأبددديّ  أن   أود  
 الفكددري للباحددث فددي الدددائرة الزمانيددة والمكانيددة المحددددة لدد ، وأنددا أكتددب بحثددي  دد ا وبلدددي

خدوض عمدار   األمريكدي أساسدًا، ومدن  د   الناحيدة وجددت أن  يقع تحت االحتالل  العراق
مثلمددا بينددت يجعلنددي أخددر  عددن اإلطددار الشددكلي والموضددوعي لألطروحددة  بحددث  تفصدديلي  

فددددتم اختيددددار نمددددو جين معاصددددرين  مددددا النمددددو   الجزائددددري الدددد ي وقددددع عليدددد  االحددددتالل 
 .واًل ومن ثم األمريكيي  االحتالل الفرنسي ألالفرنسي والنمو   الفيتنامي ال ي وقع ع

الحقدددددائق المسدددددتفادة  إلدددددىالوصدددددول عايدددددة البحدددددث وأ ميتددددد  تكمدددددن فدددددي كيفيدددددة  ن  إ
دددلّ والمسدددتنبطة مدددن التجدددر    تلدددل التجدددربتين  ددددفي أن أوظّددد بتين الجزائريدددة والفيتناميدددة وجي

تحقيدددددق النصدددددر فيهدددددا واسدددددتخدمت فيهدددددا أ رع سياسدددددية ودبلوماسدددددية وعسدددددكرية  التدددددي تدددددمّ 
م جملددة توصدديات وراج فددي كيفيددة جدددت القددبس الدد ي أسددتطيع أن أقدددّ وجما يريددة التددي و 

 .المحتل قضية وطني حلّ 
بعدداد تجددارب إالت كيددد علددى  دداتين التجددربتين أواًل وأخيددرًا ال يعنددي  وممددا ال ريددب فيدد 

المقاومددة والتحددرر بالبلدددان التددي نالددت اسددتقاللها ولكنددي وجدددت مددا يرادفهددا مددن  حركددات
دة وك نهددا مددن رافددد واحددد، نددام برتبدداعهم أسدداليب متنوعددة ومتعدددّ حددرب تحريددر الجزائددر وفيت

 .صرقت النّ عوب التي وقعت تحت االحتالل وحقّ والشّ  الّدولو ك ا  ي تجربة 
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تطرقنددا فيهددا إلدى أبددرز الدددروس التدي قمنددا باسددتنباطها  نن  دد ا الفصددل مبحثدييتضدمّ 
سدددددية والعسدددددكرية مدددددن خدددددالل دراسدددددة معمقدددددة لوقدددددائع تلدددددل التجدددددربتين مدددددن الناحيدددددة السيا

 :وعلى النحو اآلتي واالجتماعية
 .تحرير الجزائر: المبحث األول
 .تحرير فيتنام: المبحث الثاني

 

 



 -037- 

 المبحث األول

 

 ر الجزائرـــتحري

 

 ا يحددّ  ،الجزائر دولة عربية تقع شمال أفريقيا على ساحل البحدر األبديض المتوسدط
نيدا ومدن الجندوب مدالي والنيجدر ومدن من الغرب دولة المغدرب والصدحراء الغربيدة وموريتا

 .الشرق ليبيا وتونس ومن الشمال البحر األبيض المتوسط
ة إجمددددااًل قليددددل صددددخري طبيعتدددد  كيلددددو متددددر 16700  للددددبالد شددددريط سدددداحلي يبلددددغ طولدددد
التددي يزيددد  متقطددع، تحصددر  سلسددلة جبددال أطلددس التددلّ التعرجددات، وسددهل سدداحلي ضدديق 

منطقدة  ضداب واسدعة  الجنوبية تمتدّ  أقدام أطلس التلّ وعلى  ،ما اتجهنا شرقاً ارتفاعها كلّ 
وتحصدر  د   الهضداب مدن الجندوب سلسدلة جبدال األطلدس  ،تكثر فيها البحيرات المالحة

لدددىالصدددحراوي المرتفعدددة، و  الجندددوب مدددن األطلدددس  ندددال الصدددحراء الكبدددرج التدددي تغطدددي  اه
 .(1)من مساحة الجزائر% 90

 سددددتراتيجيًا مددددن الفكددددر اإلا جعلهددددا جددددزءوفددددي الجزائددددر ثددددروات طبيعيددددة ومددددوارد عدددددة ممدددد
سدداعدت  دد   الجغرافيددة المتسددعة والمعقدددة  أخددرج  دد ا مددن ناحيددة ومددن ناحيددة الفرنسددي،

ن  أ ددافها كمدا سدنبيّ  إلدىوالوصدول  الّتحريدرعلى أن تكون عنصر إيجابي لصال  حركة 
 .الحقاً 

 :خافيح  دص  ع  دفن ئ   ـ  دف كج 
يقددددًا مندددد  أن توافددددد الفرنسدددديون علددددى الجزائددددر بعددددد جدددد ور الثددددورة الجزائريددددة عم تمتدددددّ 

التدددي امتددددت حتدددى  م الددد ي أعقبددد  فتدددرة االسدددتيطان الحدددرّ 1820االحدددتالل الفرنسدددي عدددام 
م حيددث أقددام الجنددود الفرنسدديون فددي الجزائددر بتشددجيع مددن حكددومتهم، واشددترج 1820العددام 

  الظدددددرو   ددددد  فدددددي ظددددلّ المسددددتثمرون واألثريددددداء الفرنسددددديون المقاطعددددات والممتلكدددددات، و 

                                                 
 .ينظر جغرافية الجزائر الطبيعية  (1)
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اإليطدداليون والفالحددون  عددرب الجزائددر، وشددقّ  إلددى دداجر الفالحددون األسددبان وبمسدداعدتها 
 .(1)شرق الجزائر إلىالكورسيكيون والصيادون طريقهم 

م أعلن الملل لويس فيليب، الجزائر من الممتلكات الفرنسية وتقرر فدي 1822وفي العام 
 .احتالل البالد ب كملها 1820العام 

ع الفرنسددديين فددي المندداطق الريفيدددة مندد  عدددام جدددال القبائددل الجزائريددة بشددددة توّسددلقددد قدداوم ر 
 .بقيادة األمير عبد القادر الجزائري 1871م حتى العام 1820
لم واالضددطهاد مددن ريخيددة سددوداء بفعددل االحددتالل مليئددة بددالظّ اتالجزائددري بحقبددة  الّشددعب ومددرّ 

مددرورًا  1870ت مندد  العددام ثمرين، امتدددّ قبددل المحتلددين الفرنسدديين وعيددر م مددن األوربيددين المسددت
 .المعرو  الّتحريرربين العالميتين األولى والثانية وحتى تحقيق بالح

الجزائددري  الّشدعبمارسدت سدلطات االحددتالل الفرنسدية سياسددية اسدتعمارية إلخضدداع 
 ةسياسددددة اإلبددددادة واالسددددتيطان واإلدمددددا  والفرنسدددد: كانددددت تتضددددمن سياسددددات فرعيددددة  ددددي

بدددة الددددين اإلسدددالمي عدددن طريدددق التجهيدددل وسياسدددة التمييدددز العنصدددري والتنصدددير ومحار 
ثارة البعض على اآلخر  .(2)والتفريق بين العرب والبربر واه

لدت والتدي تكلّ ( 1963-1952)ر كبدرج يدأصبحت الظرو  مالئمة للقيدام بثدورة تحر 
لدددى يدددة والعوامدددل الداخليدددة للجزائدددر عالّدولوقدددد سددداعدت التطدددورات  ،واالنتصدددار الّتحريربددد

 :(3) كر منهاي ناندالع الثورة والت
الخددرو  البريطدداني مددن قندداة و   زيمددة فرنسددا فددي فيتنددام،و الثددورة فددي المغددرب وتددونس،  -1

 .السويس
 .تعانيها فرنسا من  الحرب العالمية الثانيةكانت األزمة السياسية واالقتصادية التي  -3
أمددام  تهمتعّنددالمسددتوطنين فددي  رصددراإالسياسددية أ دددافها مددع  الوطنّيددةالحركددة  اسددتنفا  -2

 .أبسط المطالب الجزائرية

                                                 
ـــب  دـــ ن قينظدددر   (1) م، مدددن بحدددوث مددداتمر المقاومدددة خيدددار أم ضدددرورة، 1963-1820، درب المقاومدددة د التجربدددة الجزائريدددة  م ـــ  ،  ن

 .200-385،    3008إستراتيجية المقاومة الشاملة، مركز اإلعالم العربي، القا رة، 
 .203المصدر نفس ،    (2)
، الحددرب الفدائيددة فددي فلسددطين علددى ضددوء تجددارب الشددعوب فددي قتددال العصددابات، مددن منشددورات قيددادة جدديش   دشــ   ، م مــب ينظددر  (3)

 .363-360،    1967التحرير الفلسطيني، بيروت، 
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انتشار الوعي الوطني في كامدل التدراب الجزائدري بفضدل الحركدة النهضدوية لجمعيدة  -2
 .عبوالحركة السياسية لحزب الشّ  1920ت سيسها عام  العلماء التي تمّ 

المطالددب  لددىإوفددي ضددوء  دد   الحقددائق والمتغيددرات الداخليددة والخارجيددة س قسددم المبحددث 
 :اآلتية

 .الداخلية الّتحريرعوامل  :سك دمنا   أل 
 .الخارجية الّتحريرعوامل  : دمنا   د  ك 

 

 المطلب األول

 

 عناصر وعوامل النصر الداخلية

 

 الباحددث عناصددر وعوامددل النصددر الداخليددة يبددرز بوضددو  أمددام إلددىعندددما نتطددرق 
  اسدددتمر ألكثدددر مدددن قدددرن العدددالم صدددمود ومطاولدددة وتضدددحيات شدددعب الجزائدددر فدددي كفددداو 

 .وحرب تحرير شعبية تتوجت باالستقالل والحفاظ على  ويت  العربية اإلسالمية
( الدددداخلي)سددد بين فدددي  ددد ا المطلدددب عوامدددل النصدددر الجزائريدددة علدددى المسدددتوج الدددوطني 

 :وحسب الفروع اآلتية
 

 الفرع األول

 

 الجزائري الّشعبصمود ومطاولة 

 

وأخطددر تجدارب االسددتعمار  مة لواحددة مددن أ دمّ لقدد وضددع شدعب الجزائددر نهايدة حاسدد
مئدة اسدتعماري دام االستيطاني، وحملت فرنسا االستعمارية علدى التسدليم بهزيمدة مشدروع 

القوميدددة للجزائدددر وتشدددوي   هوّيدددةن عامدددًا، تواصدددل خاللهدددا محددداوالت طمدددس اليثالثدددواثندددا و 
واقتصدددداديًا  الثقددددافي والعربددددي واإلسددددالمي مددددن أجددددل ت صدددديل تبعيتهددددا سياسددددياً  المددددوروث

 .(1)فرنسا إلىواجتماعيًا وثقافيًا 
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ومن  انطالقهدا األولدى خطدوات  1952لقد ربطت الثورة التي اكتملت مالمحها عام 
المسدددلم، وسددداعد اتسددداق الوجددددان  يريخيدددة للشدددعب الجزائدددري العربددداالثدددورة باأل ددددا  الت
زائريددددة وعدددددم بددددي اإلسددددالمي علددددى حفددددظ الشخصددددية الجانتمائهددددا العر و القددددومي الجزائددددري 

 . وبانها في الشخصية األوروبية
خضداع  حوللقد  وسياسدة  الّشدعبشعب الجزائر سياسات فرنسدا باالضدطهاد والتجهيدل واه

ثورة تحرير شعبية في أ دافها وكفاحها، وكدان  إلىاإلدما  والتنصير والتمييز العنصري 
 .(1)بحق زعيم وقائد الثورة الّشعب

سدناد جدديش بمختلدد  طبقاتد الّشددعبلقدد شددارل  الددوطني  الّتحريددر  بقتددال المسددتعمر الفرنسددي واه
وشدددارل فدددي المظدددا رات واإلضدددرابات ومقاطعدددة المحتدددل، حتدددى بلغدددت تضدددحيات  أكثدددر مدددن 

 .(2)مليونين شهيد وب لل سميت ثورة تحرير الجزائر بثورة المليون شهيد
الرجدددال فدددي تعبئدددة الماليدددين مدددن  البدددارز الجزائريدددة الددددور الّتحريدددرلقدددد كدددان لجبهدددة 

ية التي  كاندت الّشعبلة بالتنظيمات ي في الثورة المتمثّ الّشعبوالنساء وتنظيم فروع النشاط 
ل نسبة عالية من المجا ددين والمسدلمين فدي جديش حركة الفالحين التي كانت تشكّ  تضمّ 

الدددوطني، والحركدددة العماليدددة وتنظيمهدددا االتحددداد العدددام للعمدددال، وحركدددة الشدددباب  الّتحريدددر
الددددد ي امتددددداز بالنشددددداط والحيويدددددة واإلخدددددال  والبطولدددددة، والحركدددددة النسدددددائية، الجزائدددددري 

 .والمثقفون وأصحاب المهن الحرة
 إلدىجد ور ا  ثورة الجزائدر قدد نجحدت فدي مددّ  أن   م يمكننا القولوت سيسًا على ما تقدّ 

عمق الوجدان الدوطني واسدتطاعت مدن إقامدة حداجز بدين حضدارتين وثقدافتين فدي طرفهدا 
ارة والثقافة العربية اإلسالمية وفدي الطدر  المعدادي الحضدارة الغربيدة وعلدى األول الحض

 .رأسها االستعمار االستيطاني الفرنسي
. 
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 الفرع الثاني

 

 وحدا العمل السياسي والعسكري

 

الدددربط الجددددلي بدددين العمدددل السياسدددي والعسدددكري  دددو أحدددد األعمددددة التدددي ارتكدددز  ن  إ
ظهددر  لددل بصددورة جليددة فددي المدداتمرين األول والثدداني عليهددا نجددا  الثددورة فددي الجزائددر، و 

للمجلدددددس الدددددوطني، وكاندددددت أ دددددم مقدددددررات المددددداتمر األول للمجلدددددس الدددددوطني فدددددي وادي 
 :(1)الصمام

تدد لي  مجلددس وطنددي للثددورة الجزائريددة الدد ي اعتبددر  المدداتمر  ددو أعلددى جهدداز للثددورة : أوالً 
لمخولدددة باتخدددا  القدددرارات و دددو كدد لل الهيئدددة الوحيددددة وا الّتحريدددريوجدد  سياسدددة جبهدددة 

 .المتعلقة بمستقبل البالد
دارة العمدل : ثانياً  انتخاب لجنة تنسيق وتنفي ، وحددت مهامهدا بالدرجدة األسداس فدي تنسديق واه

دارة جميدع فدروع الثدورة  س حرب حقيقدي مهمتد العسكري، واعتبرت بمثابة مجل توجيد  واه
ن و ع القدددددادة العسدددددكريمدددددن عسدددددكرية وسياسدددددية ودبلوماسدددددية واجتماعيدددددة، وأصدددددب  جميددددد

السددت،  الجزائريددة النشدداط الثددوري فددي الواليددات ن الدد ين تقددع علدديهم مسدداوليةو والسياسددي
 .(2)ن بصورة مباشرة أمام لجنة التنسيق والتنفي يمساول

بدددين  الجدليدددةبندددي الجهددداز السياسدددي والعسدددكري فدددي الجزائدددر علدددى أسددداس الدددروابط : ثالثددداً 
المسدددتويات، بددددأ مدددن القمدددة حتدددى القواعدددد، كدددّل  القيدددادتين السياسدددية والعسدددكرية فدددي

الل بغيدددة تسدددهيل العمدددل ضدددمن ابط مدددن حيدددث الشدددكل ي خددد  صدددفة االسدددتقوبقدددي الدددر 
 .(3)االختصا  مع المحافظة على مبدأ الترابط في القضايا الجو رية
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 رع الثالثالف                                         
 

 وحدا القيادات ووحدا الهدف والوسيلة

 
 الّتحريدرمن دروس الثورة الجزائرية المهمدة والد ي يصدل   كقاعددة أساسدية لحدروب 

 إلددى ددو تقلددي  شخصددية الددزعيم الفددرد والتركيددز علددى وجددود القيددادة الجماعيددة التددي تمتددد 
ة للمحداوالت التدي ، وكدان  د ا رد فعدل ونتيجدة حتميدالّشدعبمسافة عميقة داخل جمدا ير 

 .(1)الجزائرية الوطنّيةقام البعض من الزعماء للسيطرة على الحركة 
الجزائريددة بحددزم فددي مثددل  دد   المواقدد  كددي ال تعطددي الفرصددة  الّتحريددرلقددد وقفددت جبهددة 

لشددخ  واحددد مددن اتخددا  قددرارات قددد تكددون صددعبة، وخاصددة عندددما يتدد ثر القائددد المتفددرد 
 .طمو  الفرديبالسلطة بالدوافع الشخصية وال

الدوطني باعتمداد مبددأ القيدادة الجماعيدة علدى مسدتوج مجدالس  الّتحريدروتميز جديش 
الواليات والمناطق واألقسام، وكان قائد الوالية  و الممثل المركدزي لسدلطة الجبهدة ويهدتم 

 .بفروع العمل العسكري والسياسي واالستخبارات واالتصاالت مساعدو 
للعمل السياسدي علدى  األسبقيةتم إعطاء  الّتحريروجيش  ريرالّتحبين جبهة  وفي العالقة

الجهدد العسددكري، وعلددى قيدادة الجبهددة اإلقامددة فدي الددوطن الجزائددر مدع التركيددز علددى مبدددأ 
 .أولوية العمل في الداخل عن الخار 

 1952أما فيما يتعلق بالهد  الرئيسي للثورة، فقد حدد البيدان األول فدي تشدرين الثداني 
ة الّدولدداالسددتقالل الددوطني بواسددطة إقامددة ب ن القددا رة فددي بنددد  األول الهددد مددوالدد ي صدددر 

ولقدددد . (2)الجزائريدددة الديمقراطيدددة االجتماعيدددة  ات السددديادة ضدددمن إطدددار المبددداد  اإلسدددالمية
تدي تتحقدق بعدد ا أ ددا  السدالم، األخيدرة ال أن أ دا  الحرب  ي المحطدة إلىيان أشار الب

 .بر  على قبول أ دافنا السلميةنحو  ليج دفع العدوي يالوضع ال  و و
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 الفرع الرابع

 

 العوامل الجغرافية وأساليب القتال

 

ضاريسدية خمسة منداطق ت إلىالجغرافية الجزائرية الطبيعية تقسم  من المعرو  أن  : أوالً  
سدهل سداحلي، سالسدل أطلدس البحريدة،  ضدبة الشدطوط، : الجندوب إلى ي من الشمال 

 .(1)لية، الصحراءسالسل أطلس الداخ
لقد ساعدت     الجغرافيدة وبالد ات التضداريس وخاصدة المنداطق الجبليدة منهدا علدى خدوض 

قامددة المعسددكرات ومسددتودعات األسدد  الجبددال أمنددت لحة والدد خائر، كمددا أن  حددرب عصددابات واه
 الد يالدوعرة مسدالكها  إلدىإخفاء المقاتلين ومعسكراتهم من الرصد الجوي واألرضي، إضدافة 

 .بعد انتهاء عملياتهم القتالية عوبة في تعقب المقاتلينشكل ص
وأقداموا ( األوراس)وفي الوقت تمركز أعضاء اللجنة الثورية واألنصار فدي منداطق جبدال 

قواعددد للعمليددات المسددتقبلية، وجددرج إنشدداء المسددتودعات والمخددابئ والمالجددئ الجبليددة فددي 
 د   القواعدد كدان المناضدلون  مناطق يصعب على العددو الوصدول إليهدا لوعورتهدا، ومدن

 .(2)يشنون  جماتهم المستمرة على القوات الفرنسية
منطقة الصحراء التي ظلت  ادئة وقررت القيام بهجوم عدام فدي  الّتحريرولم تغفل جبهة 

فددي تلددل المنطقددة، ولكددن العمليددة اقتصددرت علددى بعددض االشددتباكات ألن  1958خريدد  
علددى المطالبددة بمنددابع الددنفط  الّتحريددرزم جبهددة الغددرض منهددا كددان سياسدديًا وجدداء لياكددد عدد

 .(3)الجديدة التي اكتشفت في الصحراء
تددونس بعددد اسددتقاللهما عددن لقددد سدداعدت الحدددود المفتوحددة خصوصددًا مددع المغددرب و : ثانيدداً 

المنددددداطق الحدوديدددددة،  فدددددي ألسدددددلحةلمراكدددددز للتددددددريب ومسدددددتودعات  نشددددداءإفرنسدددددا علدددددى 
ل إعدددداد وتددددريب الكدددوادر علدددى اسدددتخدام األسدددلحة وكددد ل شدددحنات سددداعدت علدددى مدددرورو 

الدددداخل قامدددت  إلدددىوألجدددل مندددع تددددفق المقددداتلين واألسدددلحة . األسدددلحة وحدددرب العصدددابات

                                                 
 .ينظر جغرافية الجزائر الطبيعية  (1)
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أطلددق عليدد  اسددم خددط  علددى الحدددود فرنسددا برنشدداء حدداجزًا مددن األسددالل الشددائكة المكهربددة
 .(1)الفرنسي آن ال الّدفاعوزير  إلىنسبة ( موريس)

والتعبويددة  سددتراتيجيةالعسددكرية الجزائريددة بمختلدد  األسدداليب اإل اتيجيةسددتر لقددد تدد ثرت اإل: ثالثدداً 
 إلدىحرر وخاصدة حدرب العصدابات السدوفيتية والصدينية، إضدافة التي استخدمتها حركات التّ 

اسددتنباط  مددن دروس مددن حركددة المقاومددة الفرنسددية فددي الحددرب العالميددة الثانيددة ضددد  مددا تددمّ 
سديما وعلدى نطداق العمدل فدي المددن وال .روبدا الشدرقيةاأللمان وك لل أساليب األنصار في أو 

ب عمدال تنظيميدة مهمدة، فقدد جعلدت العاصدمة منطقدة مسدتقلة  الّتحريدرالعاصمة قامت جبهدة 
الضددباط المختصددين بالنشدداط السياسددي والعسددكري واالرتبدداط واإلعددالم  إلددىباإلضددافة  تضددمّ 

لقاء القنابل  .(2)جهازًا خاصًا الستخدام واه
 

 نيالمطلب الثا

 

 العوامل الخارجية في تحقيق الستقالل

 
الجزائددري الشددقيق ا تمامددًا وت ييدددًا  الّشددعباسددت ثرت قضددية احددتالل الجزائددر وجهدداد 

 الددّدول وبمقدددمتهاوقددو  أعلددب دول العددالم  المسددتوج العددالمي خاصددة واسددع النطدداق علددى
ن أجدددل العربيدددة مدددع قضدددية الجزائدددر وتعاطفهدددا مدددع شدددعب الجزائدددر فدددي كفاحددد  الطويدددل مددد

 .التحرر والسيادة
الجزائريددة  الّتحريدرولغدرض توضدي  دور  د   العوامدل التددي أدت دورًا مسداعدًا فدي حدرب 

 :سو  نبينها وفق الفروع اآلتية
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 الفرع األول

 

 المتحدا ومواثيقها المتعلقة بحق تقرير المصيراألمم دور 

 

 الددّدولالعربيددة و  الددّدولو  الدبلوماسددية الجزائريددة وبمسدداعدة الجامعددة العربيددة أدتلقددد 
المتحدددة وتدددويلها األمددم آسدديوية دورًا مهمددًا فددي عددرض القضددية الجزائريددة علددى  -فددرواأل

كانددت تددرج مددن ت تايددد ا دول الحلدد  األطلسددي و رفددض فرنسددا التددي كاندد مددن عمرّ الددعلددى 
 .(1)قضية الجزائر ش ن فرنسي داخلي

ونيدة والسياسدية والدبلوماسدية يدة القانالّدولالجهدود  إلدىالمجال سدو  نشدير وفي   ا 
 :(2)المتحدة التي تناولت     القضيةاألمم في دورات  مبتدئين ما تمّ 

 : 1956تشرين الثاني  د أيلول: الدورة العاشرة: أوالً 
 .قررت الجمعية العامة تسجيل قضية الجزائر على جدول أعمالها للمرة األولى

 :1957شباط  د كانون الثاني: الدورة الحادية عشرة: ثانيا
وديمقراطدي وعدادل لقضدية الجزائدر  سدلميّ  ت الجمعية العامة توصية بالبحث عن حلّ تبنّ 

 .المتحدةاألمم وفقًا لمباد  ميثاق 
 :1957كانون األول  12: الدورة الثانية عشرة: ثالثاً 

 .ها ومضمونها للتوصية السابقةتقديم توصية مشابهة في نصّ 
 :1958كانون األول  9: الدورة الثالثة عشرة: رابعاً 
 :جاء فيها 1958كانون األول  9آسيوية في -واألفر  الّدولمت توصية من قبل قدّ 
 .الجزائري في تقرير المصير الّشعباالعترا  بحق  -1
 .المطالبة برجراء مفاوضات بين الطرفين -3

 :1959كانون األول  د أيلول: الدورة الرابعة عشرة: خامساً 
قدددرارًا معتدددداًل ( دولدددة 33)آسددديوية -ني بالنيابدددة عدددن الكتلدددة األفدددروقددددم المنددددوب الباكسدددتا

 .يستعجل الطرفين للدخول في محادثات تقرير المصير ووق  إطالق النار

                                                 
 .172-169، مصدر سبق  كر ،      درجا  ، نج مينظر   (1)
 .16، 15، 12، 12، 13، 11، 10للمزيد يراجع مقررات الجمعية العامة بدوراتها   (2)
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مددرر  دد ا القددرار فددي البدايددة ولكددن بفعددل الضددغط الفرنسددي وأمريكددا وبريطانيددا ودول 
 .حل  األطلسي األخرج لم يتم تبني القرار في النهاية

 :1960كانون األول : الدورة الخامسة عشرة: سادساً 
 :اآلسيوية على ن  مشروع تضمن النقاط اآلتية-اتفقت المجموعة األفريقية

 .الجزائري في تقرير المصير الّشعباالعترا  بحق  -1
 .تقرير المصير بطريقة عادلة مع احترام وحدة األراضي الجزائريةحّق  تطبيق -3
 .ا  على تطبيق ما نّ  علي    ا المشروعالمتحدة باإلشر األمم قيام  -2
 .المتحدةاألمم إجراء استفتاء في الجزائر برشرا  وتنظيم  -2

 .عن االقتراع 37وعياب  8صوتًا ضد  62وقد حظي   ا المشروع بت ييد 
 :1961تشرين الثاني د كانون األول : الدورة السادسة عشرة: سابعاً 

عدددن  28صدددوتًا وامتنددداع  63 تحددددة ب علبيدددةالماألمدددم وافقدددت الجمعيدددة العامدددة لهيئدددة 
علدددى الئحدددة اللجندددة السياسدددية التدددي تطلدددب مدددن الحكومدددة الفرنسدددية والحكومدددة  التصدددويت

تقريددر المصددير واسددتقالل حددّق  مددن أجددل تطبيددق السددتئنا  المفاوضدداتالجزائريددة الماقتددة 
 .شعب الجزائر في إطار وحدة األراضي الجزائرية

لمتحددددة فدددي ضدددوء قدددرار الجمعيدددة العامدددة لألمدددم ا وفدددي 1961آ ار  15فدددي  :ثامنددداً 
أعلنددددت الحكومددددة الفرنسددددية اسددددتعداد ا للدددددخول فددددي مفاوضددددات  دورتهددددا الخامسددددة عشددددرة

زائددددددر قبولهددددددا جأعلنددددددت حكومددددددة ال 1961آ ار  17ة مددددددع زعمدددددداء الجزائددددددر وفددددددي رسددددددميّ 
 قعب الجزائدددري وقيادتددد  لتحقيدددفدددت المفاوضدددات وتعرقلدددت ولكدددن إرادة الّشدددالتفددداوض، توقّ 

  توقّدد 1963، وأخيددرًا فددي آ ار االسددتقالل كانددت أقددوج مددن مندداورات االحددتالل الفرنسددي 
الجزائددر فددي االسددتقالل  اعترفددت فيدد  فرنسددا بحددقّ  تفدداقا إلددىالقتددال رسددميًا وتددم التوصددل 

 (.يفانإ) تفاقيةاوتقرير المصير بموجب 
كدانون  12ي عوب المستعمرة فولقد ساعد اإلعالن عن من  االستقالل للبلدان والشّ 

والصدددادر مدددن الجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددة، فدددي كسدددب الت ييدددد والددددعم  1960األول 
 .(1)لقضية الجزائر ودعمها سياسيًا ومادياً 

                                                 
 .1960كانون األول  12لبلدان والشعوب المستعمرة في ينظر إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة لمن  االستقالل ل  (1)
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 الفرع الثاني

 

 واإلقليمي الدعم العربي

 

بيانددد  مدددن  مدددا تدددمّ  إلدددىحظيدددت ثدددورة الجزائدددر بددددعم إقليمدددي وعربدددي مميدددز باإلضدددافة 
الجزائري، ووجدت من المناسب أن أضي  في   ا الفدرع  الّشعبعم الخارجي لجهود الدّ 

الجزائددري فددي الحصددول  الّشددعبدور العامددل اإلقليمددي والعربددي فددي تحقيددق مددا طمدد  إليدد  
 :على استقالل  وعلى النحو اآلتي

 : دف مرح  در نيح: أسلا 
تغييددر  إلددىي ألي مخططددات ترمددي حاولددت الجامعددة العربيددة مندد  ت سيسددها التصدددّ  

مددا  إلددىالعربيددة ألي جددزء مددن أجددزاء الددوطن العربددي الكبيددر، وتنبيدد  األمددة العربيددة  هوّيددةال
مددن مددواد  العشددرون ( 3)يحددال ضددد ا مددن مدداامرات، وقددد ندد  ميثدداق الجامعددة بالمددادة 

الغددرض مددن الجامعددة العربيددة توثيددق الصددالت بددين » الملحددق الخددا  بفلسددطين علددى أن  
هدددددا السياسدددددية للتعددددداون بينهدددددا وصددددديانة اسدددددتقاللها العسدددددكرية فيهدددددا وتنسددددديق خطط الدددددّدول

 الّتحريددرجهددود الجامعددة فددي الدددعم السياسددي والمددادي والعسددكري لجبهددة و . (1)«وسدديادتها
 :تيالجزائرية كان على النحو األ

أصدددددر مجلددددس الجامعددددة قددددرار اللجنددددة السداسددددية حددددول  1951نيسددددان  15فددددي  .1
األمددم ت اللجنددة برثددارة القضددية أمددام قضددايا شددمال أفريقيددا، وبخصددو  الجزائددر فقددد أوصدد

فدددددت األماندددددة برعدددددداد دراسدددددات وافيدددددة لمختلددددد  شددددداون الجزائدددددر وأن تبددددد ل المتحددددددة، وكلّ 
مسدداعيها لدددج لجنددة حقددوق اإلنسددان لبحددث  دد   القضددية لتددتمكن مددن إثارتهددا أمددام اللجنددة 

 .(2)الثالثة لألمم المتحدة
صددندوق لمعونددة الجزائددر  إنشدداء 1958نيسددان  17اقترحددت األمانددة العامددة فددي  .3

 الدّدولتسدا م فيد  ( مبلدغ لديس باليسديرالفي وقتهدا كدان )بمبلغ قدر  مليونا جني  إسترليني 
حسدددب نسدددبة ميزانيتهدددا فدددي الجامعدددة العربيدددة، وعنددددما طلدددب ممثدددل الجزائدددر كدددّل  اإليفددداء

                                                 
 (.3)ينظر ميثاق الجامعة العربية المادة   (1)
 .www.tarikh inovember54. comينظر قضية الجزائر في المحافل الّدولية،   (2)



 -048- 

وافددق المجلددس علددى  لددل بتدداريخ  بتخصددي  المبلددغ 1958أيددار  13مسدداعدة سددنوية فددي 
 .(1)ين األول من العام نفس تشر  18

على صعيد المعونة العسكرية فرن الجامعدة العربيدة وفدي عيداب جهداز عسدكري  .2
تسيطر عليد  فقدد اكتفدت فدي كثيدر مدن الحداالت بتوجيد  ندداءات للددول العربيدة لتقدديم مدا 
يمكدددن تقديمددد  مدددن معوندددة عسدددكرية وفدددي تسدددهيل تطدددوع المدددواطن العربدددي للمشددداركة فدددي 

العربيدة  الدّدولعين فدي ، وقدد قامدت الجامعدة العربيدة بفدت  مكاتدب للمتطدو حركات التحدرر
العربيددة  الدّدول إلددى، وفددي الوقدت نفسدد  فقدد وجهددت ندداءات لمشداركة أشدقائهم فددي الجزائدر

التدددي فيهددددا قواعددددد عسدددكرية أجنبيددددة للعمددددل بشددددتى الوسدددائل للحيلولددددة دون اسددددتخدام  دددد   
 .(2)ية في الجزائرالقواعد لتسهيل العمليات الحربية الفرنس

 :مؤ م  بسك  بم  لك ي ن:   كي ا 
ل حضدور جزائدري فدي مداتمر عدالمي، والد ي عقدد ة التي شدهدت أوّ من الماتمرات المهمّ 

، الد ي تحقدق عند  نشدوء حركدة عددم االنحيداز 1955نيسدان ( أندونيسدا)عاصدمة ( جكارتا)في 
فريقيدة د اآلسديوية اإل الدّدول ة الجزائدر علدى مجموعدةلعدرض قضديّ  مهمدة وكدان المداتمر مناسدبة

سقاط االدعداءات حّق  التي حضرت الماتمر، وقد أيدت الوفود المشاركة الجزائر باالستقالل واه
د علدى دبلوماسدي كبيدر سداع مكسبحضور الجزائر في   ا الماتمر  ، ويعدّ (بفرنسية الجزائر)

 .(3)ات في الخار  بعزم وتصميمتوالي النشاط
 :كسمح  دفن ئ يح  دمؤ  ح ل    ف ن د :   د  ا 

أعلنت في كافة أرجداء الجزائدر عدن قيدام الجمهوريدة الجزائريدة وتشدكيل حكومتهدا الماقتدة يدوم 
ل مدددن اعتدددر  ، وكاندددت الحكومدددة العراقيدددة أوّ 1958الجمعدددة التاسدددع عشدددر مدددن أيلدددول عدددام 

بلوماسددي رسددميًا بالحكومددة الماقتددة، وتوالددت االعترافددات التددي سدداعدت علددى تبددادل التمثيددل الد
الجزائدر حدّق  يدة، وممارسدةالّدولالمختلفة وتطوير االتصاالت بالهيئات والمنظمات  الّدولمع 

                                                 
، 127ية الفلسددطينية، القددا رة،  ، الدددور السياسددي للجامعددة العربيددة فددي اسددتقالل بعددض األقطددار العربيددة والقضدد  جــد. ك  رــح،ينظددر   (1)

، 3وينظدددر للتفصددديل جامعدددة الدددّدول العربيدددة، الواقدددع والطمدددو ، مجموعدددة بددداحثين، مركدددز دراسدددات الوحددددة العربيدددة، مجموعدددة بددداحثين، ط
 .، بيروت1993

 .127المصدر نفس ،    (2)

 .76و 75،  3007، الجزائر في باندونغ، دار كتاب الغد، الجزائر،  ناغيث، م مب  ألميدينظر   (3)
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براز األعمال في  د ا المجدال  دو االنضدمام   تفاقيداتا إلدىفي إبرام المعا دات أو نقضها، واه
 .(1)معا دة حل  شمال األطلسي تفاقاونقض جني  
بية كان سياسيًا ودبلوماسيًا وماديدًا وعسدكريًا وسدخرت العر  الّدولالدعم ال ي قدمت   :  نر ا 

مستشدددفياتها لعدددال  الجرحدددى وتقدددديم اإلسدددناد الطبدددي واألدويدددة، وفتحدددت المغدددرب وتدددونس 
أراضدددديها لمددددرور شددددحنات األسددددلحة والدددد خائر وأقامددددت مراكددددز تدددددريب للمقدددداتلين داخددددل 

 .(2)أراضيها
يددددددة والعسددددددكرية أمددددددام الطلبددددددة العربيددددددة جامعاتهددددددا ومعا ددددددد ا المدن الددددددّدولكمددددددا وفتحددددددت 

 .الجزائريين
 ينلددعم ثدورة الجزائدر فدي العهدد بشكل خداّ  م ي العراق ما قدّ  إلىوالبد من اإلشارة 

ل مددن اعتددر  ، لقددد كانددت الحكومددة العراقيددة أوّ 1958تمددوز  12الملكدي والجمهددوري بعددد 
 3يدة قددر ا م العدراق منحدة مالم، وقددّ 1958أيلدول عدام  19بحكومة الجزائدر الماقتدة فدي 

ة ماليددين دوالر أمريكددي ابتدددأ مددن سددنة مليددون دينددار عراقددي أي مددا يعددادل أكثددر مددن سددتّ 
وفدت   ،(3)تقدديم شدحنات األسدلحة والد خائر إلدىإضافة  (في حين  كان مبلغ كبير)1959
وحث الشعب العراقي علدى  أمام طلبة الجزائر، العراقية ة والعسكريةالمدنيّ  المعا دأبواب 

ظددا رات التددي تايددد ديم الدددعم و المسدداعدات ألشددقائهم الجزائددرين، والخددرو  بالترع وتقددالتبدد
 .ثورة الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

وكددد لل البيدددان الت سيسدددي لقيدددام  169-162، جبهدددة التحريدددر الدددوطني الجزائدددري، مصددددر سدددبق  كدددر ،      درجـــا ، نجـــ م ينظدددر  (1)
 .الجمهورية الجزائرية ضمن ملفات الجامعة العربية

 .WWW.M-moudjahidine.net. ينظر ألدعم العربي لثورة الجزائر  (2)
 .www.alkader.netفي دعم ثورة الجزائر وانتصار ا،  1958تموز  12، دور ثورة ا  دك ظم درنسب ،  نب ينظر   (3)
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 الفرع الثالث

 

 األوضاع الداخلية في فرنسا

 
زيدددادة عوامدددل لقدددد أنهدددت ثدددورة الجزائدددر جميدددع المخططدددات الفرنسدددية وتمكندددت مدددن 

لقدددد تعرضدددت الحكومدددات مدددا سدددميت وقتئددد  باإلمبراطوريدددة الفرنسدددية المتدددد ورة،  أضدددعا 
فبعد أن أرعمت فرنسا على التخلدي عدن . الفرنسية المتعاقبة كلها ألزمات لم ت لفها سابقاً 

