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 شكر وتقدير                             
 
   َّ  قددّو ن عدد و ومددني علدد  مدى  مدددّ تعددىل   الحمدد والشددكر 

إلكمىل متطلبىت الدراسة وإعداد األطروحة رغدو ردروف 

 الغربة واحتالل الوطن.

يعي والشكر والعرفىن لألستىذ الدكتور صالح حسن الرب   

المشرف عل  األطروحة الذي وجدت فيه معلمىً  مينىً و خىً 

 ً  .محبىً للعراق والعراقيين كريمى

و ثنددي شددىكرا ومقدددراًً  جمددد كددل مددن ورد  سددمه فددي    

سدددواء مدددن البدددىحثين   و ر ي الدراسدددة كمصددددر لمعلومدددة

 . والمنرمىت

المسىعد  فدي  مواخو  الذين قدّ لكىفة اإل والشكر والتقدير   

الدددكتور فددىري رشدديد  واخددب بىلددذكر هددذا الجمددد إعددداد

 . يالبيىت

                 والشكر والعرفىن لعىئلتي التي قدمت العون والمسدىعد      

 طروحة.خراج هذه األإكمىل وإل

 
وهللا  د   دي  يق
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 نيّةالوط التّحريرحروب  إستراتيجية                    
 سياسية ونانونيةدراسة 

 
 ةـــمالمقدّ 

 
 األمدد  ات التاريخيددة فددي حيدداة الشددعوب و المحّطدد مددأ أ دد ّ  الوطنّيددة الّتحريددرحددروب  تعدددّ      

تبقدى محدا اعتزاا دا وفخر دا عبدر كما و ،الت مدأ قبدل قدوج أجنبيدةتالحدالتي شهدت ا الّدولو 
دق وشدجاعة رجالهدا ضديتها و دتاريخها الوطني لمدا تمثلدم مدأ نبدل وسدمو أ ددافها وعدالدة ق

 سدديماال ،نيددة والمكانيددة التددي شددهدت  دد   الحددربلزمااء تضددحياتها أمنمددا كانددئ الدددائرة اوسددخ
بددالحرب  تسددميتم فددي األدب السياسددي والقددانوني تلددا الحددروب التددي كانددئ دائددرة فددي مددا تدد ّ 

القطدب بيتم في مراحل انتهاء     الحرب وبروا ما يمكدأ تسدم تمر قد است اهالباردة، كما أنّ 
 ي الواحد متمثاًل في الواليات المتحدة األمريكية.الّدول

 الّتغييددربلددور قددد رافددق راع قيددد التّ نمطددًا جدمدددًا مددأ الّصدد أن  المرحلددة   دد   نجددد فددي
وبسدبب  الّتغييدري حيدث بدرات بسدبب  د ا الدّدولياسدي السّ  الّنظدامالحا ل على مسدتوج 

ي الدّدول الّنظدامية، مما دفع وحددات الّدولقات في العال قّوةعوامل أخرج تتعلق بمستوج ال
ذات القدددرة عبددر أسدداليب عيددر عسددكرية فددي حدديأ لجدد ت األطددرا   ا ددراعاتهإدارة  إلددى

الحدددروب عيدددر المتماقلدددة لتقلدددي   إسدددتراتيجيةاعتمددداد  إلدددىي الدددّدول الّنظدددامالضدددعيفة فدددي 
 دتها.فاع عأ حقوقها ومصالحها وسيافي ميزان القوج للدّ  فاوت الحادّ التّ 

والعدددراق  وفلسددطيأ ولدددج دراسددة  دد   النمدداذة الجدمدددة فدددي الحددروب فددي أفغانسددتان ولبنددان
دع يددة والددر  الّنظامة ة العسددكريّ مفددا ي  كددالقوّ  والنتددائا التددي تمخضددئ عنهددا يمكددأ االسددتنتاة أن  

دالسابقة ووي التي سادت في الحروب النّ  أ راع بديات تصدل  إلدارة الّصدم  ل  لد  تعدد قدوانيأ ومس 
 .الّدول

بعدد الحدرب العالميدة الحدمثدة  الوطنّيدة الّتحريدرفدي حدروب  فكرة األطروحدة تخدتّ  
التدي تد  التخطديا لهدا واعتماد دا كخيدار فكدري  سدتراتيجيةالثانية وتهت  بشدكل خداب باإل

تحقيددددق مشددددروعها فددددي التحددددرر ونيددددل  إلددددىب علبيتهددددا وسياسددددي وعسددددكري والتددددي أدت 



 -10- 

مثدل أوروبدا  فيها و ي عدة عطدئ أعلدب القدارات حدقئ االستقالل للدول التي نشبئ أو
 وأمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا.

حدددقئ نتيجددة الحددرب العالميددة الثانيددة سددميئ لظددا رة السياسددية والقانونيددة التددي ا ن  إ
تقريددر المصددير للشددعوب المحتلددة حددّق  بظددا رة االسددتقالل الددوطني ومددا رافقهددا مددأ إقددرار

الدد ي  الّتغييددربددرقرار  دد ا  الدددوليددة و الّدوليددًا مددأ قبددل المنظمددات والدد ي رافقددم جهدددًا عالم
المتحددددة عبدددر األمددد  يدددة التدددي  ددددرت مدددأ الّدولجسددددتم الكثيدددر مدددأ الوقدددائق والصدددكو  

ظ( إعالناتها وقواعدد العمدل والتو ديات والمواقيدق واالتفاقدات والتدي يمكدأ تسدميتها  بدتحفّ 
ع  مدأ أن ظدا رة االسدتعمار لد  وعلدى الدرّ  إنهاء ظا رة االستعمار، ما عددا أجدزاء معيندة

فحسددب إنمدا لهددا معدداني ودالالت أخدرج كاالسددتعمار االقتصددادي والثقددافي تكدأ عسددكرية 
 والعلمي... الخ.

 الّتحريدرحدروب  سدتراتيجيةمدا نعدد  مددخاًل حيويدًا إلوما مهمنا  نا فدي  د   األطروحدة   
اتا عنهدا، وتد  اختيدار ء االحدتالل الّنداملة وشدرو  نجاحهدا وهنهدااحية الّشدمأ النّ  الوطنّية

جربدة الجزائريدة جربدة الفيتناميدة والتّ نموذجيأ  ما األشهر ما بيأ النماذة األخرج  ما التّ 
 وك لا استشرا  الحالة العراقية التي ل  تكتمل مالمحها لحد اآلن.

 :أهميح  دد ث
ا وكرامتها تكمأ أ مية البحث في انم يعالا حدث مه  في تاريخ الشعوب ومصير 

  مية خا ة فدي أال و و حروب التحرير الوطنية التي تحظى ب وسيادة واستقالل الدول
منتمي إلى تلا األعمال التدي يصدعب تجاوا دا مدع  وطنياً  وكونم جهداً  ،العالقات الدولية

غل تغيددر األامددان وتددواني المسدددتجدات والمتغيددرات فهددو يشددكل قيمدددة إنسددانية سددتظل تشددد
 .امنة والظرو الشعوب في كل األ

 
 
 
 :أهب ف  دد ث 
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 متوخى البحث إبراا الدروس اآلتية:
واالقتصدادية نية بربعاد ا السياسية والعسدكرية دراسة ظا رة حروب التحرير الوط : أوالً 

 .الجتماعية والقانونية واإلعالميةوا
اسدددتنبا  الددددروس مدددأ تجدددارب الشدددعوب فدددي المقاومدددة والتحريدددر وتوظيفهدددا فدددي  : قانياً 

لمسددتقبلية مددع مراعدداة الخصو ددية والظددرو  المكانيددة والزمانيددة لكددل اجددارب الت
 تجربة.

 تعميق المفا ي  الموحدة لمصطلحات التحرير والمفا ي  المقاربة. : قالثاً 
وسدددائلم وأسددداليبم وفدددق القدددانون الددددولي العدددام تثبيدددئ األطدددر القانونيدددة للتحريدددر و  : رابعاً 

نسدان والقانون الددولي لحقدوق اإل ولي اإلنساني  المتحدة والقانون الدوميثاق األم
. 
وطندددي  : استشددرا  الطريدددق السياسددي والقددانوني والعسدددكري واالجتمدداعي لتحريددرخامسدداً 

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

 اسة.السي
 :  ضيح  دبة جح

نمددوذجيأ درسددنا تهددت  الدراسددة بشددكل خدداب برسددتراتيجية الحددروب الوطنيددة  ولقددد 
 دداتيأ وفددق مصددادر المعلومدات التددي تددوفرت لددمنا عددأ و  ،ري تطبيقيديأ الفيتنددامي والجزائد

حتاللددديأ عسدددكرييأ يقتربدددان بحددددود كبيدددرة مدددع االحدددتالل التجدددربتيأ أنهمدددا قدددد خضدددعا ال
 .مع الفارق الزمني بينهماللعراق  األمريكي

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

 التحرير.
أن التجددربتيأ الجزائريددة والفيتناميددة قددد رافقتهددا معظدد  أن لدد  تكددأ جميددع العوامددل  : قانياً 

 .بلدمهما مأ االستعمار األجنبي يرالخارجية والداخلية لتحر 
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المه  في جو ر األطروحدة  دو الددروس المسدتنبطة مدأ تدداخل اإلطدار النظدري  : قالثاً 
مددددأ إسددددتراتيجية حددددروب التحريددددر الوطنيددددة والظددددرو  الخا ددددة علددددى الصددددعيد 
الداخلي والخارجي و  ا ما يستوجب بنداء نظريدة لحدرب تحريدر العدراق مسدتنبطا 

 مأ تلا الدروس.
ربمددددا تتغيددددر وتعرقددددل  أن فرضددددية البحددددث فيهددددا مددددداخل خارجيددددة وداخليددددة عدددددة : رابعاً 

ولكأ األمر المه  ال ي نرعب في بياندم  ،الحرب و وال للتحرير المقاومة وسير
 دد   خاتمددة المدددخل لفرضددية  دو الحاجددة إلددى سياسددة السددال  وسددال  السياسددة و 

 .الدراسة
 :دشك دّيح  دد ث

فدي كيفيدة توظيدص فصدول البحدث جميعدا للو دول  تكمأ إشكالية البحدث األساسدية
إلى الفصل الخامس و و االستشدرا  المسدتقبلي لتحريدر العدراق ومدأ  ندا تبدرا للباحدث 

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

ال تجربددة تحريددر العددراق تعدداني مددأ انعدددام نضددوة نظريددة متكاملددة لحددرب ال تددز  : أوالً 
وال إلى تحقيق الهد  و و التحرير الشعبية تتحدد فيها الوسائل ومستلزماتها و 

 .التحرير
 نددا  اختالفدددات بددديأ القددوج المنا ضدددة لالحدددتالل فددي كيفيدددة تبنيهدددا لشخصددديتها  : قانياً 

 .إحدا ا األخرج تتعارض أو تتناقض  االعتبارية وأحيانا
مدددددأ االحدددددتالل  ا  اسدددددتجابة شدددددعبية للتغييدددددر والخدددددالببحددددددود معلوماتندددددا  نددددد : قالثاً 

لكدأ ال موجدد  ندا  اسدتقطاب و  واجهها العدراقييأمالتي  ريكي نتيجة الفوضىاألم
سدية ذو أذرع سيامددروس لدج الجما ير في مد ا الرافض لالحتالل وفق منها 

 .وقانونية واقتصادية وهعالمية
أن للعامدل فدي كونهدا تد  ب إلدى تحريدر العدراق و إن إشكالية البحث تكمأ ك لا   :بعاً را

الدولي المنا ض لالحتالل على المسدتوج الددولي والدرأي العدام ال اال دور  دون 
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حددث مواجددم مشددكلة معقدددة فددي كيفيددة جمددع ، و دد ا يجعددل الباالمسددتوج المطلددوب
 .البحث إلى الهد  المنشود مأ   ا تالبيب بحثم للو ول
  :أجئنح  دبة جح  د ئي يح

ونحأ إذ نبحر في مضمون وأبعاد الدراسة وما ذ بنا إليم في مددياتها العلميدة تثدار 
 أمامنا مجموعة مأ األسئلة األساسية أ مها:

كيددددددة ي:  إن المحتددددددل يملددددددا تجربددددددة اسددددددتطاع معهددددددا أن موظددددددص العوامددددددل الجيبوليتأوالً 
 . السدااللعلميدة والفنيدة والقانونيدة والسياسديةيملا وسدائلم ا موالجيوستراتيجية، وأن

 ؟ على الصعد كافةو قص  و ما  و العمل إااء   ا المو 
 ددددي آليددددات الددددرفض والممانعددددة فددددي مواجهددددة مشدددداريع االحددددتالل وكنمددددوذة  مددددا : قانياً 

 في العراق؟  مريكياأل االحتالل
ة للهدد  المتددوخى بنداء أسداس نظدري يسددتجلب العوامدل الداخليدة والخارجيد كيفيدة : قالثاً 

 مأ حروب التحرير؟ 
 : دفي ة  د طنيح دنبة جح

تحريدر تحريدر الجزائدر و  امني محدد بالنماذة التطبيقية  دو أن الدراسة تملا إطار
مددا يسددمى بددالحرب  فيتنددام والتددي اسددتمرت بحدددود عقددد ونصددص مددأ الزمددان فددي ظددرو 

ستشدرافية للعدراق يدر اإلب التحر  إمدا حدر  وفي النصدص الثداني مدأ القدرن المنصدرم الباردة
وحتدى مدوم التحريدر المنشدود و د ا  2003ف نها ممتدة مسدتقبليا مند  بدايدة االحدتالل عدام 

  .ما يسمى في ميدان العلوم السياسية بالدراسات المستقبلية
 :طن جيح  دد ث

البدد  بما إن الدراسة  دي سياسدية قانونيدة وتحدوي علدى نمدوذجيأ تطبيقيديأ فبالتدالي
نها الدد ي نختددار   ددو مددنها مركددب فددي دخولددم المددنها التدداريخي باعتبددار أن يكددون المدد

واندم سياسدي حيدث أن االعتبدارات السياسدية  دي تجربتيأ  ما مأ التجارب الماضية ، ال
 التي قائمة في جو ر الصراع ال ي أدج إلى االحتالل.