فريقيدددا، ولمدددا إهدددا تسدددتطيع االحتفددداظ بمسدددتعمراتها فدددي مسدددتعمراتها فدددي آسددديا، اعتقددددت أنّ 
 ت عدن تدونس والمغدرب لعلهداأدركت ب نهدا ال تقدوج علدى مجابهدة فدي شدمال أفريقيدا، تخلّد

 .(1)أن تستمر بالحفاظ على الجزائر
الداخلية والخارجية التدي تحديط بفرنسدا موقفهدا السياسدي والعسدكري  لقد أخفقت الظرو 

 زيمتهددا فددي : ة عشددية الثددورة أبرز دداواالقتصددادي فددي الجزائددر، وواجهددت فرنسددا مشددكالت عدددّ 
ضدرابات العمدال و الّشعب ستياءواالفيتنام،  الفالحدين وثدورات ي مدن حدرب الجزائدر، وحركدات واه
ضددددع  اإلنتددددا ، م المددددالي والكسدددداد االقتصددددادي و تضددددخّ العجددددز فددددي الميزانيددددة، والو  التجددددار،

 .(2)المتحدةاألمم وعرض القضية الجزائرية على  يئة 
بعدد أن  1957الجزائرية مرحلة جديددة مدع مطلدع عدام  الوطنّية الّتحريربدأت جبهة 
فددي نقدداط ضددع  السياسددة الفرنسددية، وعملددت يددة لموقفهددا ومعرفتهددا الّدولشددعرت باأل ميددة 

 .(3)سياسيًا داخل فرنسا إلحداث انقسام في الرأي العام الفرنسي تجا  الثورة
القضددية بالوسددائل العسددكرية، وعلددى  وأمددام  دد   التطددورات بقددي اإلصددرار الفرنسددي علددى حددلّ 

وكانددت  الددرعم مددن تعسدد   دد   اإلجددراءات وقسددوتها فقددد اسددتمر الكفددا  والنضددال الجزائددري،
ي للصدراع والتمسدل الدّدولالخطيئة الرئيسية التي وقعت فيها فرنسا  ي إ مالها تمامدًا للطدابع 

األمددم  ن  أالفرنسددية، و  الوطنّيددةالجزائددر جددزء ال يتجددزأ مددن األراضددي  بو مهددا السياسددي فددي أن  
 .(4)المتحدة أو أية دائرة أخرج ال عالقة لها به   الحرب

                                                 
 .271و 270الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصدر سبق  كر ،    ليسن ،  د ي م ، سآخ سد، ينظر  (1)
 . ، جبهة التحرير الوطني الجزائري، مصدر سبق  كر ،    درجا ، نج م ينظر  (2)
 .271، مصدر سبق  كر ،   ليسن  ، د ي م سآخ سدر  ينظ  (3)
 .273المصدر نفس ،    (4)
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الدوطني ووحددات  الّتحريدرالجزائدر بدين مقداتلي جبهدة  وبعد نشدوب معركدة العاصدمة
االنتهاكدات الخطيدرة  وسدماع الدرأي العدام العدالمي بحجدم( ماسدو)المظليين بقيادة الجنرال 

ووصددلت الحملددة  مكددانكددّل  تحددرل وجدددان وضددمائر الشددعوب فددي ،المظليددون التددي نفدد  ا
 الّتحريدراتد ، وأصدب  لجبهدة المعادية للتع يب  روتها بحيث انقسم الرأي العام الفرنسي  
الفرنسدددية إزاء الحدددرب  الوطنّيدددةأنصدددار ا ومايددددو ا األقويددداء فدددي فرنسدددا، وتمزقدددت الوحددددة 

 .(1)الجزائرية
ومدددن ظدددوا ر ت ييدددد الفرنسددديين األحدددرار لثدددورة الجزائدددر تلدددل الرسدددالة التدددي بعدددث بهدددا 

فرنسدددددية رئددددديس الجمهوريدددددة ال إلدددددىمفكدددددرًا مدددددن الشخصددددديات الفرنسدددددية المعروفدددددة ( 257)
 .ن فيها على األعمال التي تثير الضمير اإلنسانيو يحتج
 إلدىديغدول وصدل الجندرال شدارل ، 1958أيدار  12بعد انهيار الجمهوريدة الرابعدة فدي و 
مسدد لة الجزائددر  باسددتطاعت  حددلّ  علددى رأس الجمهوريددة الخامسددة وكددان يعتقددد أن  الحكددم  سدددة

وسدددديلة الضددددغط فددددي البدايددددة ما اعتمددددد بتسددددوية ليبراليددددة مشددددرفة، ولكندددد  أخطدددد  الطريددددق عنددددد
السددابقة مددن جديددد حتددى يحصددل علددى التسددوية المطلوبددة،  سددتراتيجيةوممارسددة اإل العسددكري 

 .  (2)وقوبلت إجراءات ديغول العسكرية بمزيد من النقمة في األوساط العالمية
أعلددن الجنددرال ديغددول اسددتعداد  لفددت  بدداب المفاوضددات مددع الجزائددريين،  1960فددي عددام 

الجزائريون شروط فرنسا في المفاوضات، وطلبوا إجراء استفتاء فدي الجزائدر  لكن رفضو 
 .المتحدةاألمم تحت إشرا   يئة 

المتحددددة، أعلندددت الحكومدددة الفرنسدددية األمدددم وخضدددوعًا لقدددرار  يئدددة  1961آ ار  15وفدددي 
 17استعداد ا للدخول في مفاوضات رسمية، وقبلت حكومدة الجزائدر العدرض أيضدًا فدي 

الجزائدري وقيادتد  لتحقيدق  الّشدعب، توقفدت وتعرقلدت المفاوضدات ولكدن إرادة 1961ر آ ا
فدي ( يفدانإ)جت المفاوضات بعقدد اتفاقيدة االستقالل كانت أكبر من مناورات فرنسا، وتتوّ 

اعترفدددت فيهدددا فرنسدددا بحدددق تقريدددر مصدددير الجزائدددر باسدددتفتاء عدددام  والتدددي 1963آ ار  18

                                                 
 .12، مصدر سبق  كر ،    ا ،  ي ض ينظر  (1)
 .722-720، الموسوعة العسكرية، الجزء األول،     ليسن ،  د ي م سآخ سد ينظر  (2)
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الوجدددود الفرنسدددي فدددي  أيدددد االسدددتقالل وبددد لل انتهدددىشدددارل فيددد  الشدددعب الجزائدددري الددد ي 
 .الستقالل ا تحققالجزائر و 

كونهددا حددرب تحددرر وطنددي  العددالم تجربددة تحريددر الجزائددر فيدد  وفددي الوقددت الدد ي يدددرس   
 فدي نجدد كثدر مدن قدرن،مع المحتل الفرنسي دام أ طويل في صراع تحقق فيها االستقالل
جربة من وجهة بدراسة     الت والماسسة العسكريةة مريكياأل اإلدارة الجهة المضادة قيام
 (البنتدداعون)حيددث شددا د الضددباط الكبددار فددي وزارة الدددفاع األمريكيددة النظددر االسددتعمارية 

العاصددمة و ددو فدديلم يحكددي قصددة سدديطرة القددوات  (معركددة الجزائددر)قبددل عددزو العددراق فدديلم 
بقيدددادة وحددددة  1957ام عدددالفرنسدددية علدددى العاصدددمة الجزائريدددة فدددي المعركدددة التدددي بددددأت 

ليب التعد يب اسدشدتى أ والتدي مارسدت (ماسدو)المظليين الثامنة التي كان يقود ا الجنرال 
 (1).ربناء الشعب الجزائوالقتل بحق أ

بفعدل الخسدائر  3002في العراق بعد عدام األمريكي وبعد السقوط العسكري والسياسي   
 ،   بدددت قدددوات االحدددتالل إلدددىعلدددى يدددد المقاومدددة العراقيدددة الكبيدددرة باألشدددخا  والمعددددات

لعلهددا تعثددر علددى مددا يفيددد ا إلنقا  ددا مددن المدد زق الدد ي  االطددالع علددى  دد   التجربددة ثانيددةً 
فرنسددية علددى قددوات مشدداة البحريددة التجربددة ال تتناولددرات التددي ألقيت المحاضدد،و وقعددت فيدد 

مددن عدداني ت تي كانددوالتدد 3006المتواجدددة عددرب العددراق فددي خريدد   (لمددارينزا) مريكددياأل
 .(3) موق  حر  بفعل أعمال المقاومة الماثرة

فددي  3007عددام( ديفيددد بترايددوس)وطبددق قائددد القددوات األمريكيددة فددي العددراق الجنددرال 
والددد ي ( ديفيدددد كدددالوال)أحيددداء العاصدددمة بغدددداد فكدددرة احدددد الضدددباط الفرنسددديين و دددو العقيدددد 

واسدطة عدوازل عن السكان ب( المتمردين)شارل في حرب الجزائر وال ي اقتر  فيها عزل 
 .أو قرج محصنة

 

 
_________________ 

مقدددال فدددي  ،،مصدددير اوديدددب ،امريكدددا فدددي العدددراق تسدددير نحدددو الهاويدددة بعيدددون مفتوحدددة ـــ ئ   ،بس  ينظدددر  (1)
 3007تموز 38االسبوعي،لندن ، صحيفة العرب 

  المصدر نفس  (3)
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 نددددري كيسدددنجر قدددرأ الددددرئيس سدددبق علدددى نصددديحة وزيددددر الخارجيدددة األمريكدددي األوبنددداء 
مدددن تددد لي   (حدددرب وحشدددية مدددن اجدددل السدددالم)كتددداب  دبليدددو بدددوش  مريكدددي السدددابق جدددور األ

تتشداب  مدع ثدورة تحريدر  ل ي تناول في  ثدورة الجزائدر لكونهداا (ورن  ليستر)الكاتب االنكليزي 
إليجداد الحلدول لخدرو  اإلدارة األمريكيدة  بددور  يسدعى حسدب رأي كيسدنجر الد ي كدان العدراق

 )1).ي أوقعت نفسها وقواتها في  زق ال السابقة من الم

االسددددتعمارية فددددي  الفرنسددددية التجربددددة مددددريكيين الدددد ين درسددددواإن القددددادة األظددددا ر لوا 
نهايدة سدقوط سياسدي وأخالقدي عند نهاية تلل الحرب التي كاندت فدي ال او لم يتوقف الجزائر

 .بفرنسا وعار  زيمة لحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 المصدر نفس   (1)
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 المبحث الثاني                             

 

 امرير فــيتنـــــحت                            

 

 : م يب
تقدددع فيتندددام علدددى الحددددود الشدددرقية لشدددب  جزيدددرة الهندددد الصدددينية، تمتدددد علدددى شدددواطئ 

 .(S)ت خ  فيها شكل الحر   ،كم3200 إلىلمسافة تصل  يالمحيط الهاد
لدد  كيلددومتر مربددع تقريبددًا، ولهددا حدددود بريددة تبلددغ طولهددا أ 220تبلددغ مسدداحة فيتنددام 

 .(1)كيلو متر تشارل فيها ثالث بلدان الصين والوس وكمبوديا 2750
 :يح  د  دص  ع   يخكنلة 

تعرضت فيتنام لهجمات عسدكرية متتاليدة مدن قبدل اليابدانيين أواًل ومدن ثدم الفرنسديين 
 1920م أثندداء الحددرب العالميددة الثانيددة عددام وأخيددرًا األمددريكيين، لقددد عددزا اليابددانيون فيتنددا

أمريكددا الحددرب ضددد اليابددانيين  الفيتندداميون حددرب عصددابات ضددد م، وعندددما دخلددت وشددن  
أيلدول  3الفيتناميون في مساعدة األمريكيين في الحرب، وعند استسالم اليابان في  سا م
باسم جمهوريدة فيتندام ة الّدولاالستقالل وقيام  (من   وشي) الزعيم الفيتنامي أعلن 1925

لددم يددروق فرنسددا  لددل وحشدددت قواتهددا وقامددت بتنظدديم حملددة عسددكرية كبيددرة  الديمقراطيددة،
 .(2)ة الفتيةالّدولضد     

حدددين  1952حتدددى عدددام  ةالفرنسدددي قدددواتاسدددتمرت الحدددرب بدددين القدددوات الفيتناميدددة وال
 16300 حيث سدقط حدوالي( ديان بيان فو)تد ور موق  فرنسا بعد  زيمتها في معركة 

قبدول وقد   إلدىجندي وضابط فرنسدي بدين قتيدل وجدري  وأسدير، األمدر الد ي دفدع فرنسدا 
دولتددددين شددددمالية  إلددددىوقسددددمت فيتنددددام  1952عددددام جنيدددد  القتددددال الدددد ي اقترحدددد  مدددداتمر 

 .(3)وجنوبية

                                                 
 .ينظر الجغرافية الطبيعية لجمهورية فيتنام  (1)
وللمزيدد مدن  12،  1990التجربة العسكرية الفيتنامية، نقوسيا، ماسسدة عيدال للنشدر، الطبعدة األولدى، نيسدان  ي ض ، ا  ،   ينظر   (2)

 .التفاصيل ينظر موسوعة الحرب الفيتنامية
 .15المصدر نفس ،    (3)



 -055- 

فدي فيتندام وشدكلت حكومدة مواليدة لهدا فدي الجندوب لكدي  1955تدخلت أمريكدا عدام 
 إلدىبدالزح  الشديوعي، فيمدا سدعى الفيتنداميون الشدماليون وقتهدا  فدي تق  بوج  ما سدمي

لمنددع مددا سددمي  قددّوةبينمددا بقددى اإلصددرار األمريكددي علددى التدددخل العسددكري ب ،توحيددد فيتنددام
والتدددي تعندددي إ ا سدددقطت فيتندددام تحدددت السددديطرة ( لدومندددةا)الشددديوعي حسدددب نظريدددة  بالمددددّ 

لتدددالي فدددرن الشددديوعية الشددديوعية فدددرن  لدددل يعندددي سدددقوط بقيدددة دول جندددوب شدددرق آسددديا وبا
 .(1)سو  تسيطر على العالم

حربددًا تحرريددة شددعبية تحمددل فددي ثنايا ددا  الّتحريددرالفيتنددامي وجدديش  الّشددعبوخدداض 
الشكل المتطور لحرب العصابات التدي اسدتندت علدى التجربدة الصدينية والسدوفيتية والتدي 

 3فددي  عددالنعب الفيتنددامي حتددى اسددتطاع فددي النهايددة مددن تحريددر وطندد  واإلأعنا ددا الّشدد
عامددًا علددى تقسدديم  33عددن قيددام جمهوريددة فيتنددام االشددتراكية  الموحدددة بعددد  1976تمددوز 
 .البالد

الفيتناميدددة التدددي  الّتحريدددرتدددداخل وتضدددافر عوامدددل عددددة لهددد   النتيجدددة مدددن حدددرب  وقدددد تدددمّ 
تكللدددت بالنصدددر وكدددان جدددل  ددد   العوامدددل الداخليدددة والخارجيدددة التدددي سدددو  نعرضدددها فدددي 

 :المطالب اآلتية
 

                                                 
 ، 1972النعمددددان، بيددددروت،  جمددددة مدددنعم، حدددروب التدددددخل األمريكيدددة فددددي العددددالم، دار ابدددن خلدددددون للنشدددر، تر  ن  كــــ ،  ي شــــ  ب ينظدددر  (1)

 173-339. 
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 المطلب األول

 

 الداخلية التّحريرعوامل 

 

أثبتدددت حركدددات التحدددرر الدددوطني ب نددد  لددديس  ندددال شدددعب خاضدددع لالسدددتعمار خسدددر 
 .ها بنفس حتى اآلن حربًا شنّ 

عب المعنويدة والسياسدية الداخلية ننطلق من قددرات الّشد الّتحريروعندما نستعرض عوامل 
 تحقيددددق وحدددددة الددددبالد ودور القيددددادة نحددددو الفيتنددددامي والعسددددكرية وانسددددجام الددددرأي الددددوطني

 .(1)ية وقيادتها نحو النصرالّشعبفي حشد القوج  ريخيةاالت
ة تجربددددة عنيددددة فددددي الثددددورة الفيتناميددددة قدددددمت خددددالل مسدددديرتها الطويلددددة والشدددداقّ  ال شددددل أن  

ية والتدددي اختبدددرت مددددرتين الّشدددعب الّتحريدددرحدددرب  سدددتراتيجيةالجدددانبين النظدددري والعملدددي إل
 سددتراتيجيةباعتبار ددا اإلة وفدي ظددرو  مختلفدة أثبتددت نجاحهدا نفدس السدداحمتتداليتين علددى 

األكثدددددر مالئمدددددة وكددددد نمو   لحركدددددات التحدددددرر الدددددوطني فدددددي العدددددالم، لددددد ا فدددددرن الددددددروس 
المسدددددتنبطة منهدددددا تنتشدددددر علدددددى مسددددداحة واسدددددعة مدددددن المجددددداالت السياسدددددية والتنظيميدددددة 

تددددوفر لددددي مددددن ولدددد لل اسددددتطعت بمددددا . والعسددددكرية يصددددعب حصددددر ا فددددي دراسددددة واحدددددة
 :الفروع اآلتية عها علىمعلومات أن أوزّ 

 

 الفرع األول

 

 انسجام الرأي الفيتنامي نحو وحدا البالد

 

الجنس األصفر، ويدين في عالبيت  بالدياندة البو يدة، وتددين  إلىينتمي شعب فيتنام 
ة أقلية من  بالدياندة المسديحية التدي انحصدرت فدي جندوب الدبالد نتيجدة الحمدالت التبشديري

التدددددي رافقدددددت الوجدددددود الفرنسدددددي فدددددي الدددددبالد، و ندددددال أقليدددددات أخدددددرج تددددددين بالهندوسدددددية 
 .(2)والكونفوشية واإلسالم

                                                 
 .المصدر نفس ، وللمزيد من التفاصيل ينظر موسوعة الحرب الفيتنامية  (1)
 .19، مصدر سبق  كر ،    ا  ، ، ي ضينظر     (2)
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وعلدددى الدددرعم مدددن عددددم اعتدددرا  الحكومدددة الشددديوعية بالددددين وتحظدددر ممارسدددة األنشدددطة 
الدينيدددة فلقدددد حصدددل تطدددابق أو تقدددارب بدددين الدياندددة البو يدددة والعقيددددة الشددديوعية علدددى الصدددعيد 

 .في رفض االحتالل الفرنسي أواًل ومن ثم االحتالل األمريكي ثانياً  السياسي
بدددددأت متناقضددددة ولكددددن  نْ اه ة و وعلددددى الصددددعيد العقائدددددي نجددددد  متددددداخل بعقائددددد عدددددّ 

انسددجمت فيهددا األسددس العقائديددة للديانددة البو يددة مددع الفكددر الماركسددي الدد ي تددم تطويعدد  
يوعية كخيدار إيدديولوجي لهدا، ولهد ا التدي تبندت الشد الدّدوللينسجم مع الواقدع المحلدي فدي 

فدي شدوارع كان أمرًا طبيعيًا راية الكهنة البو يين و م يحرقون أنفسهم بعناد الفت للنظدر 
 .(1)دعمًا للثورة ضد االحتالل األمريكي عاصمة فيتنام الجنوبية (سايغون)

افظ من القيم األخرج التي  دي بالت كيدد سدتح ىلقد كان الدافع والشعور الوطني أعل
سدين سداق القدومي بدين الجنعلى مكانتها الالئقة عندما يكون الوطن محدررًا مسدتقاًل، فاالتّ 

لدم لهد   الدبالد، و  رنسي واألمريكديالف األحتاللين عن رفض رااألصفر والعقائد الدينية عبّ 
 الّشدددعبة خدددالل الحدددرب قدددد تددداثر علدددى وحددددة تبدددرز علدددى السدددط  أيدددة تناقضدددات عرقّيددد

 .وانسجام  في الحرب
ريخيدددة الفيتناميدددة وقددددرة االقيدددادة الت إلدددى الّشدددعبانسدددجام ووحددددة  إلدددىويعدددود الفضدددل 

ريخ افي تلل المراحل المهمة مدن تد الفيتنامي التنظيم السياسي المتمثلة بالحزب الشيوعي
فدددي مواجهدددة  الّشدددعبد قددددرات وطاقدددات يدددوحالددد ي لددد  الددددور فدددي تفيتندددام،  ددد ا االنسدددجام 

ية الّشددعبية حقيقيددة والتددي شدداركت فيهددا كافددة الجمددا ير االحددتالل فددي حددرب تحريددر شددعب
المشاركة  نا كانت تعني أن تلل الحرب  ي قضدية مكوناتها الطبقية، و  وبكافة الوطنّيةو 

 .(2)األولى، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الدين أو العرق الّشعب
 

 

                                                 
لددى لممثلددي القددوج ، محددددات التقددارب بددين أطددرا  الحركددة الوطنيددة العراقيددة، بحددث فددي الجلسددة التشدداورية األو   دجــ م  ئ  ، كــن  ينظددر    (1)

 .3009آ ار  7المنا ضة لالحتالل، دمشق، 
 .130، مصدر سبق  كر ،    ا ،  ي ض ينظر  (2)
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 الفرع الثاني

 

 دور القيادات الفيتنامية العسكرية والسياسية

 وجياب من  يهوشريخيين ااهرا القادا التظ

 

ت القيددددادة الفيتناميددددة دورًا متميددددزًا فددددي إدارة الصددددراع السياسددددي والعسددددكري حتددددى أدّ 
تحقيددق النصددر، علددى المسددتوج السياسددي كددان أبددرز قددادة فيتنددام فددي الحددرب  ددو الددزعيم 

ة عركدددقائدددد م( جيدددابفدددونكين  )رال وعلدددى المسدددتوج العسدددكري كدددان الجنددد ،(منددد  ي وشددد)
 .الّتحريرالفيتنامي بعد  الّدفاعووزير  1952عام  رة ضد الفرنسيينالشهي( ديان بيان فو)

ا ا ومتواضددعًا لدم يحددر  علددى امددتالل مبدد مند  قائدددًا نزيهدداً  يلقدد كددان الددزعيم  وشدد
الزعامة، وكان ال يختل  في أسلوب حيات  عن المواطن العدادي، تواجدد مدع أفدراد شدعب  

فدددالتفوا حولددد  ونفددد وا توجيهاتددد   الّشدددعبو  علدددى احتدددرام وثقدددة فدددي سددداحات القتدددال، اسدددتح
خال ، وقد قاد  ط فدي عمليدات بشفافية كاملة ولم يعر  عن  أبددًا التدورّ  الّشعبب مانة واه

 .(1)فساد
بددد ن  بدددر مخكدددان الدددزعيم  دددوش منددد  صدددادقًا وواقعيدددًا مدددع شدددعب  منددد  البدايدددة عنددددما أ

لعشددرين عامددًا، وأندد  قددد تدددمر قددرج ومدددن الحددرب قددد تسددتغرق سددنوات وربمددا تزيددد علددى ا)
 الّشددعبأخددرج ولكددن ال شدديء يعددادل الحريددة واالسددتقالل، وعندددما يحددل يددوم النصددر فددرن 

 .(2)(سو  يعيد بناء المدن ويجعلها أكثر جمااًل مما كانت علي 
ثقتد  فدي شدعب   كما كان   ا الزعيم أكثر قددرة علدى تقيديم الموقد  بموضدوعية وألن  

صدددرار علدددى تنظيمددد  جيددددًا كاندددت أكيددددة و  ال تقبدددل الشدددل فدددي وجدانددد ، فقدددد عمدددل بعدددزم واه
خصوم ، كان ل   دد  واضد  تمثدل  قّوةللمقاومة، كما قام بتسليح  جيدًا و لل إلدراك  ل

 .والوحدة الّتحريرفي 
 الّشدعبمدن أزر أبنداء  عركدة فقدد كدان حماسد  يشددّ مرعم قناعدة  د ا الدزعيم بطدول ال

 ن  إ)العنيفدة، حتدى أثنداء إجدراء المفاوضدات كدان يدردد  ّتحريدرالالد ين خاضدوا معد  حدرب 
                                                 

، التجربة الفيتنامية، مدن بحدوث مداتمر المقاومدة خيدار أم ضدرورة، مركدز اإلعدالم العربدي، مصدر، الطبعدة األولدى، جسيام،  ج م ينظر  (1)
3008    ،302-336. 

 .336-302   المصدر نفس ،    (2)
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القتددال يجددب أن يسددتمر حتددى رحيددل آخددر  ن  اه الصددراع الحقيقددي  ددو فددي سدداحة المعركددة، و 
 .(1)(جندي أمريكي، ولم يعول كثيرًا على نجا  المفاوضات

سددديرت  الخالددددة  منددد  حتدددى يشدددهد العنصدددر الكامدددل إال أن   يولدددم يعدددش الدددزعيم  وشددد
فاح  الباسل كان ل  األثر البالغ فدي اسدتمرار تد ثير  القيدادي واسدتنباط رايتد  العقائديدة وك

 .حتى بعد وفات 
قائددًا متواضدعًا وزا ددًا وعنددما سد ل عدن  دو اآلخدر كدان  (بجيافونكين   )الجنرال ن  اه و 

 .(2)(شيءكّل  أنها كمائن الغابات التي علمتني)األكاديمية التي تخر  منها أجاب ببساطة 
دددوأ   ية أال و دددو الّشدددعبجيددداب بتدددوفر خدددط صدددائب لبنددداء صدددر  القدددوج فدددي الحدددرب  ن  م 
ب سدر  وتسدليح  وحملد  علدى االشدترال فدي الحدرب بسدائر أشدكالها، وتنظديم  الّشدعبتعبئة 

ية والجنددود بصددفتها الّشددعب المسددّلحةالقددوج السياسددية فائقددة التقدددير لدددج الجمددا ير والقددوج 
الجدديش الفيتنددامي تكمددن فددي أنهددا  قددّوةويعتقددد  دد ا الددزعيم بدد ن  ،(3)يةالّشددعب يكددل الحددرب 

ل إليددد   ت شدددعب ب سدددر  وأمدددة جمعددداء ونظمدددت قوامهمدددا لكدددي تكدددون صدددرحًا قويدددًا توّكدددعّبددد
 .(4)المهام على وج  رشيد وعلمي

لدد  عددددًا مددن العيددوب،  سددال  مهمددا بلغددت درجددة تطددور  فددرن  كددّل  وكددان جيدداب يددرج بدد ن  
مدواطن الضدع  والعيدوب والعمدل علدى اسدتثمار ا بالشدكل الد ي ينبغي على قوات  كش  

 .يقلل من تفوقها
د الجندرال جيداب علدى االبتكدار واإلبدداع واالسدتفادة مدن البيئدة المحليدة ممدا يحيدد كما شددّ 

لددددج األعددداء، وعلدددى القدددوات الفيتناميدددة أن تركددز جهود دددا إلحدددداث أكبدددر  قدددّوةعناصددر ال
عا  روحد  المعنويدة وكسدر إرادتد  علدى القتدال ومدن الخسائر البشدرية لددج الخصدم إلضد

جبار  على الرحيل  .(5)ثم كسر إرادت  السياسية على البقاء في فيتنام واه

                                                 
 .75-50  ،1973ولى،،حرب التحرير الوطني في فيتنام، دار دمشق للطباعة والنشر،بيروت، الطبعة األفي   ،  سككيدينظر   (1)
 .320و 328المصدر نفس ،    (2)
 .306-302المصدر نفس     (3)

 .65  ، مصدر سبق  كر في   ،  س كسيدينظر   (4)
 .91المصدر نفس ،    (5)
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لدى وع باعتدة والخدداع والمنداورة،قاد الجنرال جياب المعارل معتمدًا على أساليب الم
كددان التخطدديط الددرو  المعنويددة لمقاتليدد ، ومعرفتدد  الجيدددة بطبوعرافيددة مسددر  العمليددات، و 

 .(1)مركزي من سمات أسلوب جياب القياديالمركزي والتنفي  الال
  كدان مدن أّند الشدلّ  إلدىبياند  يظهدر لندا بصدورة أقدرب مدن الت كيدد مند   ومن خالل مدا تدمّ 

وراء  ددددد ين القائددددددين قيدددددادات فدددددي الشدددددمال والجندددددوب حريصدددددة علدددددى تنفيددددد  توجيهدددددات 
خال   .وتوصيات القيادة العليا بدقة واه

 

 فرع الثالثال

 

 النضال السياسي والعسكري إستراتيجية

 

الددوطني  الّتحريددرالنضددال التددي رسددمتها القيددادة الفيتناميددة وجبهددة  إسددتراتيجيةشددملت 
 .السياسي والعسكري ى نوعين من النضال أو الكفا   ماعل( يت كونغفال)

بددل علددى  الحددرب بكاملهددا ال علددى أنهددا مجددرد حددرب صددغيرة، إلددىلقددد كانددت نظددرة القيددادة 
كانددت تددوزع فددي الريدد   التددي أنهددا نضددال سياسددي بالبنددادق، حيددث أوضددحت المنشددورات

تكدددون أرض  والمددددن علدددى أن المعركدددة ينبغدددي أن تكدددون تنظيميدددة شدددب  سياسدددية، بحيدددث
بن الري ، أما أسلحة     المعركة فهي مباد  الثدورة التدي ت أالمعركة  ي عقول ووالءا

 .(2)قدات في عقول الفيتناميينحرصت القيادة على ترسيخها كمعت
األول : بدراما عمدل ثدالث إلدىالنضدال السياسدي تقسديم برنداما في     التجربة  لقد تمّ   

اني العمددل فددي المندداطق المحددررة، العمددل فددي صددفو  سددكان الريدد  بصددورة عامددة، والثدد
 .(3)الثالث العمل في صفو  جنود وموظفي حكومة فيتنام الجنوبية التي تمثل العدوو 

النضددال المسددل  دورًا  ل السياسددي فدي البدايددة، بينمددا لعدبالنضددا علدى رج التركيددزجد
  الخيدار المسدل  يرج  تدم تدأّند إلدىثانويًا وبالتدريا أدج االثنان دورًا متساويًا في األ مية 

 .المسّلحةلالنتفاضة  الّشعبوعودة 
                                                 

 .117مصدر نفس ،  ال  (1)
 .230-215، التجربة العسكرية الفيتنامية، مصدر سبق  كر ،      ا ،  ي ض ينظر  (2)
 .215المصدر نفس ،    (3)
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( يغونسدا)ومن العوامل المساعدة على إنجا  النضال السياسي ما أصاب حكومدة 
الشدرطة وتسدليم عاصمة فيتنام الجنوبية المصطنعة من إربال موظفيها اإلداريين ورجدال 

الجددددرائم  إلددددىفددددي القددددرج والمدددددن الصددددغيرة،  دددد ا إضددددافة ( يددددت كونددددغالف)أنفسددددهم لخاليددددا 
واالنتهاكدددات وحددداالت الفسددداد التدددي ارتكبهدددا رجدددال حكومدددة الجندددوب بحدددق المدددواطنين فدددي 

 .(1)القرج والمدن
مجددال النضددال المسددل  فلقددد اعتمددد المقدداتلون علددى أربعددة مصددادر وضددعت أمددا فددي 
 :(2)عير تقليدية لمواجهة عدو أكبر و ي إستراتيجيةمباد  وأسس 

 .ن تسوص الحرب، ت لي  كتاب فنّ  -1
 .ات عير تقليديةإستراتيجيكتاب  -3
 .كتاب سبع قضايا عسكرية كالسيكية -2
 .يم الصيني ماوتسي تونغكتاب حرب العصابات ال ي وضع  الزع -2

بددين عدددو متفددوق  ون الحددرب فددي الحددروب عيددر المتماثلددةو دد   المصددادر تبحددث فددي فندد
 .واآلخر ضعي  اإلمكانات ولكن  يمتلل اإلرادة والمعنويات

لقد ساعد المناخ العام في الري  وطبيعة مسدر  العمليدات ووفدرة المدان والقدوج البشدرية 
 دد ا إضددافة . (3)ة المتفوقددة عسددكرياً األجنبيددالقددوات علددى إدارة حددرب عصددابات ناجحددة ضددد 

 .إبداع الفكر الفيتنامي في تطوير أساليب المقاومة وأشكالها في المواجهة إلى
لقد حرصت القيادة الفيتنامية على أن ال تعامدل برنامجهدا للنضدال المسدل  باعتبدار  

الشددامل ال سدديما فددي  مسددتقاًل ب اتدد  بددل جددزءًا ال يتجددزأ مددن حركددة النضددال عمدداًل عسددكرياً 
فددددوال  البندددداء )الددددوطني النضددددال المسددددل   ددددو  الّتحريددددرالبعددددد السياسددددي، واعتبددددرت جبهددددة 

ها عناصددر الجبهددة بمعدددل لدد لل فددرن معددارل حددرب العصددابات التددي كانددت تشددنّ ( الفددوقي
الحدرب لدم يكدن لهدا  دد   معركة في األسدبوع الواحدد طدوال سدنينعملية أو  300-500

                                                 
 .311، مصدر سبق  كر ،  جسيام ،  ج مينظر    (1)
 .233-215، التجربة العسكرية الفيتنامية، مصدر سبق  كر ،   ا  ،  ي ض ينظر  (2)
 .311مصدر سبق  كر ،    ،   ج مجسيام ينظر  (3)
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النضددددال السياسددددي وجعلدددد  ممكنددددًا ومنتشددددرًا فددددي أنحدددداء فيتنددددام  خدمددددة حركددددة احددددد سددددوجو 
 .(1)الجنوبية
 

 الفرع الرابع

 

 الطبيعة الجغرافية الفيتنامية

 
 : دفن ك: أسلا  

تشددكل الجبددال والهضدداب ثالثددة أربدداع فيتنددام، لكنهددا ال تشددكل حدددودًا طبيعيددة للددبالد 
نطقددددة الهنددددد الصددددينية ألن سالسددددل الجبددددال واألنهددددار والوديددددان تتددددداخل علددددى مسددددتوج م

التنقدددل والتبدددادل التجددداري فرنهدددا مدددن  ا كاندددت  ددد   الميدددزة إيجابيدددة مدددن جاندددبب كملهدددا، واه 
الناحيددة العسددكرية سدداعدت علددى تسددهيل التعدداون وتبددادل المسدداعدة بددين حركددات التحددرر 

 .(2)في فيتنام والوس وكمبوديا
اطق صدالحة للتمدرد والعصدديان، لقدد شدكلت الجبدال مدن الناحيدة العسدكرية عبددر تداريخ فيتندام مند

، وفدي الحدرب ضدد االسدتعمار الفرنسدي المسدّلحةكما كاندت قواعدد منيعدة للكثيدر مدن الحركدات 
مدن تلدل المنداطق إلنشداء قواعدد ثوريدة مسدلحة كقواعدد آمندة وقواعدد  الوطنّيةاستفادت القيادات 

 الّتحريدرولدت جبهدة ح( ديدان بيدان فدو)دفاعية وقواعدد انطدالق للمراحدل الهجوميدة، وفدي معركدة
عدة فدي نضدالها قواعدد ثوريدة مني إلدىالوطني بجنوب فيتنام المناطق الجبلية الوسطى والجنوبيدة 

 .(3)والحكومة العميلة ضد القوات الفرنسية
 : لك   :   كي ا 

بحدر الصدين الجندوبي الد ي  إلدىعدة، باإلضدافة ة ومتنوّ الثروة المائية في الدبالد عنّيد
األنهار والجداول فرنها تجدري ألكثدر مدن  كيلو متر، فرن   900ية ل  تمتد السواحل الشمال

 508ة الشددمالية بطددول هددا فددي المنطقددألدد  كيلددومتر، ويعتبددر النهددر األحمددر مددن أ مّ  12

                                                 
 35-18، 1972دروسها السياسية والعسكرية، دار الطليعة، بيروت، : ، التجربة الفيتنامية اسش، ك ف ينظر      (1)
 .ينظر الطبيعة الجغرافية لفيتنام  (2)
 .16-12، مصدر سبق  كر ،    ا ،  ي ض ينظر  (3)
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كيلدومتر مخترقدًا  2500أنهدار الجندوب ويبلدغ طولد   الميكونغ فهو أ دمّ  نهر ا، أمكيلومتر
 .(1)الوس وكمبوديا وتايلند

ضددد الغددزو الفرنسددي والحقددًا  الوطنّيددةنهددار ميدددانًا مالئمددًا لحددرب المقاومددة لقددد شددكلت األ
لحددرب العصددابات ضددد ، كمددا لعبددت الطددرق المائيددة دورًا متميددزًا فددي خدمددة تكتيددل حددرب 

 كمدددددا وفددددددرت العصدددددابات الثوريدددددة فدددددي مواجهدددددة التقنيدددددة العسدددددكرية األمريكيدددددة المتطدددددورة
 . ائيجزء كبير من متطلبات األمن الغ للفيتناميين

 
  : دغ ن  :   د  ا 

مليدار  كتدار تغطدي حدوالي  16تشكل مساحات كبيرة من البالد، تقددر مسداحتها بدد 
 ون     الغاباتيستغلّ  ، كان المقاتلون(2)من مساحة فيتنام% 22

نشدداء مسددتودعات ، ة والدد خائر وبدداقي المددواد اللوجسددتيةاألسددلح لخددزن كمعاقددل لالختفدداء فيهددا واه
إضافة لمدا ريكية، عد عسكرية النطالق  جمات المقاتلين ضد القوات األمواتخ ت الغابات قوا

 .كانت تامن      الغابات من مصدر ع اء رئيسي للمقاتلين والسكان
عداماًل معدرقاًل لعمليداتهم ومسداعدًا الغابدات وعلى   ا األساس اعتبرت القدوات األمريكيدة 

م المبيددات القاتلدة األوامر باسدتخداأعطى الرئيس األمريكي األسبق كينيدي  ، ل للللثوار
 .1961ابات فيتنام في مطلع عام في الحرب ضد ع

نوعددًا مددن المبيدددات الحشددرية القاتلددة، تقدددر  15لقددد اسددتخدمت قددوات االحددتالل األمريكيددة 
 كدددرت مصدددادر مليدددون عدددالون و  19الغابدددات بحدددوالي وتجريدددد الكميدددة المسدددتخدمة إلبدددادة 

 3)أل  لتر 273 أخرج على أنها تقدر حوالي 
 :(هسش  مكه)مم  :   نر ا 

                                                 
 .16المصدر نفس ،    (1)
 .فيتنام الطبيعية ينظر جغرافية  (2)

 321مصدر سبق  كر ،  ،جسيام،  ج م ينظر  (3)
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األمريكددي بصددورة ال يمكددن  د كددان ممددر  وشددي مندد  مالزمددًا فددي الصددراع الفيتنددامي
الحديث عن   ا الصراع دون  كر   ا الممر الد ي يعدد  الفيتنداميون مدن أبدرز المفداخر 

 .الوطنّيةالعسكرية التي قدمو ا في حرب المقاومة 
جنوبهدا، حيددث يبددأ فددي فيتندام الشددمالية ويمددر  إلددىهنددد الصدينية  د ا الممددر يمتدد مددن شدمال ال

لمعروفدددة ا( تروندددغ سدددون)باألراضدددي الالوسدددية متجددداوزًا خدددط التقسددديم الفيتندددامي عبدددر جبدددال 
 .(1)الحدود الكمبودية ففيتنام الجنوبية إلىنامية ثم فرنسيًا باسم السلسلة األ
نطالقدة الناجحدة للكفدا  المسدل  فدي أند  سداعد علدى تنفيد  اال إلدىتعود أ مية   ا الممدر 

، وأندد  سدداعد علددى تدددخل قددوات الشددمال لمسدداندة القددوات الجنوبيددة، 1960الجنددوب عددام 
 مرورفي إسقاط جزءًا كبيرًا من الطائرات والقا فات األمريكية، وساعد على   موسا

لالوسدددددددديين للثددددددددوار الجنددددددددوبيين وا الّسددددددددال قوافددددددددل اإلمدددددددددادات مددددددددن الرجددددددددال والطعددددددددام و 
 .(2)كمبوديينوال

 

 

 

 المطلب الثاني                                    

 

 العوامل الخارجية في تحرير فيتنام وتحقيق وحدتها

 

سدداعدت ظددرو  الحددرب البدداردة بددين المعسددكر الغربددي والمعسددكر االشددتراكي علددى 
تحدداد حصدول فيتنددام دعمددًا سياسدديًا وماديددًا مددن دول المعسددكر االشددتراكي وفددي مقدددمتها اال

عوامدل خارجيدة مسداعدة سدن تي علدى بيانهدا  إلدىالسوفيتي السدابق والصدين،  د ا إضدافة 
 :وفق الفروع اآلتية

 

 

 الفرع األول

 

                                                 
 ينظر طبوعرافية فيتنام  (1)
 .223، مصدر سبق  كر ،    ا  ،  ي ضينظر    (2)
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 انعكاس الحرب الباردا على الدعم الخارجي المطلق لفيتنام

 
بظاللهدا علدى حدرب فيتندام،  1925ألقت الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانيدة 

ن واالتحداد السدوفيتي دعمدًا عسدكريًا ضدخمًا شدمل أحددث األسدلحة طدوال حيث قددم الصدي
األسددلحة المضددادة للطددائرات التددي سدداعدت علددى  الددّدولسددنوات الحددرب، لقددد قدددمت  دد   

إسقاط أعدادًا من الطائرات األمريكية التي كانت تقص  أ دافًا مدنية وعسكرية، إضافة 
( يددت كونددغفال)بعيدددة المددج التددي كددان ثدوار مدفعيددة سددلحة الخفيفدة، والالمدددرعات واأل إلدى

مددن مسددافات بعيدددة، وصددواريخ موجهددة ( سددايغون)يقصددفون بهددا عاصددمة فيتنددام الجنوبيددة 
أرض قصدددديرة المدددددج التددددي تمتدددداز / ، وقا فددددات صددددواريخ أرض(سددددام)جددددو نددددوع / أرض

 .(1)بسهولة التنقل واإلخفاء
م فيتنددام الشددمالية كددان للصددين دور معددرو  فددي مسدداندة الثددوار فددي الجنددوب، ودعدد

حدود الصين مدع فيتندام  سيما وأن    من قبل القا فات األمريكية، والأثناء تعرضها للقص
كيلومتر، وكانت المساعدات العسكرية المقدمدة مدن دول العدالم 1150يبلغ طولها حوالي 

تصدل إليهدا عبدر األراضدي الصدينية، فدي حدين كدان الصدينيون يددفعون ب عدداد كبيدرة مدن 
 .(2)جانب الفيتناميين إلىللقتال  جنود م

ديدان )مسداولية  دزيمتهم فدي معركدة  الصدين وفي الوقت الد ي حمدل فيد  الفرنسديون
اتيددًا لحركددة و م ، تطددور موقدد  المعسددكر االشددتراكي ليشددكل عددامالً 1952عددام ( بيددان فددو
فيتندددام، وكدددان لددد  دور  المهدددم فدددي معركدددة تحريدددر الجندددوب لدرجدددة أن اإلدارة لكدددّل الثدددورة 

 .(3)ألمريكية حملت السوفيت مساولية سقوط نظام سايغونا
وكان كال الطرفين السوفيتي والصيني يتنافسدان علدى القيدام بددعم فيتندام والحصدول 

ب وعنداد المفاوضدين يدة لفيتندام مدن أسدباب تصدلّ الّدولسداعدت المسداعدات و  .على والئهدا

                                                 
 .25-35  ،1972 ،رجمة محمود زيادة، دار ابن خلدون، بيروتت كي  انتصر الفيتكونغ في فيتنام، ،نس  ، سياف بينظر   (1)
 .323س ،  المصدر نف  (2)
 .218، التجربة العسكرية الفيتنامية، مصدر سبق  كر ،   ا  ،  ي ض ينظر   (3)
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صددرار  ينالفيتنددامي الصددين كانددت تحرضددهم  وأن  سدديما علددى عدددم تقددديم أي تنددازالت وال مواه
 .(1)على رفض التفاوض واالستمرار في القتال

النووي ضد فيتنام لدم يدات ثمدار  فدي  الّسال التهديد األمريكي باستخدام  ومن البديهي أن  
السددوفيتي والصدديني النددووي  واشددنطن كانددت تدددرل مخدداطر الددردّ  تخويدد  وردع الفيتندداميين، ألن  

 .(2)الواليات المتحدة  اتها المقابل ضدّ  الردّ  ىإلعلى  لل وال ي قد يادي 
ظدرو  الحدرب البداردة  حدرب فيتندام فدي ظدلّ  أن   إلدىم نخل  وت سيسًا على ما تقدّ 

كانت حرب عير مباشرة بين أمريكا وحلفائها من جهة واالتحاد السوفيتي والصدين وكتلدة 
 .الشرقية من جهة أخرج الّدول
 

 

 

 الفرع الثاني

 

 األمريكي للحربطريق اإلعداد 

 (األوضاع الداخلية في الوليات المتحدا)

 

 (أيزنهداور)بدأ التددخل األمريكدي لصدال  فيتندام الجنوبيدة خدالل واليدة الدرئيس األمريكدي 
 دددي البدايدددة الحقيقيدددة للحدددرب،  1962آب  2كاندددت حادثدددة خلددديا تدددونكين فدددي مدددن ثدددم ، و والً أ

 .والهجوم البحري وبعد ا بدأ القص  الجوي األمريكي والغزو البري
قدددرارًا عددداجاًل يفدددوض  1962آب  7وفدددي أعقددداب  ددد   الحادثدددة وقدددع الكدددونغرس فدددي 

والمحافظدة  الرئيس األمريكي جون كندي آن ال باتخا  اإلجراءات العسكرية الالزمدة للدردّ 
 .(3)على مصال  الواليات المتحدة في جنوب شرق آسيا

سددددتمرار فددددي الحددددرب نتيجددددة تزايددددد الجدددددل فددددي الواليددددات المتحدددددة حددددول جدددددوج اال
االنتصدددارات المهمدددة التدددي حققهدددا الثدددوار وزيددددادة عددددد حجدددم الخسدددائر البشدددرية والماديددددة 

الحدددرب وأبددددج نصددد  أعضددداء  األمريكيدددة، وارتفعدددت حددددة االحتجاجدددات األمريكيدددة ضددددّ 
                                                 

 .323و 321مصدر سبق  كر ،   ، جسيام ،  ج م ينظر   (1)
 .375-360  ، كي  انتصر الغيت كونغ في فيتنام، ترجمة محمود زيادة، مصدر سبق  كر ،نس شي ، سياف بينظر     (2)
 .393-173، حروب التدخل األمريكية في العالم، مصدر سبق  كر ،     ي ش  بن  ك ،  ينظر  (3)
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مجلس الشيوخ اسدتياء م مدن اسدتمرار الحدرب واقتدر  بعضدهم التفداوض مدع فيتندام، وقددم 
ة األمريكيين استقاالتهم احتجاجًا على استمرار الحدرب نتيجدة الفشدل الّدولعدد من رجال 

 .(1)في تحقيق األ دا  والنزي  باألموال والدماء بال طائل في أرض بعيدة عن وطنهم
تحقيدق نصدرًا فدي  د   الحدرب نتيجدة ولم يتوقع أو ينتظر القادة والجندود األمدريكيين 

سدقاط الطدائرات وقصد  المعسدكرات والقواعدد بالصدواريخ والكمدائن  الهجمات الفيتنامية واه
صدددورة  إلدددىوحدددرب األلغدددام والمصدددائد التدددي حولدددت الحدددرب فدددي عدددين الجنددددي األمريكدددي 

 .(2)الجحيم، وبالتالي ا تزت معنويات الجنود وضعفت إرادتهم على القتال
األمريكدي فلقدد تصداعدت المطالبدة بوقد  الحدرب وسدحب  الّشدعبأما علدى مسدتوج 

تزايدت عمليات رفض الخدمة العسكرية والفرار من الجندية في أوساط الطدالب الجنود و 
 .(3)كندا والسويد إلى يلجئونال ين كانوا 

ضددددافة  ية ظهددددرت العديددددد مددددن التنظيمددددات الّشددددعبالمظددددا رات واالحتجاجددددات  إلددددىواه
واللجددان المعارضددة السددتمرار الحددرب، شددارل فيهددا رجددال سياسددية وعلمدداء حددائزون علددى 

خاصددة بعددد انكشددا  أمددور عدددة كانددت اإلدارة  وبددل ورجددال كنيسددة ورجددال أعمددالزة نجددائ
فيهدددا ضدددابط يددددعى التدددي قدددام  1968عدددام ( مددداي الي)تتسدددتر عليهدددا مثدددل م بحدددة قريدددة 

 .(4)ي ضد المدنيين العزلالمالزم وليام كل
كانددت القضددية المحوريددة فددي البرندداما  1968وعندددما بدددأت الجملددة االنتخابيددة عددام 

ي الدد ي يتنددافس عليدد  كددال الحددزبين الرئيسدديين الددديمقراطي والجمهددوري  ددو تقددديم االنتخدداب
مشروع مقبول لحدل مشدكلة فيتندام، وبالفعدل فداز مرشد  الحدزب الجمهدوري نيكسدون الد ي 

نهاء الحرب بخطوات سريعة ر قدم برنامجًا تتصدّ   .(5)الوعود بسحب القوات األمريكية واه
ئيس الجديددد برنهدداء األزمددة وحددين اسددتمر القتددال انتظددر األمريكيددون تنفيدد  وعددود الددر 

األمريكدددي حدددين  الّشددعبأحبطددت آمدددالهم، ممدددا دفددع الغضدددب ي خددد  قطاعددات واسدددعة مدددن 

                                                 
 .322-180  ،المصدر نفس   (1)
 .722-720، الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصدر سبق  كر ،      ليسن ، د ي م ينظر   (2)
 .722-720  ،المصدر نفس   (3)
 .323، مصدر سبق  كر ،  جسيام،  ج م ينظر  (4)
 .722-720، مصدر سبق  كر ،    ، د ي م سآخ سد  ليسن  ينظر   (5)



 -068- 

سدددان )واليدددة يومدددًا ثدددم طدددالب  122الدراسدددة علدددى مددددج ( كاليفورنيدددا)قددداطع طدددالب واليدددة 
كليدددة جامعيدددة، ثدددم توسدددعت المظدددا رات  22والددد ين تضدددامن معهدددم طدددالب ( فرانسيسدددكو

خمسددين مدينددة منهددا نيويددورل، كمددا انتشددرت حملددة الددرفض الخدمددة  إلددىلمعاديددة للحددرب ا
بعد مظا رات الطالب مباشرة والتي ضدمت أمهدات  العسكرية، وجاءت مظا رات النساء

 .(1)وزوجات وأخوات وبنات الجنود في فيتنام
 

 

 الفرع الثالث

 

 ي ومؤسسات  في الّدولدور الرأي العام 

 ن وإدانة الجرائم األمريكيةتأييد الفيتناميي

 
عتصامات واإلضرابات وأشكال الحدرال الجمدا يري العلندي أصبحت التظا رات واإل

القضدايا ر عما اصطل  علدى تسدميت  الدرأي العدام العدالمي تجدا  لوحة إعالنية دائمة، تعبّ 
 .التي تحظى با تمام عابر للحدود الجغرافية للدول واألمم الوطنّية

شدعوب العددالم  الفيتنددامي خصوصدًا ونضددال الّشدعبمددن تجربدة نضددال  كدان الددرس األول
ي ال يتحدرل مسداندًا إال الدّدول ن ما اصطل  علدى تسدميت  بدالرأي العدام التحررية عمومًا ب

االنتصارات الميدانية التي تتحقدق، فدالرأي العدام يتحدرل ويتفاعدل بمقددار مدا  عواملعلى 
لتصميم والقيدادة والشدجاعة، مقروندة باالسدتعداد تلمس  لوجود حركة تحرر تملل اإلرادة وا

نجاز استقالل   .(2)عير المحدود للشعب لتقديم التضحيات لنيل حقوق  واه
فاعليدة مدن الدرأي العدام األمريكدي وتد ثير  فدي إيقدا   ي أقدلّ الّدوللم يكن الرأي العام 

للحدددرب الحدددرب وسدددحب الجندددود األمدددريكيين، حيدددث ازدادت األصدددوات العالميدددة المناوئدددة 
والمنادية بعددم شدرعيتها مدن خدالل المظدا رات واالحتجاجدات واإلضدرابات التدي سدا مت 

 .(3)بها شعوب كثيرة من العالم
                                                 

 .338، مصدر سبق  كر ،  ن  ك ،  ي ش  بينظر  (1)
، المقاومددة كخيددار إسددتراتيجي لألمددة والددرأي العددام الددّدولي الغربددي، ورقددة أيعدددت للجنددة النقاشددية ضددمن أعمددال  جــايم د ، مكــل ينظددر   (2)

 .3009نيسان  16ورة العشرون، الخرطوم، السودان، الماتمر القومي العربي، الد
 .المصدر نفس   (3)
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ولعبدددت األحدددزاب الثوريدددة والتقدميدددة دورًا بدددرخرا  مظدددا رات فدددي العديدددد مدددن دول أوروبدددا 
 .احتجاجًا على انتهاكات وجرائم قوات االحتالل األمريكي

ي فدددي الدددّدول  نتيجدددة اجتهدددادي المتواضدددع ب نددد  لقدددد سدددا م اإلعدددالم أخلددد وأسدددتطيع أن  
نسدددانية للسدددكان واسدددتخدام الغدددازات إفضددد  جدددرائم انتهاكدددات القدددوات األمريكيدددة والمعاملدددة الال

بدددادة القدددرج، وقصددد  مددددن ومنشدددآت (اإلحيائيدددة)الكيماويدددة السدددامة والعوامدددل البيولوجيدددة  ، واه
 .(1)التعاط  والت ييد العالمي لقضية فيتنام فيتنام الشمالية، األمر ال ي ساعد على

 

 الفرع الرابع
 

 دور الدبلوماسية الخارجية الفيتنامية

 
كان لالنتصارات العسدكرية التدي حققهدا الفيتنداميون علدى أرض المعركدة حدافزًا قويدًا 
للدبلوماسية الفيتنامية للتحرل بعناد وصالبة في التفاوض مع األمدريكيين وكد لل عدرض 

التدي كاندت  الدّدولية التي القدت الت ييدد مدن الكتلدة االشدتراكية و الّدولفي المحافل قضيتهم 
 .توص  بالتقدمية أو الثورية

كددان الصددمود والثبددات علددى المواقدد  فددي المفاوضددات مددع األمددريكيين مددن السددمات 
التددي اتصدد  بهددا المفاوضددون الفيتندداميون طددوال سددنوات المفاوضددات، لقددد تعامددل  دداالء 

 .وعناد وكبرياء وندية مع األمريكيينبكل صالبة 
هددددم رفضددددوا مصددددافحة لقددددد تعامددددل  دددداالء ب سددددلوب التعددددالي وعدددددم المبدددداالة حتددددى أنّ 

 .(2)فيها توقيع اتفاقية السالم المفاوضين األمريكيين باستثناء الجلسة األخيرة التي تمّ 
ي  ندر )في  د ا المجدال يقدول وزيدر خارجيدة أمريكدا األسدبق ورئديس الوفدد المفداوض 

ب نفسدددهم  يكاندددت لدددديهم ثقدددة ال تضدددا )فدددي وصددد  الدبلوماسددديين الفيتنددداميين ( كيسدددنجر
ما  و عريب عن بيئدتهم، ولقدد أظهدر قدادتهم أنهدم لدم يتخلدوا أبددًا عدن عنداد لكّل واحتقار 

 (.قاسينا مرارت  من  سنوات

                                                 
 .215، مصدر سبق  كر ،    ا  ،  ي ضينظر    (1)
 .75-65  دروسها السياسية والعسكرية،مصدر سبق  كر ،:، التجربة الفيتنامية  اسش، ك ف  ينظر  (2)



 -071- 

ض لددم ينقصددوا مددن طلبدداتهم حرفددًا واحدددًا طددوال سددنوات التفدداو )ثددم يضددي  كيسددنجر قددائاًل 
رعم تغيير األشخا ، وكاندت شدروطهم بوجدوب انسدحاب أمريكدا دون قيدد أو شدرط مدن الهندد 

 .(1)(الصينية، كما يجب عليها إسقاط الحكومات المتحالفة معها في   ا البلد
ل لل لم ينج  كيسنجر أبدًا في إقناع الفيتناميين بوجهة نظدر ، كمدا لدم تفلد  الحلدول 

ا للتندددازل عدددن بعدددض شدددروطهم، وأخيدددرًا أدرل بددد ن الوسدددط التدددي كدددان يقددددمها فدددي دفعهددد
وأنهدددم قدددادرون علدددى الصدددمود أكثدددر مدددن  ،(2)الفيتنددداميين مسدددتعدون للقتدددال طدددوال األجيدددال

األمريكيين، وأنهم لن يتفاوضوا مع  على االنسحاب، ولكن يمكن التفاوض على مدا بعدد 
ي يمكددن أن يقدددمو   ددو التنددازل الوحيددد الدد  االنسدحاب علددى أن يدد تي االنسددحاب أواًل، وأن  

 .3التعهد بعدم التعرض لألمريكيين أثناء انسحابهم
 :أن  القول إلىخل  وت سيسًا على ما تقدم أ

لقددد عبددرت الدبلوماسددية الفيتناميددة بوسددائل سياسددية وأدوات دبلوماسددية عددن مطالددب 
 على أرض المعدارل والتدي تناضدل مدن أجدل تحريدر المسّلحةوأ دا  المقاومة الفيتنامية 

ووحددددة فيتندددام، وبالفعدددل كاندددت الجندددا  المدددتمم والمددداازر لنضدددال  ددد   القدددوج فدددي إطدددار 
وبد لل أنجدزت المقاومدة الفيتناميدة تحريدر الجندوب .المقاومة الفيتناميدة الشداملة إستراتيجية

عادة الوحدة القومية إلى فيتنام بالقتال والمفاوضات  .واه
ن تجدددارب الشدددعوب  دددي    بدددن أضددديفدددي التجدددربتين  يمكدددن أ تقددددم وفدددي ضدددوء مدددا

خالقدي ثدرت الفكدر اإلنسداني والسياسدي واألنهدا قدد أوأ بناء داتجارب حية ومعمددة بددماء أ
 حدددداث مماثلدددة مدددنإلدددى أأجدددد مدددن حدددق الشدددعوب التدددي تتعدددرض العدددالم، و  والعسدددكري فدددي
االسددددتفادة مددددن الدددددروس المسددددتنبطة مددددن  دددد   التجددددارب واعتماد ددددا كدددددليل  االحددددتالالت
    الددروس باإلمكدان بالت كيد أن عاة خصوصية وظرو  كل بلد، و مع مرايسترشد بها 

التجربدددة العراقيدددة التدددي سدددنتطرق إليهدددا فدددي الفصدددل الخدددامس   االسدددتفادة منهدددا كددددليل فدددي
  .الحقاً 

                                                 
 .60المصدر نفس ،    (1)
 .ة الحرب الفيتناميةلمزيد من التفاصيل ينظر موسوع  (2)
 .المصدر نفس   3
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 :مكاننا تثبيت الدروس المشتركة لهاتين التجربتينخالل التجربتين برومن 
 وطني نحو تحرير البالدي العام الانسجام الرأصمود ومطاولة الشعوب و  -1
 .الموحد السياسي والعسكري إستراتيجية الكفا  -3
 .وحدة القيادة والهد  -2
كالمنددداطق الجبليدددة  العمليددداتاالسدددتفادة مدددن التسدددهيالت التدددي توفر دددا طبيعدددة مسدددر   -2

الخددددمات المسدددلحة و   دددوار والمسدددتنقعات للقيدددام بالعمليددداتواأل حدددراشواأل والغابدددات
 .وجيستيةالل

 .سب الموق  الدولي وت ييد الرأي العام العالميك -5

اعتمداد أسداليب الحدرب عيدر المتماثلدة للتقليدل مدن التفدوق العسدكري الد ي تتميدز فيدد   -6
    .قوات االحتالل
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 الف ي الرابع
 

 للتحرير ستراتيجيةالخيىرات اإل
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 الف ي الرابع

 

 للتحرير ستراتيجيةيىرات اإلالخ

 
 : م يب

 أوال من إلقاء الضدوء البدّ  الّتحريرالناجعة لحروب  ستراتيجيةالخيارات اإلعند بيان 
ها الخطة العامة التي توضدع لتحقيدق نوجز ا ب نّ  يمكن أن والتي ستراتيجيةعلى ما ية اإل

أنهدددا  ق األ ددددا  الموضدددوعة وبهددد ا المعندددىتحقيددد إلدددى دددد  معدددين، و دددي أداة للوصدددول 
 .(1)تلل األ دا  إلى تركز على األساليب واألدوات وصوالً 

ليددل  دارت  دي  المفكدر البريطداني ستراتيجية الشاملة أو العليا فهي كما يعرفهاواإل
لدددى توظيددد  عناصدددر القدددوة الوطنيدددة تسدددعى إ يتدددالو  ،(2) (الحدددرب السياسدددة التدددي تقدددود)

الرئيسدددية  لتحقيدددق األ ددددا  عالميدددةواإل السياسدددية والعسدددكرية واالقتصدددادية واالجتماعيدددة
والتددددي يقددددع فددددي مقدددددمتها بقدددداء الدولددددة واسددددتمرار وجود ددددا والحفدددداظ علددددى أمنهددددا  ،للدولددددة

والسياسدددة  .) (3ليمدددي والددددولقهدددا اإلواسدددتقاللها كوحددددة سياسدددية فاعلدددة ومددداثرة فدددي محيط
الشاملة  ات طبيعدة سياسدية متطدورة ومتغيدرة تبعدا لتغييدر الظدرو  والمدوارد واالختيدارات 

 .المتاحة
اع القدددرار علدددى تددد مين تعندددي قددددرة صدددنّ  الوطنّيدددة لّتحريدددرافدددي حدددروب  سدددتراتيجيةواإل

عدددادة السددديادة وبدددين  الّتحريدددرصددديغة توافقيدددة بدددين األ ددددا  المدددراد تحقيقهدددا والتدددي  دددي  واه
مدددة بدددين الهدددد  والوسددديلة، فرة لهددد   الغايدددة، مدددع ضدددرورة الموائالوسدددائل واإلمكاندددات المتدددو 

تكددون األ دددا  أكبددر حجمددًا  حتدى ال تكددون الوسددائل عدداجزة عددن تحقيددق األ دددا ، أو أن
)مما  و متا  من إمكانيات ووسائل

4
). 

                                                 
 21-32،    3002توزيع، بغداد، ، المدخل إلى اإلستراتيجية، دار الرقيم للنشر وال   م ،  نب  د  ب  م مبينظر   (1)

 21نفس ،   درصمال(  (2
 70بق  كر ،  در س،الموسوعة العسكرية، مص ليسن ،  د ي مينظر ( 2
 71المصدر نفس ،   ( 2
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 تحشدددديد مددددن األ ميددددة بمكددددان، فددددرن خوضددددها يتطلددددب الّتحريددددرولمددددا كانددددت حددددروب 
 قددّوةتوظيد  عناصدر ال إلدىالقوميدة أو الشداملة للبلدد، والتدي تسدعى  سدتراتيجيةعناصدر اإل

وطنيددة للتحريددر والتددي  دددا  المددن اجددل تحقيددق األ ن حدددود االقوميددة فددي المجتمددع ضددم
ع األراضي المغتصبة تحرير،  في مقدمتها ي تي  .ادة السيادة واالستقالل للدولةواه

والتدي بمجملهدا   د ا الفصدل سدتراتيجية للتحريدر فديلقي الضوء على الخيارات اإلسن
 :على النحو اآلتيو  تشكل ركائز إستراتيجية شاملة للتحرير 

 .إعداد الشعب للتحرير: المبحث األول
 .الدور السياسي والدبلوماسي :المبحث الثاني
 .مستلزمات العمل العسكري :المبحث الثالث
 .العمل االقتصادي :المبحث الرابع

 .عالمية للتحريراإلستراتيجية اإل :المبحث الخامس
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 األول المبحث

 

 للتحرير الّشعبإعداد 

 

ومهمدددا تبددددلت  أسدددلحة الصدددراع، أ دددمّ  الّتحريدددريعتبدددر العنصدددر البشدددري فدددي حدددروب 
ي و ددو الدد ي يحدددد الرئيسدد الّسددال اإلنسددان يبقددى  وتطددورت الوسددائل الماديددة للحددرب، فددرنّ 

 . هامصير الحرب ونتائج
عددداد  اإلعددداد المناسددب  الّشددعبعيددة تو  إن   واألسددلوب السددليم السددتخدام طاقاتدد  وقدراتدد  واه

 .الصراع ونتائا فاعلة وماثرة على سير قّوةالشامل يصب  
التعبئددة السياسددية فددي حددرب المقاومددة ينبغددي أن  ن  إ)عيم الصدديني ماوتسددي تونددغ يقددول الددز 

تواصدددل بثبدددات ومثدددابرة، وينبغدددي ربدددط التعبئدددة السياسدددية بتطدددور الحدددرب ووسدددائلها بحيددداة 
، وينبغددي جعلهددا عمدداًل دائمددًا، أنهددا مهمددة  ائلددة األ ميددة يددرتبط بهددا الّشددعبالجنددود وأبندداء 

 .(1)(العنصر قبل أي شيء آخر
 :(2)تحقيق إلىللتحرير  الّشعبيهد  إعداد 

المحافظة على القوج البشرية واالستخدام األمثدل لهدا والعمدل علدى إيجداد التدوازن  : أوالً 
 .وممارستها الحياة اليومية في الوقت نفس  الوطنّيةبين إعداد ا للخدمة 

ين وتوفير المستلزمات ورفد ا بالمقاتل المسّلحةللمقاومة  الوطنّيةالحاضنة تكوين  : ثانياً 
 .اللوجستية لها

بتعبئدددة العناصدددر الما لدددة دون  والمقاومدددة المسدددّلحةرفدددع القددددرة العسدددكرية للقدددوات  : ثالثاً 
 .الت ثير على سير الحياة الطبيعية للشعب

المادي أثنداء السدلم  التوفيرالقومي وتحقيق أكبر قدر من  العمل على زيادة الدخل: رابعاً 
 .ت الكبيرة أثناء الحربلتلبية االحتياجا
النشدداطات واألعمددال التددي تخدددم  الوطنّيددة التحريددر حددربل الّشددعبويتضددمن إعددداد 
 :تيةرة والتي س بينها وفق المطالب اآلمباش الموق  العسكري العام

                                                 
 .399،  1967، كتابات عسكرية، دار ابن سينا، بيروت، الطبعة األولى،   سكغ ، م س ج ينظر    (1)
 .، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، العراقم  ض    د ب ب  دّبسدح دا   ينظر   (2)
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 ولالمطلب األ                                         

 

 اإلعداد العقائدي

 

علدى ( شدعب وقدوات مسدلحة)ة الّدولدج التي تعبر عن قددرة القوج المعنوية  ي تلل القو 
تحمددل مصدداعب الحددرب والصددمود أمددام أي جهددد مددادي ومعنددوي للعدددو خاصددة فددي ظددرو  

ات فدددي والمددداخر  التدددي تدددزول فيهدددا الحددددود بدددين الجبهددداتوالحدددروب الحديثدددة  الّتحريدددرحدددروب 
 .(1)ات القتالنتيجة للتطور الكبير لألسلحة ومعدّ  ةالّدولعمق 

 :عناصر اإلعداد العقائدي تنحصر في المهام التالية إن  
، وتعيددق ثقددتهم بقواتدد  الّشددعبعندد  بددين أبندداء  الددّدفاعالددوطن و  وحددبّ  الوطنّيددةعددرس الددرو    -1

 .الوطنّيةومقاومت   المسّلحة
ب  مية النصر وحتميت  فدي الحدرب، وبعدالدة القضدية التدي يكداف  مدن  الّشعبإقناع   -3

 .الوطنّيةو هد  كرامت  الشخصية ستدو يالع أجلها، وأن  
 الدّدفاعالوطن انتماء ولديس ملكيدة فئويدة أو سياسدية أو حزبيدة و  االعتقاد ب ن  ترسيخ   -2

يكدون جهددد ا منصددبا  خددرج ينبغددي أنرط االنتمدداء لدد ، وأن الواجهدات األعند   ددو شد
 .خراً وأ والً لتحرير الوطن أ

 واالجتماعيدة انات اإلعالمية والسياسديةويتم تحقيق     المهام بتعبئة مختل  اإلمك
 .نزي والدينية على نحو واض  و 

                                                 
 .182  ،3002ستراتيجية السياسية والعسكرية،مكتبة دار طالس، دمشق، ، اإلنالس، مصنفى سآخ سد ينظر  (1)
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 المطلب الثاني
 

 اإلعداد العسكري للشعب

 
عددددن الددددوطن يعددددد واجبددددًا وطنيددددًا وأخالقيددددًا للجميددددع  الددددّدفاع ن  نعتقددددد اعتقددددادًا راسددددخًا أ

ن، الد ي للدفاع عدن الدوط المسّلحةباعتبار ا  راع  القوية و  المسّلحةوبشكل خا  قوات  
 .أن يساند ا ويمد ا بكل ما تحتا  إلي  الّشعبينبغي على 

ل ا أصب  من الواجب الوطني للشعب ال ي يعمدل للددفاع عدن الدوطن أن يكدون لد  نوعدًا 
 :من اإلعداد العسكري األولي للقيام باآلتي

بالعناصددر المدربددة والالئقددة عسددكريًا فددي وقددت الحددرب  وبوقددت  المسددّلحةرفددد القددوات  -1
 .صير، وب لل يخف  العبء عليها في اإلعدادق

 .ية بالعناصر المدربة للقيام بمهامها ضد قوات االحتاللالّشعبرفد المقاومة  -3
 .عن األ دا  الحيوية للدولة في العمق الّدفاعالمشاركة في  -2

الد ي يتعدرض إلدى  التخطيط السليم لإلعداد العسدكري للشدعب ومن وجهة نظرنا أن  
سددديكون لددد  نتدددائا جديدددة وقدددت و لددديس ترفدددًا  ،كاسدددتثناء لمواجهدددة أعدددداء  تمرةتهديددددات مسددد

فددي العددراق قددد أدج دورًا وظيفيددًا  الّشددعبضددد المعتدددي، وكددان تدددريب جددزء مددن  الّتحريددر
 .سابقاً في المجابهات التي خاضها  وحيوياً 

ويمكددن أن يكددون  دد ا اإلعددداد علددى شددكل دورات قصدديرة ال تدداثر علددى إنتاجيددة وعمددل  
، تشددمل علددى مواضددع عسددكرية لهددا عالقددة بدداألدوار ندداء الشددعب فددي القطاعددات األخددرجأب

 .التي يكلفون بها مستقباًل 
 

 

 

 

  



 -078- 

 الثاني المبحث

 

 الدور السياسي والدبلوماسي

 

 
تعددد السياسددة أ ددم النشدداطات التددي تحقددق المجتمعددات مددن خاللهددا أ دددافها وتحمددي 

ضدددع أ ددددافها وتحددددد مسددداراتها وطرقهددددا مصدددالحها الحيويدددة، فالسياسدددة تقدددرر الحدددرب وت
العسدددكرية، والمالمددد   سدددتراتيجيةاألسددداس الددد ي تبندددى عليددد  اإل وأسددداليبها، والسياسدددة تعددددّ 

 .(1)المسّلحةالمميزة والغرض من القوات 
 إلددىالسياسددية للتحريددر  ددي أحددد المددداخل السددلمية والدبلوماسددية للوصددول  سددتراتيجيةواإل

 .(2)لمقاومة خار  ميدان المجابهة العسكريةالهد  أو  ي أحد أ رع إمداد ا
ة لتسددديير عالقاتهدددا الّدولددد دددو وضدددع الخطدددط التدددي تضدددعها  ويعدددد  دددد  السياسدددة الخارجيدددة

 .الخارجية، بينما الدبلوماسية  ي أداة لتنفي  السياسة الخارجية وتحقيق أ دافها
تها التشدريعية، ة وماسسداالّدولد إلدىورسم السياسة الخارجية قرار سياسي يعود في جد ور  

ة مصدال  حيويدة دائمدة، بينمدا الدبلوماسدية  دي عمليدة تنفي يدة فدي مجدال الّدولدوما تعتبر  
همددا توأمددان االتصدداالت الخارجيددة، فالسياسددة الخارجيددة ال تتكامددل بدددون الدبلوماسددية وك نّ 

 .(3)يانسيام
 :سنتناول الدور السياسي والدبلوماسي حسب المطالب اآلتية

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .262، مصدر سبق  كر ،  نالس ، مصنفى سآخ سد ينظر   (1)
، المقاومة السياسية والدبلوماسية، من بحوث مداتمر المقاومدة خيدار أم ضدرورة، مركدز اإلعدالم العربدي، القدا رة،   ف ن  ، س    ينظر   (2)

3008    ،122-126. 