خي اآلخدر يحمدل األسدباب ذاتهدا وكدال المنهجديأ التداريما وقدع فدي العدراق  دو  وهن
انتهدا  فيم  االحتالل بشكل كبير مع المنها القانوني  وال ي يشكل والسياسي قد تداخال
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وبالتددالي اعتمددد  ،اإلنسدداني وميثدداق األمدد  المتحدددة  للقدانون الدددولي العددام والقددانون الدددولي
ميتم بددالمنها المقددارن أو البحددث بفعددل  دد   المنددا ا المتنوعددة والعدمدددة إلددى مددا يمكددأ تسدد

 عددي.لتالمنها أ
 :حدبة ج ا  د  ني 

سدد ذكر وسددائلها لددئ موضددوع حددروب التحريددر الوطنيددة و دراسددات عدددة تناو  اعتمدددت
 : نا الرئيسية منها

، ، بحددوث مدداتمر المقاومددة خيددار أم ضددرورةي   يجيح  دمي  طــح  دشــ طنحجــد أواًل: 
 .2008 ،مركز اإلعالم العربي، القا رة

 ترجمدة خليدل كلفدئ، رن الحدادي والعشدريأ،حروب الق ،يني  جي د، ة ط كيه  : قانياً 
 .2006 ،دار العال  الثالث، القا رة

ئدري، دار النفدائس للطباعددة، جبهدة التحريددر الدوطني الجزا ، دب ـن ، ن ـ م    :قالثاً 
 .1990، بيروت

ـــــ     : رابعاً  ة العربيدددددة حدددددرب العصدددددابات السدددددوفيتية، الماسسددددد ، كيك ـــــ د ر أ ة
 .1979 ،للدراسات والنشر، بيروت

 ،دمشددق للطباعددة ، دار، حددرب التحريددر الددوطني فددي فيتنددامت ــ ككي ، فيــ    :خامساً 
 .1972 ،ولىبيروت، الطبعة األ

مركدددز  ،فدددي إسدددتراتيجية المقاومدددة العراقيدددة، مقدمدددة  دمبينـــ  ، د دـــب حمـــ ة  : سادساً 
 .2006، دمشق ،دراسات االستقالل

ـــبيح ـــي  ،   : سابعاً  ـــ   د حدددتالل د المقاومدددة د ، مسدددتقبل العدددراق: االت ح ـــي دي
  .2004 بيروت، ،مركز دراسات الوحدة العربية ،التحرير والديمقراطية

، االحددددتالل والمقاومددددة العراقيددددة، دراسددددة فددددي  د ــــبي   ، دنيــــر دجــــم  ير   :قامناً 
 .2005 اإلمارات العربية المتحدة، مركز الخليا لألبحاث، المشروعية،

ء تجدارب الشدعوب ئية في فلسطيأ على ضدو الحرب الفدا ، دش   ، ط مب   : تاسعاً 
، ة جبهدددة التحريدددر الفلسدددطيني، بيدددروتمنشدددورات قيددداد ،فدددي قتدددال العصدددابات

1967. 
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 1984دمشق،  ،ر طالسدا، الثورة الجزائرية ، طالس ، طصلفى   :عاشراً 
 الماسسدة ترجمة محمود سيد ر اب، ،حرب المستضعفيأ ،  ي ، ة ة ا : أحد عشر

 1981 ،لنشر، بيروتالعربية للدراسات وا
االحتالل في القانون الدولي مع دراسدة تطبيقيدة  ، دليف زي ا  دب  دي يش ، قنا عشر:ا

 2007 ،اق، دار النهضة العربية، القا رةلحالة العر 
مدددع العدددرض لقددددد اسدددتعنئ بالعدمددددد مدددأ المراجدددع والبحددددوث والدراسدددات والمقدددداالت 

مرجى النظر إلى المراجع  ،تفاقيات الدوليةق والقرارات واالوالموسوعات والقواميس والوقائ
 في نهاية البحث.

 
 كل ق  دد ث طت  دّن حيح  دشكنيح   دم ض  يح:

أن أوّاع  ولغددرض اإليفدداء بمتطلبددات الدراسددة اسددتلزم منددي البحددث ووفددق اجتهددادي
مناقشددة  فدديوالتدرابا والتدي راعيددئ فيهددا موضدوع التدددرة  علددى الفصدول اآلتيددة األطروحدة

 بحث حتى تكتمل الصورة في الخاتمة :موضوعات ال
وتناولئ فيم اإلطار النظري والمفا يمي لمصطلحات الّتحرير، والد ي يم يب  د دفصر  

ن  مأ أربعة مباحث: ناقش  مفهوم الّدولة وعنا ر ا وحقوق وواجبات  دمد ث  أل ل تكو 
العسددددكري  لالعدددددوان واالحدددتال دمد ــــث  د ـــ ك  الدددّدول ومفهدددوم وأشددددكال السددديادة وبدددي أ  

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

ب ّيْنددئف فيددم اإلطددار القددانوني لالحددتالل العسددكري وتضددمأ  دد ا الفصددل   دفصــر  أل ل   
   دمد ث  د  كو العدام القانون الّدولياالحتالل في   دمد ث  أل ل ك  شقالقة مباحث: 

مبدداد  االحددتالل و   دمد ــث  د  دــث لقددانون اإلنسدداني الددّدولي وبددي أ  وا االحددتالل  ضــمت
 وقواعد قانون حقوق اإلنسان.

المقاومدة الوطنّيدة وحركدات الّتحدرر الدوطني وتضدّمأ  حدقّ  دفصر  د ـ ك  وبحثئ فدي    
لمسدل  المقاومدة الوطنّيدة فدي الكفدا  اتنداول حدّق ومشدروعية  أل ل   ا الفصل مبحثيأ: 
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حركددددات التحددددرر الددددوطني وحقددددوق والتزامددددات تلددددا  ما ّيددددة دمد ــــث  د ــــ ك  فيمددددا بددددي أ  
 الحركات.

فقددد بينددئ فيددم الدددروس المسددتنبطة مددأ حددرب تحريددر الجزائددر  دفصــر  د  دــث أمددا فددي   
المبحدددث وبمبحثددديأ:  بعدددد دراسدددة وقدددائع تلدددا التجدددربتيأ بالتفصددديل وحدددرب تحريدددر فيتندددام

تضدّمأ دروس  والمبحدث الثدانيتنبطة مأ حرب تحرير الجزائدر المس األول بيأ الدروس
 مأ حرب تحرير فيتنام.

اإلسدتراتيجية للّتحريدر وبخمسدة مباحدث تضدمأ  الخيدارات   دفصـر  د  نـعوتناولئ في    
المبحث األول إعداد الشعب للتحرير وبديأ المبحدث الثداني الددور السياسدي والدبلوماسدي 

إلددى مسدتلزمات العمدل العسدكري وناقشدئ فدي المبحددث  فيمدا تطرقدئ فدي المبحدث الثالدث
الرابدددع العامدددل االقتصدددادي واستعرضدددئ فدددي المبحدددث الخدددامس اإلسدددتراتيجية اإلعالميدددة 

 للتحرير.
ب ربعددددة تشددددرا  المسددددتقبلي لتحريددددر العددددراق و االس  دفصــــر  دخــــ ط وناقشددددئ فددددي 

ها وبدديأ مباحددث، المبحددث األول تضددمأ جوانددب الحددرب األمريكيددة علددى العددراق وشددرعيت
المبحث الثاني خصائ  وشرعية ومنجزات المقاومة العراقية وخص  المبحدث الثالدث 

 لعوامل التحرير الداخلية فيما ناقش المبحث الرابع عوامل التحرير الخارجية المقترحة.
وفددي ختددام األطروحددة تو ددلئ إلددى نتددائا مسددتنبطة مددأ فصددول البحددث ومددأ قدد   

الّتحريدر الوطنّيدة لحدروب دة في اإلعداد والتخطيا ذ بئ إلى جملة مأ التو يات المفي
 .وطني العراقضد قوج االحتالل األجنبي وك لا التو يات التي تخ  
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 الفصل التمميدي
 

 اإلطىر النرري والمفىهيمي
 
 

 تمهيد
د الامدئ الوجدود اإلنسداني ورافقددئ مند  القددم كاندئ عمليدة الصدراع وتندااع اإلرادات قد   

األكثددر تطددورًا و ددواًل  نسددانيةسددتوج األفددراد أو المجتمعددات اإلتطددور  سددواء كانددئ علددى م
ساسددية فيهددا، انية التددي تشددكل الدولددة الوحدددة األلددى الشددكل المعا ددر للتجمعددات اإلنسددإ

فدي دوافدع   والصراع الدولي في جو ر  تنااع اإلرادات الوطنية،و و التنااع عأ االختال
 .(1)  دافها وتطلعاتها وفي موارد ا وهمكاناتهاالدول وفي تصوراتها وأ 

نها تعدد المستويات التي تحدث فيها وأ مية والشمولية و ظا رة حروب التحرير باألتتس  
ومتطددددددددددورة، وتعدددددددددددد أبعاد ددددددددددا وتددددددددددداخل مسددددددددددبباتها ذات طبيعددددددددددة حركيددددددددددة مسددددددددددتمرة 

 مباشرة وعير المباشرة.ومصادر ا،وتشابا تفاعالتها وت قيراتها ال
تددداريخ الفكدددر السياسدددي والقدددانوني والشدددرعي وذلدددا ألن قديمدددة فدددي  الّتحريدددرحدددروب     

االحدتالالت العددوان و   ي رد فعل طبيعدي علدىو  ،دول العال  تم الكثيراالحتالل قد شهد
 وطنددي حدددث ويشددكل  دد ا الصددراع العددادل ة،وب سدداليب مختلفددألسددباب عدددة التددي وقعددئ 
 .للدول الشاملة ستراتيجيةاإل عنا ركل وظيص مه  متطلب ت

بدددديأ مصدددطلحات ومفددددردات  دددد    وتددددداخل  نددددا  خلدددا أنومدددأ خددددالل البحدددث وجدددددنا 
وحركدددات التحدددرر  الوطنّيدددةكحدددرب العصدددابات واألنصدددار والمقاومدددة  الحدددروب ووسدددائلها

 .الوطني
 

_________________ 
 17،ب2005الهدج للنشر والتوايع ،القا رة ،،الصراع الدولي ، مفا ي  وقضايا، دار    اة ،ف  ا(1) 

 ية أوالّشدعب الّتحريدركحدرب  التدي تطلدق علدى حدروب التحريدر التسدميات تتعدددكد لا و 
أو الحرب  تحرر الوطنيلو حروب اأ الّشعبالحرب الثورية أو الحرب الفدائية أو حرب 
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ة فددددي داة منهجيدددداألمددددر الدددد ي متطلددددب اسددددتكمال إطددددار نظددددري يشددددكل أ....الخ الشددددعبية
     الظا رة.دراسة  مأ االقتراب

 فهددد  مشدددتر  وت سددديس قاعددددة مفا يميدددةتقددددي  مقتربدددات منهجيدددة  دددحيحة و  ولغدددرض  
 صددددطلحات ذات العالقددددةالمصددددول البحددددث الالحقددددة سددددنقوم باسددددتعراض نعتمددددد ا فددددي ف

 وفق المباحث اآلتية: الّتحريرمصطلحات ومفا ي   تثبيئبالموضوع ومأ ق  
 ة والسيادة.ولالدّ المبحث األول: 

 .العسكري  المبحث الثاني: العدوان واالحتالل
 .الوطنّية الّتحريرالمبحث الثالث: حرب 

 وأشكالها. الوطنّيةالمبحث الرابع: المقاومة 
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 المبحث األول
 

 والسيادا ةالّدول
 

 المطلب األول
 

 الّدولمفهوم وحقوق وواجبات 

 
 ح   ن ص ه : دّب د

وجددد  دد ا  الددّدولي العددام، فمددأ أجددل الددّدولللقددانون ة  ددي الشددخ  الرئيسددي الّدولدد(
) نددا  دافددع لوجددود  التصددور بدددونها فددال يمكددأ لندداالقددانون 

ة  دداحبة السددلطة الّدولدد. و (1 
العليا والنهائية في أي إقلي  مأ العال  وال موجد إااء ا سلطة تماقل سدلطتها مدأ شدمول، 

أو  ات لكونهدا تحمدل داخدل وطنهدامنظمدال منّظمدة ل لا يعد ا الكثير مأ المفكدريأ أنهدا 
 إلدىالد مأ يعيشدون داخدل حددود ا، إضدافة  األفدرادإقليمها لواء وشدمولية السدلطات علدى 

 .(2 أنها قائمة على تنمية عالقاتها الخارجية مع دول اإلقلي  األخرج 
منضدوي تحدئ المكدان الد ي كونهدا والقانونيدة السياسدية الدراسات تبرا أ مية الدولة في و 

عمدال فدي الدداخل كافدة األ بها داخدل حددود ا ألنهدا  دي التدي تنجدزجميع أفراد شدعلوائم 
 والخارة.
و المنظمددة العليددا فددرن لدددمها مددا يمكنهددا مددأ ا دامددئ الدولددة  ددي السددلطة العليددا أومدد

ع فئدات الشدعب الد مأ يعيشدون داخدل استصدار القوانيأ العامة واألنظمة المطلوبدة لجميد
القائ  األول على وضع كل الوسدائل لتنظدي  لدج البعض لدولة قليمها، ل ا فقد اعتبرت اإ

 .(3 السلو  البشري داخل إطار الدولة العام

                                                
 .910، ب1975، 12، القانون الّدولي العام، منش ة المعار ، اإلسكندرية، مصر،   ب  هيف ، ن  ص اق منظر د.   (1 

 .97، ب1988، دراسات في عل  السياسة، عمان،  دب  م ،  دب  دمجيب   د  د ، ط م ا ج ة   منظر د.   (2 
 .98، بالمصدر نفسم (3 
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ة والسدددديادة فددددي مسددددتهل بحثنددددا ألننددددا نجددددد أن معظدددد  الّدولددددونحددددأ إذ نبدددددأ بدراسددددة 
كددد أن أؤ و نددا يمكددأ أن وانتهكددئ سدديادتها،   الّدولاالحتالالت أو جميعها حصلئ على 

كددددون جامعددددًا مانعددددًا لكددددل تيمكددددأ أن  ة بمعيار ددددا السياسددددي والقددددانوني الالدولددددة والسددددياد
، ئةكأ مستقلة وذات سيادة ال تقبل التجز تل   عنا ر ا ومظا ر ا الداخلية والخارجية ما

فددي أن   للقواعددد التددي تجمعهددا و دد ا يسددتوجب منددا انتهددكل احددتالل يشددوبالتددالي فدد ن اال
دنا حتمدًا إلدى بيدان حقدوق واجبدات الددول ولد لا الدولة وسديادتها سديقو  في ارحباإليكون 

 له ا المطلب على النحو المبيأ في الفروع اآلتية:جاء تقسيمنا 
 
 

 الفرع األول
 
 ةالّدولتعريف 

 
 بعضها: إلىوضع العدمد مأ الفقهاء والمفكريأ تعريفات عدة للدولة سنتطرق   

                                                       يعيشدددددون  األفدددددرادمدددددأ  جماعدددددة مسدددددتقلة  يعرفهدددددا الفقيدددددم السويسدددددري  بلنتشدددددلي( ب نهدددددا:
 .(1 (مستمرة على أرض معينة بينه  طبقة حاكمة وأخرج محكومة  بصفة
وحددة قانونيدة تتضدمأ وجدود  يئدة اجتماعيددة  (ة ب نهدداالّدولدسدتاذ بوندار فيقدول عدأ األأمدا 
اجهة أمة مستقرة على إقلي  محدد وتباشدر ممارسة سلطات قانونية معينة في مو حّق  لها

الماديدددددة التدددددي  قدددددّوةة حقدددددوق السددددديادة بررادتهدددددا المتفدددددردة عدددددأ طريدددددق اسدددددتخدام الالّدولددددد
)تحتكر ا

 2). 
يقيمدون بصدفة  األفدرادة ب نهدا  مجموعدة مدأ الّدولدويعدر  الددكتور بطدرس بطدرس عدالي 

 .(3    داخل حدود  (ظ  استقرار دائمة في إقلي  معيأ تسيطر عليه   يئة معينة تنّ 
 للدولددة أسددتطيع أن أفسدد  المجددال لنفسدديوفددي ضددوء مددا ورد مددأ تعريفددات مختددارة 

 الم كورة لها و و: والسياسية بنشدان تعريف لها منسج  مع المقومات القانونية
                                                

 .89، ب1983، مقدمة في عل  السياسة، دار النهضة العربية للنشر، بيروت،   دكبك ، ي   أحمبذكر   (1 
 .90المصدر نفسم، ب  (2 
 .173، ب1984، 7، المدخل في عل  السياسة، مكتبة األنجلو المصرية، القا رة،  نل س   ط م ا دي    ي ىغ د  ، نل س     (3 
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ة كيان اجتماعي وسياسي وقانوني لم حدود قانونية معتر  بها وهقلي  يقي  فيم مجموعة الّدول
 بصفة دائمة وعلى رأسم سلطة حاكمة تسير األمور الداخلية والخارجية. األفرادمأ 
 
 

 الفرع الثاني
 
 ةالّدولعناصر 

 
ونحأ إذ ن كر الّدول وعنا ر ا فرن  قصدنا واضد   فدي ربطدم فدي موضدوع البحدث 
ألن  االحتالل بمعظ   ورتم وتجاربم يشمل كّل     األركان ويجعلها خاضدعة لسديادتم 

، إال إندم 2003العدراق فدي ضدوء االحدتالل األمريكدي والبريطداني عدام  كال ي حدث فدي
أحيانًا مت  احتالل جزء مأ الّدولة كاالحتالل اإلسرائيلي للجوالن السورية و د ا ال يسدّمى 

 احتالاًل شاماًل وال ماقر على سريان سلطات الهيئات الحاكمة إال في الجزء المحتل.
تقدي  بصدفة دائمدة فدي إقلدي  محددد وتسديطر  األفدرادأ  دي مجموعدة مد ة كما أسلفناالّدولو 

ر ة يسدددتلزم تدددوفّ الّدولدددوجدددود  عليدددم  يئدددة حاكمدددة ذات سددديادة، وت سيسدددًا علدددى ذلدددا فدددرنّ 
 اعلب الفقهاء:أراء  حسب (1 عنا ر قالقة

 .. المواطنون  الشعب(أ
 . إقلي  معيأ تقي  عليم     المجموعة بصفة دائمة.ب
 تولى شاون المجموعة وتسيطر على اإلقلي ..  يئة حاكمة ذات سيادة تت

 
 

                                                
 .110و 109، مصدر سبق ذكر ، ب  ب  هيف،  ن  ص اقمنظر د.  (1 
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 : دشب ()  دم  طن د  أ.
  اسددالمكددونيأ لهددا  األفددرادة، وعلددى الّدولددويطلددق علددى  دد   المجموعددة اسدد  شددعب 

ابطة التي ة، بصر  النظر عأ أ له  أو لغته  أو دياناته  أو تقاليد  ، فالرّ الّدولرعايا 
ة الّدولدة  دو الدوالء للهيئدة الحاكمدة فدي الّدولدا تجمع بيأ أفراد المجموعة التي تتكون منهد

وخضددوعه  لقوانينهدددا مقابدددل تمدددتعه  بحمامتهدددا، وتو ددص  ددد   الرابطدددة فدددي لغدددة القدددانون 
بو ص الجنسية أو الرعوية، فلفظ الجنسية يفيدد إذا انتسدب الفدرد لدولدة معيندة مددمأ لهدا 

 .(1 بالوالء ويتمتع بحمامتها
 أرسطو(  و امتياا شدر  اإلسدهام فدي  اليوناني فيلسو ال وجو ر المواطنة وفقًا لرأي

لمواطندة مجدرد مدرج ا فرندم  دوبز( تومداس  الفيلسدو  والمفكدر البريطداني ، أما(2 ةالّدولأمور 
مدأ أجدل أن منتقلدوا مدأ الحالدة  األفدرادمعدم  احب السيادة ال ي تعاقد خدمة ووالء وطاعة 

 .(3 سياسي المنتظ حالة القانون ال إلىالطبيعية  حالة الفوضى( 
 الّشددعبأن حجدد  أو عدددد السددكان لدديس وجوبددًا فددي إقددرار وجددود  إلددىواتفددق الفقهدداء 

و نددا  شددعب قليددل السددكان مثددل دولددة كبيددرة السددكان مثددل الهنددد أو الصدديأ فهنددا  دول 
العربيددة واألوروبيددة، وعمومددًا  الددّدولالفاتيكددان و نددا  شددعب متوسددا الحجدد  مثددل معظدد  

 .(4 ةالّدولموجد قانون معيأ يحدد عدد السكان مأ أجل قيام  يمكأ القول ب نم ال
 
  إل نيم: . 

عبددارة عددأ ماسسددة قائمددة فددي   رايمونددد كارفيلددد(  ددي  الدددكتور ة وفقددًا لتعريددفالّدولدد ن  إ
 م ال يمكأ قيام أي دولة بدون إقلي  قابئ ومعيأ.ن  أ، ومأ البدمهي (5 (مكان قابئ ومعيأ

وعليددم  األفددرادالدد ي يسددكنم رضددية ذات الحدددود القانونيددة ة األواإلقلددي   ددو المسدداح
 ة سلطاتها كالمحافظة على سيادتم في البر والبحر والجو.الّدولتمارس 
 

                                                
 .110المصدر نفسم، ب  (1 

(2)  Aristotle, politics, N, Y: Oxford University press, London, 1958, P. 4. 
 .88، ب1975، عل  السياسة، دار النهضة العربية، القا رة، اة يش دب  هيم منظر  (3 

(4)  Rodee and (Etal), Introduction to political science, Tokyo: Mc graw-Hill, 1979, PP. 21. 
 .28، ب1963هضة والنشر، ، ترجمة فاضل اكي محمد، مكتبة الن2العلوم السياسية،   كييير ، ة يم كب ا ة ينيب،منظر   (5 
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 :(1 على ة يشتملالّدولوهقلي   
 أواًل: اإلقلي  البري.

 قانيًا: اإلقلي  النهري.
 قالثًا: اإلقلي  البحري 

 الجوي. المجالابعًا: ر 
 ) د نلح(: د يئح  د  كمح  ا.