 .122المصدر نفس ،     (3)
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 األول المطلب                                       

 

 السياسية ستراتيجيةبناء اإل

 

 :السياسية للتحرير مراحل نستعرضها وفق اآلتي ستراتيجيةلبناء اإل
سدددتراتيجيوتحديدددد أ دافددد ي و  الخصدددم وتقيددديمو دددي مرحلدددة معرفدددة  :المرحلدددة األولدددى: أوالً  ت  اه

السددددتنباط األدوات و لددددل والخددددار ،  وحلفائدددد  فددددي الددددداخلونددددوع وطبيعددددة العدددددوان، 
 .أ دافها إلىوالوسائل التي توظفها القوج المعادية وصواًل 

تركددددز علدددى المسددد  المتكامددددل لألوضددداع واإلمكانيدددات والقدددددرات  :المرحلدددة الثانيدددة: ثانيددداً 
التعددر  علددى  إلددىالشداملة المتاحددة والممانعددة فددي حقهددا ضددد العددوان،  دد ا إضددافة 

 .ية على التضامن بدعم المقاومة سياسيًا وعسكرياً الّدولاسية استجابة البيئة السي
 :(1)المناسبة إلدارة الصراع والتي تتضمن ستراتيجيةوضع اإل :المرحلة الثالثة: ثالثاً 

 (.طرق المواجهة)اإلطار العام لمواجهة العدوان  -1
 .أخطار العدوان على األمن الوطني -3
 .ةآثار العدوان على المصال  الحيوي -2
 .المسّلحةأ دا  المقاومة والقوات  -2
السياسددددددية والعسددددددكرية واالقتصددددددادية )تحديددددددد أسددددددبقيات األ دددددددا  ومجاالتهددددددا  -5

 .مع تحديد مراحل الصراع المتوقعة( واإلعالمية
تحديددددد الوسددددائل واألسدددداليب التعبويددددة المتددددوفرة والتددددي يمكددددن توظيفهددددا لتمكددددين  -6

 .ارجياً المقاومة من بلوغ أ دافها داخليًا وخ
 .ي إلسناد القضيةالّدولعلى الصعيد اإلقليمي و  ديد الحلفاء في الخار تح -7
 

 

                                                 
، اإلسددتراتيجية مصــنفى نــالس سآخــ سدولمزيدددًا مددن التفاصدديل ينظددر  125، مصدددر سددبق  كددر ،    مــب فــ ن  ، س ــ   م ينظددر   (1)

 .السياسية العسكرية، مصدر سبق  كر 
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 الثاني المطلب

 

 السياسية الداخلية ستراتيجيةاإل

 

 
تعدددد المجابهدددة والتحددددي الدددداخلي أول األ ددددا  الرئيسدددية للعددددوان بقصدددد إضدددعا  

ي العدددام الدددوطني اليددد س بدددين صدددفو  الدددرأ رعوز  المعنويدددات لتحقيدددق أعدددراض االحدددتالل،
 .ودفع  لالستسالم والخضوع إلرادة القوج المعتدية

تبددددرز أ ميددددة العامددددل السياسددددي لتحقيددددق أكبددددر قدددددر مددددن التمسددددل والصددددالبة بددددين أفددددراد 
المجتمع، و و مدن أ دم الواجبدات التدي تقدوم بهدا القيدادات والجهدات التدي تتصددر العامدل 

 :(1)السياسي من خالل
تعبئتدد  للدددفاع عددن التددي تهدددد أمددن وسددالمة الددوطن، و  خطددارباأل الّشددعبتوعيددة  : أوالً 

 .مصالح  الحيوية ضد العدوان
اجتماعيددددًا والدددد ي يحفددددز وينمددددي  اختيددددار الخطدددداب السياسددددي الصددددادق والمقبددددول : ثانياً 

، كالشددعارات التددي تنمددي الحمدداس وتحشددد الطاقددات الوطنّيددةور بالمسدداولية الشددع
 .الوطنّيةا للمجابهة على كامل التهي إلبقائ  الّشعبوتحفز 

تعبئددددة ماسسدددددات المجتمددددع المددددددني لتوحيددددد مواقفهدددددا المنا ضددددة للعددددددوان ودعدددددم  : ثالثاً 
مدددددع الهيئدددددات  منّظمدددددة المقاومدددددة ومسددددداعدتها علدددددى إدامدددددة صدددددالت وعالقدددددات 

 .ة المناظرة لهااألجنبيوالمنظمات 
سدناد الصديقة على تشدكيل لجدان وجمعيدات شدعبية لددع الّدولتشجيع شعوب  : رابعاً  م واه

عالميًا وتقديم المساعدات  .المقاومة سياسيًا واه
 

                                                 
 .128-126المصدر نفس ،      (1)
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 الثالثالمطلب 

 

 السياسية على الصعيد الخارجي ستراتيجيةاإل

 

السياسددية علددى مسددتوج سدداحة العمددل الخددارجي  ددي التحددرل دوليددًا  سددتراتيجيةمهددام اإل    
قليميًا لكسب الت ييد والتعاط  مع القضية  الت ييدد الخدارجي  وحرمان العددو مدن الوطنّيةواه

 :(1)وفق اآلتي
سدواء فدي إطدار المنظمدات والماسسدات والوكداالت  يةالّدولاالستفادة من الهيئات  : أوالً 

يدددة التدددي تنعقدددد دوريدددًا لكسدددب ت ييدددد ودعدددم الّدوليدددة أو فدددي نطددداق المددداتمرات الّدول
 .وقضيت  الّشعبوالشعوب الصديقة التي تتعاط  مع  الّدول

 .لفاعلة في تنظيم وتسيير المظا رات المايدة ضد العدوان واالحتاللالمشاركة ا : ثانياً 
يددة العاملددة فددي المجدداالت الّدولتدد مين العالقددات بالهيئددات والماسسددات والوكدداالت  : ثالثاً 

 .يةالّدولالعفو  منّظمة و  اإلنسانية مثل حقوق اإلنسان والصليب األحمر
ت ااإلقليميدة لحثهدا علدى استصددار القدرار  يدةالّدولالسدعي لددج الهيئدات والمنظمدات : رابعاً 

 .التي تجرم العدوان
 

 الرابع المطلب

 

 الدور الدبلوماسي للتحرير

 
السياسدية للتحريدر خططهدا  سدتراتيجيةالدبلوماسية  ي ال راع ال ي تنف  بواسدطت  اإل

ية، و ي أحد أ م أركان العمل السياسي في العالقات الخارجيدة، وتمثدل الّدولفي الساحة 
 .لواجهة التي تعبر عن وجهة النظر الرسمية للدولة وتتقيد بها تقييدًا صارماً ا

اإلكددرا ، وتعددر  كدد لل  التوافددق، وفددنّ  ، وفددنّ الممكددن نّ وعرفددت الدبلوماسددية ب نهددا فدد
 وعلدددددم إدارة الشددددداون الخارجيدددددة، وتعندددددي علدددددم فدددددنّ  المفاوضدددددات، و دددددي فدددددنّ  ب نهدددددا فدددددنّ 

                                                 
النددددوة أبحددداث ومناقشددات )وللمزيدددد مددن التفاصددديل ينظددر ثقافدددة المقاومددة ومواجهدددة الصددهيونية  123-127ينظددر المصددددر السددابق،    (1)

 (.1989الفكرية التي عقد ا مركز البحوث العربية بالقا رة، سنة 
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، قددددّوةبدددددل ال( التفدددداوض)الحددددوار  إلددددىو ر ددددا والدبلوماسددددية تسددددتند فددددي ج .(1)المفاوضددددات
التفداوض مدن  ويعددّ  ،(2)وتبادل األفكدار بدداًل عدن أعمدال العند ، واألشدكال العدائيدة كافدة

يدددددة والجهددددداز المكلددددد  بالعمدددددل الّدولتسدددددوية الصدددددراعات  إلدددددىالوسدددددائل األولدددددى الهادفدددددة 
 :(3)الدبلوماسي ل  وظائ  يمكن اإلشارة إليها بريجاز على النحو اآلتي

التددددددي تفضدددددد  االحددددددتالل وجرائمدددددد  عبددددددر القنددددددوات  الوطنّيددددددةعددددددرض وجهددددددة النظددددددر  -1
الددوطني الحددّق لت ييددد  الددّدولالدبلوماسددية التقليديددة مددع دول العددالم كافددة، وتدددعو  دد   

دانة المعتدي  .واه
يدددة، التدددي تنعقدددد تحدددت الّدولاالسدددتفادة مدددن كافدددة المندددابر فدددي التجمعدددات والمددداتمرات  -3

ي الددددّدولوحشددددد الت ييددددد  الوطنّيددددةحدددددة أو خارجهددددا، لطددددر  الرايددددة المتاألمددددم مظلددددة 
 .للموق  الوطني والمندد بالعدوان

ي باالسددتفادة مددن أجهددزة اإلعددالم التددي تهددتم بمتابعددة الددّدولالتدد ثير علددى الددرأي العددام  -2
 .يالّدولالنشاط الدبلوماسي على الصعيد 

كافدددة لدبلوماسدددية القيدددام بهدددا مدددع اومدددة االتفددداوض و دددي أ دددم األدوار التدددي تتدددولى المق -2
 .األطرا  الصديقة والمحايدة والمعادية

والمحايدددة فالتعامددل معهددا معددرو  ويركددز علددى الحصددول علددى  فدداألطرا  الصددديقة
 .أكبر قدر من تعاونها ودعمها وت ييد ا

أمددا التفدداوض مددع األطددرا  المعاديددة إ ا اقتضددت الضددرورة فرندد  يتطلددب األمددر أن تكددون 
التفددريط أو  الموجدد  للطددر  المعددادي حريصددة علددى عدددمالموحددد ب السياسددي لغددة الخطددا

 .يرتيجية الشاملة للتحر ا دا  التي حددتها ورسمتها اإلستر التراجع عن األ
                                       

 الثالث المبحث                                
 العسكري مستلزمات العمل                         

                                                 
وللمزيدد مددن الفائددة فددي موضددوع . 37،  1975لقدانون الدبلوماسددي، مكتبدة المعددار ، اإلسددكندرية،  نــس هيــف،  اــ  صــ بق ،  ينظدر   (1)

 .1972عربية، دمشق، ، الدبلوماسية الحديثة، دار اليقظة ال سق  در بة جمس  . بالدبلوماسية، ينظر 

 .30-19،  3003، الدبلوماسية القديمة والمعاصرة، دار األوائل، دمشق، الطبعة األولى،   دغف   ،  ا   نب  د س ينظر   (2)
 .129و 128، مصدر سبق  كر ،    ف ن  ، م مب ينظر   (3)
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العسدكرية  دي  سدتراتيجيةالسياسديون والعسدكريون علدى أن اإل يجمع المفكرون والقادة    

أ ددا   إلدىللوصدول  قدّوةتعندي اسدتخدام ال أنهاالقومية الشاملة و  ستراتيجيةأحد أشكال اإل
للدولددددة لغددددرض تحقيددددق أ ددددددا   المسددددّلحةالسياسددددة، وأنهددددا فددددن وعلددددم اسددددتخدام القدددددوات 

 .(1)أو التهديد باستخدامها قّوةلقومية عن طريق الا ستراتيجيةاإل
التدددي تددرتبط ارتباطدددًا  العسدددكرية للتحريددر تنبثدددق مددن العقيددددة العسددكرية سددتراتيجيةواإل

وثيقًا بالعقيدة السياسية للدولة، والعقيددة العسدكرية  دي ظدل السياسدة فدي الميددان وتعدر  
مجموعدة األوامدر كد لل و دي  ،(2)لدةب نها األسس والمبداد  الرئيسدية للبنداء العسدكري للدو 

كدّل  ا ا القيادة السياسية التي تتمثل وجهة نظر ا الرسمية فيوالمفا يم والتعاليم التي تتبنّ 
 .(3)ما يتعلق ب مور الصراع المسل 

 : درجك يح دا   ي  ج    يفيح إل
رض األ حاسددمة فددي الصددراع ونددادرًا مددا يتددرل االحددتاللة العسددكرية األداة التعددد األدا

ا دا تتبنّ  والتدي العسكرية للتحريدر ستراتيجيةالمحتلة بالوسائل السياسية، و نا ي تي دور اإل
مدددوارد كدددّل  ريتسدددخ عليهدددا يالقوميدددة الشددداملة للدولدددة والتددد سدددتراتيجيةة فدددي إطدددار اإلالّدولددد

 . المسلّ  في الصراع المسّلحة قّوةوطاقات األمة لدعم ال
وباالسدددتعانة بخبرتندددا السدددابقة فدددي  ّتحريدددرالوفدددي ضدددوء تجدددارب الشدددعوب والجيدددوش فدددي 

مواكبتنددا للصددراع الدددائر بددين المقاومددة العراقيددة واالحددتالل األمريكددي و المجددال العسددكري 
 وفددددق دنددددااجتهالعسددددكرية المالئمددددة للتحريددددر حسددددب ا سددددتراتيجيةيمكننددددا وضددددع مالمدددد  اإل

 :اآلتية المطالب
 

 األول المطلب

 

                                                 
. روللمزيدد مدن التفاصديل ينظدر . 70و 69سدبق  كدر ،  ، الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصددر  ليسن ،  د ي م سآخ سد ينظر  (1)

، 1978الهيدددثم األيدددوبي، دار الطليعدددة للطباعدددة والنشدددر، الطبعدددة الثانيدددة، : تاريخهدددا فدددي العدددالم، ترجمدددة، اإلسدددتراتيجية و ديـــبك هـــ    .ك
 .بيروت

 .33،  1986، العقيدة القتالية في اإلسالم، األردن، الزرقاء، مكتبة المنار أ مب  نب  نه،ينظر   (2)

 .222،  1982ينظر قاموس المصطلحات العسكرية، بغداد، الطبعة الثالثة،   (3)
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 (ير المتوازنةغ)الحروب غير المتماثلة  إستراتيجية

 
مدددن البدددديهيات  دددي أن قدددوات االحدددتالل تتمتدددع بتفدددوق عسدددكري وتقندددي علدددى قدددوات 

 علدى خسدارةال رب  الجولة األولى من الحدرب وفدرض نت منالجانب اآلخر وبالتالي تمكّ 
 .ومن ثم احتالل بالد  كليًا أو جزئياً  المسّلحةقوات  

وان دنتيجدددددة العدددددالددددد ي يدددددرفض و  وللتقليدددددل مدددددن التفدددددوق المعدددددادي يلجددددد  الطدددددر  المقابدددددل
باعتمددداد أسدددلوب الضدددعي  ضدددد القدددوي  أسدددلوب الحدددرب عيدددر المتماثلدددة إلدددىواالحدددتالل 

ما يتهدا فدي الفصدل التمهيددي مدن  إلىالتي سبق وأن تطرقنا  واستخدام حرب العصابات
 .  ا بحثنا

ويتمحور جو ر  د ا الدنمط الجديدد مدن الحدروب حدول التشدديد علدى فكدرة الغمدوض 
ن، وتتلخ  أ مية الفكرة في عدم إمكانية تحديد ما ية العددو بجدالء وأيدن  دو يْ ق  أو الالي  

، (1)الحددرب عيددر المتماثلددة أو عيددر المتوازنددة تدددور فددي بيئددة عامضددة ن  إميدددان المعركددة، 
نهددا حددرب بددين طددرفين عيددر متكددافئين فددي القددوج واألسدداليب وتمثددل التفددا  واضدد  علددى إ

 .نقاط ضع  إلىها وتحويلها الخصم وقدرات  يتم تفادي قّوة
وعدددم التماثددل فددي  دد ا األسددلوب يعنددي اسددتخدام الطددر  األضددع  طاقددة الحددرب النفسددية 
ومدددا يصددداحبها مدددن شدددحنات الصددددمة والعجدددز لكدددي ينتدددزع فدددي يدددد  زمدددام المبدددادأة وحريدددة 
الحركدددة واإلرادة، وب سدددلوب يسدددتخدم وسدددائل مسدددتحدثة وتكتيكدددات عيدددر تقليديدددة وأسدددلحة 

جدددرج التوصددل إليهدددا بددالتفكير فدددي عيددر المتوقدددع وعيددر المعقدددول، وتطبيقددد   وتكنولوجيددات
 .(2)العمليات إلىالتخطيط  إلى ستراتيجيةمستويات الحرب من اإلكّل  على

تقليددي تمامدًا عدن الحدرب، عيدر وفي   ا اإلطدار فدرن الحدرب عيدر المتماثلدة شدكل 
ل وال يخضدع لمعدايير التدوازن ات القتداإستراتيجيال يستخدم الطرفان في  نفس األدوات أو 

صدور ال يوجدد مسدر  عمليدات يلتقدي فيد  المقداتلون ب يدة صدورة، تالسائدة، وحسب  لدل ال
                                                 

، ثدددورة المعلومدددات واألمدددن القدددومي، مركدددز اإلمدددارات للدراسدددات والبحدددوث اإلسدددتراتيجية، اإلمدددارات العربيدددة  كسنالكـــب ،  سمـــ س ينظدددر   (1)
 209-202لصراع الدولي بعد الحرب الباردة، ،اخ دب  دمريك وللفائدة ينظر .90،  3002المتحدة، سنة 

، القددا رة، كددانون الثدداني 12، الحددرب عيددر المتماثلددة بددين الواليددات المتحدددة والقاعدددة، السياسددة الّدوليددة، العدددد م مــب  نــب  دجــالمينظددر   (2)
3003  ،103. 



 -085- 

 طدددر  أسدددلحة عيدددر متماثلدددة، وقدددد ال تكدددون  ندددال عالقدددة بدددين الفعدددل وردّ كدددّل  ويسدددتخدم
تقيدددد  تخدمة فيهدددا خدددار  نطددداق التصدددور ولددديس  ندددالالخطدددط المسددد الفعدددل فيهدددا، كمدددا أن  

نمددا ب فكددار تنددتا عددن مصددادفات يددتمّ  بمبدداد  تحويلهددا لخطددط مدروسددة، وتحدديط  الحددرب واه
ة، ويخددتلط فيهددا مددا  ددو شدديء بسددرية تاّمددكددّل  بعملياتهددا أقصددى درجددات المخدداطرة، ويددتم

 .(1)ي بما  و نفسيمادّ 
 

 الثاني المطلب

 

 استنزاف الجهد المعادي وإطالة أمد الصراع

 
بمختلدددد  تكتيكاتهددددا  الّتحريددددر سددددتراتيجيةإأسدددداس  االسددددتنزا  أسددددلوبيشددددكل  : ً أسل

 إلددى  لددل اديالددخ، بحيددث يدد..ضددية واسددتخدام األلغددام والمتفجددراتومنهددا العمليددات التعرّ 
مددوارد االحددتالل الماديددة والمعنويددة تمهيدددًا لتوجيدد  ضددربة حاسددمة لدد  فددي النهايددة  ضددعا إ

 دددد ا حيدددث يتحددددول ميددددزان القددددوج لصدددال  الطددددر  الدددد ي تعددددرض لالحدددتالل والدددد ي يتبددددع 
 .(2)األسلوب

بالقتددال تعنددي  فكددرة اال تددراء)وب االسددتنزا  ب ندد  وقددد عبددر كددارل كالوفيتددز عددن أسددل
رادة الصراع بصورة تدريجية نظرًا لطول مدة العمل، كدان عليندا  استنزا  القوج المادية واه
االكتفاء بنتائا متواضدعة نسدبيًا، ألن طبيعدة األشدياء تتطلدب ممدن يتدوخى  ددفًا كبيدرًا أن 

 .(3)(دد قوج تفوق ما يبدد  طالب الهد  الصغيريب
 

 

 إطالة أمد الصراع: ثانيا  

                                                 
عمدر األيدوبي، دار الكتداب : دد والنظدام العدالمي، ترجمدة، التفرد األمريكي د المحدافظون الجد ه دن ب ،  جيف د ه سكال ك ف ك   د ينظر  (1)

 .206،  3005العربي، بيروت، لبنان، 
 .72و 73، الموسوعة العسكرية، مصدر سبق  كر ،   ليسن  ، د ي م سآخ سد ينظر   (2)
 .825عن الحرب، مصدر سبق  كر ،   كالسن ي ن، ك  ك  سد، ينظر   (3)
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عدددادة مدددا تكدددون حدددرب طويلدددة األمدددد والتدددي  دددي ندددوع مدددن الصدددراع  الّتحريدددرحدددرب 
وتحددداول أحددددا ا تبدددديل ميدددزان  المسدددل  بدددين قدددوتين متمدددايزتين بخصائصدددهما األساسدددية،

 .(1)القوج وتحقيق الحسم عن طريق إطالة أمد الصراع
بين الطر  المددافع عدن وطند  و و المعنويدات العاليدة والطدر  المحتدل  الّتحريروتجري حرب 

 .ال ي يعاني فقدان الثقة ب  دا  وجود  في األرض المحتلة على الغالب
قد يحدث خالل الصدراع الطويدل أن يحقدق الطدر  األقدوج نجاحدات علدى الخصدم لكنهدا 

األضدددع  الدددزمن إلعدددادة تنظيمددد  وتعبئدددة تعدددد نسدددبية وعيدددر مطلقدددة إ ا اسدددتثمر الطدددر  
تبددددداع أسددددداليب المقاومدددددة  الّشدددددعب وتطدددددوير إمكاناتددددد   المسدددددّلحةية الّشدددددعبفدددددي المعركدددددة واه

االقتصددادية والتصدددنيعية وفدددرض خسدددائر جسددديمة علددى العددددو بشدددرية وماديدددة تددداثر علدددى 
 .(2)معنويات  وتصيب قيادات  وجنود  بحالة من الملل واالرتبال

ع الزمن وتنظيم  الستنهاض إرادة القتال ورفض االحتالل مع التركيدز علدى والمهم  نا تطوي  
 .الحسم السياسي لتثني إرادة الخصم على القتال وبالتالي حمل  على االنسحاب

ينبغي أن تكون عير محددة بمدة زمنيدة وقدد يكدون مدن الصدعب افتدراض  الّتحريروحرب 
مدددة الحددرب تتعلددق  اع خاللهددا، ألنّ األشددهر الدد ي يسددتمر الصددر أو أو توقددع عدددد السددنين 

ال ي سيحصل في ميزان القدوج وتطدوير سدبل المقاومدة وتوسديعها بالوسدائل  الّتغييركليًا ب
حدددراز التقددددم االقتصدددادي والتطدددور التقندددي والثقدددافي والعلمدددي وتددد مين جميدددع فئدددات  كافدددة واه

سددعة مددن وحشددد ا فددي المعركددة لتحطدديم الددرو  المعنويددة للعدددو وجدد ب شددرائ  وا الّشددعب
 .(3)الرأي العام العالمي

                                                 
 .617-612، الموسوعة العسكرية، مصدر سبق  كر ،  سد ليسن ،  د ي م سآخ   ينظر  (1)
 .612ينظر المصدر السابق،    (2)
 .75و 72،  3006مقدمة في إستراتيجية المقاومة العراقية، الجزء األول، دمشق،  ، دمريك ، خ دب. ب: نقلت بتصر  من  (3)
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 ب الثالثالمطل

 

 اداـــدا القيـــــوح
 

التد ثير فدي اآلخدرين، والقائدد النداج  الد ي يقدود وسياسدة القيادة فن  يمكن القول ب نّ 
 .مراوسي  لتحقيق النصر ب قل التضحيات

مكاندددة حاسدددمة ومددداثرة فدددي الصدددراع، وبدددرز فدددي مثدددل  ددد    الّتحريدددروللقيدددادة فدددي حدددرب 
والشعوب تد كر م بداعتزاز وفخدر عبدر األجيدال ومدنهم األمم ريخيين تبقى الحروب قادة تا

عبدد الكدريم الخطدابي،  در الجزائري،اعبد القعلى سبيل المثال ال الحصر عمر المختار،
 .الخ... من ، وجياب يماوتسي تونغ،  وش

سددكرية بيددد قائددد لتحريددر تعنددي تفددويض صددالحية القيددادة السياسددية والعفددي اووحدددة القيددادة 
علددى المسدتوج العسددكري فرنهددا تعنددي إشددرا  حدد قددوي  دد ا علددى المسدتوج الددوطني، أمددا وا

 (.قوات مسلحة ومقاومة أو أنصار)المجهود الحربي  على قائد واحد
وحدددة الجهددد بالعمددل المنسددق تجددا  الهددد   تددامن الّتحريددروحدددة القيددادة فددي حددرب و 

يق بواسددددطة التعدددداون فددددرن أفضددددل طريقددددة الواحددددد، وبينمددددا يمكددددن الحصددددول علددددى التنسدددد
 .تفويض قائد واحد بالسلطة ل  الصالحيات المناسبةللحصول على التنسيق  و ب

متماسل وقدرار موحدد متماسدل وخطدة واحددة واضدحة  وحدة القيادة تعني وجود تقييم واحد
 .(1)الّشعبية وباقي قطاعات الّشعبوالمقاومة  المسّلحةوضمان التنسيق بين القوات 

ًا ضدددوابط يقدددع فدددي ضدددوالقيدددادة والسددديطرة علدددى وحددددات المقاومدددة واألنصدددار لهدددا أي
مقددددمتها وضدددع قيدددادة  ددد   الوحددددات تحدددت قيدددادة القائدددد األعلدددى لمسدددر  العمليدددات الددد ين 

 المسدددّلحةو دددي  زيمدددة القدددوات  ل علدددى النتدددائا األساسددديةيعملدددون ضدددمن قاطعدددة للحصدددو 
عددين  ددو وحدددة يسددتطيع تقدددير الشددروط التددي والقائددد العددام لمنطقددة أو قطدداع م المعاديددة ،

 .(2)تتمكن فيها المقاومة من بلوغ أ دافها

                                                 
ات السددوفيتية، الماسسددة العربيددة للدراسددات والنشددر، الطبعددة ، حددرب العصددابه أسنــ    س هيانــ سد أس ــس.  دفكــ  ك بيككجــسد ، رينظددر   (1)

 .30-19،  1979الثانية، بيروت، 
 .19المصدر نفس ،    (2)
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ين فدددي ظدددرو   ددد   صدددفات مدددن خاللهدددا وبواسدددطتها قيدددادة المقددداتل الّتحريدددرولقدددادة 
المتبدلة، ولكي يطاع القادة يجب أن يكونوا أخالقيين وأن يكون دافعهدم الحرب المتغيرة و 

تطلددب إيديولوجيددة أو قضددية محددددة تمامددًا لتفسددير أعظددم مددن الطمددو  الشخصددي، ممددا ي
 .(1)قرارات وحجا انتفاضتهم

بئدددة التعالفدددر  التدددي تسددداعد علدددى سدددرعة كدددّل  وعلدددى القيدددادة أن تكدددون مسدددتعدة اللتقددداط
مرحلة مدن الندزاع  حادث وكل  كّل  واجبها األول أن تعيد ا، ويغدو السياسية للشعب والثورة

 إلددىالمقاومددة الوسدديلة الطبيعيددة واألخالقيددة للوصددول القضددية الكبددرج، بحيددث تصددب   إلددى
 .(2)بوتيرة متصاعدة الجما ير لمتوخاة وتعبئةالغاية ا

                                                 
 .153-150محمود سيد رصا ، مصدر سبق  كر ،    : حرب المستضعفين، تعري   سن     ن ،ينظر   (1)
 .151المصدر نفس ،    (2)
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 الرابع المبحث

 

 العامل القتصادي

 

ة اقتصددداديًا الّدولدددمفاصدددل أجهدددزة كدددّل  ة اقتصددداديًا للحدددرب يعندددي إعددددادالّدولدددإعدددداد 
 المسددّلحةدية لمصددلحة القددوات السددتمرار عمددل الماسسددات اإلنتاجيددة والخدددمات االقتصددا

 .(1)في آن واحد دون توق  أو ت ثير كبير نتيجة الصراع الدائر الّشعبو 
واالقتصدداد يعددد القاعدددة األساسددية التددي يبنددى عليهددا البندداء الفددوقي للدددفاع وخططدد ، 

جميعهددا بوسددائل العدديش والعمددل، وعمليددة إعددداد  الددّدفاعو ددو المصدددر الدد ي يغدد ي أجهددزة 
مسدتمرة  الدّدفاعاديًا للتحريدر عمليدة مسدتمرة ودائمدة بقددر مدا  دي عمليدة عدن ة اقتصدالّدول

 .(2)ودائمة
وتتوقددد  طبيعدددة اإلعدددداد االقتصدددادي للحدددرب علدددى طبيعدددة الصدددراع المسدددل  المتوقدددع 

ون سددددتراتيجيوعلددددى دروس الحددددروب والتجددددارب الماضددددية، ويمثددددل مددددا ي خدددد  المخططددددون اإل
بعدددددين االعتبددددار حينمدددددا يرسددددمون خططهدددددم، ي خددددد  يدددددة الّدولالعسددددكريون الظدددددرو  والعوامددددل 

المخططددددون االقتصدددداديون  دددد   الظددددرو  والعوامددددل مددددن وجهددددة النظددددر االقتصددددادية بعددددين 
 .(3)ة للحربالّدولاالعتبار عندما يضعون خططهم االقتصادية إلعداد 

 : ل  ص بيح دا   ي  ج    يفيح إل
ى وفددق ثددالث ركددائز أساسددية االقتصددادية للتحريددر يمكددن أن تبندد سددتراتيجيةاإل ن  إ  

 :(4) ي
بناء قواعد القتصاد وطني قادر على تمويل الكفدا  مدن أجدل االسدتقالل السياسدي،   -أ

 .ولتمويل بناء القدرة العسكرية الكافية للدفاع عن األمة ومقدراتها
 .الل ثروات وطاقات األمةع دولة االحتالل والعدوان من استغمن -ب

                                                 
 .320-305بق  كر ،    ، مصدر سنالس، مصنفى  سآخ سد ينظر  (1)
 .320-305المصدر نفس ،      (2)
 .320-305المصدر نفس ،      (3)
، المقاومددة االقتصددادية مددن المقاطعددة السددلبية إلددى البندداء اإليجددابي، مددن بحددوث مدداتمر المقاومددة خيددار أم   دكف  ،أ مــب  دجــيب ينظددر   (4)

 .3008ضرورة، مركز اإلعالم العربي، القا رة، 
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 .ة أو دولة االحتالل ومقاطعة مشروعاتها ومنتجاتهاالمعادي الّدولمقاطعة  -ت
 

 األول المطلب
 

 قتصاد وطني حقيقيبناء ا

 
يتطلب بناء اقتصداد وطندي قدوي يحقدق مطالدب تحددد ا خطدط اإلعدداد االقتصدادي 

 :(1)التي تقوم على معطيات تستخر  من حصر
 .ة اقتصاديًا للصراع المسل  طويل األمدالّدولمطالب إعداد  -1
 .ة وقدراتها وأسلوب استخدامها لمصلحة اإلعدادالّدولمكانات إ -3
 .وتدبر أمر الحصول عليها ة وقدراتهاالّدولخار  عن إمكانات ما  و  -2

 المسددّلحةينبغددي أن يغطددي مطالددب القددوات  الّتحريددرواالقتصدداد الددوطني فددي ظددرو  
عددداد مسددر  العمليددات ومطالددب إعددداد مرافددق  جهزتهددا والتددي ة وأالّدولددومطالددب تجهيددز واه
 المسددّلحةوالقددوات  الّشددعبيقصددد بهددا تلددل الماسسددات والمنشددآت التددي تقددوم علددى خدمددة 

كشدبكات الميددا  والكهربدداء والمواصددالت السددلكية والالسددلكية والمطددارات والمددوانئ والطددرق 
 .(2)والسكل الحديدية والمستشفيات والمخازن

 الّنظدامتحويدل  إلدىشاملة تهد  ة اقتصاديًا للحرب عملية قومية الّدولولكون إعداد 
اقتصاد حدرب، فمدن الضدروري أن تكدون خطدة  إلىاالقتصادي للدولة من اقتصاد السلم 

ة االقتصددادية ووضددعها فددي الّدولددتعبئددة جميددع مددوارد  إلددىالتمويددل دقيقددة وشدداملة وتهددد  
خدمدة المجهددود الحربدي، وتشددمل  دد   الخطدة التعبئددة الصددناعية والزراعيدة ووسددائط النقددل 

 إلدددىوكددد لل تحويدددل الصدددناعة . (3)والماسسدددات الماليدددة وعير دددا مدددن األجهدددزة االقتصدددادية
 .التصنيع الحربي

                                                 
 .125در نفس ،  المص  (1)
 .ينظر كراسة إعداد الّدولة للحرب، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، العراق  (2)
 .316، اإلستراتيجية السياسية والعسكرية، مصدر سبق  كر ،  نالس ، مصنفى  سآخ سدينظر    (3)
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مدن العوامدل  ويدخل ضمن   ا اإلعداد اال تمدام بداألمن الغد ائي للشدعب الد ي يعددّ 
دامددة القددوات  الّشددعبالمدداثرة علددى بقدداء  وتددوفير العناصددر الرئيسددية  والمقاومددة المسددّلحةواه

 .في إدامة مهامها القتاليةالستمرار ا 
لددد ا ينبغدددي اال تمدددام بالقطددداع الزراعدددي سدددعيًا وراء تحقيدددق االكتفددداء الددد اتي وخاصدددة 
المدددددواد الغ ائيدددددة الرئيسدددددية، مدددددع السدددددعي للمحافظدددددة علدددددى األسدددددواق التقليديدددددة الخارجيدددددة 

 .(1)مثل الحبوب ستراتيجيةللمنتجات الزراعية اإل
نظومدات المجتمدع المددني األخدرج المسدا مة ويمكن للجمعيات األ لية والنقابات وم

فددددي بندددداء اقتصدددداد الحددددرب لت سدددديس مشددددروعات صددددغيرة وتعاونيددددات محكومددددة بالثوابددددت 
 .(2)لدعم االقتصاد الوطني زمن الحرب الوطنّية
 

 الثاني المطلب

 

 منع دولة الحتالل من استغالل ثروات األمة

        
ة أو اإلقلددديم الّدولدددء علدددى مدددوارد االحدددتالل  دددو سدددرقة ونهدددب واالسدددتيالأحدددد دوافدددع 

المحتدددل لتعزيدددز اقتصدددادياتها وتثبيدددت أركدددان سدددلطانها فدددي الدددداخل، وال يسدددتبعد أن تعدددود 
 .النفط السيما األساسيةفي المستقبل عند نضوب موارد الطاقة الحروب االقتصادية 

 مدن أولويدات الواجبدات ومنع دولدة االحدتالل مدن اسدتغالل الثدروات االقتصدادية يعددّ 
واألجيال القادمة  الّشعبللحفاظ على ثروات  المسّلحةللشعب والمقاومة والقوات  الوطنّية

 .التي تشكل المصدر الرئيسي لالقتصاد الوطني والتنمية واإلعمار
ة المحتلة مدن اسدتغالل الّدولالوسائل بال استثناء من أجل منع كّل  وينبغي استخدام

لمباشددددر إ ا كانددددت أرض الددددوطن خاضددددعة  دددد   الثددددروات سددددواء فددددي شددددكل االسددددتنزا  ا
 .(3)لالحتالل أو في صورة االستنزا  بمساعدة حكومة أو جماعة عميلة

                                                 
 .316ينظر المصدر السابق،    (1)

 .163االقتصادية من المقاطعة السلبية إلى البناء اإليجابي، مصدر سبق  كر ،  ، المقاومة   دجيب  دكف  ،أ مب ينظر   (2)
 .125  المصدر نفس ، (2)
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ال  صدددددباإلمكدددددان تددددددمير م المسدددددّلحةوباالسدددددتخدام الواسدددددع مدددددن أعمدددددال المقاومدددددة 
المعاديدة  الدّدولوكد لل معاقبدة  الوطنّيدةوشركات االحتالل ومنعها مدن اسدتغالل الثدروات 

 .عدوانهاوالمحتلة جراء 
 قدّوةوتعتبر مصادر الطاقة وبمقدمتها النفط من الموارد والثدروات الحيويدة التدي تسدعى ال

العالميدددة للسددديطرة عليهدددا مسدددتقباًل مدددن خدددالل العددددوان واالحدددتالل لددد ا مدددن الضدددروري وضدددع 
 .وخاصة في العراق االحتالل دولة الخطط لمنع استثمار     المادة من قبل

 

 الثالثالمطلب 

 

 الحتالل اقتصاديا   ةمقاطع
 

المقاطعة االقتصادية  ي االمتناع عن معاملة اآلخر اقتصاديًا وفدق نظدام جمداعي 
 .(1)مرسوم بهد  الضغط علي  لتغيير سياست  تجا  قضية من القضايا

ومقاطعدددة دول االحدددتالل يعدددد مدددن أسدددلحة الدددردع والمقاومدددة والضدددغط إلجبار دددا علدددى تغييدددر 
 .منتجاتها إلىعدوانها وقواتها ومشاريعها وعدم الترويا سياستها ومنعها من تمويل 

األكثدر تد ثيرًا لمحاصدرة  الّسدال السلبية االقتصادية و دي  والمقاطعة أحد أشكال المقاومة
 .شركات وماسسات دولة االحتالل االقتصادية
 الّشدددددعبتشدددددترل فيهدددددا قطاعدددددات  منّظمدددددة ومقاطعدددددة دولدددددة االحدددددتالل ينبغدددددي أن تكدددددون 

ة االقتصادية واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأجهدزة اإلعدالم التدي ولالدّ وماسسات 
أعمدال فدي  د ا االتجدا  مدع بيدان فوائدد  من الّشعبمن مساوليتها لتوضي  المطلوب من 

 .(2)في الصراع مع المحتل  لل
قتصدددددادية ضدددددد العصدددددابات العربيدددددة المقاطعدددددة اال الدددددّدولولقدددددد اسدددددتخدمت معظدددددم 

اعتصددابها دولددة فلسددطين العربيددة والتددي فرضددتها فددي كددانون األول ردًا علددى  الصددهيونية
من خدالل الجامعدة العربيدة بعدد ت سيسدها كتعبيدر عدن الدرفض العربدي العتصداب  1925

                                                 
 .30،  3005، المقاطعة االقتصادية حقيقتها وحكمها، دار الجوزي، السعودية،   دشم  ك  ،خ دب ند  نب  هلل ند ب يكينظر   (1)
 .االقتصادية ينظر الموسوعة العربية الشاملة، المقاطعة  (2)

 http://Mousou3a.educdz.com 
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فلسددطين، وفددي محاولددة لمحاصددرة الجماعددات الصددهيونية فددي فلسددطين اقتصدداديًا بهددد  
 .(1)إضعافها في إطار محاولة منع عملية اعتصاب فلسطين

لبضددددائع والمشدددداريع الصددددناعية األمريكيددددة نجددددد أي مقاطعددددة عراقيددددة ل  لددددم ولألسدددد
الد ي  ،األمدر محداوالت فدي  د ا المجدال ةيدأ علدى ولم نعثر بعد التحري الشديد ،وحلفائها

 .يتطلددب نشددر الددوعي بددين أبندداء الشددعب لضددرورة  دد   المقاطعددة للضددغط علددى االحددتالل
والفكرية القيام بحمالت توعية صارمة لمندع  كما نعتقد ينبغي على  راع المقاومة الثقافية

 .التعامل مع المحتل
 

                                                 
 .150-125، مصدر سبق  كر ،    دجيب  دكف   ،أ مب ينظر   (1)



 -094- 

 الخامس المبحث

 

 اإلعالمية للتحرير ستراتيجيةاإل

 
أن صددناعة  نسددتنتا الوطنّيددة الّتحريددرريخي لحددروب ااسددتقراء السددياق التددمددن خددالل 

النصدر  حالدة إلدىتراكمية، بنائية تتكتل فيها اإلنجازات المرحليدة لتصدل  الّتحريرالنصر و 
لبنداء فدي المقاومة تصل  كبرناما لتحقيدق مشدروع ا وجالء المحتل، وأن   الّتحريروتحقيق 

 .(1)الم أمام المحتلساالستمواجهة الضع  والخنوع و 
 المسدّلحةومن  نا يبرز دور اإلعالم ال ي يعبدر عدن األدوار التدي تاديهدا المقاومدة 

اإلعالميددددة للتحريددددر  سددددتراتيجيةاإلألجددددل تنفيدددد  األ دددددا  السياسددددية للتحريددددر، وأصددددبحت 
الشددداملة للتحريدددر والتدددي ال يمكدددن  سدددتراتيجيةبمكاندددة  امدددة بحيدددث باتدددت أحدددد أشدددكال اإل

ي ودعددم ثقافددة الددّدولعلددى المسددتوج الددوطني و  الّتحريددراالسددتغناء عنهددا فددي تحقيددق أ دددا  
 .المقاومة ومواجهة اإلعالم المعادي المضاد

 

 األول المطلب

 

 التّحريرم في مفهوم ودور اإلعال
 

 :مف سم  إلج    يفيح  إل الميح: أسلا 
وضددع  وأ ميتدد  وجدددت مددن المناسددب  الّتحريددرفددي ضددوء اسددتقراء دور اإلعددالم فددي 

 : و للتحرير اإلعالمية ستراتيجيةتعري  مالئم لإل
اسدتخدام اإلعدالم ووسدائل ي لتحقيدق األ ددا   اإلعالميدة  دي علدم وفدنّ  ستراتيجيةاإل)

 (.حريرالسياسية للت

                                                 
 .219-212، المقاومة اإلعالمية،مصدر سبق  كر ،        كه،  نب  د  مد ينظر  (1)
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 :(1)اإلعالمية ستراتيجيةوتتضمن اإل
 .لبناء الشخصية المقاومة للشعب: خطابًا تعبويًا لل ات -1
 .للت ثير في معنويات : خطابًا نفسيًا للعدو -3
نسانيًا للرأي العام -2   .خطابًا قانونيًا وأخالقيًا واه

 : إل الم أهميح:   كي ا 
 :التالية األبعاد ت خ  باعتقادنا بالغة ةأ ميّ  الّتحرير حرب في اإلعالمي للبعد
 لكسددب والعددالمي الددوطني العددام الددرأي أنظددار أمددام االحددتالل وجددرائم انتهاكددات كشدد  -1

 .العادلة الّتحرير قضية مع والتعاط  الت ييد
 الّشدعب معنويدات وتعزيدز لرفدع األرض علدى المقداوم الفعدل عن واضحة صورة نشر -3