تقددوم  منّظمددة جانددب الرعايددا واإلقلددي ، أن تكددون  نددا   يئددة  إلددىة الّدولدديقتضددي وجددود 
العمدل علدى إبقداء لعالقدات بيدنه  ورعايدة مصدالحه ، و باإلشرا  على  االء الرعايا وتنظدي  ا

الوحدددة التددي تجمعهدد  وتحقيددق الغددرض المشددتر  الدد ي تجمعددوا مددأ أجلددم، كمددا تقددوم بددردارة 
سدددتغالل مدددوارد  أو تنظدددي  اسدددتغاللها علدددى الوجدددم الددد ي تسدددتفيد مندددم المجموعدددة، اإلقلدددي  وا

عددأ كيانددم وكيددان المجموعددة فددي مواجهددة المجموعددات األخددرج المماقلددة، وال مهدد   الددّدفاعوب
والنفوذ ما يمكنهدا مدأ فدرض  قّوةلها مأ ال الشكل السياسي ال ي تتخ       الهيئة ما دام أن  

ويعبر عأ   ا السدلطان فدي لغدة  (2 على األشخاب الموجودمأ فيمسلطانها على اإلقلي  و 
مدددأ  ددد ا  ي بلفدددظ السددديادة التدددي سدددن تي علدددى ذكر دددا فدددي المطلدددب الثالدددثالدددّدولالقدددانون 
 .المبحث
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
 .29-25، ب ب1967، النظ  السياسية، بيروت، دار النهضة العربية،  دينه، ط مب ا طر منظر  (1 
 .120-116، مصدر سبق ذكر ،    ب هيف،  ن  ص اقمنظر   (2 
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 المطلب الثاني

 
 الّدولحقوق وواجبات 

 
أمدددر للددددول حقدددوق وعليهدددا واجبدددات، وتمتعهدددا بهددد   الحقدددوق والتزامهدددا بهددد   الواجبدددات 

ضددروري لتحقيدددق الغدددرض مددأ وجود دددا والقيدددام بالمهددام المختلفدددة التدددي تضددطلع بهدددا. ومدددأ 
علدددى ندددوعيأ: حقدددوق طبيعيدددة أساسدددية تثبدددئ للدولدددة بحكددد   الدددّدولالمتفدددق عليدددم أن حقدددوق 

 .(1 ة عأ طريق االتفاق أو العر الّدولوجود ا، وحقوق مكتسبة قانوية تكتسبها 
قدددرارات لجندددة القدددانون  بدددمجددداءت  ،  مدددا مدددابددداتا  مصددددران لهددد   الحقدددوق والواجو نددد

لدد  تقددر  ، والتدديلجمعيددة العامددة لألمدد  المتحدددةالدد ي كلفددئ بددم مددأ قبددل ا 1951الدددولي لعددام 
اسددتنباطم مددأ ميثددداق األمدد  المتحدددة ومواقيدددق ، واألخدددر  ددو مددا تددد   دد   الحقددوق والواجبددات

  .نسان والقانون الدولي اإلنسانيحقوق اإل
ق فدددد ن قصدددددنا  ددددو توضددددي  حجدددد  االنتهاكددددات التددددي يقددددوم بهددددا وهذ نبدددديأ  دددد   الحقددددو 

االحتالل والعدوان ويمنع الدولة مأ ممارسة تلدا الحقدوق والواجبدات علدى المسدتوج الدوطني 
والدولي ، وان التمسا به   الحقوق يعد الحافز الوطني لمقاومدة االحدتالل واسدتعادة السديادة 

  :ستطيع أن نبينها على النحو األتيوالتي ن.
 
 
 

 الفرع األول
 الحقوق األساسية للدول                                   

ة األساس، وينبع مندم حقدوق أخدرج  دي فدي الواقدع نتيجدة لدم الّدولحّق  البقاءحّق  يعد  
ومتصل بعضها ببعض كحلقات سلسلة واحدة كحق الحرية وحق المساواة وحق االحترام 

 .(2 المتبادل

                                                
 .192و 191المصدر نفسم، ب  (1 
 .192المصدر نفسم، ب  (2 
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 : ددي محّق  أ اًل:
ما مأ ش نم المحافظدة علدى وجود دا كّل  حقها في البقاء أن تعمل إلىللدولة استناد ا 

وأن تتخ  ما ملزم مأ الوسدائل لددفع مدا قدد مهددد  د ا الوجدود مدأ أخطدار فدي الدداخل أو فدي 
مددا مددامأ لهددا المحافظددة علددى  إلددىعلددى المسددتوج الددداخلي أن تعمددل الحددّق الخددارة، وللدولددة 

تقددددمها مدددأ تنميدددة موارد دددا البشدددرية وقرواتهدددا ورفدددع المسدددتوج الثقدددافي د علدددى و كيانهدددا ويسددد
وتحسدديأ الحالددة االجتماعيددة واالقتصددادية، والعمددل علددى الوقددو  بوجددم التهدمدددات الداخليددة 

 .الّنظاموالقوانيأ و  الّدستورة ومواطنيها و الّدولالتي تهدد أمأ 
عسكرية الالامة للدفع ضد برعداد القوات الالحّق أما على الصعيد الخارجي للدولة 

فددي عقددد معا دددات دفاعيددة أو الدددخول فددي منظمددات الحددّق التهدمدددات الخارجيددة، ولهددا 
إقليمية أو دولية تحميها ويمكأ اللجوء إليها لمساعدتها فدي حالدة وقدوع تهدمدد معدادي أو 

 .(1 كان وشيا الوقوع
للحقددددوق  ييأ الخا ددددةالددددّدولجدددداء فددددي العهدددددمأ  ونحددددأ نجددددد ذلددددا منسددددجمًا مددددع مددددا

والنافدد   1966االقتصدادية واالجتماعيددة والثقافيددة والخا ددة بدالحقوق المدنيددة والسياسددية لعددام 
تقريدر حدّق  لجميدع الشدعوبمنهدا   الفقدرة األولدى ئنصلتي وا في مادتها األولى 1976لعام 

 .(2 (مصير ا بنفسها وحرة في تقرير المركز السياسي وهنمائها االقتصادي واالجتماعي
 : دّش     دّب  ع حقّ  -1

البقاء في حالة وقوع عدوان، وللدولدة حّق  مأ أ   مظا ر الّشرعي حّق الّدفاع يعد
عددأ نفسددها إذا اعتدددي عليهددا لددرد  دد ا العدددوان ودفددع الخطددر  الددّدفاعالحددّق بموجددب  دد ا 

أن يكدون االعتدداء حدااًل الحدّق ة لهد ا الّدولدال ي مترتدب عليدم، إال أندم يشدتر  السدتعمال 
 .(3 خطر واقعًا أو وشيا الوقوعوال

أعمدددال العندددص لتسدددوية  إلدددى اللجدددوء الدددّدولالمتحددددة علدددى األمددد  وقدددد حظدددر ميثددداق 
لدديس فددي  دد ا »( مددأ الميثدداق أنددم 51خالفاتهددا و دديانة حقوقهددا، ولقددد ورد فددي المددادة  

                                                
 .194-193المصدر نفسم، ب  (1 
 .1966في الحقوق االجتماعية واالقتصادية  والثقافية والمدنية والسياسية لعام  عهدمأ الّدولييأ الخا يأالمنظر  (2 

 .1950كانون األول  5( مأ مشروع إعالن حقوق وواجبات الّدول الصادر عأ األم  المتحدة في 12منظر المادة    (3 
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عأ  الّدفاعالطبيعي للدول، فرادج أو جماعات، في الحّق الميثاق ما يضعص أو منق  
. ومدأ  نددا نجددد أن (1 «المتحدددةاألمدد  مسدلحة علددى أحددد أعضداء  قددّوةإذا اعتدددت  أنفسده 
مسددلحة  قددّوةبوقددوع اعتددداء مددأ  حددّق الددّدفاع( مددأ الميثدداق اشددترطئ وربطددئ 51المددادة  

 المتحدة.األم  على أحد أعضاء 
 

 

 طنع  دي جع  دبب  ك :حّق  -2
فدي  الدّدولحّق  حول جدالً  عأ سالمتها كان  نا  الّدفاعب الّدولحّق  استنادًا على

الصدغيرة،  الدّدوللتحول دون اتساع دولدة أخدرج علدى حسداب جيرانهدا مدأ  قّوةالتدخل بال
 الّدول ن  أومفاد   مريكي  ويتون( األوهن الرأي األقرب للعدالة  و ال ي عبر عنم العال  

األخدرج،  ولالدّ التي تتدخل بكافة الوسائل لمنع دولة ما مأ االتساع بشكل مهدد سالمة 
 .(2 ةالّدولولو كان   ا االتساع يشكل مجااًل حيويًا لشعب     

 

 ث كيً : حّق  د  يح   الجييالل:
ة التددددي يجيددددز لهددددا التصددددر  فددددي شدددداونها بمحددددض اختيار ددددا دون حددددّق الّدولدددد  ددددو

نتيجة طبيعية لسيادتها وممارسة جميدع الحّق الخضوع في ذلا إلرادة دولة أخرج، و  ا 
 سدددنتطرق إلدددى موضدددوع السددديادة  لسددديادة سدددواء داخدددل اإلقلددي  أو خارجدددم.مظددا ر  ددد   ا

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

و و الوضع الطبيعي  الرئيسي لتمتعها بالحرية،قالل الّدولة  و المظهر االستقالل، فاست
ي  الّدولددة مددأ شددعب وهقلدددولددة أن تتمسددا بددم متددى تددوافرت لددم مقومددات ّل لكددالدد ي يحددق 

 .(3 وسلطة حاكمة

 ث د ً : حّق  دم    ة:
                                                

 .1945( مأ ميثاق األم  المتحدة لعام 51منظر المادة    (1 

 .196و 195، مصدر سبق ذكر ، ب ب  هيف،  ن  ص اق منظر  (2 
 .202و 201المصدر نفسم، ب  (3 
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تتمتع الدّدول بحدق المسداواة كنتيجدة لسديادتها واسدتقالل كدّل منهدا عدأ األخدرج، ويقصدد 
ن الد ي مدنظ  بالمساواة  نا المساواة أمام القانون، وأعضاء الجماعة الّدوليدة سدواًء أمدام القدانو 

شاون     الجماعة أي القانون الّدولي العام، فله  جميعًا نفس الحقوق وعليه  جميعدًا نفدس 
. وأن   ا الحّق جداء  دراحة فدي المدادة األولدى مدأ مبداد  األمد  المتحددة التدي (1 الواجبات
 «.تقوم الهيئة على مبدأ المساواة والسيادة بيأ جميع أعضاء »نصئ 

دولدة لكدّل ن أعلدى  الدّدولإعدالن حقدوق وواجبدات مشروع ( مأ 5المادة  وجاء في 
المسداواة القانونيددة بدديأ حددّق  عدأوينددتا  .(2 األخدرج  الددّدولفددي المسداواة القانونيددة مدع الحدّق 
 دولددةلكددّل أنددم لدديس للدولددة أن تملددي إرادتهددا علددى دولددة أخددرج تامددة السدديادة، كمددا أنددم  الددّدول
التي تشتر  بها وليس لها عيدر  دوت واحدد  يةالّدولت يئ في الماتمرات والهيئاالتصو حّق 

الكبددرج الخمدس وتصدددر  الدّدول ندا  أدوار تقددوم بهدا  أن ددم أيدًا كدان حجمهددا أو شد نها، بدالرع 
 دةقراراتها في مجلس األمأ لألم  المتح
 ة نبً : حّق  الحي  م  دميد ال:

ة األخدرج احتدرام كيانهدا لدالّدو أن تطلدب مدأ الحدّق قانونيًا فلها  الّدولنتيجة لتساوي 
 المادي ومركز ا السياسي ومراعاة كرامتها و يبتها واعتبار ا.

ة المادي باحترام حدود ا اإلقليمية واالمتنداع عدأ العددوان علدى الّدولويكون احترام كيان 
فيكون بداحترام نظمهدا السياسدية  ة السياسيالّدولحدود بعضها اآلخر، وأما احترام مركز 

 .(3 االجتماعية وعقائد ا الدمنية وكل ما  و متعلق بسير شاونها العامة فيهااإلدارية و و 
مركز ددا  إلددىة احتددرام كرامتهددا و يبتهددا وتجنددب مددا يسدديء الّدولددويعتبددر مددأ حقددوق 

ة األجنبيدددد الددددّدولدولدددة أن تقدددددم لرؤسددداء كددددّل  ة األخدددرج، وعلددددىالّدولدددداألدبدددي مددددأ قبدددل 
ي والعدادات الدّدولاس  التي جرج عليها العر  ومبعوقيه  االحترام المتصل بصفته  والمر 

 المرعية.
 
 

                                                
 .1950( مأ مشروع إعالن حقوق وواجبات الّدول الصادر مأ األم  المتحدة لعام 5منظر المادة    (1 
 المصدر نفسم.  (2 
 .100ب ،1983لعربية للنشر، بيروت، ا مقدمة في عل  السياسة، دار النهضة ،  دكبك ، ي    حمب منظر  (3 
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 الفرع الثاني
 
 الّدولواجبات 

 
بددالحقوق  الددّدوليقابلددم، وتمتددع  واجددب  حددّق  الحقددوق والواجبددات أمددران متالامددان، فلكددلّ  

يقتضي التزامها في ذات الوقئ باحترام     الحقوق في مواجهة بعضدها الدبعض، أو بعبدارة 
وقدد ذكدر أحدد المفكدريأ  ق عير دا المماقلدة،منها بالواجبات التي تتطلبهدا حقدو  كلّ  أخرج قيام
كدددل دولدددة تريدددد أن تتصدددر  كشدددخ  شدددريف يجدددب أن »أن   تييدددر( الفرنسدددييأ السياسدددييأ

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

 

 : د  فد ا  ألابيح :أ الً 
فكددرة العدالددة أو اإلنسددانية أو المجاملددة، وعلددى  إلددىاألدبيددة  الددّدولتسددتند واجبددات `

ذلا ال تملا دولة أن تلزم أخرج بالقيدام بهدا، وال جدزاء لهدا إال حكد  الدرأي العدام ومقابلدة 
، ولدديس لهدد   الواجبددات حدددود معينددة وال متسددع المجددال لحصددر ا جميعددًا، (1 المثددل بالمثددل

ا تددددور كلهدددا حدددول فكدددرة واحددددة  دددي تحقيدددق أكبدددر قسدددا مدددأ العدالدددة ويمكدددأ القدددول أنهددد
 .الّدولوالتعاون بيأ 

 :(2 وعلى سبيل المثال ن كر بعض الواجبات
 نكبدة مدأ النكبدات الطبيعيدة كدالزالالالتي تصاب ب لّدولل تقدي  العون والمساعدة  -أ

علدى  لدوليدةاالمسداعدة  إلدىالتدي تحتداة  الدّدولأو الفيضانات أو الوباء، وكد لا 

                                                
 .Theorie du droit naturalتحئ عنوان:  366، ب2، قس  1927، في مجموعة محاضرات ال اي ديغ ةمنظر   (1 

 .241، مصدر سبق ذكر ، ب ن  ص اق أب  هيفذكر ا  
 المصدر نفسم.  (2 
 1950متحدة لعام (  منظر مشروع إعالن حقوق الدول وواجباتها الصادر عأ األم  ال3 
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عدددون  إلدددىأقددر حدددرب اسددتنف ت موارد دددا أو أامددة اقتصدددادية جعلتهددا فدددي حاجددة 
 خارجي.

التعاون علدى تحسديأ الحالدة الصدحية العامدة باتخداذ إجدراءات مشدتركة بمكافحدة   -ب
 األمراض واألوبئة وبتخفيص آالم المرضى والجرحى.

 لمجرميأ الهاربيأ.الجريمة وتسيير تبادل تسلي  ا التعاون في مجال مكافحة  -ت
 ة التي تلج  إليها لالحتماء مأ الزوابع واإلعصار.األجنبيإمواء السفأ   -ث
 ية.الّدولمراعاة مباد  األخالق العامة في العالقات   -ة

  د  فد ا  دي ك كيح: :ث كي ً 

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

 منها.لكّل احترام الحقوق األساسية المقررة   -أ    
 ي العام والسير على مقتضا ا.الّدولمراعاة قواعد القانون  -ب   
 حترام العهود التي ارتبطئ بها وتنفي  تعهداتها الدولية بحسأ نية.ا -ت   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 :(1 نا  واجبات ذات أ مية خا ة و يو 
 . في شاون الدولة األخرج  عدم التدخل -1   

 ية بالطرق السلمية.الّدولحل المنااعات  -2   
 المتحدة في نظام األمأ الجماعي.األم  التعاون مع  - 3   

ة علدى أسداس المسداواة واحتدرام الّدولدمعاملة جميع األشخاب الخاضعيأ لسيادة  -4   
 اإلنسان والحريات الرئيسية له  دون تمييز حقوق 

 العسددكري  الدددول ناكدد إن سددلطة االحددتاللفدي ضددوء مددا تقدددم مدأ حقددوق وواجبددات 
تقددوم بدددور السدددلطتيأ  وهنهددا ق والواجبدداتمددأ ممارسددة  دد   الحقددو  المحتلددة الدولددة تمنددع

ام  ددداي عدددوبالددد ات اتفاقيدددات ال  يدددة خالفدددا للقدددوانيأ والمواقيدددق الدوليدددةيلتنفالتشدددريعية وا
 .1949واتفاقيات جنيص عام  1907

 



 -31- 

 
 
 

 المطلب الثالث
 

 ياداـــــــــــالس

 
 األفدرادالسيادة كما ذكرنا في المطلدب األول تمثدل مدا للدولدة مدأ سدلطان تواجدم بدم 

إن السديادة ، ويعدد الكثيدر مدأ الفقهداء األخرج في الخدارة الّدولداخل إقليمها وتواجم بم 
 ونحددأ ندد  ب إلددى ت ميددد  دد ا الددرأي ألنددم مددأ الصددعوبة بمكددان ،احددد أ دد  عنا ددر الدولددة

ناقصددة عنددد تعرضددها لالحددتالل علددى سددبيل و بسدديادة تصددور وجددود دولددة دون سدديادة أ
 المثال ال الحصر ووجود سلطة أخرج تحد مأ ممارستها السيادة.

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

_________________ 
 1941مأ ميثاق األم  المتحدة لعام منظر المادة الثانية  (1 

 
 الفرع األول 

 
 مفهوم السيادا
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ا مدأ للسيادة ذات مضاميأ سياسية وقانونية نستطيع أن نقترب إليه  نا  تعريفات
 نها على النحو اآلتي:عدة أبيّ  خالل ما اقترن بها مأ تعريفات

القدادرة علدى تحقيدق الوحددة السياسدية للدولدة، بحيدث ال يقابلهدا  قدّوةعرفئ السيادة ب نها ال
، قدد  السدديادة  ددي السددلطة الدائمددة عيددر الماقتددة األفددرادإال الخضددوع والطاعددة مددأ جانددب 

والتي ال تقبل التجزئة وال التفريا بها أو بجزء منها والتي ال مجال للمساولية عنهدا أمدام 
 .(1 سلطة أخرج 

والمنظمددات  األفددرادة الكاملددة علددى جميددع الّدولددارفيليددد ب نهددا  سدديطرة ويعرفهددا رايمونددد ك
 .(2 التابعة لها والمحافظة على استقاللها عأ أية سيطرة خارجية(

وعلدى  دعيد  ظر إليهدا علدى  دعيد القدانون الدداخليوالسيادة فكرة مركبة حيث يمكأ الن
مددا بدددأت بثددوب سياسددي  ي العددام و ددي قددد تطددورت مددع الددزمأ،  فبدددأت أولالددّدولالقددانون 

 .(3 مفهوم قانوني مجرد( إلىخاب لكي تتحول 
والسدديادة بهدد ا المفهددوم تحمددل معنيدديأ، فهددي بثوبهددا السياسددي األول تعنددي السددلطة العليددا 
للدولددددة فددددي الددددداخل واسددددتقاللها فددددي الخددددارة، وفددددي مفهومهددددا القددددانوني المسددددتقر فرنهددددا 

ة فدي حددود القدانون أ ليدة ممارسدة لدالّدو  مجموعة مأ االختصا ات أو الحقدوق تخدول 
ق  أن السديادة . ومأ (4 كافة السلطات التشريعية والتنفي ية والقضائية دون تدخل أجنبي(

قدريأ األ ليدة لد ا فدرن السديادة تدرفض سياسديًا طالقية أما قانونيًا فهي سياسيًا عبارة عأ ا
 .(5 أن تقيد، ولكنها تستجيب قانونيًا للقيود الرضائية والعرفية

 

 الفرع الثاني
 

 خصائص السيادا
 

                                                
 .333، ب1977، قانون السالم في اإلسالم، دراسة مقارنة، منش ة المعار ، اإلسكندرية،  ط مب طنب   دغنيم  ،منظر  (1 
 .32-31، ب1963العلوم السياسية، ترجمة فاضل اكي، مكتبة النهضة للنشر، بغداد،  ،ة يم كب ا ة ينيب كييير،منظر   (2 
 .136، ب1977، الشركة األ لية للتوايع والنشر، 1، القانون الّدستوري والماسسات السياسية، ة هه ةي ، أكبةي منظر  (3 
 .333، مصدر سبق ذكر ، ب دغنيم ، ط مب طنب  منظر   (4 

 .334-333المصدر نفسم، ب  (5 
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أحدا ما تقليدي وقد سموا مدأ ندادوا بهدا رواد السديادة المطلقدة مدأ السيادة لها مفهومان 
بيددنه  الفرنسددي بددودان واإلنكليددزي  ددوبز واإليطددالي ميكددافيلي، واألخددرج السدديادة بخصائصددها 

ي المعا در الملزمدة ولالددّ  جهئ حركدات التحدرر وقواعدد القدانون المعا رة وبال ات عندما وا
للسديادة بصدورة  المحدددة(، و  لمقيددة أو المحددودوسدميئ السديادة ا الوطنّيدةلألحكام والقدوانيأ 

 :(1 عامة خصائ  يمكأ إيجاا ا على النحو اآلتي
ة تفدرض إرادتهدا الّدولدوتعني أن السيادة ذات السدلطة العليدا فدي داخدل  د ي اة طلنيح:  -1

 ي عير محددة أو مقيدة وال موجد سلطة داخليدة أعلدى منهدا، ة و الّدولعلى جميع أفراد 
ة وسدلطتها العليدا اسدتقالاًل مطلقدًا الّدولدأما على الصعيد الخارجي فرنهدا تعندي اسدتقالل 

 بعيدًا عأ اإلكرا  أو التدخل مأ قبل أي جهة أخرج.
 األفددددرادو دددد ا يعنددددي أنهددددا تفددددرض إرادتهددددا علددددى جميددددع  د ــــي اة   طــــح  شــــ طنح:  -2

ة مددا عدددا أولئددا المسددتثنون بمعا دددات دوليددة حيددث الّدولددمنظمددات ضددمأ حدددود وال
 بحون خاضعيأ لسيادة دولة أو منظمات أخرج.صي

ة أي تسددتمر السدديادة الّدولددتعنددي أن وجددود السدديادة مقتددرن بوجددود  د ــي اة ا ئمــح:  -3
 موجودة وتزول بزوالها. الّدولبالبقاء ما دامئ 

ة وال يمكنهدا أن الّدولدجدو ر شخصدية  السديادة  دي  ن ـ : د ي اة ال يمكت  دين زل  -4
 ة.الّدولتتناال عأ سيادتها ألن ذلا نهاية 

السديادة ال يمكدأ تجزئتهدا فهدي وحددة واحددة، فدرذا  د ي اة غي  طجـ أة )طني صـح(:  -5
نهامتهدددا  إلدددىة وأ دددبحئ دويدددالت مجدددزأة و ددد ا ربمدددا مدددادي الّدولدددتجدددزأت وتفككدددئ 

 .(2 واوالها
 

 
 لثالثالفرع ا

 
 السيادا النانصة

 
                                                

 .135، ب، دراسات في عل  السياسة، مرجع سابقا. دب  م،  دب  دمجيب  ا.  د  د ، ط م ا ج ة  منظر   (1 
 .173، مصدر سبق ذكر ، ب كييير، ة يم كب ا ة ينيب منظر   (2 
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مدأ سدلطانها سدلطة أخدرج أعلدى منهدا ومنهدا  حددّ تتعني ب نها التدي  السيادة الناقصة
مدأ  خضوعها لالحتالل الكلي أو الجزئي ال ي يقيد امتداد سدلطانها علدى رعايا دا ويحددّ 

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

ة السيادة بيأ أكثر مدأ دولدة، و دو مخدالص إمكانية تجزئ إلىو  ا المفهوم بالت كيد يشير 
لمددا جدداء فددي خصددائ  السدديادة كونهددا عيددر  يددة واسددتناداً الّدولي واألعددرا  الددّدولللقددانون 

 قابلة للتجزئة.
 :(2 قالث أقسام إلىناقصة السيادة تقس   الّدولو 
التددي تخضدع للحمايددة القهريدة مددأ قبدل دولددة قويدة، وفيهددا  الدّدولو ددي  ا ل ط ميـح: -1

 الددّدولة السديادة عنددما يصدب  لددمها أي سديادة داخليدة أو خارجيدة وتقدوم الّدولدتفقدد 
 الحامية بكل الوظائص الداخلية والخارجية.