سددناد دعددم فددي الّشددعب أبندداء تطددوع علددى ويسدداعد والمقدداتلين( الحاضددنة)  المقاومددة واه
 ضدعفهم نقداط وكشد ( وجندود وشدعب إدارة) االحدتالل إرادة نديثو  كسدر إلى وصوالً 

 .المعركة ساحة في
 أمدددام المقاومدددة وثقافدددة مبددداد  ونشدددر المقاومدددةحدددّق  عدددن الدددّدفاع فدددي اإلعدددالم يسدددا م -2

 .خداعوال التضليل لىع تعتمد التي اإلعالمية وأجهزت  االحتالل محاوالت
  دّ   ي  أ الم أهب ف:   د  ا 

 :(2)باالتي تحديد ا يمكن الّتحرير معركة في أ دا  لإلعالم
 المرئيددة) المسددتخدمة والوسددائل المددنها حيددث مددن ومتطددور حددديث مقدداوم أعددالم بندداء -1

  .(والمقروءة والمسموعة
 المقاومددددة وحددددة مددددن يدددلالن تهددددد  التدددي المعاديددددة النفسدددية الدعايددددة وسدددائل مواجهدددة -3

 .أعراض  وتعرية الخصم أ دا  وكش  ،الّشعب وصمود
 .الشباب نفوس في المقاومة رو  وبث المقاومة ثقافة نشر -2
 .الصراع طبيعة أبعاد وبيان للمقاومة الوطنّيةو  السياسية األ دا  توضي  -2
 .ومةالمقا لهاجأ من نطلقتا التي والمباد  باألسس الّشعب أفراد إقناع -5

                                                 
 .216المصدر نفس ،    (1)
(3) 

توددى المسددتقبلية،  ددن بحددو  الجلسدة التشددىورية للقددوح المنىه ددة لالحددتالل، ، المقىو ددة العراقيدة وايىراعبددد القددادر محمدددالزوبعدي    .د

.3009ا شق، 
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 األ ج إيقداع تجندب على هاصحر  ومدج العسكرية وعلمياتها المقاومة أنشطة تغطية -6
 بالمدنيين

 عبددددر المضدددداد اإلعددددالم مددددن التشددددوي  حمددددالت مواجهددددة فددددي الددددوطني الدددددور إبددددراز -7
 الصديقة الفضائية القنوات في موجهة إعالنية ساحات تخصي 

 

 الثاني مطلبال

 

 المعركة في اإلعالم

 
 علدى وت ثير دا اإلعدالم سدلطة تقددير فدي وتتفداوت متعددة اإلعالمي لت ثيرا نظريات

 و ددو، فاعلددة سددلطة لدد  اإلعددالم أن   علددى مجمعددة ولكنهددا، معدد  التفاعددل وأنمدداط الجمهددور
 أ دم أصب  الحرب وفي، ك لل في الثقافي والغزو، الحضاري الحوار قنوات أ مّ  من يعد

 .(1)الماثرة المقاومة أدوات
 التددد ثير نظريدددات مدددن مركبددداً  مزيجددداً  يسدددتخدم أن المقددداوم واإلعالمدددي الوسدددط علدددى لددد لل

 أن اإلعالميددددة الوسددددائل وعلددددى ،المقاومددددة جندددددةأ لتحقيقدددد  المختلفددددة بنما جهددددا اإلعالمددددي
 والصدراع وتكثيد  ،والتخصصدية واالستقصدائية والشدمولية العمدق على طرحها في تعتمد
 .زمنياً  وتحديد ا التغطية تكرر مع متنوعة ب نماط

 :(2) ما باتجا ين يعمل أن المقاوم لإلعالم وينبغي
 الرسددائل تفكيددل علددى وتعمددل بالدد ات الثقددة تعددزز التددي االتصددالية الرسددائل تكثيدد  :األول

 للجهدددود اإلدراكيدددة القددددرة إضدددعا  بهدددد  تضدددليل مدددن تحملددد  ممدددا المعاديدددة االتصدددالية
 .العدو نوع  ات  عن الصحيحة ال  نية الصورة بتشكيل المتعلقة
 تكثيدد  خددالل مددن ،يدد لد ال  نيددة الصددورة و ددزّ  تشددويش بهددد  العدددو باتجددا  العمددل :الثدداني
 وال ،معنوياتدد  علددى للتدد ثير المواجهددة فددي  خسددائر  حجددم عددن تتحدددث التددي االتصددالية الرسدائل

                                                 
 . 218و 217  ،  كر  سبق مصدر،   د  مد  نب    كه،  ينظر  (1)

، العربددي اإلعددالم مركددز، ضددرورة أم خيددار المقاومددة مدداتمر بحددوث مددن، االتصددال وثددورة اإلعالميددة المقاومددة،  جــايم دصــ دح،  ينظددر   (2)
 .185-162   ،3008، القا رة
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 صدالحية بعددم المعدادي العدام الدرأي إلقناع واألخالقي اإلنساني العاملين استخدام من ضير
 .حكومت  تتبنا ا التي السياسيةو  واإلنسانية األخالقية ةالقاعد

  مدا إطدارين فدي يرو والتصد الّتحرير فنون على االعتماد اإلعالمية الحرب وتتطلب
 ولبندددداء ،البصددددري التدددد ثير تقنيددددات واسددددتخدام ،واآلنيددددة الدقددددة ومراعدددداة والمصددددور النصددددي
 تصدددداعدي إعالمددددي خددددط باعتمدددداد ونفسددددي سياسددددي إطددددار بندددداء ينبغددددي ال  نيددددة الصددددورة
 .(1)الماثرة المنتقاة الصورة وبلغة والمقروءة، المحكية اللغة ب دوات
 

 المطلب الثالث

 

 اإلعالمي الخطاب

 
 ،والدددديني واألخالقدددي والنفسدددي والتحليلدددي بدددويتعال منهدددا ةعددددّ  اإلعالميدددة الخطابدددات

 مقاومددةال الشخصددية بندداء علددى األقدددر ألندد  ويتعبددال الخطدداب يسددود الدد ات مخاطبددة وفددي
 بددين المددز  كثيددرة أحيددان فدي يلددزم المقاومددة اإلعالميددة المعالجدة سددياق فددي ولكددن، للشدعب

 يطدر  التدي الزمنية واللحظة المتلقي الجمهور وطبيعة الحاجة حسب المتعددة الخطابات
 .(2)الخطاب فيها

 : إل الم   دخن   مس صف  
 :(3)أبرز ا اصفاتمو  الّتحريرو  للمقاومة اإلعالمي الخطاب في توافر ينبغي

 .والمتزنة الصادقة المعلومة على يستند معرفي إطار في المصداقية وبناء ةيالموضوع  -1
 .في  الماثرة والقوج المجتمع وثوابت مفا يم معرفة  -3
 .الخطاب مضمون إيصال في والماثر الرئيسي العامل هاألنّ  مناسب بشكل الخطاب تحرير  -2
 .ةوالقوميّ  الوطنّية المصلحة وتغليب، ويةفئال اللغة أو اللهجة عن االبتعاد  -2
 .وتهريجي إنشائي إلى الخطاب يحول  لل نأل والهتافات الشعارات تكثي  عن االبتعاد  -5

                                                 
 .217، مصدر سبق  كر ،       كه ، نب  د  مد ينظر   (1)

 . 215و 212  ، نفس  مصدرال  (2)

 . 216و 215  ، نفس  المصدر  (3)
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 وطنيددة قضدية لد  بدل ،حياديدداً  لديس المقاومدة إعدالم نّ أل ،الحياديددة مقولدة مدن رحد ال  -6
 .عنها يدافع

 و ددي الموضددوعية بحجددة «الخطدداب تددوازن» نظريددة دمهاتسددتخ التددي باللغددة عتددراراال عدددم  -7
 .الوطنّية القضية عن الّدفاع يستدعي الوطني االلتزام نأل ،الرسمي اإلعالم في سائدة

 المقاومددة خطدداب تحددول خشددية ،اإلنسدداني الخطدداب لغددة اسددتخدام فددي اإلفددراط عدددم  -8
 .وحزين بكائي إلى

 
 المطلب الرابع

 

 (النترنت) استخدام الشبكة العنكبوتية

 
 تتطدور و دي الحدديث العصدر فدي االتصدالية التطدورات أ م من االنترنت شبكة عدت
وبالفعددددل أصددددب  العددددالم قريددددة صددددغيرة  ،االنتشددددار وواسددددعة مهمددددة وسدددديلة لتصددددب  بسددددرعة

وحركدددات التحدددرر  اإلعالميدددة المقاومدددة فدددي اسدددتخدامها فدددرن لددد ا باسدددتخدام  ددد   الشدددبكة،
 .العمل المقاوم وديمومت من ضرورات  ضرورة أصب  الوطني
 الشددددعوب مددددع والسددددريع الواسددددع االتصددددال المقاومددددة قددددوج أمددددام فتحددددت الشددددبكة  ددد   ن  إ
، معنيدة أ ددا  تحقيدق أو الّتغييدر تحقيدق إلدى تسدعى شدعبية حركدات لتشكيل المجال وفتحت
 بشددكل يسددهم يمكددن مددا و ددو ،االنترنددت عبددر الحركددات  دد   بددين الحددوار إدارة يددتم أن ويمكددن
 .(1)والتنظيم والمناقشة التفاعل على والقدرة الّشعب أبناء وعي زيادة في كبير

 وحركددددات فصددددائلو  يدددددة لحركددددات التحددددررعد مواقددددعأنشدددداء  الشددددبكة  دددد   وشددددهدت
تتضدددمن برامجهدددا  التددي البياندددات ونشددر الفصدددائل بتلددل التعريددد  خاللهددا يجدددرج المقاومددة

 وجدرائم انتهاكدات عرضعن  فضالً  ،لمقراة والمصورةتوثق فعاليات المقاومة اوأ دافها و 
 .تعاطف  وكسب والوطني يالّدول العام الرأي الطالع االحتالل

                                                 
 .185و 162  ،  كر  سبق مصدر، جايم دص دح، ينظر    (1)
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 واألجيددددال الشددددباب إعددددداد تسددددتهد  أن ينبغددددي الّتحريددددرو  المقاومددددة حركددددة فددددرن لدددد ا
عداد االتصال ثورة لعصر المقاومة  .الرأي وقادة االنترنت مستخدمي من الماليين واه

  الناجحدددة السدددتخدام االنترندددت فدددي المقاومدددة اإلعالميدددة لعدددل و ندددال الكثيدددر مدددن النمدددا 
أ مهددا التجربددة الفلسددطينية خددالل سددنوات االنتفاضددة ، فلقددد أسددتطاع الفلسددطينيون داخددل 

 .األرض المحتلة وخارجها أن يستخدموا االنترنت لنقل أخبار االنتفاضة 
كة عبدددر ت سددديس وكددد لل المقاومدددة العراقيدددة حيدددث اسدددتخدمت فصدددائل المقاومدددة  ددد   الشدددب
هاكدددات االحدددتالل مواقدددع لهدددا للتعريددد  ب خبدددار ونشددداط مقاومدددة ونشدددر المعلومدددات عدددن انت

 . والعربي رأي العام العالميال وت مين االتصال مع
البدد أن تبندى علدى  ن التحريدر والمقاومدةتقددم يمكدن أن نشددد علدى إ وفدي ضدوء مدا

لمترابطدددددة ومنهدددددا السياسدددددية سدددددتراتيجية شددددداملة بكافدددددة فروعهدددددا وعناصدددددر ا المتعدددددددة واإ
والتددددي ينبغددددي توظيفهددددا نحددددو تحقيددددق  عالميددددةواالقتصددددادية واالجتماعيددددة واإلوالعسددددكرية 

 .الهد  الهائي للتحرير
الخيددارات اإلسددتراتيجية للتحريددر فددي  دد ا الفصددل فرنهددا تعددد إطددارا  ونحددن إ  تناولنددا

ستشددرا  جددزء مددتمم اليمكددن اعتماد ددا كدددليل و عامددا لإلسددتراتجية الشدداملة للتحريددر والتددي 
  .الحالة العراقية التي سنتناولها في الفصل الخامس الالحق
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 الف ي الخى س

 

 اقالعر لتحرير  ستقبلي استشراف

 
  م يب

 متكافئدة عيدر بحدرب 3002 نيسان 9 في العراق وبريطانيا المتحدة الواليات احتلت
( والترويددع ةمالصددد) أسددلوب علددى معتمدددةً و  (الحريددة للعددراق)أطلقددت عليهددا تسددمية  القددوج
ول تدد ثير لتحقيددق تدد ثير مددزدو  األ األ دددا  علددى كثيفددة ناريددة قددّوة اسددتخدام قوامدد  الدد ي

سدددواء كاندددت  ر نفسدددي ومعندددوي علدددى القدددوج البشدددريةوالثددداني تددد ثي ددددا  مدددادي علدددى األ
  .مدنية وأمسلحة 
 وعجدددزت ،صدددحتها عددددم األيدددام أثبتدددت للحدددرب وأ ددددافاً  أسدددباباً  المتحددددة الواليدددات سدددوعت
 يخدددولهم األمدددن مجلدددس مدددن قدددرار صدددداراست مدددن وحلفاا دددا وبريطانيدددا المحتددددة الواليدددات
 . ا المبحث  ثنايا في سنرج كما العراق على بالحرب
 حدداالت وانتشددار ،ةالّدولدد ماسسددات وحددرق وتدددمير تخريددب حملددة وشددهدت بغددداد احتلددت
 مدرت التدي الحضدارات قصدة تحكدي التدي العراق آثار فيها بما للممتلكات والسرقة النهب
 زالدددت مدددا المحتدددل أراد دددا التددي الفوضدددى مدددن حالدددة فدددي الددبالد ودخدددل ،الرافددددين بدددالد فددي

 .(1)العراقي الجسد في تنهش
 المغدول يأيد على م1358 عام تخريب: كبيرين ينتخريب هاتاريخ في بغداد شهدت

 ألد  200 دجلدة نهدر فدي لقدائهمإ البربريدة أعمدالهم بدين كدان الد ين (خدان  والكدو) بقيادة
 .المستنصرية للجامعة الكبرج المكتبة هاتضمّ  كانت التي كتاب

                                                 
 .3،  3006، قا رةال، مدبولي مكتبة، بغداد جدار،  دننيب  سديب للتفصيل ينظر   (1)
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 تيمورلنددل مغددول  ددم خددرينآ شرسددين مغددول صددنع مددن كددان الدد ي م1201 عددام وتخريددب 
 الثدددروات مدددن حصددديلة أعظدددم رواودّمددد المدنيدددة نهدددب فدددي انهمكدددوا الددد ين( األعدددر  تيمدددور)

 .(1)اإلطالق على العالم عرفها والثقافية المادية
 القدددرن مطلدددع فدددي للعدددراق البريطددداني – األمريكدددي االحدددتالل أن نظرندددا وجهدددة ومدددن

 وتشددريداً  وقددتالً  للددوطن دمدداراً  واألكثددر أاألسددو   ددو والدد ي مددازال مسددتمراً  والعشددرين الواحددد
 .الم كورين من الحدثين العراقي للمواطن
 لدد ا سددجالياً  ويعددد بعددد يحسددم لددم زال مددا والموضددوع مسددتمراً  العددراق احددتالل زال مددا
 معلومدات مدن يتيسدر مدا ضدوء وفدي اجتهدادي حسدب ستشرافيةاإل الحالة بيان إلى   بت
 .ووقائع
 :اآلتي النحو وعلى باحثم ةأربع إلى فصلال تقسيم جرج
 .العراق على األمريكية الحرب ويشمل: األول بحثالم -1
   .العراقية المقاومة وتضمن: الثاني بحثالم -3
 .الداخلية الّتحرير عوامل بحث: الثالث بحثالم -2
 .الخارجية الّتحرير عوامل تناول: الرابع بحثالم -2

                                                 
  .172و 173  ، 3006، القا رة، الثالث العالم دار، كلفت خليل ترجمة، والعشرين الحادي القرن حروب، جيس  يكي ,   مسكيه   (1)
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 األول بحثالم

 

 راقالع على األمريكية الحرب

 
 بعدد بغدداد العاصمة واحتلت 3002 آ ار 19/30 يلةل العراق على األمريكية الحرب بدأت
 علددى ويتواجددد قائمدداً  االحددتالل زال ومددا، 3002 نيسددان التاسددع مددن فددي مددن القتددال يومدداً  عشددرون
 األمريكيددون ويحددتفظ ،ألمنيددةا شددركاتالعناصددر  و األمددريكيين الجنددود مددن اآلال  العددراقأرض 
 .موظ آال   ثالثة  قبل من تدار بغداد العاصمة في العالم في لهم ارةسف ب كبر
 سدنرج كمدا 3002 حزيدران 38 فدي السديادة بتسدليم األمريكيدة االدعداءات مدن الدرعم على
 األمريكيدة القوات وقائد األمريكي السفير أن   إلى يشير األرض على الواقع أن   إال ،الحقاً 
 .سلطةال يديران ال ين  ما نجوم بعب ر  جنرال برتبة و و العراق في

 وأ دددا  بالحددر  شددرعية وانعدددام العراقددي د األمريكددي للصددراع التاريخيددة الخلفيددة نسدد بيّ 
 :اآلتية مطالبال وفق بحثالم   ا في العراق على الحرب
 

 المطلب األول

 

 يقالعرا ـ  األمريكي الصراع خلفية

 

 فدي األمريكيدة المتحددة الواليات مصال  أن   و ي مهمة حقيقة تكش  تاريخال ملفات
 الحكومددة قددررت عندددما 1899 سددنة ومندد  عشددر التاسددع القددرن أواخددر إلددى تعددود العددراق

 فدي مهمدة ةمكاند العدراق احتدلّ  الوقدت  لدل ومدن، العدراق فدي لهدا قنصدل تعيدين األمريكية
 لددددداً ب األمريكيددددة السياسددددية األدبيددددات فددددي عدددددّ ي العددددراق ن  أ حتددددى ،األمريكيددددة سددددتراتيجيةاإل

 .(1)األوسط الشرق ي مفات من اً همّ م ومفتاحاً  أساسياً 
                                                 

 :ينظر العراقي د  عن الصراع األمريكي التفاصيل من للمزيد (1)
، الموصدددل جامعدددة، اإلقليميدددة الدراسدددات مركدددز، المعاصدددرة يكيدددةاألمر  اإلسدددتراتيجية فدددي العدددراق موقدددع،  خايـــك دنـــ  هيم، درـــالف . ب -1

 .3007، العراق
 .3008، العراق، الموصل جامعة، اإلقليمية الدراسات مركز، الجوار ودول  العراق، ن   يد مفمس ح -3
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  ددد   فدددي يددداً تاريخ المعروفدددة المحطدددات أ دددمّ  نسددد بيّ  معاصدددرة  دددي الدراسدددة أن   وبمدددا
 والسددلبية االيجابيددة للعالقددة محطددات ألمريكددافددرن   تدداريخال  دد ا مددن امتددداداً  ندد رف ،العالقددة

 :(1)اآلتيك سو  نتوق  عند ا  العراق مع
ة   البدددددارد  الحدددددرب فتدددددرة نابدددددأ وبريطانيدددددا األمريكيدددددة المتحددددددة للواليدددددات السدددددرية المباحثدددددات:أوالً 

 مشددتركة رايددة لرسددم اتفدداق إلددى لللتوّصدد 1927 عددامفددي  هدداأ مّ  العددراق مددن الموقدد و 
 .ةالبارد الحرب بداية مع األوسطق الشر  حيال الخارجية لسياستهما

          قددددداد الددددد ي القدددددومي مددددددّ ال لمواجهدددددة دةقاعددددد العدددددراق اتخدددددا  المتحددددددة الواليدددددات ومحاولدددددة
      فدددي  ونجاحددد 1953 عدددام يوليددو/ تمدددوز ثدددورة بعدددد الناصددر عبدددد جمدددال المصدددري ئيسر الدد

   .   االنحياز عدم كتلة إقامة
 الحددرب ظددرو  فدي السددوفيتي االتحدداد قلتطويد 1955 عددام األمريكيددة المحداوالت  :ثانياً 

نشددداء ،ةالعسددددكري األحدددال  مددددن سلسدددلةب البددداردة  تددددنظم لدددم الدددد ي بغدددداد حلدددد  واه
 للعددددراق مسددداعدات لتقدددديم برنامجددداً  توأعددددّ  شددددجعت  ولكدددن لددد  المتحددددة الواليدددات

 .مع  عسكري تعاون اتفاقيةعقدت و 
 العدراقوزراء  رئديس إعدالن وأثنداء 1958 لعدام تمدوز 12 ثدورة مدن السلبي الموق  :ثالثاً 

 .الكويت لضمّ  ةالنيّ  م  قاس   الكريم عبد الركن الزعيم األسبق
 حزيددران فددي الصددهيوني العدددوان بعددد العربددي والددوطن العددراق مددن السددلبي الموقدد  :رابعدداً 

 .1967 عام
 تعددد   حيددث ،1973 عددام العددراق فددي الددوطني الددنفط تدد ميم مددن السددلبي الموقدد : خامسدداً 

 .همامصالح هددت اً خطر  العراق دولة وبريطانيا المتحدة الواليات
 عدددر  فيمدددا( 1980–1976) كدددارتر جيمدددي األسدددبق األمريكدددي الدددرئيس إعدددالن :سادسددداً 

 علددى السدديطرة تسددتهد  محاولددة أي المتحدددة الواليددات تعددد  » حيددث كددارتر بمبدددأ
  ددد ا مثدددل علدددى بدددالردّ  وسدددتقوم ،الحيويدددة مصدددالحها علدددى اً اعتدددداء الخلددديا منطقدددة

                                                 
  . العراق في األمريكية المصال  تاريخ ندوة إلى مقدم بحث، 1968-1923 األمريكية العالقات جي  ،، دفميك بينظر  (1)
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 شدد تأن وقددد «المسددّلحة قددّوةال  لددل فددي بمددا لددديها المتددوفرة الوسددائل بشددتى العدددوان
 .(1)السريع التدخل قوات المتحدة الواليات

 لتكثيددد  فرصددة( 1988-1980) العراقيدددة -اإليرانيددة الحددرب فدددي أمريكددا وجدددت  :سابعاً 
 إلددددى لإلشددددارة بددددد وال ،العربددددي الخلدددديا منطقددددة فددددي واألمنددددي العسددددكري تواجددددد ا
يدددران أمريكدددا بددددين( كدددونترا إيدددران) فضددديحة  األمريكيددددة األسدددلحة صدددفقات حددددول واه

 .(2)روفةالمع
 مددددن العددددراق إلخددددرا  عديدددددة دوالً  ضددددمّ  عسددددكرياً  تحالفدددداً  المتحدددددة الواليددددات تقدددداد  :ثامناً 

-1990  عدام الصدحراء عاصدفة باسدم عرفدت النطاق واسعة عملية ثرأ الكويت
 حدد إلدى أسدهم العدراق علدى اقتصدادي حصدار فدرضب سدا مت بفاعليدةو  ،1991
 .إلنسانيةوزيادة معاناة شعب  ا قدرات  إضعا  في كبير

 رحظددد منطقدددة أعلندددت عنددددما 1991 نيسدددان فدددي المتحددددة الواليدددات تددد رعت لقدددد :تاسدددعاً 
 للسددكان مددنآ مددال  خلددق إلددى تسددعى ب نهددا درجددة 26 عددرض خددط شددمال الطيددران
 وبريطانيددة أمريكيددة قددوات تضددعو  وقددد،تركيا إلددى النددازحين األكددراد مددن العددراقيين
 ثدددم المطرقدددة قدددوات باسددم األمدددر ولأ التركيدددة( نجرليدددلا) قاعدددة فدددي جدددواً  محمولددة

 .(3)الشمال مراقبة قوات باسم
 العددراق جنددوبي درجددة 23 العددرض خددط جنددوب فددي جددوي رظددح بعددد  لددل وفرضددت

 وقددد .بحجددة إنقددا  المددواطنين فددي الجنددوب مددن االضددطهاد الحكددومي 1993 آب 37 فددي
 مندد  بريطانيددةوال األمريكيددة الطددائرات نفدد تها التددي المسددّلحة الجويددة الطلعددات مجمددوع بلددغ
 جويددددة طلعددددة( 22893) 3003 الثدددداني تشددددرين أواخددددر وحتددددى 1998 األول كددددانون 17

 .(4)مسلحة

                                                 
، 1995، عمددان، األوسددط الشددرق دراسددات مركددز أصدددر ، األوسددط الشددرق تجددا  أمريكيددة وجهددات، (وتحريددر عدددادإ)  فــس ب  د مــب، ينظددر  (1)

 9-12. 
 .3001 آب 6، لعراقيةا الثورة جريدة في مقال، العراق قّوة تنامي من والخو  المتحدة الواليات،  خايك دن  هيم  درالف، ينظر   (2)

 .نفس  المصدر  (3)
 .3003 األول كانون 2، العراقية الثورة جريدة في مقال، العراق في الطيران حضر ، خايك   هيم درالف،دنينظر   (4)



 -216- 

 أسدددلحة ملددد  بمتابعدددة المكلفدددة الخاصدددة اللجندددة اسدددتخدام أمريكدددا اسدددتطاعت  :عاشراً 
ثددددارة العددددراق عددددن معلومددددات علددددى الحصددددول فددددي العراقيددددة الشددددامل الدددددمار  واه
 بلددغ وقددد، وحدتدد  وتهديددد الداخليددة اون شدد فددي للتدددخل الدد رائع وخلددق األزمددات
 شدددارل زيدددارة آال  سدددبعة مدددن أكثدددر نفددد  فريقددداً ( 297) التفتددديش فدددرق مجمدددوع

 .(1)مفتش 2300 فيها
 مراكدز فيهدا تعرضدت التدي 3001 سدنة أيلدول مدن عشدر الحدادي أحداث بعد :عشر أحد

 ازدادت، ديدةشد ضدربة إلى األمريكية واالقتصادي والعسكري السياسي القرار
، نظامدد  وتغييددر العددراق عددزل علددى التشددديد بضددرورة قناعددة األمريكيددة اإلدارة
 أمدددام خطابددد  فدددي االبدددن بدددوش جدددور  السدددابق األمريكدددي الدددرئيس أشدددار وقدددد

 المتحددةاألمدم  أن) إلدى 3003 أيلدول 12 يدوم المتحددة لألمدم العامة الجمعية
 خطددراً  لثددمي قفددالعرا، للتحددرل ةمسددتعدّ  أمريكددا فددرن العددراق ضدددّ  تتحددرل لددم إ ا

 عدددن مهمدددة معلومدددات يخفدددي والعدددراق البشدددر مدددن الماليدددين حيددداة علدددى كبيدددراً 
 وأسدلحة متقدمدة تقنيدة واشدترج العقوبدات علدى التد ّ  والعدراق، النووي برنامج 
 .(2)(بالستية

التددي تتمثددل  وبريطانيددا أمريكددا قددرار و ددي الصددراع تدداريخ فددي الخطددرة المحطددة :عشددر اثنددا
 والتي،المتحددةاألمدم  مدن شدرعي تفدويض دون اقالعدر  على لحرب خوضفي 

 األمريكيددددة القددددوات دخددددول واعتبددددر 3002 آ ار 19/30 ليلددددة الحددددرب بدددددأت
، الدددبالد الحدددتالل الرسدددمي تددداريخال  دددو 3002 نيسدددان مدددن التاسدددع فدددي بغدددداد
اتفاقيدددة وقددد  أيدددة يدددة وقواتهدددا المسدددلحة ولدددم تبدددرم الدولدددة العراق استسدددالمدون 
أي مددن الناحيددة العمليددة والقانونيددة أن ا  المتحاربددة ،ق النددار بددين األطددر الأطدد

الحكومددة العراقيددة وقواتهددا المسددلحة مددا زالددت فددي حالددة حددرب فعليددة مددع قددوات 
 . العدوان األمريكي وحلفائها

 

 

                                                 
 .نفس  المصدر  (1)

 . 3003، بيروت، العربية الوحدة دراسات مركز أصدر ، بالعراق التنكيل،  يفف جيمسكن، ينظر  (2)
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 الثاني مطلبال

 

 العراق على األمريكية الحرب شرعية انعدام

 

 ميثداق هداانتهاك  دو اقالعدر  علدى األمريكيدة الحرب شرعية عدم في يستوقفنا ما أول
 علدى المتحددةاألمدم  ميثاق من الثانية المادة من الرابعة الفقرة نصت حيث المتحدة األمم

 أو قددددّوةال باسددددتعمال التهديددددد عددددن يددددةالّدول عالقدددداتهم فددددي جميعدددداً  الهيئددددة أعضدددداء يمتنددددع)
 وجددد  أي علدددى أو دولدددة أليدددة السياسدددي االسدددتقالل أو األراضدددي سدددالمة ضددددّ  اسدددتخدامها

 .(1)(المتحدةاألمم  ومقاصد يتفق ال رآخ
 : ي  كر ا تم وأن سبق والتي استخدام القوة الميثاق فيها يجيز التي والحاالت

 مدن 51 المدادة حسدب جمداعي أو فدردي نحدو علدى الدّنفس عن الّشرعي الّدفاع حالة -1
 .الميثاق

األمددم  لقبدد مددن فددرض مددا متددى الجمدداعي األمددن لمقتضدديات اسددتجابة قددّوةال اسددتخدام -3
 المجتمدددع عددن ينددوب الدد ي التنفيدد ي الجهدداز بوصددف  األمددن مجلددس وتددوال  المتحدددة

 .(2)يينالّدول واألمن ملْ الس   على الحفاظ في يالّدول
 علدددى الموقعددة الدددّدول إلحدددج ةيدددمعاد كانددت دولدددة أيددة ضدددد المسددّلحة قدددّوةال اسددتخدام -2

 .(3)الثانية العالمية الحرب أثناء الميثاق
 شدرعي عطداء علدى للحصدول األمن مجلس في الجهود وبريطانيا المتحدة ياتالوال ب لت

 التددي القددرارات كتلددل العددراق ضددد قددّوةال اسددتخدام يجيددز قددراراً  صدددارواست للحددرب وقددانوني
 663 ، 66،ا660القددددرار) 1991-1990 عددددام الكويددددت أزمددددة إبددددان إليهددددا اسددددتندت

 .(4)(678و

                                                 
 . 1925 لعام المتحدة األمم ميثاق من نيةالثا المادة ينظر   (1)

 . 1925 لعام المتحدة األمم ميثاق من 32 المادة ينظر   (2)

 . 1925 لعام المتحدة األمم ميثاق من 107 المادة ينظر   (3)

 . 1991-1990 الكويت أزمة بش ن األمن مجلس قرارات ينظر  (4)
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 األول تشددرين 8 فددي 1221 المددرقم األمددن مجلددس قددرار علددى لتفددا اال حاولددت وقددد
 سديتعرض العراق أن) من  12 الفقرة في جاء وال ي العراق أسلحة بنزع والخا  3003
(1)(بالتزامات  الوفاء في استمرار  حالة في وخيمة لعواقب

 .لتبرير الحرب 
 يخدددول أو  مددداعير  أو يخولهمددا قدددرار تصددددارسا فددي اإلدارتدددين  ددداتين فشددلت النهايدددة فدددي ولكددن
 بحجددة الحددرب خددوض اتددقرر  وأخيددراً  العددراق ضددد قددّوةال اسددتخدام نفسددها المتحدددة األمددم مددةمنظّ 

 .جيران  وتهديد المتحدةاألمم  قرارات تنفي  وعدم الشامل الدمار أسلحة العراق امتالل
 األمريكيدددة الحدددرب مشدددروعية بعددددم القدددانوني والتقددددير االعتقددداد بمكدددان السدددهولة مدددن

 :(2)فرن  سابقاً   كرنا كما قّوةال استخدام يجيز التي تالحاال في وحتى العراق على
 حتددى مسددل  عراقددي عدددوان إلددى يتعرضددوا لددم الحددرب فددي وحلفددائهم وبريطانيددا أمريكددا -1

 .المتحدةاألمم  ميثاق من 51 المادة وفق الّشرعي الّدفاعحّق  لهم يجيز
 دولهدا فدي حتدى مدةقائ السياسدية نظمهدا تعدد لدم التي المحور دول من العراق يكن لم -3

 .الميثاق من 107 المادة وفق اآلن الوريثة
 اسددددتجابة المسددددّلحة قددددّوةال اسددددتخدام يجيددددز األمددددن مجلددددس مددددن مسددددبق قددددرار وجددددود عدددددم -2

ددد حفدددظ بقصدددد الجمددداعي األمدددن لمقتضددديات  تهديدددد وجدددود وعددددم، يينالدددّدول واألمدددن ملْ الس 
 .الميثاق من 32 المادة قوف الغير على بالعدوان العراق دولة قيام أو خطير عراقي

 العدددراق احدددتالل بعدددد حتدددى صدددحتها عددددم وتثبدددو  الحدددرب مدددن المعلندددة األ ددددا  بطدددالن -2
 الشددددامل الدددددمار أسددددلحة علددددى تعثددددر لددددم حيددددث والبريطانيددددة األمريكيددددة القددددوات ووجددددود

 تهديدددد وجدددود وعددددم القاعددددةتنظددديم و  العراقيدددة الحكومدددة بدددين صدددلة توجدددد وال المزعومدددة
مددن لجنددة مكافحددة اإلر دداب فددي مجلددس األ ،ولقددد أكدددتالّدول مددن اندد لجير  يجدددّ  عراقددي

عدددم ب  3001تشدرين االول 30الصدادر فددي  1272المنشد ة وفدق قددرار المجلدس المددرقم 
 .وجود عالقة بين العراق والقاعدة في الماضي والحاضر

                                                 
 . 3003 األول تشرين 8 في 1221 األمن مجلس قرار ينظر  (1)

، العربيددة اإلمددارات، لألبحدداث الخلدديا مركددز، المشددروعية فددي دراسددة: العددراق فددي والمقاومددة االحددتالل، دجــم  يك خايــك   د ــبي  ، ينظددر  (2)
3005 ،  39. 
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 العدام األمدين (ندانع كدوفي )ومدنهم الكثير من الساسة بعدم شدرعية الحدرب اعتر  وقد
 السديناتور وصدر ( شدرعية عيدر العدراق علدى الحدرب ن  إ) قال عندما حين  في المتحدة مملأل

 يعتقددد منددا الكثيددر يددزال وال ألمريكددا يدددتهد أي يشددكل لددم العددراق بدد ن  ) كنيدددي ادوارد األمريكددي
 االسدتخبارات لجندة فدي الثداني المسداول لديفن كارل السيناتور وأعلن ،(خط  كانت الحرب أن
 لغدزو  ريعدة اتخد ت التدي الشدامل الددمار أسلحة على الحصول عدم ن  إ) لشيوخا مجلس في

 تلدل كاندت إ ا مدا سدتخباريةاأل أجهزتندا حدول الجداري التحقيدق يحددد أن ضرورة يعزز العراق
 .(1)(تضخيمها أو بها التالعب تم قد المعلومات

 يينالدّدول لحةاألسد تشديفم كبيدر (بلديكس  دانز)ت كيد  إلىونجد من األ مية اإلشارة 
 شدامل دمدار أسدلحة بوجدود المتحددة الواليدات ادعداءات أن) علدى 3002 أيار 36 بتاريخ
 .(كا بة بالعراق

 بد ن   اعتقداد  عدن العمدال حزب عضو( بين توني) السابق البريطاني الوزير وأعرب
 لقدانونيا التوظيد  أن   إلدى مشديراً  ،نفطد  لسدرقة العدراق احتلتدا وبريطانيا المتحدة الواليات

 جدددلأ مددن  ائلددة جيوشدداً  اسددتخدمتا حيددث  مسدددلّ  سددطو عمليددة  ددو العددراق فددي لألوضدداع
)العراق سرقة

3
). 