البدددًا مدددا تكدددون التدددي تتفيددد  فدددي ظدددالل دولدددة قويدددة، و دددي ع الدددّدولو دددي  ا ل   نبـــح: -2
 المتبوعة قوية. الّدولضعيفة و 

 تحئ نظام االنتداب ونظام الو اية، وكان   ا النوع واسع االنتشارا دح طشم دح  -3
فلسدددطيأ ومثدددال ذلدددا االنتدددداب البريطددداني لبعدددد الحدددرب العالميدددة األولدددى والثانيدددة 

 والعراق واالنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان.
سدديادة اليدوم قدد أ ددبحئ موضدوعًا ألكثدر مددأ قاعددة دوليددة والخال دة أن طبيعدة ال

و  ا يمنحها بعض معطيات معاني الصراع، التفاعل، الترابا  الّدولتحك  العالقات بيأ 
ة اليوم تشد ا مجموعة المصال  المشدتركة التدي تفرضدها عليهدا التعداون الّدولوالتعاون، و 

 .(3 والترابا
و عدزو ألي دولدة احدتالل أ مدأ  مدا وقدع  تقددم نسدتطيع أن نبديأ إن وفي ضدوء مدا

 حددتالالتاال ن  دد  هو السدديما  ،والشددعوب واألفددراد نتهددا  لحقددوق الدددول واألمدد ا ددو يعددد 

                                                
 .205، ب1975، عل  السياسة، دار النهضة العربية، القا رة،  اة ش ،دب  هيم منظر   (1 
 .5، ب1979، اإلستراتيجية والسياسة الّدولية، بيروت، ماسسة األبحاث العربية، طينب، دجم  يرمنظر د.  (2 
 .42، ب2006، أفكار أولية في مفهوم السيادة، مكتب الغفران للخدمات الطباعية، بغداد،  د ةيب ، صالح ح تد.منظر   (3 
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العام والقانون الدولي لحقدوق  وقواعد القانون الدولي  وقيقة الصلة بانتهاكات مباد باتئ
 اإلنساني. والقانون الدولي نسان اإل
يمكددأ عددد  ضددمأ المعددامير التدددي  خددرج والدددول األ وفيتنددامأن مددا وقددع علددى الجزائددر و   

مسددتمر  مدا اال ة، و ددو األخدر يعددد نموذجدا واضددحاً والقواعددد المد كور   جداءت بهددا المبداد
 .2003  نيسانعلى ال ي وقع في وطني العراق في التاسع مأ 

دول علددددى رعايا ددددا ويحددددد مددددأ وأن االحددددتالل منتهددددا السدددديادة ويقيددددد امتددددداد سددددلطان الدددد
يددث يعدد العددراق ح ،نبدي، وان السدديادة تعدد ناقصددة تمامدا فددي ظدل االحددتالل األجتهاسدلطا

وكد لا  ،يادة مأ وجهة نظر القانون 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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next 

 المبحث الثاني
 

 العسكري العدوان والحتالل

 
فددي مبحدث واحددد  العسدكري أو الحربدي االحددتاللالعددوان و  مصددطلحات جمعدئلقدد 
الحدتالل العسدكري، مقدمة لبداية و  العالقة بينهما، حيث أن العدوان المسل   وللترابا و 

عيدددة العددددوان وأشدددكالم الددد ي أقرتدددم الجم واالحدددتالل أحدددد أشدددكال العددددوان حسدددب تعريدددف
 .(1 1974في عام  3314م  المتحدة بقرار ا المرق  ألالعامة ل

سنبيأ في   ا المبحث مفهوم العدوان وأشكالم وما يدة االحدتالل العسدكري وعلدى النحدو 
 اآلتي:

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

 
 المطلب األول

 
 مفهوم وأشكال العدوان

                                          
 الفرع األول                                          
 العدوان تعريف                                        

 
مدأ قبدل دولدة ضدد أخدرج، ال مبدرر   قدّوةاستعمال ال   وي الّدولالقانون  العدوان في

 ان، وربما كانئ ال شرعية العدو (عتر  بهاة مأو أية استثناءات قانونيالّنفس عأ  الّدفاع
ي المعا ر جو رية، وربما كدان مندع العددوان  ددفًا وعايدة الّدولمأ أكثر معامير القانون 

 .(2 المتحدةاألم   منّظمة المتحدة ومأ ق  األم  من  عهد عصبة 

                                                
 .1974في كانون األول  3314منظر قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة المرق    (1 
 .334، ب2007نشر والتوايع، األردن، ، جرائ  الحرب، ترجمة عااي مسعود، أامنة لل آد  د  غيم د ، ة    ايفب ةيف منظر  (2 
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كانددئ الحاجددة ملحددة إليجدداد تعريددف جددامع مددانع للعدددوان،  دد ا الجهددد الدد ي يعددد أ دد  
األمدد  مندد  ت سدديس  الددّدول، األمددر الدد ي دفددع بعددض قددّوةشددكال االسددتخدام عيددر المشددروع للأ

االتحدددداد  نأ إلددددىوتشددددير الوقددددائع  التقدددددم بمشدددداريع قددددرارات تعريددددف العدددددوان، إلددددىالمتحدددددة 
طلددب ي 1950تشددريأ الثدداني لعددام  17اريخ بمدد كرة بتدد كددان أول مددأ تقدددم السددابقالسددوفيتي 

 بصدورة عيدر شدرعية وكدردّ   قدّوةالتدي تسدتخدم ال الدّدوللكب  جمدا   فيها إيجاد تعريف للعدوان
 .(1 ها الحرب العالمية الثانيةفتْ للخسائر في األروا  والممتلكات التي خل   فعل  

فدي إقدرار تعريدف مقبدول للعددوان بموجدب قرار دا حئ الجمعية العامة لألم  المتحدة نج
 العدددوان   األولدى مددأ القددرار   المددادةف  حيدث عرفددئ 1974كددانون األول  14فددي  3314المدرق  

مددددأ قبددددل دولددددة مددددا ضددددد السدددديادة أو الوحدددددة اإلقليميددددة أو  المسددددّلحة قددددّوة:  اسددددتخدام المف ب ن دددد
 نعتقدد أن  و  .(2 المتحددة(األمد  االستقالل السياسي لدولة أخرج وب ي  ورة تتنداقض وميثداق 

 ذكر ا سلفًا. المتحدة التي ت   م  األ  ا التعريف جاء منسجمًا مع المادة األولى مأ مقا د 
مقيددًا نوعدًا مدا حيدث يشدير إلدى  جداء التعريدف ولكدأ وجددنا   د ا ونايد ما جاء فدي

يشدكل األم  المتحدة  ميثاق بالصورة التي تناقض المسّلحة قّوةأن استعمال دولة األول لل
ولددة لددأ يكدددون مددأ قبدددل د قددّوةدلددياًل دافعددًا علدددى العدددوان، بمعنددى أن االسدددتعمال األول لل

عدوانًا إذا نف  بطريقة منسدجمة مدع الميثداق، وعلدى سدبيل المثدال ال الحصدر نشدر قدوات 
ل بدم مدأ قبدل مجلدس األمدأ طبقدًا ألندم مخدوّ  1992الواليات المتحدة في الصومال سنة 

 .(3 للفصل الرابع مأ الميثاق
أندم ال يمكدأ  جمعيدة العامدة لألمد  المتحددة المد كوروحسب المادة الخامسة مدأ قدرار ال

، ألّن العددددوان (4 أن مبددرر العددددوان ألي اعتبددار سدددواء كددان سياسددديًا أم اقتصدداديًا أم عسدددكرياً 
الم العددالمي تترتددب عليهددا مسدداولية دوليددة، وكددل المكاسددب والمزايددا الناتجددة جريمددة ضددد الّسدد

 .عأ العدوان ال يمكأ أن تعتبر مشروعة كما ال يمكأ االعترا  بآقار ا

                                                
 .8-6، ب1968، العدوان في القانون الّدولي، مطبعة اإلنشاء، دمشق، : ا  د  شم ،   دحمنظر (1 
 .1974كانون األول  14في  3314منظر: المادة األولى مأ قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة   (2 
 .334صدر سبق ذكر ف، ب، مغيم د ، ة    ايفيب ةيف  آد  د   منظر: (3 
 .1974كانون األول  14في  3314منظر المادة الخامسة مأ قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة   (4 
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السددتخدام القددوة لتغييددر األنظمددة  الدددول الكبددرج  تدددعوا جدمدددةوأفكددار  و نددا  فلسددفة
فدددي إطدددار التددددخل التدددي تعتقدددد أنهدددا تمدددارس سياسدددة االضدددطهاد والقمدددع بحدددق شدددعوبها 

أن اسددتخدام القددوة خددارة ضددوابا األمدد  المتحدددة والتددي حددددت فددي  ، وفددي رأمنددااإلنسدداني
ريدة ك ريعدة لتبريدر عددوانها علدى الدول الستخدام     النظ إدارات الميثاق سيدفع بعض

إلنساني منبغي أن يكون بتفدويض وان التدخل ا ،خرج وفق مصالحها وسياستهادول األال
م  المتحدة وبموجب مواد الفصل السابع مأ الميثداق وان يكدون مقتصدرا علدى مدا  دو األ

القضدية  لى ابعد حددود مدأعتبارات السياسية التي قد ت  ب إضروري وعير مشوب باال
 .(1 سيادة الدولة يمس وان ال المطروحة

 
 لفرع الثانيا

 
 األعمال العدوانية مظاهر

 
عمددال العدوانيددة فددي فددرع مسددتقل الن ألا إلددى مظددا ر شددارةوجدددت مددأ المناسددب اإل
كثيرا"مددا تلجدد  لغايددة كتابددة البحددث و  عليهددا مااالددئ مسددتمرةالخالفددات القانونيددة والسياسددية 

 خريأ.آلا  ا لتبرير عدوانها علىفا  عليهلتالدول المعتدية لال
 مظددددا ر 1974فددددي كددددانون األول  3314 المددددرق  المددددادة الثالثددددة مددددأ القددددرارفددددي  ءجددددا

 شدكالمال يقبل الشدا فدي تصدنيص العددوان وأ والتي تعد دليال ألعمال التي تعتبر عدواناً ل
 :(2  يو 
 ي دولة أخرج.الغزو أو الهجوم المسل  مأ قبل القوات المسّلحة لدولة ما على أراض -1

 االحتالل العسكري د مهما كان ماقتًا د ألراضي دولة أخرج أو أي جزء منها. -2
 ألراضي دولة أخرج أو أي جزء منها. قّوةالض  بال -3
لدولة ما ألراضي دولة أخرج، أو استخدام أسلحة  المسّلحةالقصص بواسطة القوات  -4

 مأ قبل دولة ضد أراضي دولة أخرج.

                                                
 .129، ب2005، نسان وحرياتم، جامعة النهريأ، العراقمباد  وقواعد عامة في حقوق اإل ، ا  د ةيب ، صالح ح تمنظر   (2 
 .1974كانون األول  14في  3314لجمعية العامة لألم  المتحدة منظر المادة الثالثة مأ قرار ا  (3 
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 لدولة أخرج. المسّلحةنئ والسواحل التابعة لدولة ما بواسطة القوات حصار الموا -5
لدولة ما على القوات البرية أو البحرية أو الجويدة،  المسّلحةالهجوم بواسطة القوات  -6

 أو األساطيل التجارية البحرية أو الجوية لدولة أخرج.
 الدددّدولج بموافقدددة علدددى إقلدددي  دولدددة أخدددر  المسدددّلحةقيدددام دولدددة مدددا باسدددتعمال قواتهدددا  -7

والشدددرو  التددي مدددن  عليهددا االتفددداق أو أي تحدمدددد  ارضمتعدددالمضدديفة علدددى وجددم 
 لوجود ا على اإلقلي  الم كور.

سدما  دولددة مددا باسددتخدام إقليمهدا الدد ي وضددعتم تحددئ تصدر  دولددة أخددرج للعدددوان  -8
 على دولة قالثة.

زقة مأ قبل دولة إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات عير نظامية أو مرت -9
ضددددد دولددددة أخددددرج  قددددّوةمددددا أو باسددددمها وقيددددامه  ب عمددددال تنطددددوي علددددى اسددددتخدام ال

 ة في ذلا على نحو ملموس.الّدولوبمستوج األعمال الم كورة أو مشاركة 
        

 العددوان ي مبقدىالدّدولحظدر العددوان فدي القدانون مدأ رع  بالو على ما تقدم ف نم  اً وت سيس    
 ومددا االلدوليددة القائمددة وأن أشددكااًل مددأ التدددخل مددا االددئ موجددودة اات أحددد مظددا ر العالقدد

علدى ردود المجتمدع  انعدام اتخاذ موقص قانوني وأخالقي جدامع مدانع  دو المهديمأ والواضد 
 علددى البريطانيددةد الحددرب األمريكيددة  إلددىام األول اإلشددارة ي واألمثلددة عدمدددة وفددي المقددالددّدول

 عي وقانوني مأ األم  المتحدة.دون تفويض شر  2003ام عالعراق 
مدد  المتحدددة المددرق  وفددق قددرار الجمعيددة العامددة لأل أن أركددان العدددوان ومظددا ر  كمددا ناكددد
يدر المشددروعة أكثددر انطباقدًا علدى الحددرب األمريكيدة _ البريطانيددة ع 1974لعدام  3314

والعددددوان  2006ن فدددي تمدددوا وكددد لا علدددى العددددوان اإلسدددرائيلي علدددى لبنددداعلدددى العدددراق 
 .2008على عزة في كانون األول  سرائيليإلا
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 المطلب الثاني
 

 ماهية الحتالل العسكريفي 
 

 الفرع األول
 
 العسكري مفهوم الحتالل
 

ة عدمدة حتى تبلور بصورتم الحالية،حتى ياالحتالل بمراحل ت ريخلقد مر مفهوم    
ويقوم  ،التي يحتلها ضر ااي يعتبر نفسم المالا المطلق لألالقرن التاسع عشر كان الغ

ول  يكأ تطور االحتالل مجردًا عأ تطور  باستبدال جميع قوانينها بما مناسبم مأ قواعد ،
 ،يوهنما حتمتها تطور الفكر اإلنسان ،ي العالمي ول  تكأ دوافع إنسانيةالفكر االمبريال

لوطني التحرر اات ومطالبة الشعوب بالتحرر ومعاداة االستعمار واالحتالل ونشوء حرك
 .(1  في العدمد مأ الدول

االحتالل العسكري  و عدة لالحتالل وبال ات العسكري، ف تعريفات نا  مفا ي  و     
تمكأ قوات دولة محاربة مأ دخول إقلي  دولة أخرج والسيطرة عليم كلم أو بعضم بصفة 

لألم  فعلية. و و أحد أشكال العدوان حسب تعريف العدوان ال ي أقرتم الجمعية العامة 
 .(2 1975كانون األول  14في  3314المتحدة بموجب قرار ا المرق  

قضئ التي  1907لعام الئحة ال اي للحرب البرية مأ  42المادة  ب ن شارةالبد اإل
، الجيش المعادي ب نم لكي يعتبر اإلقلي  محتاًل يجب أن يصب  فعاًل تحئ سلطة  

تكون قادرة على تدعي  فيها     السلطة و  ومقالتي ت متد إلى األقالي وب ن االحتالل ال ي
 .(3 (نفوذ ا

االحتالل ب نم مرحلة مدأ مراحدل قد عر  ي الّدولالقانون  أستنبا البعض في إنوقد    
الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتسدبق مرحلدة اسدتئنا  القتدال للمدرة الثانيدة ضدد قدوات 

                                                
 31و30،ب1977،الموسوعة العسكرية، الجزء األول،الماسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،  د  د   ألي ة ، د ي ممنظر   (1 

 .1975كانون األول  14في  3314منظر قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة المرق    (2 
 .1907مأ الئحة ال اي  42نظر المادة م  (3 
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عيددددر مشددددروع فددددي القددددانون االحددددتالل المعتديددددة، ومددددأ قدددد  فهددددو جريمددددة عدددددوان وعمددددل 
 .(1 يالّدول

وتنظددددي  لدددة ة المحتالّدولدددوالمقصدددود فدددي اسدددتئنا  القتددددال للمدددرة الثانيدددة  دددو قيددددام قدددوات 
 ضد قوات االحتالل. فعلرد والقيام بمقاومتها 

 دو وضدع قطدر أو منطقددة  االحدتاللفدي الموسدوعة العسدكرية:   الحدتاللوجداء تعريدف ا
سددكرية مسددلحة عاايددة و ددو أمددر منشدد  عنددم ظددر  ع قددّوةمددا بالفعددل تحددئ سددلطة ونفددوذ 

المحتلدة نفسدها  قدّوةة للقطر أو المنطقدة، وتجدد الالّشرعيخاب تزول فيم سلطة الحكومة 
أمددددام ضددددرورات إدارة القطددددر أو المنطقددددة التددددي قامددددئ باحتاللهددددا وبالتددددالي القيددددام بدددددور 

لسدلة مدأ اإلجددراءات ل التخداذ سوتلجد  سدلطة االحدتال.(2 (السدلطتيأ التشدريعية والتنفي يدة
يدددددددام بددددددددور السدددددددلطتيأ التشدددددددريعية والتنفي يدددددددة لكدددددددي تسدددددددتطيع ضدددددددمان مصدددددددالحها للق

الخا ة،كتشكيل حكومات ومجالس بلديدة مواليدة أو تشدكيل حكومدة عسدكرية لألعدراض 
 المدنية أو تعييأ حاك  عسكري أو مدني. 

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

 .(3 الحالة الماقتة التزامات على سلطة االحتالل وتمنحها بعض الحقوق 
 نا  مفا ي  عدة لالحتالل العسكري، وأن القسد   أن  يمكننا القول ت سيسًا على ما تقدم و 

ريددف الدد ي أوردتددم اتفاقيددة ا المفهددوم مددأ التعجميعهددا قددد اسددتنب ن لدد  تكددأهو  األكبددر منهددا
 .  ا التعريفباعتبار ا المستند أو المرجع األساسي في تحدمد  1907ال اي لعام 

مدد تعريدف مناسدب لالحدتالل وأقدول وخالل ما تقدم أبحئ لنفسدي أن أسده  فدي تحد
كليدًا أو  قّوةدولدة أخدرج بدالاستيالء دولة متفوقة عسدكريًا علدى أراضدي  االحتالل  و  ن  إ

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

                                                
 .2002، بيأ اإلر اب والمقاومة، مجلة الديمقراطية، مصر، العدد الخامس،  زه  د، فم لمنظر    (1 

 31، مصدر سبق ذكر ، آد  د   ألي ة  ، د ي م منظر  (2 
 .  44، ب2007 ،ة العربية، القا رة، االحتالل في القانون الدولي، دار النهض زي ا  دب  دنليف جبيب  دي يش ،منظر   (3 
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حدتالل يفدوق الغدزو بديأ االحدتالل والغدزو وذكدر بد ن اال (وبنهداي ا  القانوني وقارن الفقيم
بقصد االستحواذ عليم بصفة ماقتة على أي حال مأ األحوال ويبديأ  على إقلي  الخص 

واالحددتالل مددأ واقعددة إقامددة المحتددل نوعددًا مددأ اإلدارة، األمددر الدد ي ال  وبدديأ الغددز  الفددرق 
إذ ال مترتدب للغددااي حقددوق المحتمدل طالمددا أنددم لد  متو ددل للسدديطرة  ،(1 يقدوم بددم الغددااي 

 تمامًا على اإلقلي .
، ويبقدى القانونيدة دوفدق القواعد يفرض حقوق والتزامدات للمحتدلواالحتالل العسكري 

أن منتهددي بانتهدداء الحددرب، أمددا بعددودة  وضددع ماقددئ ومحدددود األجددل يفتددرضاالحددتالل 
 المحتلدة الدّدول إلدىضمم وأما  ة  احبة السيادة األ لية عليم،الّدولسلطان  إلىاإلقلي  

وتقدددوم قدددوات االحدددتالل بالسددديطرة علدددى أمدددور الدددبالد المحتلدددة ب سددداليب عددددة منهدددا إقامدددة 
لبلدد المحتدل بمدا فدي ذلدا القيدام بددور السدلطات دارة احكومة عسكرية للشاون المدنيدة إل
إدارة البلدد بواسدطة الحداك  العسدكري أو المدددني ، أو التنفي يدة والتشدريعية ،وكد لا يمكدأ 

 .(2 ت  ب أدارة االحتالل إلى تشكيل حكومة محلية مواليم لها 
ع إن فعالية االحتالل العسكري وأقار  المباشرة وعير المباشرة في إخضاوالخال ة 

اإلقلي  المحتل للسيطرة المادية والعسكرية لقوات وسلطات االحتالل  دي العنصدر األ د  
 .. في مفهوم وما ية االحتالل العسكري.

 
. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                
 44المصدر نفسم، ب  (1 
 31مصدر سبق ذكر  ،ب ،  ألي ة  ، د ي م،   د  د ( منظر 2 
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 الفرع الثاني
 

 عناصر الحتالل العسكري

 
 لغرض تو يص حالة االحتالل منبغي توفر العنا ر اآلتية:

ت دولتدديأ أو أكثددر تددتمكأ أحدددا ا مددأ عددزو قيددام حالددة حددرب وعددداء مسددل  بدديأ قددوا -1
 ة األخرج واحتاللها كليًا أو جزئيًا.الّدولأراضي 

ة األخدرج الّدولدة ألراضدي األجنبيداحدتالل القدوات  إلدىقيام حالدة فعليدة ماقتدة تدادي  -2
 .(1 وهخضاعها لسيطرتها المادية والعسكريةكليًا أو جزئيًا 

ارة اإلقلدي  المحتدل والسديطرة عليدم لتمكيندم مدأ أن يكون االحتالل ماقرًا مأ حيث إد -3
 .(2 القيام بجميع االلتزامات التي يفرضها قانون االحتالل

تسددري أحكددام قددانون االحددتالل العسددكري إال علددى األراضددي التددي احتلهددا الجدديش  ال -4
 المعادي والتي ترسخئ فيها السلطة الفعلية لقوات االحتالل بعد الغزو.

قلددي  دولدة مددا فدي وقددئ لحاميدات العسددكرية والقواعدد األجنبيددة علدى إا ال يعدد تمركددز  -5
،إذا كدددان وفدددق اتفاقيدددات عسدددكرية بددديأ  ددد   الددددول. ونعتقدددد حالدددة احدددتالل  السدددل  

مستقلة ذات  التي تسم  بتواجد عسكري فوق أراضيها، لدولن تكون     اوجوب أ
المنتخددب مددأ  مددانن يصددادق عليهددا البرلسدديادة كاملددة وان  دد   االتفاقيددات يجددب أ

وقد تتحدددول حالدددة االحدددتالل العسدددكري إلدددى تواجدددد طويدددل األمدددد  احدددتالل الشدددعب.
 1945بعد الحرب العالمية الثانية عام  حتالل األمريكي لليابان وألمانياسلمي( كاال

تتواجد على  مااالئ القواعد األمريكية الكبيرة ،حيث1953وفي كوريا الجنوبية عام 
 أراضي     الدول . 

 
 

                               
                                       

                                                
 Oppenheim international law voll . London, 1957, p. 167منظر   (1 
 دحيفة الثدورة السدورية، الشداون السياسدية،  ، مقاومدة االحدتالل فدي القدانون الدّدولي المعا در، مقالدة فديط جى ح ت، ا. هي ممنظدر   (2 

18/5/2006. 
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 الفرع الثالث
 

 أحكام نواعد الحتالل العسكري
 

التي ت  تقنيأ أعلبها في اتفاقيدة ال داي  حتالل العسكري العدمد مأ القواعديحك  اال
الخا دة الرابعدة  جنيصواتفاقية  1907بش ن قوانيأ وأعرا  الحرب البرية المعقودة عام 

قسدميأ  مدا السدكان المددنييأ  إلىو ي تنقس   1949بحماية المدنييأ وقئ الحرب لعام 
 ويمكأ إيجاا أ   تلا القواعد باآلتي: واألعيان الثقافية،

الموجددودمأ فددي ظددل االحددتالل وممتلكدداته ، لدد لا تددن  المددادة  األفددراديجددب احتددرام  -1
 :مأ اتفاقية جنيص الرابعة على أنم 47

 إبعدداد األشددخاب المحميدديأ إلددىباإلضدافة والجماعددات،  يحظدر النقددل اإلجبدداري لألفددراد 
أرض أي بلددد آخددر،  إلددىأرض السددلطة القائمددة بدداالحتالل أو  إلددىمددأ األرض المحتلددة 

 السلطة القائمة باالحتالل صر  النظر عأ دافع ذلا.. ال تقومبمحتلة أو عير محتلة، 
 .(1 األراضي التي تحتلها( إلىنها المدنييأ نقل جماعات مأ سكا بعاد أورب

يحظدر حظر تدمير الممتلكات واألمدوال:   مأ االتفاقية الم كورة على 53وتن  المادة 
أي تدمير مدأ قبدل السدلطة القائمدة بداالحتالل للعقدارات والممتلكدات الشخصدية المملوكدة 

أو أليددة سددلطة عامددة لألشدخاب العددادميأ ملكيددة فرديدة أو جماعيددة، أو المملوكددة للدولدة 
عير دددا، أو لمنظمدددات اجتماعيدددة أو تعاونيدددة، إال إذا كدددان لهددد ا التددددمير ضدددرورة مطلقدددة 

 .(2 (بسبب العمليات العسكرية
 ( مأ اتفاقية ال اي حظرًا  ريحًا مصادرة الملكية الخا ة بقولها:46وتحظر المادة  

 إلدىخا دة، باإلضدافة يجب احترام شر  األسرة وحقوقها وحياة األشدخاب والملكيدة ال 
 .(3 (المعتقدات والممارسات الدمنية، وال يمكأ مصادرة الملكية الخا ة

                                                
 .1949مأ اتفاقية جنيص الرابعة لسنة  47منظر المادة   (1 
 .1949مأ اتفاقية جنيص الرابعة لسنة  53منظر المادة   (2 

 .1907( مأ اتفاقية ال اي لعام 46منظر المادة    (3 
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فيمددددا متعلددددق بالناحيددددة التشددددريعية، ال يجددددوا لسددددلطة االحددددتالل إ دددددار قددددوانيأ أو  -2
العدددام أو  الّنظدددامذلدددا أسدددباب قهريدددة تتعلدددق ب إلدددىتشدددريعات جدمددددة، إال إذا دفعدددئ 

 .(1 األمأ العسكري 
تبقدددى قدددوانيأ العقوبدددات (: »64الرابعدددة  المدددادة جنيدددص المعندددى تدددن  اتفاقيدددة وفدددي  ددد ا 

لإلقلددددي  المحتددددل سددددارية فيمددددا عدددددا أنهددددا يمكددددأ أن تلغددددي أو تعطددددل مددددأ قبددددل السددددلطة 
قدددانون العقوبدددات، إال أندددم جددداء فدددي التعليدددق  إلدددى. ورعددد  أن الدددن  يشدددير (2 «المحتلدددة