 رفضددد  عدددن وبعدددد  العدددراق احدددتالل قبدددل الفاتيكدددان مدددن الثددداني بدددولس يوحندددا البابدددا وأعلدددن
 .الحتالل  رفض  وعن العراق ضد الحرب

 ةالّشدرعي مدع طلبهدارض اتعد بسدبب عدراقال لغدزو أمريكدا رعبدة يتلّبد لدم المتحددةاألمم  أن   كما
 الددددائمين األمدددن مجلدددس أعضددداء لدددبعض الممانعدددة المواقددد  عدددن فضدددالً  جهدددة مدددن يدددةالّدول

 لدن إنهدا أكددت التدي فرنسدا خاصةو  المتحدة الواليات رأي انصياع إلى رفضت والتي وعير م
 لدن حدرب فدي تشدارل لدن إنها أكدت التي روسياو  ،يةالّدول ةالّشرعيب تحظى ال بحرب تشارل
 عندددما واضددحاً  حيندد  فددي ألمانيددا موقدد  وكددان، الصددين وكدد لل المتحدددةاألمددم  بددرقرار تكددون

لجددان تحقيددق دوليددة  أن إلددىشددارة والبددد مددن اإل .(2)العددراق ضددد الحددرب فددي مشدداركةال رفضددت
                                                 

  للطباعة دالفرق دار، والنتائا األسباب في تحليلية دراسة، والمقاومة االحتالل ظل في العراق،  جد  دفايك  نب د  يع ،  ينظر   (1)
 .65-62  ، 3006 دمشق، األولى الطبعة، والنشر

 رايدددة دددد والعدددالم المقاومدددة دددد العدددراق اسدددتعمار بعدددد،  ـــ  سق  دخـــ دق  نـــب ينظدددر التفاصددديل مدددن وللمزيدددد  62و 62 ، نفسددد  المصددددر  (1)
 .3003، القا رة، األولى السطور مطبعة، تشرافيةأس
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بدددالحرب علدددى  اكدددان أخر دددا فدددي  ولنددددا وبريطانيدددا اللتدددين اشدددتركت عديددددة شدددكلت بعدددد الحدددرب
للعدددراق فدددي  األمريكددديقدددد أكددددت علدددى أن االجتيدددا   اندددب الواليدددات المتحددددة،العدددراق إلدددى ج

وان اسددتخدام القددوة ضددد العددراق  فددي نظددر القددانون الدددولي وقانونيدداً  لددم يكددن مشددروعاً  3002
باسدتخدام القدوة، ولدم يكدن لد لل أي سدند  مدن لدم يسدم ان مجلدس األيناقض القدانون الددولي و 
 .قانوني في القانون الدولي

 العددام يالددّدول للقددانون انتهاكدداً  جدداءت الحددرب بدد ن   الجددزم يمكننددا متقددد مددا علددى سدداً وت سي
 علدى الحدرب وأن  ، واألخالقيدة القانونيدة الناحيدة مدن عادلدة عير فكانت المتحدةاألمم  وميثاق
 لألمدددم العامدددة الجمعيدددة قدددرار وفدددق العددددوان أركدددان فيددد  تتدددوافر صدددري  بعددددوان تمثلدددت العددراق
 .سلفاً  لي إالتطرق  تم وأن سبق ال ي 1972 عام في 2212 المتحدة

 

 الثالث المطلب

 

 أهداف الحرب األمريكية على العراق
 

الحدرب علدى العدراق  لشن   جرج تسويقها اإلدارة األمريكية والبريطانية  رائعوضعت 
 :(1)و ي
أسدددلحة  السدددتة عشدددر لمجلدددس األمدددن والتدددي تتعلدددق بندددزع عددددم تنفيددد  بغدددداد القدددرارات -1

 .دمار الشاملال
 .امتالل العراق أسلحة دمار شامل -3
 .ينتهل حقوق اإلنسان العراقي الّنظام -2
 .العراق يقيم صالت بالمنظمات اإلر ابية وخاصة تنظيم القاعدة -2
 .العراق يهدد دول الجوار -5

وجددود عالقددة بددين لددم يثبددت بالشددكل القدداطع  3002وبعددد احددتالل العددراق فددي نيسددان 
مدا مدن دليدل ولدم و  وحكومدة بغدداد، 3001سدبتمبر  11صدليين وراء  جمدات الفاعلين األ

 ي كانددت  نددال إثبددات أّندد د حتددى بعددد االحددتاللد  تسددتطع السددلطات األمريكيددة والبريطانيددة
                                                 

  .173و171الحادي والعشرين، ترجمة خليل كلفت، مصدر سبق  كر ،  حروب القرن  ،جيس   مسكيه،ديكي ينظر  ( 3)
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العددراق  هجددوم ضدددّ ال صددلة بددين شددبكة القاعدددة وحكومددة بغددداد، كمددا لددم تسددتطع إثبددات أن  
لدددم تسدددتطيع إثبدددات والعثدددور علدددى امدددتالل و  يالدددّدولاإلر ددداب ب تربطددد  صدددلة مدددن أي ندددوع

 . (1)العراق أسلحة الدمار الشامل
 الحاكمدة اإلدارة لهدا خططدت والتياأل دا  الحقيقية للحرب  نأمر حقيقة األ ولكن

 :(2) ي( المتصهين باليمين) وصفها تم والتي المتحدة الواليات في
 واعتقاد المتحدة، الواليات ل  تعرضت ال ي 3001 أيلول  جوم على ماثر قوي بردّ  القيام -1

 .الهجمات في أخرج أو بطريقة شارل قد العراق أن األمريكيين من% 70
 ثلثددي علددى تحددوي والتددي بددالنفط نيددةغال العربددي الخلدديا منطقددة علددى الكاملددة السدديطرة -3

واليدات لل االقتصدادي ومدللن وحيوي رئيسي طاقةمصدر  والنفط ،العالمية االحتياطات
 .ثاني احتياط نفطي في العالم عراق يمللال أن   لمناع إ ا   ا ،ريكيةمالمتحدة األ

 ةالّدولدد دمددا نحددو األوضدداع ودفددع ،المحتملددة العراقيددة التهديدددات مددن إسددرائيل حمايددة -2
 بسدهولة حلهدا سدتجد الفلسدطينية المسد لة أن   مبددأ من انطالقاً ، المنطقة في اليهودية

 .عسكرياً  نواشنط علي  تسيطر أوسط شرق في كبرأ
 مدن النمط ه اب بعد فيما عالتوس بهد  العراق في( ديمقراطي) نمو   رقامةب االدعاء-2

 تحقيددق وبالتددالي ،األوسددط الشددرقكددّل  إلددى ليمتددد ألمريكددا المددوالي السياسددي الّنظددام
 المشددددددروع فددددددي األساسددددددية الركيددددددزة يعددددددد الدددددد ي الكبيددددددر األوسددددددط الشددددددرق مشددددددروع

 .األمريكي اإلمبراطوري
والتددي توقفددت فيهددا  1991عددام  كمال الصددفحة الثانيددة مددن حددرب الخلدديا الثانيددةسددتا -5

 .كية وحلفائها بعد خرو  القوات العراقية من الكويتالقوات األمري
ولددة اعتيددال ابددوش لمح جددور  السددابق مددا نعددد  انتقددام شخصددي مددن الددرئيس األمريكددي -6

 .1992المزعومة في الكويت عام  بوش األب والد 

                                                 
 ،ة الحسددم ضددد األمركددة، دار الطليعددةالمقاومددة الوطنيددة العراقيددة، معركدد جــد خايــك غ يــ ،وينظددر للتفصدديل، .167المصدددر نفسدد ،    (1)

 . 3002بيروت،

 . 173و171المصدر نفس ،   (2)
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 اإلدارة  ن  بددددد نعتقددددد األمريكددددي االحدددددتالل علددددى سددددنوات السددددبع يقدددددارب مددددا مددددرور بعددددد
دخدال العراقيدة ةالّدولد تددمير سدوج يد كر  دد  أي تحقدق لدم األمريكية  مدن بحدر فدي الدبالد واه
 خطيددرة وانتهاكددات جددرائم ارتكدداب إلددى إضددافة ،وأمنهددا إسددرائيل لصددال  والصددعوبات الفوضددى

وفددت  األراضددي  المجتمددع وحدددة لتمزيددق الطائفيددة لورقددةبا واللعددب ، العراقددي اإلنسددانحددّق  فددي
 .لتدخالت األجنبية واإلقليميةأمام ا العراقية

                              

 

 المطلب الرابع

 

 مريكية على العراقفي الحرب األ سرائيلياإلالدور 

       

ن كدددان ومدددا الدددور اإلسدددرائيلي خفدددي وعيدددر يدددزال  فدددي الحدددرب األمريكيدددة علدددى العددراق واه
كبيدددرة علدددى صدددعيد تشدددجيع المحدددافظين ن إسدددرائيل بددد لت جهدددودًا رفددد ،فهدددو دور خطيدددر معلدددن
  .وتدمير قدرات  لتعطيل دور  القومي العراق واحتالل على عزو (لمتصهينااليمين )الجدد 
فددي التجسددس علددى العددراق كددان واضددحًا فددي عمددل لجددان التفتدديش التددي ودور إسددرائيل    

سددلحة الدددمار الشددامل العراقيددة المزعومددة فددي أالمتحدددة للبحددث عددن مددم كانددت ترسددلها األ
رية التدي سدتخبااال توكانت شريكا كامال في المعلومدا .(1)التسعينيات من القرن الماضي

جهدزة االسدتخبارات سدلحة الددمار الشدامل العراقيدة و دي تتحمدل نفدس مسداولية أضخمت أ
  .(2)مريكيةالبريطانية واأل

عتيددال تسددتهد  الوع قددوات خاصددة إسددرائيلية بعمليددات ضدد إلددىشددير و نددال معلومددات ت   
للقيددام  مخابراتيددةسددرائيل محطددات إاًل عددن إقامددة لمدداء العددراق مندد  احددتالل بغددداد، فضددع

 .ات مهمتها خرق المقاومة العراقيةنشاء وحداه و  ةبعمليات سرية في العراق والمنطق

                                                 
كددانون الثدداني   8  ،3588فددي الحددرب األمريكيددة علددى العددراق، مقددال فددي جريدددة الزمددان العراقيددة، العدددد  الدددور اإلسددرائيلي ، مــ ب اــس ،  ينظددر   (1)

3007. 
  .، عمان22 ، العددمجلة دراسات شرق أوسطيةالدور اإلسرائيلي في الحرب األمريكية على العراق،  مصاح ، م ه ،ينظر   (3)
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ة التدي منيدشركات األالن خالل قوات االحتالل م لدعم سرائيل حضور قوي في العراقوإل
حجم القوات األمريكية والتي تقوم أيضدًا بمهدام قتاليدة  ي يزيد عديد أفراد ا عنتدير ا والت

 .(1)كما اعتر  ب لل قادتهم وساندة لقوات االحتالل
بتددريب بعدض الوحددات األمريكيدة علدى  تقدارير إلدى قيدام القدوات اإلسدرائيليةكما تشير ال 

باالسدتفادة مدن التجربدة  وتصدفية قيدادات المقاومدة لمقاومدة وقتدال المددنأساليب مكافحدة ا
 . (2)الصهيونية في   ا المجال

لي واسددع النطدداق وخطيددر فددي يلددى تغلغددل إسددرائإ أيضدداً  والتقددارير والمعطيددات تشددير
بعدد ر  إلى التسعينيات من القرن الماضي تعود ج و  يهدد مستقبل العراق ووحدت  شمالال

 .السلطة من محافظات الشمال عقب أزمة الكويت انسحاب أجهزة
مدن الحدرب  مسدتفيد األولال ن إسدرائيل  دييمكننا القدول أ في ضوء     المعلومات

ن ،األمريكية على العراق   دا  مدع األ ددا  الصدهيونيةاأل متكامل مريكياأل العدوان واه
وان  ،المشدهودالعدراق عبدر ت ريخد   التي تسعى لتقويض الددور القدومي الد ي يضدطلع بد 

تفكيددل وتقسدديم العددراق وتدددمير مقوماتدد  ووحدتدد   ددي المهمددة الكبددرج للمشددروع الصددهيوني 
وسدددط الكبيدددر الددد ي األالمحطدددة األولدددى لتحقيدددق مشدددروع الشدددرق  الددد ي يعدددد فدددي المنطقدددة

 .ول المنطقة تحت المظلة األمريكيةدما   ا الكيان مع د إلىسعى ي

                                                 
 alJazeera.net/news. أخبار،خباري في الجزيرة الدور اإلسرائيلي في احتالل العراق، تقرير إ (1)
 .المصدر نفس   (3)
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 الثاني بحثالم  

 

 ةالعراقي المقاومة

 

 اليددددوم فدددي واإلسدددالمية ومدددن مختلددد  التيدددارات الوطنيدددة العراقيدددة المقاومدددة انطلقدددت
 بالمقاومدددات مقارنتهدددا عندددد وتعدددد   ،3002 نيسدددان10 يدددوم فدددي بغدددداد احدددتالل مدددن التدددالي
 االنطدالق فدي األسدرع وعير دا والفيتناميدة  والجزائريدة في الحدرب العالميدة الثانيدة األوربية

 وقديم خصدائ  إلدى يعدود رأيندا فدي و د ا ،االحدتالل رفدض علدى يالمبند القوي الفعل ورد
 فدددي عسدددكرياً  المدددواطن وبنددداء ،ةاألجنبيددد يطرةالسدددو  الهيمندددة يدددرفض الددد ي العراقدددي الّشدددعب
 .وتوفر مستلزمات المقاومة من سال  و خائر سابقاً  العراق خاضها التي التجارب

 منجزاتهداو  وخصائصدها اقيدةالعر  المقاومة ومشروعيةحّق  على  تعرّ نس بحثالم   ا في
 :اآلتية مطالبال وحسب
 

 

 

 األول مطلبال

 

 العراقية المقاومة حقّ 

 

 وبريطانيدددا المتحددددة للواليدددات الددددائمين الممثلدددين وجددد  3002 أيدددار مدددن الثدددامن فدددي
 المركدددز تحديدددد بهدددد  جلسدددة عقدددد إلدددى تددددعو  األمدددن مجلدددس رئددديس إلدددى موجهدددة رسدددالة

 التسددددليم إليدددد  وتطلبددددان ،فيدددد  الموجددددودة والبريطانيددددة كيددددةاألمري والقددددوات للعددددراق القددددانوني
 يالددددددّدول القددددددانون بموجددددددب المحددددددددة وااللتزامددددددات والمسدددددداوليات بالصددددددالحيات للدددددددولتين
 سددددلطة تسدددمى موحددددة بقيدددادة احدددتالل دولتدددي بوصدددفهما تينالدددّدول  ددداتين علدددى المنطبدددق
 .(1)االحتالل

                                                 
 .528/3002/5 الوثيقة، المتحدة األمم وثائق ينظر  (1)
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 الواليدددات اً صدددفوا 3002 أيدددار 33 فدددي 1282 المدددرقم قدددرار  األمدددن مجلدددس أصددددر
 العدراق فدي والمددني العسدكري بوجود مدا وأنهمدا ،احدتالل دولتي ب نهما وبريطانيا المتحدة
(1)احتالل سلطة يمثالن

. 
 تددعي ب نهدا كاندت أن بعد باالحتالل يوص  التواجد له ا القانوني الوضع أصب  وب لل
 ضددد المسددّلحة ومددةاالمق بمشددروعية االعتددرا  أيضدداً  بدا ددة يعنددي مددا و دد ا ،تحريددر قددوات
 .(2)االحتالل   ا
 إلدددى شدددرناأو  المقاومدددةحدددّق  موضدددوع إلدددى  ددد ا بحثندددا مدددن الثددداني الفصدددل فدددي تطرقندددا لقدددد

 المسددّلحة يةالّشددعب المقاومددة حركددات اسددتعمال شددرعية عليهددا تقددوم التددي القانونيددة األسددس
 حقددددوق احتددددرام وضددددمان المصددددير تقريددددر وحددددق الّشددددرعي الددددّدفاعحددددّق   ددددي تدددديوال قددددّوةلل

 ينظددددر) هايتوشددددرع العراقيددددة المقاومددددةحددددّق  علددددى تمامدددداً  تنطبددددق األسددددس و دددد   ،اإلنسددددان
 .(الثاني الفصل من األول المبحث
 نددال  تصددب  الددّدول وواجبددات وحقددوق العددام يالددّدول والقددانون المتحدددةاألمددم  لميثدداق ووفقدداً 
بسدددبب  اآلن لحدددد قدددانوني مركدددز علدددى تحصدددل لدددم التدددي العراقيدددة للمقاومدددة قانونيدددة حجيدددة

 .الظرو  المحيطة بها والضغط األمريكي
 كونهدددا فدددي تتمثدددل العراقيدددة للمقاومدددة القانونيدددة الحجيدددة فدددرن تقددددم مدددا علدددى وت سيسددداً 

الواليددددات  جانددددب مددددن قددددّوةلل المشددددروع عيدددر االسددددتخدام مواجهددددة فددددي مسددددل  كفددددا  حركدددة
 علدددى عيةالمشدددرو  يبسدددط  اتددد  الوقدددت فدددي و دددو ،واحدددتالل عدددزو مدددن ابريطانيدددو المتحددددة 
 سدددلطة يقيدددد فرنددد  حقدددوق مدددن يالدددّدول القدددانون رتبددد ي مدددا بكدددل ويشدددملها العراقيدددة المقاومدددة
 علدددى يدددةالّدول المسددداولية ويرتدددب ،تطبيقهدددا ينبغدددي وواجبدددات بالتزامدددات الفعليدددة االحدددتالل

 يالدّدول بالقدانون مشدمولة العراقيدة المسدّلحة المقاومدة فرن   ثم ومن .(3)تجاوز ا أو هاانتهاك
 ةباتفاقيدد مشددمولين حددرب أسددرج العدددو ةبضددق فددي وقعددوا مددا إ ا أفراد ددا يعددد كمددا نسددانياإل

                                                 
 . 3002 أيار 33 في 1282 المرقم األمن مجلس قرار ينظر  (1)

، العربيدة اإلمدارات ،لألبحداث الخلديا كدزمر  ،المشدروعية فدي دراسدة: العدراق فدي والمقاومدة االحدتالل ، م  يكجـد خايـك د ـبي   ،  ينظدر  (2)
 .39و 38 ، 3005

 .39و 38 ، نفس  المصدر ينظر  (3)
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1929 لعام الثالثة جني 
وأن المقاومة العراقية  ي حدق طبيعدي سدابق علدى القدانون  .(1)

ن التشدددكيل فدددي  ددد ا الحدددق  دددو ايالوضدددع حقدددوق الطبيعيدددة وتسدددليم بسدددالمة متهدددان لل، واه
 .حتالل ومشروعيت اال

 

 انيالث مطلبال

 

 العراقية المقاومة خصائص

 

 وانطلقدددت ،3002 نيسدددان مدددن التاسدددع فددديقدددد احتلدددت  بغدددداد العراقيدددة العاصدددمة أن
 حدددين التدددالي اليدددوم فدددي فعالياتهددداب  ات الهويدددة والخصوصدددية العراقيدددة المسدددّلحة المقاومدددة
 ببغدداد ميدةظعألا حدي فدي األعظدم اإلمدام مسدجد أمدام أمريكيدة دبابة المقاومون استهد 

 مدا ثدم، نفسدها الليلدة فديو  نفسد  الحديّ  فدي ومركبات عاتمدرّ  ستّ  مع رو اودمّ  عاصمةال
 نطاقهددا  لددل بعددد سددعيتّ  لكددي بغددداد عربددي الفلوجددة مدينددة إلددى المقاومددة امتدددت أن لبثددت
(2)العراق من الوسطى المنطقة ليشمل

. 
 : د  ديح ن دم   ك  در   يح  دم  سمح م     
 فعاليدات علدى اعتمددت تنظيميدة عيدر و دي الفعدل وردّ  الفعدل لةمرح  ي :األولى المرحلة -أ

 عايتهددا ةمبرمجدد عيددر كانددت فددي بدددايتهاو  الوطنيددة واإلسددالمية، مددن مخلدد  التيددارات شددعبية
 مقاومددددة بوجددددوددول العددددالم لكددددّل و  دارة وقددددواتإتوجيدددد  رسددددالة واضددددحة لالحددددتالل  ساسدددديةاأل

_  دوان أمريكدددددي ي وقدددددع بعدددددد عدددددالددددد  األجنبدددددي الحدددددتاللا رفضتددددد حةمسدددددلّ  عراقيدددددة شدددددعبية
 مددن العددراق التحدرل علددى أبنداء الشددعب فدي مندداطق محدددة    المرحلدة جددرجبريطداني،وفي  دد

 .لمقاومةللكسب ت ييد م المادي والمعنوي 
 تنظيمدات هدرت فيهداظ التديالمهمة من وجهة نظرندا و  مرحلةلا وتعد :الثانية المرحلة -ب

 فدديو  ، ات قيددادات وطنيددة عراقيددة وجبهددات ائلصددف علددى شددكل وثانويددة رئيسددية للمقاومددة
 اسدتنزاف و  علدى إيقداع الخسدائر البشدرية والماديدة بداالحتالل المقاومدة عملدت المرحلدة  د  

                                                 
 .1929 لعام الثالثة جني  اتفاقية ينظر  (1)

 .52و 52 ،  كر  سبق مصدر،  دجم  يك خايك  د بي  ،  ينظر  (2)
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يصددال قواتدد  إ حددر ، وكدد لل عملددت ولددو بشددكل محدددود علددى  وضددع قتددالي ونفسدديلددى واه
كدددان و  ،ةيدددالّدول المحافدددل أمدددام القضدددية وعدددرض اإلقليمدددي واإلسدددناد يالدددّدول  ييددددالت كسدددب

 انتهاكدددددات وكشددددد  العراقيدددددة المقاومدددددةفعدددددال أو  صدددددورة توضدددددي  فدددددي مهدددددم دور لإلعدددددالم
 .االحتالل

 للمقاومدددة القانونيدددة التنظيمدددات توحيدددد فيهدددا يدددتم ثالثدددة مرحلدددة  ندددال تكدددون مدددا عدددادة -ت
، شدداملة مقاومددة إسددتراتيجية لهددا موحدددة قيددادة وتظهددر رئيسددي مقدداوم تنظدديم  نددال ويصددب 
 القددرار جدداء 3006-3002 عددامي بددين ةالعراقيدد الوطنّيددة المقاومددة عمددل  روة فددي ولكددن

 ولعبددت، الثالثددة المرحلددة إلددى الخددرو  مددن وحرمانهددا العراقيددة المقاومددة بدداحتواء األمريكددي
 انهداحرم وبالتدالي أفقيداً  لتتوسدع نفسدها علدى المقاومدة رانشدطا علدى أخدرج خطيدرة عوامل

 .(1)السياسية مكاسبها جني مرحلة من
 الخصددائ  مناقشددة إلددى   بندد العراقيددة المقاومددة مسدديرة عمددار فددي لخددوضا عنددد
 :تيةاآل فرعوفق األ تحدياتو  قّوة نقاط إلى هانيفبتص سنقوم التي الرئيسية
 

 الفرع األول

 

 المقاومة قّوا نقاط

 

وأربدددل  نطالقهدددا بشدددكل أد دددش العدددالمت المقاومدددة العراقيدددة بسدددرعة وقدددوة اتميدددز : والً أ
 ي خدد  ومددن تجددارب الشددعوب المقاومددة أن حيددث مددن المعتدداد ،اللحددتمخططددات قددوات اال

الثددورة والنخددب الواعيددة  ، تنتظددر فيدد  بدارفها وقتدًا طددويالً للمقاومددة وتنظدديم صددفو  التحضدير
، وكد لل الر ددان علددى طاعددات واسددعة مدن الجمددا ير الشددعبيةتبلدور الحددس الددوطني لددج ق

سددددتهتار بالشخصددددية الشددددعب واال نتهاكاتهددددا ألفددددراداحددددتالل بممارسدددداتها و تمددددادي قددددوج اال
 .(2)والثقافة والعادات الوطنية

                                                 
 . 3007، دمشق، المطلوبة ستراتيجيةواإل العراقية المقاومة بحث، اإلستراتيجية للدراسات بابل دار مركز ينظر (1)

، المقاومددددددة العراقيددددددة واإلر دددددداب األمريكددددددي المضدددددداد، الجددددددزء الثالددددددث، منشددددددور علددددددى الميدددددددل إيسددددددت  مسجــــــى  د جــــــيك ،  ينظددددددر  (2)
  www.midel-eastonline.comأونالين،
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 الّشدعب رفدض علدى قاطعدة داللدة يعطدي األجنبدي االحدتالل علدى سريعال فعلال ردّ  :ثانياً 
ولقد عكس  لل سمات مميزة وفريددة ،ةاألجنبي والهيمنة لالحتالل المسّلحة ت اوقو  العراقي

ن وعدددي وطندددي وقدددومي وأنسددداني متبلدددور بددد  مددد تتميدددز ومدددا للشخصدددية الوطنيدددة العراقيدددة
 .ستثمار نتائا الحربالمحتل من ا متكامل بشكل ال ي منعو 

مكانيدات روبفدي العدالم  واقتصداديةوقو  المقاومة العراقية بوج  أكبدر قدوة عسدكرية : ثالثاً 
سدتراتيجياتها وتكتيكاتهدا فدي العدراق إعلدى تبدديل  االحتاللقوات  تأجبر  بسيطة ومحدودة

 .ندحاررة للتقليل من خسائر ا وتجنب الفشل واالأكثر من م
 واإلسدالمية العربيدةالوطنيدة العراقيدة و  القديم منظومدة إلدى العراقية المقاومة استندت :رابعاً 

 فددي لددةالمتمثّ  راقيددةالع هوّيددةال صددميم مددن نابعددة القدديم  دد   ،واسددتمرار ا لشددرعيتها كمصدددر
 الجمداعي واإل الل الضديم ورفدض لمظلوما ونصرة للحق واالنتصار والكبرياء الّنفس عزة
 .(1)األجنبي االحتالل ب  جاء ال ي

 وحددة علدى ومرجعياتهدا هاتهداتوجّ  مختل  على العراقية المقاومة فصائل انسجام :خامساً 
 .األجنبي االحتالل نهاءاه و  العراق بتحرير يقضي ال ي الرئيسي الوطني الهد 
 ضدددّ  الضددعي  أسددلوبو  ،وازنددةالمت عيددر/ ةالمتماثلدد عيددر الحددرب أسدداليب إتبدداع: سادسدداً 
 بمهاجمدة  و لدل البريطداني د األمريكدي التفدوق من للتقليل العصابات حرب أسلوب القويّ 
 تكتيكددات تسددتخدم عاليددة ومعنويددات قتددال إرادة  ات صددغيرة بمجموعددات االحددتالل قددوات
 بدين يقداعإعمدل علدى وت العددو ضدع  نقداط إلدى  توّجد ةر قصدي وبمعارل العصابات حرب

 .ومادية بشرية خسائر صفوف 
 عامهدا تدخل األمد طويلة استنزا  حرب العراقية المقاومة تخوضها التي الحرب :سابعاً 
القددوات  للمزيدد مددن الطلددب زيدادة وبالتددالي االنتشددار علدى االحددتالل قدوات أجبددرت ،السدابع

اع وضددددعددددن كلفددددة الحددددرب البشددددرية والماديددددة وانعكدددداس  لددددل علددددى األ فضددددالً  اإلضددددافية
 .مريكيةالواليات المتحدة األ االحتالللدولة  واالقتصادية والمالية الداخلية

 موجدددودات مدددن باالسدددتفادة و خدددائر تسدددلي  مدددن ال اتيدددة اإلمكاندددات علدددى االعتمددداد :اً ثامنددد
 أمدا، الوطنّيدة الخبدرات مدن باالسدتفادة المحلدي التصنيع إلى إضافة،سابقاً  العراقي الجيش

                                                 
 .3002 ل، دار الطليعة، بيروت،معركة ضد األمركة،الجزء األو :،المقاومة الوطنية العراقية غ ي  ،  جد خايك  ينظر  (1)
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 كما،السددابق العراقددي الجديش عناصددر وبرشدرا  الوطنّيددة راضددياأل داخدل فيجددري التددريب
 مسددددتلزمات وتدددد مين الجرحددددى وعددددال  الشددددهداء عوامددددل برعايددددة المقاومددددة فصددددائل تتكفددددل
 .للمقاتلين العيش
 وجهدددددد والبريطددددداني األمريكدددددي التكنولدددددوجي التفدددددوق العراقيدددددة المقاومدددددة واجهدددددت :اً تاسدددددع

 بددون اسدتطالع وطدائرات عسكرية صناعية أقمار من يت ل  وال ي المتطور االستطالع
 بالعقدددل التطدددور حجدددم عكسدددت بسددديطة علميدددة ب سددداليب واجهتهدددا،  كيدددة وأسدددلحة، طيدددار

الددد ي أبددددع فدددي اختدددراع وتطدددوير وسدددائل ناجعدددة سدددا مت فدددي التقليدددل مدددن قيمدددة  العراقدددي
 .التفوق المعادي

 

 الفرع الثاني

 

 المقاومة العراقية تحديـات

 
 علبهداأ أن نجدد العراقيدة المقاومةتواجهها  التي حدياتتال اءواستقر  متابعة خالل من
 بدددالقرار وانفدددراد  العدددالم فدددي واحدددد قطدددب وجدددود اهفرضددد التدددي الخارجيدددة بالعوامدددل يتعلدددق

 :التحديات     ومن العالمي السياسي
 إلقامدددة تخطددط قدددّوة العددالم فدددي تددتحكم زمددداني ظددر  فدددي العراقيددة المقاومدددة انطددالق :أوالً 
 .العراق من انطالقاً  وريةإمبراط كبرأ

 علددى انعكددس ممددا العددراق لغددزو أمريكددا دفددع العددالم فددي تحكددم الدد ي القطددب أحاديددة: ثانيدداً 
 ضددددد ا علددددى عمددددل بددددل العددددراق مقامددددة لدددددعم يتحددددرل لددددم الدددد ي القددددائم يالددددّدول الوضددددع

 وخاصددددة الددددّدول علددددبأ وقفددددت حيددددث اإلقليمدددي الوضددددع علددددى  لددددل وانعكدددداس ، اييددددوتح
 .ومقاومت  العراق شعب قضية من المتفر   موق منها العربية

ومددال  امددن فددي دول الجددوار  سددتييجولو  سياسدديو  عسددكريي دولدد دعددم وجددود عدددم :اً ثالثدد
 ،لهمددا التطددرق سددبق تدديال والجزائددر فيتنددام مقاومددة فددي الحددال  ددو كمددا  العراقيددة للمقاومددة
 .صراعال فترة خالل ماثرة ةنوعيّ  عمليات تشهد لم المقاومة فعاليات جعل ال ي األمر
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 أضدددخم وحلفائهمدددا وبريطانيدددا أمريكدددا امدددتالل بسدددبب للمقاومدددة شدددامل إعالمدددي حصدددار :رابعددداً 
 فددي اإلنسددان حقددوق انتهاكددات وعلددى المقاومددة عمليددات علددى اً يمددعتت فرضددت إعالميددة ماكينددة
 .العراق
سددددناد دعمبدددد محدددددود العددددالمي العددددام الددددرأي دور زال مددددا :خامسدددداً   وحددددقّ  العددددراق قضددددية واه
 علددددى ضددددغط عامددددل الدددددور  دددد ا ليشددددكّ  ولددددم ،المصددددير وتقريددددر الّتحريددددر فددددي ومددددةالمقا

 .العراق شعب جانب إلى للوقو  حكوماتهم
 الفصدددائل زالدددت ومدددا ناآل لحددددّ  العراقيدددة للمقاومدددة دةموّحددد وطنيدددة قيدددادة عددددم ظهدددور :سادسددداً 
 لددىإ المقاومددة ل فصددائلتحددوّ  فددرض تدد خير علددى الدد ي األمددر، األخددرج عددن باسددتقاللية تعمددل
 .دةموحّ  إستراتيجيةوفق  شاملة وطنية حرب تخوض وطنية تحرر حركة
 مدن المتفدر  موقد  يقد  العدراق شدعب من كبير جزء زال ما الوطني العام الرأي :سابعاً 

 االحددددتالل مدددع جددداءت التدددي والدينيدددة السياسدددية األحدددزاب تددد ثير بسدددبب العراقيدددة القضدددية
 .باإلر اب المقاومة ووص  لالحتالل اإلعالمي الت ثير حجم وك لل
مددددن بعددددض أفددددراد  االحددددتالل سددددهاأسّ  التددددي اإلسددددناد ومجددددالس الصددددحوات رظهددددو  :ثامندددداً 

 تضدعف األخيدرة اآلوندة وفدي ،فعاليتهدا يدديوتح ومراقبتهدا المقاومة دور إلضعا  العشائر
 .ضمحاللاال إلى يتج  ودور ا التشكيالت    

 دبلددد فدددي تجدددري نهددداأ مدددن ةالخاّصددد  معالمددد دتتحددددّ  خددداّ   نمدددط العراقيدددة المقاومدددة: تاسدددعاً 
 الطوائددددد  وأن   ،عميقدددددة درجدددددة إلدددددى والطوائددددد  واألعدددددراق القوميدددددات فدددددي تمدددددايزاً  يحدددددوي

 لدولدة وأجهدزة سياسدية كياندات تشدكيل مدن ندتتمك   المقاومدة في المشاركة عير والقوميات
 التدي المقاومدة خدال  علدى ،سدنوات عددة اسدتمرت التدي الجدوي رظدالح مرحلة خالل لها
 مدددع المتعاوندددة بالجهدددات مقارندددة ماسسدددياً  األضدددع   دددي فكاندددت االحدددتالل بعدددد هدددرتظ

 تددد قياد تسدددتلم أن دون لالحدددتالل تع دددرض مجتمدددع ظدددل فدددي ظهدددرت إنهدددا كمدددا، االحدددتالل
 بحكددم ةالّدولدد لقيددادة وال جدديشلل امتددداداً  تمثددل إنهددا اإلعددالن علددى مندد  قدددرة دون ،جيشدد و 

 .(1)األرض على وسياسة عسكرية أوضاع

                                                 
 كتددداب، ضددرورة أم خيدددار المقاومددة مدداتمر إلدددى مقدددم بحدددث، العددراق تحريددر مواجهدددة فددي إسدددتراتيجية تحددديات،  نارـــ  مــيح ،   ينظددر  (1)

 . 3008، القا رة، العربي اإلعالم مركز، الشاملة المقاومة إستراتيجية
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ن العدراقيين يقددمون اليدوم بمقداومتهم مدرسدة رعلى مدا تقددم مدن خصدائ  فد ت سيساً 
ريخي لحددددروب التحريددددر الشددددعبية حيددددث والمسددددار التددددا ونظريددددة جديدددددة لحركددددات التحريددددر

 أقددوججماعددة صددغيرة مامنددة معتمدددة علددى قدددراتها ال اتيددة أن تتفددوق وتغلددب  اسددتطاعت
 .متحدة ي الواليات ال حربية في العالم آلةوأحدث 
 

 الثالث مطلبال

 

 العراقية المقاوم نجازاتإ

 

 الصددددعيد علددددى والفعددددال الواضدددد  األثددددر لهددددا وانجددددازات شددددراقاتإ العراقيددددة للمقاومددددة
 والحصدددار تواجههدددا التدددي والصدددعاب المحيطدددة الظدددرو  رعدددم يالدددّدولو  والقدددومي الدددوطني
 :نجازاتاإل     ومن االحتالل فرض  ال ي واإلعالمي والعسكري السياسي

 للمشدددروع أساسدددية ركيدددزة لتشدددكل العراقيدددة المقاومدددة جددداءت الدددوطني الصدددعيد علدددى :والً أ
 الدوطني التحدرر حركدات أن المعلدوم فمدن ،االحدتالل لمشدروع المندا ض العراقدي الوطني

 إلدددى تلجددد  وطنيدددة قيدددادات تقود ددا سياسدددية تجربدددة رحدددم مدددن تلددد كاندددت العدددالم هددداعرف كمددا
 العكددس كددان العددراق فددي حدددث الدد ي أن   عيددر ،ياسدديةالس إرادتهددا لفددرض  المسددلّ  العمددل

 ومشددروعها العراقيددة الوطنّيددة السياسددية الحركددة والدة حاضددنة لتشددكّ  التددي  ددي فالمقاومددة
(1)العراق في الوطني د السياسي

. 
 إعددددادة علددددى االحددددتالل قددددوات العراقيددددة المقاومددددة أرعمددددت االحددددتالل صددددعيد علددددى :ثانيدددداً 

ستو  السياسية برامجها صياعة  الد ي األمدر ،عديدة اتلمرّ  العراق في العسكرية اتهاراتيجياه
 واإلدارة قياداتهددا وبددين ،قياداتهددا داخددل تناقضددات فددي دخلهدداأو  صددفوفها فددي االرتبددال أثددار

 .(2)وحلفائها المتحدة الواليات وبين  اتها اإلدارة أجنحة وبين، األمريكية
 حسددب 3008لغايددة تمددز  اومددةالمق عمليددات بلغددت لقددد العسددكري المسددتوج وعلددى :ثالثدداً 

 لتقيدددديم 3008 تمددددوز 32 بتدددداريخ الصددددادر (G.A.O) األميركددددي المحاسددددبة مكتددددب تقريددددر
                                                 

 . 12 ،  كر  سبق مصدر، األداء وثبات القيام شرعية، العراق في المسلحة الوطنية المقاومة ،دار بابل للدراسات واألعالمينظر   (1)

 .16و 15 ، نفس  المصدر  (2)
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 مدددع( وعنيفددة ةمهّمددد) وصدد  تحدددت مسددجلة قتاليددة عمليدددة ألدد  162،العدددراق فددي الحددرب
 .(1)البالد وجنوب شرق الهجمات تشمل لم األرقام     أن   التقرير نفس في اإلشارة
 الكددونغرس مددن مسددتقلة لجنددة و ددي  دداملتون د يكددرب لجنددة تقريددر أن   لددىإ اإلشددارة والبددد

 بدد ن   ةمددرّ  ألولعترفددت و االتددي  ،يدداً لوما عسددكرياً  خبيددراً  182 بددد اسددتعانت التددي األمريكددي
 أي مددا (2)يوميدداً   جومدداً  180 بلددغ قددد 3006 أكتددوبر/ األول تشددرين فددي الهجمددات معدددل

   .عملية قتالية شهريا5000يزيد عن 
وعددد  3008-3002يوض  إجمالي الخسائر الماديدة والبشدرية األمريكيدة  أدنا  جدولوال

 :ة والكلفة المادية للحربوم جمات المقا
 ىلعدد القت
3002-3008 

 3008عدد القتلى محسوب فقط لغاية تموز  أل  22.615

عددددددددددددددددد الجرحدددددددددددددددى 
3002-3008 

332.000 
 أل 

ألعدددددددراض  VAلين رسدددددددميًا لددددددددج وزارة قددددددددامى المحددددددداربين مسدددددددجّ 
 .التعويضات

عددددددددددددددددد  جمدددددددددددددددات 
 المقاومة 
3002-3008 

162.000 
 أل 

وال ( ةعنيفددة ومهّمدد) جمددات مسددجلة رسددميًا لدددج الجدديش األمريكددي 
تشددددمل  دددد   اإلحصددددائية الهجمددددات جنددددوب وشددددرق العددددراق أو الفتددددرة 

 .الالحقة
 ية الكلفة المادّ 

3002-3008 
تريليددددددددددددون  1.8
 دوالر

 

لىواحد  و : التريليون  .صفر 13  جانب اه

الخسدائر األمريكيدة  د لمدرّ صداد ات االسدتقالل، مقدال الحمركز دراسدا  كر  : دمصب 
 .3009الحقيقية في العراق، 
 بقدوات يدةومادّ  بشدرية خسدائر أوقعدت العراقيدة المقاومدة نأعدال  يتبدين أمن الجددول 

 وانتشدددار االنتحدددار حددداالت وازديددداد قواتددد  معنويدددات انهيدددار فدددي األثدددر لهدددا كدددان االحدددتالل
 .ي العراقبين صفو  جنود  العاملين ف وازدياد أعداد المعاقين النفسية األمراض
وان عمليددات المقاومددة مسددتمرة لحددين إعدددداد  نهائيددة وليسددت أوليددة األرقددام  دد   ن  إ 

 تخددّ   العتبددارات التقليددل فيهددا يراعددى أرقددام مددن االحددتالل عددن يعلددن مددا ن  اه و  بحثنددا  دد ا،
                                                 

 .3008، دمشق، اإلستراتيجية للدراسات االستقالل مركز، العراق في الحقيقية األمريكية الخسائر.. المر الحصاد ،خ دب ،ب  دمريك   كر    (1)

 . 3007، دمشق، طالس دار مكتبة، الجابي صبحي الركن العميد ترجمة، العراق حول ه ما سد ـ ك ني لجنة تقرير ينظر  (2)
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 الحدرب تحويدل وآليدات السياسدي القدرار صدنع عمليدة علدى وت ثيراتد  ياألميرك العام الرأي
و  ا نهدا قدديم اتبعتد  القدوات .(1)قالعرا في مريكييناأل الجنود معنويات على  لل وت ثير

  .األمريكية من  حرب فيتنام
 عصدب يشدكل الد ي األمريكدي االقتصاد على الحرب اتوصرفيّ  الخسائر انعكاس :رابعا
 أمريكدا دخلدت لقدد، يالدّدول السياسدي الهدرم ةقّمد علدى ومكانتهدا المتحددة ياتالوال في قّوةال

 المصددار  نهيددارواه  والبطالددة الكسدداد مددن تعدداني زالددت ومددا 3008 عددام ةحددادّ  ةمالّيدد أزمددة
 .(3)والبنول

 فدددي االحدددتالل قدددوات حققتددد  الددد ي النجدددا  أن   لتثبدددت انطلقدددت العراقيدددة المقاومدددة :سددداً خام
 علددى األمريكيددة األ دددا  نجددازاه و  النصددر تحقيددق يعنددي ال دوانهاعدد مددن األولددى صددفحتها
 العددراق فدي الالحقدة األمريكيدة المخططداتكددّل  فشدل وبالتدالي واإلقليمدي الدوطني الصدعيد
 الكيددداندمدددا  أمريكدددا تحددداول الددد ي الكبيدددر األوسدددط الشدددرق مشدددروع وبمقددددمتها والمنطقدددة
  .ودولها المنطقة في الصهيوني

األمريكددددي والبريطدددداني مددددن تطددددوير  االحددددتاللمددددة العراقيددددة قددددوات منعددددت المقاو :  سادسددددا
التهديددددات األمريكيدددة لدددبعض الددددول  انتهدددتوتوسددديع عددددوانها علدددى دول المنطقدددة وبددد لل 

 .لغة مهادنة ومغازلة إلىوتحولت  اإلقليمية
بدد ن المقاومددة العراقيددة قددد قاربددت يمكددن القددول  ووفددق تقددديراتنا تقدددم علددى مددا ت سيسدداً 
المشدروع  الفشدتمكندت مدن إ وأنهدا الصدفحة العسدكرية مدن الصدراع بنجدا  تدام من أنجداز

قددددوات  ومددددا تبقددددى لهددددا خددددالل الفتددددرة المتبقيددددة النسددددحاب فددددي العددددراق والمنطقددددة مريكددددياأل
 ثددددددار االحددددددتاللآة تصددددددفي مهمددددددة 3010المتوقددددددع فددددددي شددددددهر أب  مريكيددددددةاالحددددددتالل األ

 .وتداعيات 
 واالقتصدادية السياسية والقانونية المقاومة  رعألا وعلى قيادة المقاومة تفعيل أنشطة

رق وفدق إسدتراتيجية موحددة سدنتط عالمية الستثمار تلل النتائا لدرب  الصدراع سياسدياً واإل
وأن المقاومدة العراقيدة أثبتدت أن الخلدل فدي . مالمحها فدي المبحدث الثالدث الحقداً  إلى أ م

                                                 
 .، مصدر سبق  كر ئر األمريكية الحقيقية في العراقالخسا... ، الحصاد المر  دمريك  ، خ دبينظر   (1)

(2) 
Stiglitz’ Josephe. and .Bilmes, Linda J, the three Trillion Dollar war, w.w. Norton & company 

New York, London, 2008. 
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اومددة لددن يكددون عائقددًا أمددام نشددوء ميددزان القددوة العسددكرية والماديددة بددين دولددة االحددتالل والمق
وتطدددور المقاومدددات، عنددددما تكدددون اإلرادة الوطنيدددة واإليمدددان بعدالدددة القضدددية مدددن سدددمات 

 .     الشعوب ورجال المقاومة والتحرير
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 المبحث الثالث

 

 الداخلية التّحريرعوامل 

 
 بعد أن تم الخوض فدي عمدار الحدرب األمريكيدة علدى العدراق ومشدروعيتها والخلفيدة

شدراقاتها،ية للصراع األمريكي على العراق، وخصائ  و تاريخال  حدق المقاومدة العراقيدة واه
ا التددي بتصددورن مرحلددة تحريددر العددراق تندداول مرحلددة مهمددة أال و ددي استشددرا  إلددىننتقددل 

وفلسدددددفة جديددددددة للمقاومدددددة العراقيدددددة علدددددى األصدددددعدة السياسدددددية  إسدددددتراتيجيةأنهدددددا تتطلدددددب 
موحددددددة تماعيدددددة والثقافيدددددة واإلعالميدددددة فدددددي ظدددددل مرجعيدددددة والعسددددكرية واالقتصدددددادية واالج

 :اآلتية حسب المطالبو لل ،  للمقاومة
 

 

 المطلب األول

 

 للمقاومة العراقية ومرجعية واحدا( نظرية)نحو فلسفة 

 
مسدتمرة وصدامدة علدى الدرعم مدن المقاومدة فدي العدراق  أن   إلىالوقائع واألدلة تشير 

 الماسد  لد   دو تها البطولية بكافة ولكافة فروعهدا، بيدد أن  العام الواقع على فعالي مالتعتي
بدين أطدرا  المقاومددة فدي الوقددت كمدا ينبغددي ال يوجدد توافددق وتنسديق وتدرابط وانسددجام  أّند 

ندتا عنهدا  إستراتيجيةخسائر  إلىج  لل ر على فعالياتها وتعارضها وأدّ الحاضر، مما أثّ 
 .اإلخالل بالهد  الجامع المانع تحرير العراق

 دددد    للمقاومددددة، ألن  ( نظريددددة)و دددد ا بدددددور  يعكددددس التدددد خير فددددي عدددددم نشددددوء فلسددددفة 
النظرية من أحد مستلزماتها األساسية  و وجود توافدق بدين أطرافهدا قيدادة وقواعدد وكد لل 

 .التوافق في وسائلها نحو تحقيق الهد  األساسي
حدددرب تحريدددر  إلدددى الواقدددع الحدددالي للمقاومدددة التدددي نتمندددى أن تمتدددد أفقيدددًا لتتحدددول ن  إ

في تلل الوسدائل واأل ددا  لكدي نبندي نظريدة خاصدة بهدا  لها إطارًا جامعاً  شعبية لم يكن
 تددمّ  لنمددو جين التدديأو مددا نسددمي  عقيدددة المقاومددة العراقيددة كتلددل التددي كانددت شددائعة فددي ا
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ة المقاومدددات األخدددرج مثدددل المقاومدددة اعتماد دددا و مدددا النمدددو   الجزائدددري والفيتندددامي وبقّيددد
 .نسية والسوفيتية أمام االحتالل النازي في الحرب العالمية الثانيةالفر 

بدددين الوسدددائل واأل ددددا  الددد ي  توافدددقإخدددالاًل كبيدددرًا بعددددم وجدددود  نندددا أمدددام موقددد  أخدددلّ إ
االسددتمرار فددي  دد ا  يجددري حاليددًا فددي القضددية الفلسددطينية وبالتددالي نتوقددع مددا ال نتمنددا  إ ا تددمّ 

عددددم تماسددل وحددددة وسددائلها سدددنكون أمدددام مدد زق  دددو ضدددياع التخلددع العقائددددي بددين أطرافهدددا و 
العددراق سددتكون قضدديت  مثددل القضددية  بحددر  وطنددي أكيددد أنّ  القضددية الفلسددطينية، و نددا ندددقّ 

 إلددددىالفلسدددطينية وبالتددددالي يشددددوب  الضددددع  فددددي مقاومدددة االحددددتالل وعنددددد ا سدددديكون الركددددون 
 .ملها وبكافة مكوناتهاعلى أشالء حضارة العراق بمج الماسسات التي أنش  ا االحتالل

أو أبحدددر فددي  ددد ا الفددرع حدددول بندداء نظريدددة للمقاومددة ينتدددابني الحددزن عيدددر  وأنددا أدقّ 
ة محتلدددة   ال توجدددد قدددوّ المشدددوب بالتشددداام، وينبدددع  لدددل مدددن اعتقدددادي الددد ي ال يتزعدددزع ب ّنددد

ة داخلية مهما كانت أ رعها إال و زمت معد  وأصدبحت مدن استمرت بالتاريخ وال توجد قوّ 
بيددان مددا يمكددن بياندد   السدديئة التددي تسددجل خيانتهددا للددوطن، ومددن  نددا أودّ  تدداريخت ال كريددا

للمقاومدددة علدددى أسددداس مرجعيدددة واحددددة بدددالرعم مدددن األشدددوال ( نظريدددة)نحدددو بنددداء فلسدددفة 
توج ي أمددل علددى المسددالسياسددية واالجتماعيددة التددي تحاصددر ا فددي الددداخل والخددار ، وكلّدد

 دددو أحدددد المدددداخل  الوطنّيدددةالعقائددددي للمقاومدددة  ددد ا المفتدددا  فدددي البنددداء   ن  بددد الشخصدددي
طدددرد المحتدددل وأعوانددد  فدددي الدددداخل  إلدددىاألساسدددية التدددي يشدددهد ا وطنندددا المحتدددل وصدددواًل 
واجبدًا ال يدانيد  أي واجدب آخدر شدرعي   ومعاوني  في الوسط اإلقليمدي المجداور و د ا يعددّ 

 :ركائز  ، وأرج أن أ مّ وأخالقي  وقانوني  
 .ة العراق وانتمائ  العربي وبعد  اإلسالميالمحافظة على وحد  -أ

 3002نيسدددان  9أشدددكال الجدددرائم التدددي حددددثت بعدددد االحدددتالل بتددداريخ كدددّل  رفدددض  -ب
 .المجرمين وشركاا م المعنويين داخليًا وخارجياً  مسائلة إلىوالسعي 

 .تحديد وسائل العمل السلمية والعسكرية بكافة مستلزماتها القانونية واألخالقية  -ت
ضدددمن كدددّل  الوطنّيدددةانبثددداق وحددددة قيدددادة للمقاومدددة وتوزيدددع وظائفهدددا  إلدددىالسدددعي - ث

 .اختصاص 
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والتكتيكية وفق تلل األولويات، و د ا  ستراتيجيةتحديد األولويات وبناء الخطط اإل  - 
 .تدارك  عند إقرار وقبول وحدة المقاومة ووحدة وسائلها وبرامجها يتمّ 

 .لي الخارجي على كافة الصعدتشكيل لجان لتحديد العمل الداخ-  
 .ة أ رع تلل المقاومةة لكافّ الّشرعيتشكيل مجلس وطني يكون بمثابة المظلة   -خ
ياسددددددي والقددددددانوني والعسددددددكري ة فددددددروع العمددددددل السّ تحديددددددد وسددددددائل التنسدددددديق لكافّدددددد  -د

 .واالقتصادي واالجتماعي والديني
سدددالمية لمحاكمدددة الّسددد  -  مجرمدددي الحدددرب مدددن عي لتشدددكيل  يئدددة عالميدددة وعربيدددة واه

 .اإلدارة األمريكية والبريطانية السابقة
عمليدات  إلدىعلى المستوج العسكري ينبغي اسدتمرار المقاومدة وتطدوير عملياتهدا   -ر

نهدال  إسدتراتيجيةنوعية ومداثرة، مدع تد مين مسدتلزماتها والتركيدز علدى  اسدتنزا  واه
 .االحتالل

 

 الثاني المطلب
 

 اللتأصيل رأي عام وطني رافض لالحت

   
عظيمًا ليس لد  حددود و دو حاضدنة  الّتحريرفي حرب  العراقي المتوقع الّشعبدور 
 :فهو دونها يتحدد ويضع  عمل المقاومة والتي الّتحريرالمقاومة و 

سدددددناد المقاومدددددة ويمددددددّ  الّتحريدددددرأداة  -1  الّسدددددال  ا بويقددددددم العناصدددددر الما لدددددة للقتدددددال واه
 .وال خائر واألموال

مدددن للمقددداومين ويدددامن لهدددم سدددبل المعيشدددة والسدددكن ويسددداعد م علدددى يدددوفر المدددال  اآل -3
ويكددددون بحددددق الحاضددددنة للمقاومددددة ويمنحهددددا صددددفة  ،إخفدددداء م وأسددددلحتهم ومعددددداتهم

 .المقاومة الشعبية
 .المقاومة إلىالمعلومات عنها  يرصد نشاطات المحتل وتمرير -2
 .ى القتالدعم المقاتلين المقاومين معنويًا ونفسيًا ويعزز إرادتهم عل -2
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يدددوفر لهدددم قواعدددد التصدددنيع وبددداقي االحتياجدددات لتعزيدددز اإلمكانيدددات ال اتيدددة لفصدددائل  -5
 .المقاومة

المقاومددة العراقيددة كانددت وبقيددت لحددين  أن   ناسددتقراء الوضددع القددائم حاليددًا يتبدديّ مددن خددالل 
كتابدددة البحدددث قدددد تمركدددزت فدددي الوسدددط بسدددبب التددد ثيرات الناجمدددة عدددن االحدددتالل والهدددواجس 

ائفية وفعل وت ثير بعدض األدوات والمرجعيدات السياسدية والدينيدة والعشدائرية التدي  ادندت الط
االحددددتالل، حيددددث بقيددددت قطاعددددات عيددددر قليلددددة مددددن شددددعب العددددراق خددددار  ميدددددان المقاومددددة 

 .، وقسم من     القطاعات بقيت تعول على المقاومة السلميةالمسّلحة
إسددددباغ الطددددابع الطددددائفي علددددى  إلددددىل ة وبرشددددرا  االحددددتالاألجنبيددددبرات ت المخددددالقددددد أدّ 

بعدداد الّصدد سددناد ا،  الوطنّيددةفة المقاومددة واه لتحددريض أطددرا  أخددرج علددى عدددم التعدداون معهددا واه
المقاومددة للقيددام ب عمددال عدائيددة  ىالمحسددوبين علدد األفددرادوكمددا قامددت تلددل األجهددزة بدددفع بعددض 

علددى المقاومددة، وبالفعددل األبريدداء و لددل إللصدداق تهمددة اإلر دداب والطائفيددة  الّشددعبضددد أبندداء 
نجحددددت فددددي  لددددل فددددي مندددداطق معينددددة مددددن العددددراق كمقدمددددة ومبددددرر إلنشدددداء مجددددالس اإلسددددناد 

 .والصحوات التي أضعفت المقاومة وحددت فعالياتها
مقاومددددة الظددددرو  فددددي المرحلددددة الرا نددددة أصددددبحت أكثددددر مالئمددددة لقيددددام ال نعتقددددد أن  

عدادة الثّ  الّشدعبالفجدوة بدين المقاومدة و  وقياداتهدا علدى تجسدير قدة بسدبب انكشدا  خدداع واه
 .وتظليل االحتالل والعملية السياسية التي جاء بها

المنا ضددددة  الوطنّيددددةوالشخصدددديات  ائديددددةالتنظيمددددات العق ونجددددد مددددن المناسددددب قيددددام
بنداء الثقدة واسدتنهاض القدديم فدي  د ا المجدال إلعدادة  المسداعدة لالحدتالل وأجهدزة اإلعدالم

سناد العراقية األصلية ل الوطنّية  مكدان الجدزم اند ومقاطعة االحدتالل، وباإل الّتحريردعم واه
ل أراضدي واسدعة مدن الدوطن سدو  تكدون في حالة انتشار المقاومة وامتداد ا أفقيدًا لتشدم

 .بوقت قريب النصرو  الّتحرير تحققيو  سريعة األجنبيتالل والتواجد والتدخل نهاية االح
 
 
 

 الثالث المطلب                               
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 والستفتاء علي  التّحريرنحو صياغة دستور لما بعد 

 
القواعددد  وثيقدة قانونيددة سياسدية اقتصددادية اجتماعيدة ثقافيددة تحدوي علددى أ دمّ  الّدسدتور

ة وانتقالهدددددا وممارسدددددتها وحقدددددوق وحريدددددات اإلنسدددددان الّدولددددداألساسدددددية التدددددي تدددددنظم سدددددلطة 
ا التعريد   دي تلدل القواعدد التدي والمواطن ومنظمات ، ويقصد بالقواعدد األساسدية فدي  د 

 .(1)ةالّدولم حياة المجتمع والفرد و تنظّ 
 3002تمددددوز  12أقامددددت سددددلطة التحددددال  الماقتددددة مجلددددس الحكددددم االنتقددددالي يددددوم 

حدداكم سددلطة ( بددول بريمددر)بموجددب األمددر الصددادر مددن سددلطة التحددال  الماقتددة، وأشددار 
لدددس أن يسددداعد فدددي إطدددالق واحددددة مدددن أولدددى وظدددائ  المج أن  » إلدددىالتحدددال  الماقتدددة 

اتكم ن حرّيددددت  م  دسددددتورًا  دددو الدددد ي سدددديي  ن  أالعددددراقيين  إلددددىية وقددددال متحددددثًا الّدسددددتور العمليدددة 
 .(2)«ن من إجراء انتخابات ديمقراطيةك  وسيم  
الدددد ي أصدددددرت   3002تشددددرين الثدددداني  12فددددي  12ير تقريددددر الشددددرق األوسددددط الددددرقميشدددد

 :إلىي في العراق الّدستور حول التحدي  *ية لألزماتالّدولالمجموعة 
لقد اشتعلت المعركة األولى في التحضير لدستور جديد في النقاش حول كيفية صدياعت  

العبون سياسيون يثيرون مطالب إجرائية كوسيلة لجعل الجو ر النهدائي للدسدتور  ود  إ  ب  
 .(3)ما في  مصلحتهم إلىيميل 

ل كامل للتوازن على صدعيد فوضى واختال في خضمّ  3005عام  الّدستورإقرار  تمّ 
تحدت صدخب إعالمدي عيدر   مدن التر يدب والقمدع المسدلّ  ر فدي جدوّ ة والمجتمع ومرّ الّدول

                                                 
 .336، مصدر سبق  كر ،    نس هيف،  ا  ص بقينظر   (1)
 ..CPA regulation no. 6, Governing council of Iraqينظددر األمددر الصددادر مددن سددلطة التحددال  الماقتددة   (2)

Cpa/reg/13 july 2003/06. 
فددردًا منتشددرين فددي خمددس  90ة مسددتقلة متعددددة الجنسدديات، يبلددغ عدددد طدداقم موظفيهددا أكثددر مددن المجموعددة الّدوليددة لألزمددات  ددي منظمدد  *

 .قارات، يعملون من خالل التحقيق الميداني لتجنب الصراعات وحلها

 .300-129،  3002، كانون األول 398، العدد 36نشر التقرير في مجلة المستقبل العربي، السنة   (3)
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مدن االنقسدام الغيدر مسدبوق  وفدي حالدة مدن االحتقدان  فدي جدوّ  الّدستورإقرار  مسبوق، تمّ 
 .(1)الطائفي والعرقي والم  بي
م أصدددحاب  ددد ا المشدددروع كة بالسدددلطة وبمعاوندددة االحدددتالل  دددوكاندددت القدددوج المتمّسددد

رون بالطائفيددة من كددان العراقيددون مخدددّ ورعبددوا فددي تمريددر  علددى عجددل وفددي عفلددة مددن الددزّ 
بصددددفقة  الّدسددددتورر والقمددددع المدددد  بي فرضددددها علدددديهم االحددددتالل ومددددن تعدددداون معدددد ، ومددددرّ 

ت ومدرّ الحقدًا المختلد  عليهدا  ظر في المدوادّ تحت مبرر إعادة النّ  قوج أخرجسياسية مع 
 .(2)(ق  للمس سنوات دون أن يتحقّ أكثر من خ

ستور العراقي  دو المحدامي ة للمرحلة االنتقالية وكاتب الدّ الّدوللقد كتب قانون إدارة 
ن ، و (نددددو  فلددددمان )األمريكدددي اليهدددودي إعددددادة  مجدددرد الدددد ي فعلتددد  اللجنددددة العراقيدددة  ددددواه

تهم دون سددددتور ليبدددددو عراقيددددًا وسددددم  لهددددم أن يحشددددروا فيدددد  خالفهددددم واختالفدددداصددددياعة الدّ 
ة العدراق بمدا يخددم ويالئدم مصدال  لطة و وّيدالمساس باإلطار العدام الد ي حددد شدكل الّسد

 .(3)الواليات المتحدة
 الوطنّيددةتهديددد وحدتدد  تقسدديم العددراق و  إلددىس ياّسدد 3005لعددام سددتور الحددالي الدّ  إن  

المنداطق التدي تتعلدق ب (120) المدادة على سبيل المثدال ال الحصدر  الكثير من موادّ  وأن  
 ، التدددي تحددددد سدددلطات األقددداليم( 113) والمدددادة ،المتندددازع عليهدددا بدددين محافظدددات العدددراق

سديا تنسد  النّ  (و ي خار  مجال بحثندا)التي أقرت إنشاء األقاليم وعير ا (117)والمادة 
دخل العدراق وشددعب  ، وتددللعددراق دولدة وشدعباً ياسددي واالقتصدادي الدوطني واالجتمداعي والسّ 

 (4)اكل والمنازعاتامة المشفي دوّ 
ستور العراقي خالفًا لقرار مجلدس األمدن سلطة التحال  الماقتة قامت برلغاء الدّ  ن  إ
وبريطانيدددا ب نهمدددا سدددلطة احدددتالل،  الددد ي وصددد  أمريكدددا 3002حزيدددران  33فدددي  1282

التدددي قيددددت  1929لعدددام جنيددد  واتفاقيدددات  1907دون االلتدددزام باتفاقيدددات ال ددداي لعدددام 
 ي قيدد سدلطاتهم وصدالحياتهم الد 3002ايدار 33في  1282القرار  سلطاتهم، وكما نّ  

                                                 
 (.600طبعة موسعة عن مستقبل العراق، بيروت، )، ألعراق من االحتالل إلى التحرير بيد جي  ، خي   د ينظر   (1)
 .2،  3005، السنة األولى، 13صحيفة المدار اللندنية، العدد   (2)
 .136،  3005، العراق مستقبل بدستور عامض، دار عمان للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   دجسب ك  ،    س  نب  د ن ق ينظر   (3)

 342س 331س 330 دمس ب )0225 دبج س   در     در م ينظر   (4
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سدددددات سددددتور والقدددددوانين السددددائدة بموجبددددد  وبالماسّ هدددددا  ددددو مندددددع المسددددداس بالدّ ا وأ مّ لهددددوأوّ 
فددالقوانين التددي فرضددت فددي زمددن . (1)االقتصددادي القددائم الّنظددامالمتصددلة بدد  بمددا فددي  لددل 

 الّدسدددتوري العدددام لددد لل فدددرن الدددّدول االحدددتالل أساسدددًا عيدددر مشدددروعة أصددداًل وفدددق القدددانون
جراء عير مشروع  .المفروض  و ت سيس خاطئ واه

اسددة و ددي مرحلددة لددزرع ة والحسّ مددن المراحددل المهّمدد تعدددّ  الّتحريددرمددا بعددد لمرحلددة  ن  إ
ة أطيافد  مدن العراقي بكافّ  عبالمقتر  من جهة والشّ  قة بين المقاومة والمجلس الوطنيّ الثّ 

العراقددي فددي  الّدسددتورروري قطددع الوعددد برعددادة كتابددة ن الّضددجهددة أخددرج، لدد لل نعتقددد مدد
 الّدسددتوروأن يكددون  دد ا  مددالءات خارجيددة،ب يدددي عراقيددة دون أمندداخ ديمقراطددي ومالئددم و 

حسددداس  هوّيدددةالعدددراق العربيدددة وياسدددس ل  وّيدددةوثيقدددة وطنيدددة تحدددافظ علدددى  عراقيدددة قويدددة واه
الحقددددوق والواجبددددات، وأن  ن فددددية مشددددتركة تسددددتند علددددى مبدددددأ المددددواطنين متسدددداويبمواطندددد
س  دد   الوثيقددة لوحدددة العددراق أرضددًا وشددعبًا وتمنددع المشدداريع التددي تسددتهد  وحدتدد  تاّسدد

وضدمان توزيعهدا بشدكل  الوطنّيدةستور الحفاظ على موارد العراق كما ينبغي للدّ . وسيادت 
أن  لهد   الوثيقدة عادل على المواطنين كافة وفي مختل  محافظات العراق جميعدًا، والبددّ 

ثارة النّ   ا عرات الطائفية التي نعددّ تاكد على تالحم النسيا العراقي، وتمنع المحاصصة واه
 .(2)المجتمع العراقي وحدة قاالحتالل لتمزّ  من أخطر اآلفات التي جاء بها

                                                                     

                                                 
 .20و 39، االحتالل والمقاومة في العراق، مصدر سبق  كر ،    د بي  ، خايك  جم  يكينظر   (1)

 .وما بعد ا 79،  3005، أيلول 219ينظر مجلة المستقبل العربي، العدد  (2)
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 الرابع المطلب
 

 لألدوات التي هادنت الحتالل ّشرعيالإيجاد البديل 

 
جدددت لددد  واجتماعيدددة تعاوندددت مدددع االحدددتالل وروّ  رت فدددي العدددراق أدوات سياسددديةظهددد

أفكدددار  ومشددداريع ، ومدددن ضدددمنها جميدددع مدددا بدددرز أثنددداء االحدددتالل مدددن أحدددزاب وماسسدددات 
 .ية وقضائيةوتنفي  تشريعية

ة بالعملّيدد)ى سددقوطًا بسددبب إخفدداق مددا يسددمّ  فددي الوقددت الحاضددر تشددهد  دد   األدوات
سبب استغاللها الفرصة لتحقيدق مكاسدب سياسدية االحتالل ب التي ت سست بعد (ةالسياسيّ 

سدددددقوط المشدددددروع األمريكدددددي  إلدددددىوشخصدددددية علدددددى حسددددداب المدددددواطن العراقدددددي، إضدددددافة 
واالنتهاكدات التددي سدببها االحددتالل، ومعانداة المددواطن فدي انعدددام الخددمات وفقدددان األمددن 

 .منّظمة والجريمة ال واإلداري اليالم ادوانتشار ظا رة الفس
األمدددر الددد ي يسدددتوجب إيقددداظ الضدددمير الدددوطني والدددوازع الدددديني واألخالقدددي لدددرفض 

إلدامدة االحدتالل، وانتخداب مرجعيدات وطنيدة شدرعية تمثدل  د أدوات االء واعتبدار م مجدرّ 
الشدددعب العراقدددي بكافدددة مكوناتددد  وتعمدددل لصدددالح  فدددي  ددد   المرحلدددة الحرجدددة مدددن ت ريخددد  

وجددالء المحتددل وانتخدداب حكومددة وطنيددة شددرعية وفددق  الّتحريددرلحددين تحقيددق و  المعاصددر
 .انتخابات تشريعية
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 الرابع المبحث

 

 ةالخارجيّ  التّحريرعوامل 

 
ألنفسددنا أن نضددع ي بمجملدد   تددي ني ال يددزال والدد ي يمكددن أن الددّدولنعتقددد أن العامددل 

ة واألخالقيددة واإلنسددانية للوقددو  ونيددالعددام عيددر عددادل مددع األسدد  ولددم يددادي وظيفتدد  القان
أو مسداعدًا أو عيدر مهتمدًا بد لل ممدا  مشدجعاً ن الجرائم التي تقع في العراق إن لم يكن م

 .هاة موقفجعل إدارة االحتالل عير مهتمة بجديّ 
وعيدر كبيدر بدالموق   اً ن كدان نسدبياه و  الّتغييدر نال إشارات علدى  ولكن األمر المهمّ 

  جددداء متناقضدددًا مدددع  ددد ا االحدددتالل قدددد فقدددد مشدددروعيت  ألن ددد وأن   ،جريمدددة االحدددتالل  جدددااتّ 
ي الددّدولي اإلنسدداني والقددانون الددّدولحدددة والقددانون المت  األمددم ي وميثدداق الددّدولقواعددد القددانون 
 .لحقوق اإلنسان

وفق المطالدب  نهاء االحتالل اه و  الّتحريرن العوامل الخارجية المساعدة لتحقيق س بي  
 :اآلتية

 

 

 األول لبالمط

 

 ةغات الحتالل غير القانونيّ تثبيت ونشر مسوّ 

 

األمدددم سدددبق وأن  كرندددا فقددددان مشدددروعية االحدددتالل األمريكدددي وتناقضددد  مدددع ميثددداق 
ي اإلنسداني وانتهاكد  لمبداد  وقواعدد حقدوق الدّدولي العدام والقدانون الدّدولالمتحدة والقدانون 
 .اإلنسان في العراق

نوني والسياسدي والدبلوماسددي للمقاومدة علددى الصددعيد ل القددالد ا نعتقددد بضدرورة التحددرّ 
 يدةالّدولالوثدائق والصدكول  إلدىناد ي لنشر مسدوعات االحدتالل عيدر القانونيدة باالسدتالّدول

 :ل أن يشملوينبغي التحرّ 
 .مجلس حقوق اإلنسان  -أ
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 .ية لحقوق اإلنسانالّدولالفدرالية  -ب
 .السامي لحقوق اإلنسان ضالمفوّ  -ت
 .ةعير الحكوميّ ية الّدولت والهيئات ماالمنظّ  -ث
 .ةاألحزاب السياسية التقدميّ  - 
 .يالّدول مات المجتمع المدنيمنظّ  - 
 .ةالمراكز الدينيّ  -خ
 .1998ية وفق نظام روما لعام الّدولائية مخاطبة مدير عام المحكمة الجن -د
ة علددددى لمحاكمددددة مجرمددددي الحددددرب األمريكيدددد (مبددددورلاالكو )اسددددتثمار تشددددكيل محكمددددة  - 

 .العراق
مركددز لحقددوق  تشددكيل  راع قددانوني للمقاومددة يضددمّ  نعتقددد ضددرورة دد ا المجددال  فدديو  -ر

قليميددداً  اً ل عالمّيدددلرصدددد انتهاكدددات االحدددتالل والتحدددرّ  اإلنسدددان لفضددد  ممارسدددات  واه
 .االحتالل

 

 الثاني المطلب

 

 من الحتالل في الموقف العربيّ  التّغييرالبحث عن وسائل 

 
          إلددددى  قددددد انقسددددم أّندددد األمريكددددي للعددددراق لعربددددي مددددن االحددددتالل  عددددن الموقدددد  اعددددرّ 

 :موقفين أساسيين  ما
المحتلددين  تدالعربيددة التددي حرضددت وسدداعدت علددى الحددرب وزوّ  الددّدولموقدد  بعددض  -أ

بمعلومدات علدى كافدة المسدتويات لتحريضد  وتشدجيع  علدى االحدتالل ومدن ضدمنهم 
 .(1)المتواطئين الساكتين

                                                 
 :يكظ  ك    نس  سسب  سب  (1)

 Ward, Bob, wood, plan of Attack (New York, London, Simon and Schuster, 2004) pp. 312-315. 

 :سيكظ  ك     سم     ككس 
 Franks, Tommy with Malcolm, McConnell, American solider (New York, Haper Collins Books, 

2004, p. 204). 
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مددددع األسدددد  يخشددددون الضددددغط  ددددم ة والدددد ين فض لالحددددتالل و ددددم قلّددددالموقدددد  الددددرا -ب
 .(1)ي لمنع العدوان واالحتاللاألمريكي وتهديد  لهم ولم يفعلوا أو يقوموا بدور جدّ 

النظددر عددن الجانددب  عدددوان واحددتالل بغددّض الدد ي وقددع علددى العددراق  ددو جريمددة  ن  إ
 الدّدولالجامعة العربية والتزام الرافض لها و  ا يعد مخاًل من الناحية القانونية في ميثاق 

 .العربية للوقو  ضد العراق
ال زال الموقددددد  العربدددددي بالتقددددددير الدددددوطني العراقدددددي الحيدددددادي لدددددم يكدددددن بالمسدددددتوج 

ضدع   بسدبب الر ان األمريكي علدى التمدادي فدي االحدتالل واسدتمرار   دو المطلوب وأن  
لدم يكدن بمسدتوج جريمدة العربدي الد ي  الّشدعبالموق  العربي الرسمي وعددم جددوج فعدل 

 .االحتالل
للعددددراق وطنددددًا وشددددعبًا ومقاومددددًة العمددددل علددددى تغييددددر  وت سيسددددًا علددددى مددددا تقدددددم البدددددّ  

 :وفق المحاور اآلتية بالعمللبي من االحتالل الموق  العربي السّ 

 .ة العربيةمن خالل الجامعة العربية وماتمراتها وخصوصًا ماتمرات القمّ  -1
 الددددّدولت الثنائيددددة و ددددي صددددعبة جدددددًا بددددين المقاومددددة العراقيددددة و التركيددددز علددددى العالقددددا -3

 .العربية
وتكدددوين رأي عدددام ضددداعط باتجدددا   سدددات المجتمدددع المددددني العربيدددةماسّ  إلدددى  التوّجددد -2

 .دولها لتغيير موقفها تجا  العدوان واالحتالل
حددد العربيددة والجامعددة العربيددة بخطدداب فكددري وقددانوني وا الددّدول إلددى  محاولددة التوّجدد -2

 .للمقاومة ال ي يجعل من   ا الخطاب مدار احترام وتقدير وتبني ل 
تبنددددي موقفددددًا لدددددج القنددددوات والفضددددائيات العربيددددة لمحاولددددة التدددد ثير بصددددورة أو أخددددرج  -5

منصددددفًا باتجددددا  أخبددددار المقاومددددة وتمييز ددددا عددددن العصددددابات اإلجراميددددة ومددددا يسددددمى 
المبندي مدن تلدل األفعدال بقصددد بالمرتزقدة الجددد أو المليشديات وفضد  دور التشدوي  

 .اإلساءة للمقاومة
 

                                           

                                                 
الل د المقاومددة د التحريددر والديمقراطيددة، بيددروت، مركددز دراسددات الوحدددة العربيددة، ، مسددتقبل العددراق، االحددت  جــي ، خيــ   دــبيد ينظددر  (1)

3002  ،72-85. 
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 الثالث المطلب

 

 محاولت إيجاد دعم دولي مناصر للمقاومة العراقية

 

لقددد اسددتثمرت الواليددات المتحدددة انعدددام منددافس دولددي لهددا بعددد انتهدداء الحددرب البدداردة 
ريددر ، واسددتطاعت تمالّشددرعياحتاللهددا عيددر بددول دولددي بفددي احددتالل العددراق فددي انتددزاع ق

في  مجلس  وال ي أقرّ ال ي تم  كر  سلفًا  3002أيار  33في  1282قرار مجلس األمن 
 الدددّدول ددد ا القدددرار جعدددل حتدددى  أناألمدددن بددداحتالل أمريكدددا وبريطانيدددا للعدددراق كددد مر واقدددع،

ل نتددائا العدددوان خالفددًا ضددمنها دول أوروبيددة ك لمانيددا وفرنسددا تقبددمددن المعارضددة للغددزو و 
 .(1)ي اإلنسانيالّدولي والقانون الّدولالمتحدة والقانون األمم لميثاق 
ي االنطبددداع لمفهدددوم مفددداد  بعددددم وجدددود مقاومدددة الدددّدولجدددت أمريكدددا لددددج الدددرأي العدددام وّ ر 
 يجددري فددي مددا ن  ددم رجالهددا وأيددن برامجهددا؟ وأن  حة فددي العددراق، ولددو كانددت موجددودة فدد يمسددلّ 

نددت مددن خلددق الظددرو  المالئمددة لنشددوب الصددراعات إر دداب ولدديس مقاومددة، وتمكّ  العددراق  ددو
مشددكلة  بصددراعات داخليددة اسددتنف ت قددوا م، وأعطددت انطبدداع بدد نّ  الّشددعبالطائفيددة إلشددغال 

 .(2)العراقيين ليست مع االحتالل بل برفض بعضهم للبعض
اومددددة فددددي حصددددار المق جهدددددا مهمدددداقددددت السياسددددة األمريكيددددة قددددد حقّ  والخالصددددة أنّ 

العراقيدددة وجعدددل الغالبيدددة العظمددددى مدددن دول اإلقلددديم ودول العددددالم تقددد  موقفدددًا سددددلبيًا إزاء 
 .ليهاالمقاومة وممثّ 

لددرأي العددام بهددا ا لتعات اإلدارة األمريكيددة التددي ضددلّ سددوّ بعدد انكشددا  زيدد  وكدد ب م
ي بش ن احتالل العراق، ولألوضاع الداخليدة والخارجيدة التدي تشدهد ا الواليدات المتحددة فد

الظدددددرو  مالئمدددددة للتحدددددرل لكسدددددر الحصدددددار السياسدددددي  اإلدارة الجديددددددة، نعتقدددددد أن   ظدددددلّ 
  :إلى  األنشطة توجّ  واإلعالمي المفروض عليها وأن  

 .المتحدةاألمم مة منظّ   -أ

                                                 
لمدا ا لددم تحدظ القضددية "، المقاومددة العراقيدة والعمددل السياسدي علددى السداحة الّدوليددة، بحدث مقدددم إلدى ندددوة   دمسجــس  ، جـرب  ميــبينظدر   (1)

 .، دمشق3009نيسان  18ة واإلقليمية والّدولية، دار بابل للدراسات واإلعالم، العراقية با تمام المنظمات الدبلوماسية العربي
 .المصدر نفس   (2)
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 .األوروبية واالتحاد األوروبي الّدول  -ب
 .الصديقة التي  ي أصاًل عارضت العدوان واالحتالل الّدول  -ت
 .ية الرسمية وعير الرسميةالّدولنظمات الم  -ث
 .يالّدولية على المستوج الّشعبمنظمات المجتمع المدني واألحزاب والتكتالت   - 
 .ية واإلقليمية لعرض قضية العراقالّدولاستغالل حضور الماتمرات   - 
بالوثدائق والمعلومدات الضدرورية  اعدالم العالميدة وتزويدد االنفتا  على وسائل اإل- خ

مشدددروعية وحدددق المقاومددددة لتدددي تتعلدددق بعددددم مشدددروعية الحددددرب علدددى العدددراق و وا
  .نتهاكات االحتاللعراقية في الكفا  المسل  مع كش  اال
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 الخىتمة والتوصيىت
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 الخاتمة 

       
احددددد مظددددا ر العالقددددات الدوليددددة القائمددددة رعددددم  العسددددكري يبقددددى العدددددوان واالحددددتالل
ن أشددكال مددن التدددخل العسددكري مازالددت موجددودة ومددازال حظر مددا فددي القددانون الدددولي،  واه

انعدددام موقدد  قددانوني وأخالقددي جددامع مددانع  ددو المهدديمن والواضدد  علددى ردود المجتمددع 
دون تفدددويض  3002البريطانيدددة عدددام  -والددددليل الواضددد   دددو الحدددرب األمريكيدددة ،الددددولي

لمتحددة والجامعدة األمدم ا شرعي وقانوني على دولة العدراق المسدتقلة والعضدو فدي منظمدة
 .وباقي المنظمات والماسسات الدولية وعير الدولية العربية

وعندددددما يكددددون  نددددال احددددتالل عسددددكري فددددان المقاومددددة وحددددروب التحريددددر وحركددددات 
وان  الدوليدة،التحرر الوطني تصب  أفعالهدا مشدروعة حسدب القدوانين والمواثيدق األعدرا  

سددددي جديدددد يدددتم التحدددرل عليدددد  سياسددددية عسدددكرية تحددددث واقدددع سيا حدددروب التحريدددر  دددي
و ددددي بهدددد ا المعنددددى صددددراع عددددادل تسددددتخدم فيدددد  الدددددول القدددددرات السياسددددية ،  دبلوماسددددياً 

 .نبية مستعمرةقوة أج للشعوب ضدوالعسكرية والمعنوية 
ولتحقيددق النصددر فددي حددروب التحريددر وتحقيددق الهددد  األسددمى فددي تحريددر األرض 

تحريددر شدداملة يجددري توظيدد  فيهددا كددل  المحتلددة وطددرد االحددتالل ينبغددي إعددداد إسددتراتيجية
عناصددددر ا المتعددددددة والمترابطددددة ومنهددددا السياسددددية والعسددددكرية واالقتصددددادية واالجتماعيددددة 

 . األ دا  والوسائل وبقيادة موحدة واإلعالمية في إستراتيجية موحدة واضحة
                       

 الستنتاجات                        
التددي  االسدتنتاجات ة نسددتطيع ت شدير أ ددمّ فدي فصددولها األساسديّ  روحددةاألطتبعدًا لمضدامين 

 :إليها نالتوصّ 
ن مندددع االحدددتالل العسدددكري أحدددد أشدددكال العددد يمثدددل   -1 دوان و دددو حالدددة ماقتدددة، فهدددو واه

  ال يخددول ة المحتلددة لسدديادتها علددى الجددزء المحتددل مددن إقليمهددا، فرّنددالّدولددمباشددرة 
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نّ دولة االحتالل نقل حقوق السديادة إل مدا تظدل  د   الحقدوق محفوظدة لدولدة يهدا، واه
 .األصل حتى ينتهي االحتالل

وخروجددددًا عددددن مبدددداد   عمدددداًل عيددددر مشددددروع ة أشددددكال  يعدددددّ االحددددتالل فددددي كافّدددد ن  إ  -3
ة في حقوق اإلنسدان المتحدة والمواثيق الخاصّ األمم ي العام وميثاق الّدولالقانون 

ضددافة باإلعوب األخرج،والّشددألمددم او  الددّدولامل التددي تتضددمن حقددوق بمعنا ددا الّشدد
نسدددداني السدددديما جميددددع اتفاقيددددات جنيدددد  وال دددداي إلددددى انتهددددال القددددانون الدددددولي اإل

 .وتوكوالتهاوبر 
ر تبقدى حالدة االحدتالل العسدكري شدكاًل مهما بلغت المجتمعدات البشدرية مدن تطدوّ   -2

 قمن أشكال العدوان ال ي يصادر إرادة الشعوب ويمدارس انتهاكدات خطيدرة تتعلّد
 .بحقوق اإلنسان

العسددكرية المفرطددة لالحددتالل مهمددا بلددغ حجمهددا وقدددراتها وتطور ددا التقنددي،  قددّوةال  -2
ولددددى العسددددكرية األ ق أ دددددا  المحتددددل النهائيددددة، وأن المرحلددددةعيددددر كافيددددة لتحقيدددد

ر بدددداالحتالل ليسددددت  ددددي نهايددددة الحددددرب وال تقددددرّ  التددددي تنتهددددي( العدددددوان والغددددزو)
 .ل ي يبدأ بين المقاومة واالحتاللراع الطويل انتائجها في الصّ 

ثددددورة تحريددددر شددددعبية  إلددددىل أن تتحددددوّ  إ ا أرادت المقاومددددة تحقيددددق أ دددددافها فالبدددددّ   -5
وحددددة القيدددادة  إلدددىر وطندددي  ات برنددداما سياسدددي وعسدددكري يسدددتند وحركدددة تحدددرّ 

يجاد نظرية وطنية لها والهد  والوسيلة  .واه
الل أدواتهدددددا درل طريقهددددا وامددددتعوب لدددديس لهددددا حدددددود عندددددما تددددالّشدددد وقدددددرة إرادة  -6

رة، وتسددددتخل  العبددددر علددددى اإلبددددداع واسددددتخدام وسددددائل متطددددوّ  وتشددددجيع قواعددددد ا
الددوعي والثقافددة والقدديم واالسددتعداد للتضددحية، والتكيدد  والعمددل  تعميددقوالدددروس و 

إرادة االسدددتقالل  والقوميدددة الوطنّيدددةمدددن أجدددل المسدددتقبل والحقدددوق وتحفيدددز اإلرادة 
 .(1)ة المحتلومقاوم األجنبيورفض 
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ى اسدتنزا  تتدوخّ  طويلة األمد ةإستراتيجيّ  ي  الوطنّية الّتحريرحروب  إستراتيجية  -7
نهددال المحتددلّ  شددريًا ومعنويددًا ونفسدديًا، بصددورة تجعلدد  التفكيددر باسددتحالة يددًا وبمادّ  واه

 .استمرار  في االحتالل
نيدة والمكانيدة الزمقوج االحتالل مهما كان ندوع  د ا االحدتالل فدي الددوائر كّل  ن  إ  -8

و ندال نمدا    األمدم نتهدي بهزيمدة تنتصدر فيهدا إرادة الشدعوب و المختلفة البد أن ت
ولدم يخسدر شدعب .تاكد  د   النتيجدة كدالتي جدرت فدي الجزائدر وفيتندام تاريخفي ال

 .حرب تحرير خاضها بنفس 
هدددود الشدددرائع السدددماوية والمواثيدددق والع لدد فالشدددعوب فدددي مقاومدددة االحدددتالل تكحددّق   -9

وحدق تقريدر  الّشدرعي حّق الدّدفاع أسس قانونية  ي إلىيستند الحّق ية،   ا الّدول
حقددددوق اإلنسددددان مثلمددددا تددددم اإلشددددارة إليدددد  فددددي  وقواعددددد  مبدددداد المصددددير وضددددمان
 . مضمون البحث

 بعدض المبدداد  والقواعددد واألنظمددة لتجددارب سددتنهاضا يمكددن مدن خددالل الدراسددة   -10
ر طلددق فددي بدددايتها بمقاومددة عفويددة بسدديطة ثددم تتطددوّ والتددي تن الوطنّيددةالمقاومددات 

 .ة شاملةر وطني تخوض حرب تحرير وطنيّ حركة تحرّ  إلى
يدددة فدددي الكفددددا  الّدوللحركدددات التحدددرر الدددوطني حقوقدددًا وفدددق المواثيدددق واألعدددرا    -11

قامدة الّدولمدات عقد االتفاقيات والمشاركة في اجتماعدات المنظّ   وحّق المسلّ  يدة واه
 .ياسية والدبلوماسيةالعالقات السّ 

بندداًء علددى االسددتثمار  الّتحريددرتتضددافر العوامددل الداخليددة والخارجيددة فددي عمليددة  - 13
ة بدددددحر النتيجددددة الحتميددددة المتمثلّدددد إلددددىاألمثددددل لهدددد   العناصددددر وتوظيفهددددا لتددددادي 

 .العدوان واالحتالل
 وجدددنا  نددال عوامددل مشددتركة سددا مت الّتحريددرعوب فددي مددن دراسددة تجددارب الّشدد  -12

 :على بلوغ وتحقيق أ دافها و ي
 .واالستقالل الّتحريرانسجام الرأي الوطني نحو تحقيق  د   -أ

 وحدة القيادة على المستوج السياسي والعسكري -ب
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عادة السيادة  وحدة الهد  ال ي يتحدد -ت       في تحرير األرض المحتلة واه
 .                        الوطنية عليها 

                       ياسدي والعقائدددي ضدال السّ وحددة النّ  إلدىمقاومدة شداملة تسددتند  تيجيةإسدتراإتبداع  -ث
 .واعتماد المرجعية الواحدة

 .عم الخارجيالدّ للشعوب والحصول على  اتيةتعبئة اإلمكانات ال ّ  - 
حرير األسداس فدي تحقيدق األ ددا  بينمدا تعتبدر اخلية للتّ العوامل والعناصر الدّ  تعدّ  -12

لحددداق الهزيمدددة ال عوامدددل الخارجيدددة عددداماًل مسددداعدًا لددد  دور  فدددي تحقيدددق النصدددر واه
 .عندما يكون العامل الداخلي محفزًا للتحرل

ي واإلقليمددي مشددروط بوجددود الددّدولالعامددل الخددارجي أو  اسددتخل  البحددث كدد لل أن   -15
، و د ا اخل و  ا ما كان موجودًا في المقداومتين الجزائريدة والفيتناميدةالدّ  إلىمنف  
ة التدددددي ة المسددددداعدات العسدددددكرية واللوجسدددددتية واالقتصدددددادية والمدنّيددددد ا بكافّدددددأمددددددّ 

للتحريددر الموجددودة لدددج قيددادة  الوطنّيددةومناعددة اإلرادة  قددّوةومناعددة ال قددّوةأضددافت 
 .الّدولوشعوب     

الكبدددرج التدددي تمدددارس االحدددتالل والعددددوان فدددي ظدددل عيددداب تعريددد   إصدددرار الددددول -16
المتحددددة، علدددى خلدددط  ددد ا المفهدددوم بمفهدددوم شدددرعي األمدددم  رسدددمي لإلر ددداب مدددن

 لالشعوب في مقاومة االحتالحّق  مكفول آخر  و
طلدب أن تحقيدق النصدر فدي الحدروب الحديثدة عمومدًا وحدروب التحريدر خاصدًة يت- 17

سداتها وتنفدق ن تقدوم بهدا جميدع أجهدزة الدولدة وماسجهودًا كبيرة ومشتركة ينبغي أ
لسدددلم وعددددم تدددرل أمدددور الددددفاع عنهدددا بددددون تاحدددة منددد  اممكاندددات الفدددي سدددبيلها اإل

 . منها محدد واض  المعالم
حدددرب تحريدددر  إلدددىفدددي الجدددزء المخصددد  الستشدددرا  المقاومدددة وكيفيدددة الوصدددول  -18

 ع داخلي وطني كبير وواض شعبية في العراق، وجدت  نال خلل وتخلّ 
أو اإلقليمدي باتجدا  يعرقل عمل المقاومدة، و ندال ضدغط مدن دول الجدوار العربدي        

 .ر بشكل كبير على اإلمداد لزيادة فعالية المقاومةحدود العراق ال ي أثّ 
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انتهاكدًا للقدانون الددولي  3002البريطانية على العدراق عدام -مريكيةأن الحرب األ- 19
 وأنهدا كاندت عيدر عادلدة مدن الناحيدة القانونيدة واإلنسدانية ، وميثاق األمم المتحددة

تمثلددت بعدددوان صددري  تتددوافر فيدد  أركددان العدددوان وفددق قددرار  وان  دد   الحددرب ،
وال ي عالا تعري  وتوصي   1972عام  2212الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .العدوان
لها نتيجة االنتهاكدات الجسديمة لدولدة العددوان واالحدتالل مدع الحكومدات التدي شدكّ   -30

اخلي فددي الوضددع الدددّ واجدد  يفددي العددراق علددى المدددج الزمنددي الدد ي اسددتمرت بدد ، 
فددي حالددة تصدداعد للوقددو   واضدد  المعددالم شددعبي العددراق حدداالت رفددض ومطلددب

 .األجنبياالحتالل  السياسي الحالي في ظلّ  الّنظامضد 
متحدددة وحلفائهددا فددي فعددل المقاومددة العراقيددة قددد وضددع دولددة االحددتالل الواليددات ال  -31

رفض العددددددام الددددددداخلي والدددددد ةوالفكريدددددد ةوالسياسددددددي ةالقانونيدددددد وضددددددع مددددددن المسددددددائلة
 .والخارجي لوضع حد له ا العدوان والم ساة التي تجري في العراق

تكمدن فدي  3002الدروس من الحدرب األمريكيدة واحدتالل العدراق فدي نيسدان  أ م  -33
قدددد خسدددرت الحدددرب علدددى العدددراق، وخسدددرت الحدددرب  اإلدارة األمريكيدددة حقيقدددة أن  

مددددن أزماتهددددا االقتصددددادية علددددى مددددا يسددددمى باإلر دددداب، وخسددددرت حددددرب الخددددرو  
د ا فدي العدالم، واالجتماعية بافتعال العدوان والغزو، وبدأت تخسر سيطرتها وتفرّ 

حقيقتهدا، رنين ونيفدًا، وانكشدفت علدى جدت لهدا قدوخسرت نمو جها وقيمها التدي روّ 
  .فتحفزت الشعوب على رفضها، وعلى مواجهتها، والتفاعل إلضعافها

طيرًا وصعبًا ومعقدًا في صعوبت  يسدتوجب توصديات في العراق ال زال خ الوضع- 32
، وتعزيددز النتددائا راتيجية شدداملة لمجابهددة  دد ا الوضددعإسددتجديددة فددي سددبيل وضددع 

إال  و دد ا ال يددتمّ  اخليددة والخارجيددةالدّ  قددّوةقتهددا المقاومددة ورفددد ا بعوامددل الالتددي حقّ 
 حكمدددةمددد كرين ب ،وصددديات فيمدددا بعددددنهدددا فدددي التّ وفدددق شدددروط محددددودة سدددو  نبيّ 

 .(ملعندما يفقد كل شيء يبقى األ) الشاعر الفرنسي فولتير
                                      

 وصياتالتّ                                  
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استعراضددنا وبحثنددا للفصددول األساسددية فددي األطروحددة وفددي ضددوء النتددائا  مددن خددالل     

 :حها على النحو اآلتيي سنوضّ وصيات التأ م التّ  إلىبيانها، توصلنا  التي تمّ 
سدتثمار ال السديما شدعبنا العراقدي العقائدية للشدعوبينبغي مواصلة التعبئة السياسية و  -1

عداد  اوقدراته اطاقاته رة فدي حدرب فاعلدة ومداثّ  قدّوةصب  ا اإلعداد المالئم حتى تواه
 .في كافة مراحلها الّتحرير

 لدددى أسددداس حدددب الدددوطن مدددن اإليمدددانع الّشدددعبلددددج أبنددداء  الوطنّيدددةالتربيدددة تعميدددق  -3
ربيدددة والثقافددة وتغليدددب العامدددل عدددن الددوطن مدددن أساسدديات التّ  الددّدفاع رداتوجعددل مفددد

والدينيددة للشددعوب  الوطنّيددةتحفيددز القدديم و  . الددوطني علددى العوامددل العرقيددة والم  بيددة
فدددي  وتحقيدددق االنسدددجام التدددامّ  األجنبدددي عدددن الدددوطن ومقاومدددة المحتدددلّ  الدددّدفاعألجدددل 
 .الّتحريرلوطني في حرب الرأي ا

وواجدددب حدددّق  المقاومددة والت كيددد علدددى أن   الّشدددعبت صدديل ثقافدددة المقاومددة لددددج أبندداء  -2
 .لشعوب المحتلةتمارس  ا

اع مسددل  دون إعددداد جيددد ومدددروس  ينبغددي صددر  يحتددى ال تباعددت الدولددة بتورطهددا فدد-2
مدددة مظفددددرة خات ات منددد  السددددلم فدددي سدددبيل تحقيدددقءتخدددا  التددددابير والجهدددود واإلجدددراا

للصدددراع المسدددل  و ددد   الجهدددود تعدددر  فدددي العلدددم العسدددكري برعدددداد الدولدددة للحدددرب 
هدددزة الدولدددة والددد ي يشدددمل إعدددداد الشدددعب والقدددوات المسدددلحة واالقتصددداد الدددوطني وأج

عداد مسر  العمليات خاصة عندما يكون النظام السياسي فيها معرضدًا للضدغوط  واه
 .الخارجية كال ي كان قائما في العراق

العددوان  للتقليل من التفدوق المعدادي لددول الحروب عير المتماثلة إستراتيجيةاعتماد  -5
عدداد شدعوبها وفدق  المعرضة للتهديدات الّدولالكبرج، وينبغي على  بناء جيوشدها واه

ب تنظديم قطعدات خفيفدة وتجهيدز وتسدلي  مالئدم والعمدل التي تتطلّد ستراتيجية    اإل
بدداع أسددلوب اعددات والمفددارز الصددغيرة مددع إتّ ب سددلوب حددرب العصددابات وعمددل الجم

 .وتعبئة الشعب عقائديًا وعسكرياً  القيادة الالمركزية
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األمدم إصدال  نظدام  نايد ما يطر  في الماتمرات الدولية إلى يالّدولعلى المستوج   -6
ي ووضدع ضدوابط ومحدددات للددول التدي الدّدول الّنظدامر المتحدة بما يدتالئم مدع تطدوّ 

 .ي العامالّدولالمتحدة والقانون األمم خار  إطار ميثاق  قّوةتستخدم ال
ق فدي شاملة بحيدث يتحقّد إستراتيجيةأشكال المقاومة وفق كّل  تفعيلل ياتلاألوضع   -7

حريدددر علدددى المسدددتوج السياسدددي اقدددات الالزمدددة للتّ الجهدددود والطّ كدددّل  النتيجدددة اسدددتثمار
 .يوالدبلوماسي والعسكري واالقتصادي والقانوني واإلعالم

 :وصيات على مستوج تجربة المقاومة في العراقالتّ   -8
واالنتصددار  الّتحريددرل وحدددة المقاومددة العراقيددة شددرط أساسددي لنجددا  مهامهددا فددي تشددكّ  -أ

لتدد مين  دد ا االنتصددار   ددي الشددرط األ ددمّ  ، كمددا أن تعميددق حاضددنتها الشددعبيةعلددى العدددوّ 
 :ل ا ينبغي الّتحرير بناء المشروع الوطني في مرحلة ما بعد إلىواالنطالق 

لالنتقدددال إلدددى حدددرب تحريدددر شدددعبية  القادمدددة للمرحلدددة وضدددع إطدددار نظريدددة للمقاومدددة: أسلا 
 .حدةمرجعية مو ب

ـــ ا  العمدددل علدددى انتدددزاع شدددرعية المقاومدددة كحركدددة تحدددرر وطندددي مقابدددل عددددم شدددرعية :   كي
 .العملية السياسية الجارية والتي جاء بها االحتالل

 .طني رافض لالحتاللت صيل رأي عام و :   د  ا 
يحظددى برجمدداع وطنددي ويبعددث  الّتحريددرالتفكيددر برعددداد وصددياعة دسددتور لمددا بعددد :   نرــ ا 

 .لى أبناء الشعب بكافة مكونات إ طمئنانبرسالة ا
لكافدة فصدائل المقاومدة العراقيدة  الوطني شكيل مجلس وطني يكون بمثابة المرجعت -ب 

ي والعسددددكري واالقتصددددادي والقددددانوني علددددى أن يضددددم أ رع أو تنظيمددددات للعمددددل السياسدددد
واالجتماعي والديني، تكون مهمة   ا المجلس وضع برناما وطني للعمل عدل المسدتوج 

 .ي واإلقليميالّدولالوطني و 
ي الددددّدولتكليدددد  األ رع السياسددددية والدبلوماسددددية والقانونيددددة للتحددددرل علددددى المسددددتوج  -ت

قليمي وعربي مناصر لل  .مقاومة العراقيةوالعربي إليجاد موق  دولي واه
 الّشدددعبأبنددداء ل اإلر ددداب الددد ي يسدددتهد  المددددنيين مدددن ة أشدددكالكافّددد الدددرفض التدددامّ  -ث

 .والت كيد على إدانة العمليات اإلر ابية
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سدالمية لمحاكمدة مجرمدي الحدرب مدن السّ  -  عي قانونيًا لتشدكيل  يئدة عالميدة وعربيدة واه
 .السابقة اإلدارة األمريكية والبريطانية

وتطدوير  االحدتالل ضددّ   المسدّلحةاسدتمرار المقاومدة سدتوج العسدكري ينبغدي على الم - 
اسدددتنزا   إسدددتراتيجيةنوعيدددة ومدداثرة مدددع تددد مين مسدددتلزماتها والتركيددز علدددى  إلدددىعملياتهددا 

جبار  على االنسحاب من العراق نهال االحتالل واه  .واه
ر، وينبغدي تدوفير ا اآلخديكمل أحد   المسّلحةاإلقرار ب ن طرفي المقاومة السياسية و  -خ

 .أجواء التفهم المشترل والتنسيق ووحدة العمل بينهما وتبادل األدوار
ة وم بدرجراء مسدوحات لكافّدإنشاء مركز لحقوق اإلنسان لرصد انتهاكات االحدتالل يقد - 

مدات حقدوق اإلنسدان ل علدى منظّ وتصدنيفها، والتحدرّ  مريكدياالحدتالل األ نتهاكاتأشكال ا
دانتهاالّدولتمع ية ومنظمات المجالّدول  .ي لفض      االنتهاكات واه

  من فدخ الطائفيدة هائي وليس األخير على المقاومة العراقية أن تتخلّ في تقديرنا النّ  -د
وتدددرل النسدديا العراقددي، وتصددر  جهدددًا كبيددرًا لتوحيددد كافددة العددراقيين  والم  بيددة والعرقيددة

لعدددب بالورقدددة الطائفيدددة والددد ي ي د العددددو الددد ي احتدددل العدددراقفدددي صددد  مجا دددد واحدددد ضددد
عن طريق االستفادة من تنوع شعب ، ونحن ن  ب في  د ا االتجدا  مثلمدا يد  ب  والعرقية

العراقدي فدي الوقدت الحاضدر  الّشدعبواقعيدة فدي أن بالبعض في تقديرات  و ي كمدا نعتقدد 
مسدددتقلون ال عالقدددة لهدددم بددداألحزاب المسددديطرة علدددى البرلمدددان، ولكدددن % 80يمثدددل نسدددبة 
ررين مدددن االحدددتالل، فدددال شدددل وفدددق  ددد ا التقددددير ونحدددن ندددامن بددد  فدددي أنهدددم  ددداالء متضددد

 1930سينتفضون مثلما انتفض آباء م وأجداد م في ثورة العشرين الكبيرة والخالدة عدام 
والسداحات والددوائر األخدرج بغيدة ثدورة مدايس التحرريدة والقوميدة  1921ومن ثم في سدنة 

، فدر ا نجحدت المقاومدة فدي ات االحدتاللاستكمال سحب المشروعية والشدرعية مدن حكومد
العراقدددي بددددور   الّشدددعبجانبهدددا، واه ا قدددام  إلدددىتوحيدددد صدددفوفها وكسدددب أعلبيدددة الجمدددا ير 

 .(1)  العراق من محنت سيتخلّ  حتالل وأعوان اال ورفض

                                                 

 .3009، كانون األول، 270عدد ، الخط الطائفي إلى أين، مجلة المستقبل العربي، الكم ك مفيب، اخ  بتصر   (1)
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ت مدددخاًل لكيفيددة ة ماشددرات لجهددود وطنيددة وفرديددة وجماعيددة قددد تبّنددرصددد عدددّ  لقددد تددمّ 
 لغدددرض تحقيدددق الفائددددة العلميدددة ندددرج ضدددرورةو وطنيدددة ودوليدددة، إنهددداء االحدددتالل بشدددروط 

 :ومنها المقررات والبيانات تلل إلى الرجوع
فدي بندد   3009تشدرين األول  ،القومي العربي المنعقدد فدي بيدروت مقررات الماتمر- 1

 .الثالث الخا  بالعراق
في الدوحة  البيان الختامي الصادر عن الماتمر القومي اإلسالمي السادس المنعقد- 3

 .3006كانون األول 33و 31بتاريخ 
البيدددان الختدددامي الجتمددداع األماندددة العامدددة للمددداتمر القدددومي العربدددي الددد ي عقدددد فدددي - 2

 .3009تشرين األول  2و 3بيروت في 
 .3009تشرين األول  20البيان الختامي لتشكيل محكمة مجرمي الحرب في - 2

 
سدنوات الماضدية يمكدن  الل السدتّ من خالل دراسة مجريات الصدراع فدي العدراق خد

يدت الواليدات المتحددة األ ددا  السياسدية لالحدتالل األمريكدي لدم تنجدز ومنّ  االستنتا  ب ن  
هددا تندداور ولكونهددا دولددة عظمددى فرنالعسددكري مددن الصددراع بهزيمددة قاسددية،  علددى المسددتوج

قليميددًا لتحقيددق الحددد األدندد بسددبب إمكانياتهددا الكبيددرة ى مددن مصددالحها سياسدديًا واقتصدداديًا واه
 .والحفاظ على  يبتها

 نهدداء سدديطرت ا  إنهدداء االحددتالل واه العراقددي يسددير باتجدد الّشددعب مددن الواضدد  أن   ن  اه و 
 .واالجتماعية والفكرية وتصفية آثار  السياسية

الخددرو  عددن  لددل  الددوطن مددن اإليمددان وأن   حددبّ  د أن  اّكددنوفددي نهايددة المطددا      
يمانهددا بقضدديتها  لددديني واألخالقددي، وأن  إسددقاطًا للضددمير الددوطني وا يعدددّ  إرادة الشددعوب واه

 :ل مهما بلغ حجم تفوق  المعادي والعادلة وبمنطق النصر أقوج من المحت
ــــــــ ة ــــــــ ا أ  ب   د ي  دل   دشــــــــر أ يسم

 
ــــــــر دل   ــــــــ ة  دّش ــــــــ ا أ  ب  د ي  يسم
 

 أد يجــــــــ في   د ــــــــب  نــــــــبّ   ــــــــال 
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 ادر والمراجعالمص
 

  :ن داغح  در نيح: أسلا 
  د  آد  دك يم 
 : دك   -أ
ــك  .1 ــ  هيم خاي األمريكيددة المعاصددرة، مركددز  سددتراتيجية، موقددع العددراق فددي اإل درالف،دن

 .3007الدراسات اإلقليمية، جامعة الموصل، العراق، 
 .1975، علم السياسة، دار النهضة العربية، القا رة،  ب سيش ،دن  هيم .3

ـــب  .2 م والحدددرب، دار الجليدددل، ، مبددداد  القدددانون الددددولي العدددام فدددي السدددل، د جـــ د هك
 .1982دمشق،

المقاومدددة الشددداملة، مركدددز اإلعدددالم العربدددي،  إسدددتراتيجية، سآخـــ سد دنـــ  هيم ، أ مـــب .2
 .3008القا رة، 

 .1988، حقوق اإلنسان، مركز النهضة، عمان، ظ ه ، أ مب فم ك  .5
 .1986اإلسالم، مكتبة المنار، األردن،  ، العقيدة القتالية في  نب  نه ،أ مب .6
دراسددة فددي المشددروعية، : ، االحددتالل والمقاومددة فددي العددراق  د بي  ،دجــم  يك خايــك .7

 .3005مركز الخليا لألبحاث، اإلمارات العربية، 
ــــب   .8 يددددة، ماسسددددة األبحدددداث العربيددددة، الّدولالسياسددددية  سددددتراتيجية، اإلدجــــم  يك  ،م ا

 .1979بيروت، 
ـــه  .9 يدددرج، دار القددددس، بيدددروت، المسدددتقبل، ترجمدددة أكدددرم د إسدددتراتيجية،  نـــس  ،  كب ي

1972. 
ي والماسسدددات السياسدددية، الجدددزء األول، الشدددركة الّدسدددتور ، القدددانون  هـــسن ،  كب يـــه .10

 .1977األ لية للتوزيع  والنشر، 
حرب القرن الحادي والعشدرين، ترجمدة خليدل كلفدت، دار العدالم ،   مسكيه،ديكي  جيس .11

 .3006ة، الثالث، القا ر 
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الددددوطني الجزائددددري، دار النفددددائس للطباعددددة،  الّتحريددددر، جبهددددة   درجــــا  ، نجــــ م  .13
 .1990بيروت، 

المدخل فدي علدم السياسدة، مكتبدة األنجلدو  سم مسب خي    يجى، غ د  ، نن س  .12
 .1982، 2المصرية، القا رة، ط

ر كيدد  انتصددر الفيتكونددغ فددي فيتنددام، ترجمددة محمددود زيددادة، دا نس شــي ، سديف يــب، .12
 .1972ابن خلدون، بيروت، 

ـــب ،  سمـــ س .15 ، ثدددورة المعلومدددات واألمدددن القدددومي، مركدددز اإلمدددارات للدراسدددات كسنالك
 .3002، اإلمارات العربية المتحدة، ستراتيجيةوالبحوث اإل

، االحددتالل اإلسددرائيلي لألراضددي العربيددة المحتلددة، دراسددة لواقددع  دك ناجــ  ،  يجــي  .16
ي العدددام، مركدددز األبحددداث، بيدددروت، الدددّدولنون االحدددتالل اإلسدددرائيلي فدددي ضدددوء القدددا

1981. 
، حددرب العصددابات السددوفيتية، الماسسددة العربيددة للدراسددات  سكيكجــسد ، ر  سنــ   .17

 .1979، تالنشر، بيرو و 
ــبك. ك. هــ    ، ر .18 هددا فددي العددالم، ترجمددة الهيددثم األيددوبي، تاريخو  سددتراتيجية، اإل دي

 .1978دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 
ت الشدرق وجهات أمريكية تجا  الشرق األوسدط، مركدز دراسدا ،ب ، فس ب  د مب د م .19

 .1995ن األوسط، عما
شددددد البددددراوي، دار المعرفددددة، ، تطدددور الفكددددر السياسددددي، ترجمدددة را جــــن يد ، فــــس ر .30

 .1971، القا رة
الددوطني فددي فيتنددام، دار دمشددق للطباعددة، بيددروت،  الّتحريددرحددرب  فيــ  ،  ــسككيد، .31

 .1973الطبعة األولى، 
، التنكيل بالعراق، أصدر  مركز دراسدات الوحددة العربيدة، بيدروت،  جيمسكن ، فيف .33

3003. 
 .1992ية، القا رة، الّدول المسّلحة، قانون النزاعات    ام ،   نم م مب .32
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، المقاومة الوطنية العراقية، معركة الحسم ضد األمركة، دار  غ ي  ،  جد خايك .32
 .3002الطليعة، بيروت، 

ــه ،   .35 ، فددي اإلعددالم والدعايددة والحددرب النفسددية، جدددار للكتدداب العددالمي، جــدنس دن
 .3006عمان، 

، الددددور السياسدددي للجامعدددة العربيدددة فدددي اسدددتقالل بعدددض األقطدددار  ك  رـــح ،  جـــد .36
 .العربية والقضية الفلسطينية، القا رة

ي والقضددية الفلسددطينية، معهددد البحددوث والدراسددات الددّدول، المجتمددع   جــدك  رــح ،  .37
 .1992، القا رة، العربية

ي تجريمددًا ومكافحددة، دار المطبوعددات الددّدول، اإلر دداب  نــس ب  ،  جــكيد  دم مــب  .38
 .3007الجامعية، اإلسكندرية، 

، دمشدددق، 1المقاومدددة العراقيدددة،   إسدددتراتيجية، مقدمدددة فدددي   دمريكـــ  ، خ دـــب  مـــنة .39
3006. 

ن للطباعددة الصددراع الدددولي بعددد الحددرب البدداردة، دار كيددوا،   مــنة خ دــب دمريكــ  ،  .20
 .3009والنشر، الطبعة األولى، دمشق، 

، المقاومدة االقتصدادية حقيقتهدا وحكمهدا، دار   دش   ك  ، خ دب  نب  هلل نـد ب يـك  .21
 .3005الجوزي، السعودية، 

طبعدددة موسدددعة عدددن ) الّتحريدددر إلدددى، العدددراق مدددن االحدددتالل   جـــي  ، خيـــ   دـــبيد .23
 .3006، بيروت، (مستقبل العراق

 الّتحريددددراالحددددتالل د المقاومددددة د : ، مسددددتقبل العددددراق  جــــي  ، خيــــ   دــــبيد .22
 .3002والديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

شددهادات مددن خددار  )العددراق، الغددزو د االحددتالل والمقاومددة  ، جــي  ، خيــ   دــبيد  .22
 .3002د مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ( الوطن العربي

الددوطني، األسدددطورة  الّتحريددرجبهددة  1962-1952لجزائددر ، اب غــ ، كميــك  يصــ  .25
 .1982والواقع، ماسسة األبحاث العربية د دار الكلمة، بيروت، 
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، العلدددوم السياسددية، ترجمدددة فاضدددل زكددي محمدددد، مكتبدددة  كي يـــك ،   يمسكـــب ك   يايـــب .26
 .1962النهضة للنشر، 

سدددة ، حدددرب المستضدددعفين، ترجمدددة محمدددود سددديد رصدددا ، الماس  ـــ ي  ،  سنـــ    .27
 .1981العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

، جرائم الحرب، ترجمة عازي مسعود، أزمندة سآخ سدبيفيب   يف ،  س  س  دمغ  .28
 .3007للنشر والتوزيع، األردن، 

، حددروب التددخل األمريكيددة فدي العددالم، ترجمدة مددنعم النعمددان، دار ن كـ  ،  ي شــ  ب .29
 .1972ابن خلدون للنشر،بيروت، 

ي، دار النهضددددددددة الددددددددّدول، االحدددددددتالل فددددددددي القددددددددانون  جــــــــريب  د  يشــــــــ  ، نيــــــــ ب .20
 .3007العربية،القا رة،

 الّنظددامرد األمريكددي د المحددافظون الجدددد و ، التفدد كــال ك فسك  ــ دس  ه دن ب،جــ يف د .21
 .3005العالمي، ترجمة عمر األيوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

ــــ بة ، جــــمس   .23 ــــسق  در اليقظددددة العربيددددة، دمشددددق،  ، الدبلوماسددددية الحديثددددة، دار  
1972. 

 1968ي العام،دمشق،الّدولالقانون  ،جمس    در بة،  سق .22

  ، مباد  وقواعد عامة في حقوق اإلنسان وحريات ،   د نير  ، صالح  جد .22

                                                               .3005جامعة النهرين، بغداد، 
أفكار أوليدة فدي مفهدوم السديادة، مكتبدة الغفدران للخددمات  ،  د نير  ، صالح  جد .25

 .3006الطباعية، بغداد، 
ي، دار الفكدر الدّدولفدي القدانون  المسدّلحةية الّشدعب، المقاومدة    م ، صالح  دـبيد  .26

 .العربي، القا رة
ي المعاصددر، ديددوان المطبوعددات الجامعيددة، الددّدول، قددانون المجتمددع  سكجــ  ،  ــ م  .27

 .1988الجزائر، 
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، العدراق فدي ظدل االحدتالل والمقاومدة، دراسدة تحليليدة   د  يع ،  نب  دفايك  جد  .28
فدددددي األسدددددباب والنتدددددائا، دار الفرقدددددد للطباعدددددة والنشدددددر، الطبعدددددة األولدددددى، دمشدددددق، 

3006. 
، بعدددد اسددددتعمار العددددراق د المقاومددددة فدددي العددددالم، رايددددة   ــــ  سق ،  نــــب  دخــــ دق .29

 .3002 استشرافية، مطبعة السطور األولى، القا رة،
، العدددراق مسدددتقبل بدسدددتور عدددامض، دار عمدددان للنشدددر  دجـــسب ك  ،  نـــب  دـــ ن ق .50

 .3005والتوزيع، عمان، األردن، 
ي، الدددّدول، اإلطددار القددانوني لحقددوق اإلنسددان فددي القددانون  جــ   د ،  نــب  درنيــن  .51

 .1987المصادر والحقوق، القا رة، 
دار الرقيم للنشدر والتوزيدع، ، ستراتيجيةاإل إلى، المدخل   د  ب  م مب  نب  م  ،  .53

 .3002بغداد، 
، دراسددات فددي علددم السياسددة، عمددان،  دن نــ  م مــسب جــ   س   درــن م ،  نــب  دمفيــب .52
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 : دن سث س دب  ج   - 
المقاومدددة الشددداملة،  إسدددتراتيجيةالعسدددكرية فدددي  قدددّوة، دور ال م مـــسب ، أ مـــب دنـــ  هيم -1

، القدا رة، المقاومدة الشداملة، مركدز اإلعدالم العربدي إسدتراتيجيةنددوة  إلدىبحث مقدم 
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البنددداء  إلدددى، المقاومدددة االقتصدددادية مدددن المقاطعدددة السدددلبية   دجـــيب  دكفـــ   ، أ مـــب -3
 .3008يجابي، مركز اإلعالم العربي، اإل

الفكدر  المقاومدة أصدالة النشد ة وشدرعية االسدتمرار، مجلدةحدّق  ،نك ي  ، ف جم م مب -2
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 . 3008كز اإلعالم العربي، القا رة، الشاملة، مر 
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 .المصال  األمريكية في العراق
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يدة، الّدولالعراقية والعمل السياسي على السداحة ، المقاومة   دمسجس  ، جرب  ميب -13
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، 3009نيسدددددان  18يدددددة، دار بابدددددل للدراسدددددات واإلعدددددالم، الّدولالعربيدددددة واإلقليميدددددة و 
 .دمشق

 إسدددتراتيجيةنددددوة  لدددىإ، المقاومدددة اإلعالميدددة، بحدددث مقددددم     كـــح ،  نـــب  دـــ  مد -12
 . 3008ز اإلعالم العربي، القا رة، المقاومة الشاملة، مرك
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فددي  المسددّلحة، الوضددع القددانوني للمقاومددة الفلسددطينية   نــب  درــ ك ، م مــب شــس   -16
 . 3008ز اإلعالم العربي، القا رة، ي، مركالّدولضوء أحكام القانون 
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 .3007مكتبة دار طالس، دمشق، 
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 : دم  ل  -ث
، بدددين اإلر ددداب والمقاومدددة، مجلدددة الديمقراطيدددة، مصدددر، العدددددد نهـــ  د ، فمـــ ك  .1

 .3003الخامس، 
يفة ي المعاصدر، صدحالدّدول، مقاومدة االحدتالل فدي القدانون  جد ،هي م مسجـى  .3

 .3006نيسان  18الثورة السورية، الشاون السياسية، 
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 .الفلسطينية
، الفدرق بدين اإلر داب والمقاومدة المشدروعة فدي ضدوء م سد ،  ف   نـب  دمـكرم  .2

ي، المجلددددد الددددّدولنون ي المعاصددددر، المجلددددة المصددددرية للقدددداالددددّدولقواعددددد القددددانون 
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