القددانوني تنطبددق علددى  الّنظددامرارية أن فكددرة اسددتم»الرابعددة جنيددص الرسددمي علددى اتفاقيددة 
 .(3 «القانون المدني وقانون العقوبات في اإلقلي  المحتل

وجدوب ( مدأ اتفاقيدة ال داي علدى 23( والمدادة  64الرابعة المدادة  جنيص وتن  اتفاقية 
 .(4 على المحاك  القضائية في اإلقلي  المحتل إبقاء دولة االحتالل

للمباني العامة والعقارات  على أنها مجرد مدمر منتفع على دولة االحتالل المحافظة -3
ات واألمددال  الزراعيددة المملوكددة للدولددة المعاديددة والواقعددة فددي البلددد المحتددل. والغابدد

ويجب عليها المحافظة على رأس مال     األمال  وهدارتها حسدب قواعدد االنتفداع 
ماسسات الموقوفة على  مال  البلديات وال، وتعامل باعتبار ا أمالكًا خا ة، ك   

 الدمأ واإلحسان والتعلي  والفنون والعلوم.
رتددب  علدددى ي المعا ددر متالددّدولوت سيسددًا علددى المبدداد  المدد كورة ووفقددًا لقواعدددد القددانون 

                          تية:         االحتالل االلتزامات اآل
اإلقلي  المحتل أو نقلها إليها باالدعاء بالسيادة على الحّق ال يجوا لسلطة االحتالل  -1

حدددديأ اسددددترداد األراضددددي  إلددددىللدولددددة األم محفوظددددة ومصددددانة  بددددل تبقددددى السدددديادة
 .(5 المحتلة

                                                
 .9071( مأ اتفاقية ال اي لعام 43منظر المادة    (1 
 .1949( مأ اتفاقية جنيص الرابعة لعام 64منظر المادة    (2 

ــــبمنظددددر   (3  ــــ ، أحم ــــ   د   رات الحلبددددي الحقوقيددددة، ، القددددانون الددددّدولي اإلنسدددداني وحمايددددة المدددددنييأ خددددالل النزاعددددات المسددددلحة، منشددددو   ب
 57، ب 2005بيروت،

 أ اتفاقية ال اي.( م23( مأ اتفاقية جنيص الرابعة والمادة  64منظر المادة   ( 4 
 58، مصدر سبق ذكر ، ب ب   د   ، أحمبمنظر   (5 
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أن تمارس مأ أعمال السلطة الفعلية الماقتة إال ما  دو ضدروري لضدمان سدالمة أمنهدا  -2
 .1949لعام جنيص وأفراد وممتلكات قواتها وهدارتها ومنشآتها وفقًا التفاقيات 

ال يجدددوا تعددددمل أو إلغدددداء أحكدددام القددددوانيأ السدددارية فدددي اإلقلددددي  المحتدددل أو إدارتددددم  -3
ونظامم القضائي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والتعليمي، مدا لد  تكدأ القدوانيأ 

 .(1 يةالّدولمناقضة للمعامير 
ق وهلقدداء عددم التددخل فددي الحيداة اليوميددة لسدكان المنطقددة المحتلدة باالعتقددال والتحقيد -4

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

 األرض المحتلة. فيقبل نشوب األعمال العدائية   رعايا دولة االحتالل( الالجئيأ
تنتهدي حالدة الحدرب  ال يجوا لالحتالل تجزئة األراضدي المحتلدة أو ضدمها دون أن -6

  أو إجددراء مددأ شدد نم تهدمددد وحدددة تصددرّ  أو عقدد معا دددة  ددل ، وبالتددالي فددرن كددلّ 
ة الغاايددة المحتلددة الّدولددالمحتلددة أو إلحاقهددا أو ضددمها ألراضددي  الوطنّيددةاألراضددي 

 باطاًل. وهجراءً  اً يعتبر تصرف
أن و  ،الحدددتالل ماقتدددة ومحددددودةأن طبيعدددة ا إلدددىنخلددد  وت سيسدددًا علدددى مدددا تقددددم 

باب األمددأ تمهمدة االحددتالل  دي اسدتن أو  ،ة المحتلدةالّدولدمدولى السديادة علددى المحتدل ال 
فددي المنطقددة المحتلددة مددع إجددراء أقددل تغيددر ممكددأ فددي اإلدارة الحاليددة واألنظمددة  الّنظددامو 

وان عدددم وجددود معددامير دوليددة قابتددة لمنددع .االقتصددادية والقانونيددة والحيدداة العامددة للمجتمددع
خدددرق  علدددى سدددلطة االحدددتالل يشدددجع تالل وتقييدددد سدددلطاتم و دددالحياتم،العددددوان واالحددد

  ، و  ا ما سنتطرق اليم في الفصل األول الحقا.ً م  المتحدةالقانون الدولي وميثاق األ

مدددوال واأل لممتلكددداتا نهدددبو  بيئدددة مالئمدددة للفسددداد مدددأ سدددرقة يشدددكل بطبيعتدددمواالحدددتالل 
وايددددادة البطالددددة وانعددددددام  مددددة المنظمدددددةالجريإلداري و نتشددددار الفسددددداد المددددالي وااالعامددددة و 

مددأ فسدداد مددالي وانعدددام  كالدد ي يجددري  ،بشددكل واسددع لخدددمات وانتهددا  حقددوق اإلنسددانا
فدددي ظدددل االحدددتالل  شدددار الجريمدددة والمخددددرات فدددي العدددراقالخددددمات وفقددددان األمدددأ وانت

 .األمريكي
                                                

 .58المصدر نفسم، ب (1 
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 المبحث الثالث

 
 الوطنيّة التّحريرحرب 

 
يدة يسدتخدم فيهدا العنددص الّدولأشددكال العالقدات  أنهدا شدكل مدأ تعندي الحدرب عمومداً 
أدوات أخدددرج مدددأ أدوات السياسدددة، وبمعندددى أوسدددع وأشدددمل  دددي  إلدددىالمسدددل  باإلضدددافة 

بدديأ جمدداعتيأ مددأ البشددر تخضددعان لنظدداميأ متعارضدديأ لهمددا مصددال   قددّوةاسددتخدام ال
 .(1 متعارضة

سدر وقندي والحرب  راع إرادات فال ي منتصر فيها  و الطر  الد ي مدتمكأ مدأ ك
و د ا متجلدى  ،ر  على التخلي عأ أطماعدم ونوايدا إرادة الطر  المقابل على القتال وهجبا

ب التحريددددر الوطنيددددة ذات اإلسددددتراتيجية طويلددددة األمددددد والتددددي عامتهددددا وضددددو  فددددي حددددر ب
 استنزا  قدرات المحتل البشرية والمعنوية والمادية.

ب نهدددا عمدددل مدددأ   زن كالوافيتدددكدددارل فدددو  روسددديباللمفكدددر والحدددرب كمدددا مرا دددا الجندددرال وا
أعمال العنص المقصود منها إجبار الخص  علدى العمدل وفدق إرادتندا، وأن الحدرب مجدرد 

 .(2 (استمرار للسياسة بوسائل أخرج 
ياتهددا السياسددية ووسددائل خوضددها الحددرب فددي جو ر ددا واحدددة ولكنهددا تصددنص حسددب عاو 

 القوج المتصارعة. طبيعة مستوياتها والمدة التي تستغرقها وأخيرا حسب ووفق
كحرب  فيها التي وقعئ زمانيةلسب الدائرة المكانية واح التحرير حروبتعددت تسميات 

نا سنعتمد نّ أال إ .الوطنّية الّتحريروحرب  الثورية والحرب الّشعبية وحرب الّشعب الّتحرير
االحدددتالل العسدددكري  ن  أمنطلقددديأ مدددأ  الوطنّيدددة الّتحريدددرفدددي بحثندددا  ددد ا تسدددمية حدددروب 

عنا ددددر كددددّل  ة وكيانهددددا وبالتددددالي منبغددددي توظيددددصالّدولددددوضددددوع خطيددددر مهدددددد سدددديادة م

                                                
 .512، الموسوعة العسكرية، مصدر سبق ذكر ، ب ألي ة  ، د ي م  آد  د  منظر  (1 
، الطبعدة 1997بيدروت،  ، عدأ الحدرب، ترجمدة سدلي  شداكر األمدامي، الماسسدة العربيدة للدراسدات والنشدر،كال ز يي ، اـ ةل  ـ د منظر  (2 

 .835وب 103األولى، ب
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يقتصددر علددى  ال الّتحريددر ن  أاالددة  دد ا التهدمددد و إجددل أالشدداملة مددأ  الوطنّيددة سددتراتيجيةاإل
 ة دون سوا .  الّدولعنصر واحد مأ عنا ر 

احددل ومددأ قدد  كمفهدوم وسددمات ومر  الوطنّيددة الّتحريددرسدنتناول فددي  دد ا المبحددث ما يدة حددرب 
 تية:لمطالب اآلوفق ا الّتحريرحرب العصابات ك حد أساليب حروب  إلىنتطرق 
 

 المطلب األول
 

 التّحريرماهية حروب في 
 

 الفرع األول
 
 التّحريرمفهوم حرب 

 
التددي  التقليديددة  ددي أحددد أشددكال الحددروب الوطنّيددة الّتحريددرحددرب  أن   يمكددأ القددول

اعددد و خالفددا لق قّوةالتددي احتلتهددا دولددة أخددرج بددال نّيددةالوطمتحدددد  دددفها فددي تحريددر األرض 
 توظيص قدرات األمة الشاملة.ب القانون الدولي، وذلا

الشددائع يأ كددان مصددطل  الفددت   و ومصددطل  التحريددر مددأ المصددطلحات الحدمثددة فددي حدد
 لفتوحات العربية اإلسالمية.المراد  لو 

 :نهاأ البعض مسنبيّ  التحرير الوطنية حربوللوقو  على مفا ي  
 إلدددى دددي حددروب الشدددعوب الضدددعيفة والمقهددورة والمتطلعدددة دومدددًا  الّتحريدددرحددرب  أواًل: 

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

ًا سياسددديًا مدددت  التحدددر  عليدددم العسددكري  دددغيرًا أو متوسدددطًا أو كبيدددرًا يحددددث واقعدد
 .(1 دبلوماسياً 

                                                
 .2004تموا  24على اإلنترنئ موم  دراسة ، حرب التحرير الّشعبية، الدائرة السياسية د منظمة التحرير الفلسطينية، أدمي ، حن دمنظر   (1 

 WWW.alwatanvoice.com 
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فيهددا شددعب مسددل  قددرر الددتخل  عددأ  ل مددأ أشددكال الحددرب الثوريددة، يقددوم ددي شددك قانيًا: 
طريق العنص مدأ القهدر الدوطني أو القهدر الدوطني االجتمداعي الد ي تحداول فرضدم 

 الّتحريدددرعليدددم دولدددة أجنبيدددة عا دددبة تشدددأ حربدددًا اسدددتعمارية، ويمكدددأ اعتبدددار حدددرب 
 .(1 عير العادل األجنبيوالعادل على العنص  المناسبي الّشعبية الرد ّشعبال

 ددراع عددادل تسددتخدم فيددم القددوج العسددكرية والنفسددية والسياسددية   الّتحريددرحددرب  قالثًا: 
 . (2 (أجنبية مستعمرة قّوةمحلية متسلطة أو  قّوةلشعب مأ الشعوب ضد 

موجهة الحرب ال»ب نها  النوع مأ الحروب السابقة عرفئ   ااألدبيات السوفيتية  رابعًا: 
لنضدددال مددأ أجدددل حريددة الشدددعوب واسددتقاللها و دددي لصددد العددددوان اإلمبريددالي، وا

الحددروب التددي تفقابددل الحددروب االسددتعمارية وتعتبددر حربددًا عادلددة وتحرريددة وقوريددة 
 .(3 «وتعتبر أيضًا مأ حيث المستوج مأ الحروب المحدودة والمحلية والتقليدية

ى مددأ الحصددول علدد أوردنددا أعددال  وفددي ضددوء مددا تمكنددئ لمفددا ي  التدديفددي ضددوء ا
 دراع عدادل  الّتحريرأن حرب  التعريف األتي : ذات  لة بالموضوع وضعئمصادر 
المحتلة مدأ قبدل  الوطنّيةالشاملة مأ أجل تحرير أراضيها  فيها الشعوب قدراتهاتستخدم 

 .دولة معتدية بدون مسوغ قانوني وأخالقي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فرع الثانيال
 
 التّحريرسمات حرب 

                                                
 .563ر ، ب، الموسوعة العسكرية، مصدر سبق ذك الي ة  ، د ي م  آد  د  منظر   (1 
 .62، ب2003، 2، اإلستراتيجية السياسية العسكرية، مكتبة دار طالس، دمشق،  طالس، طصلفى  آد  د  منظر  (2 

 .98المصدر نفسم، ب  (3 
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تمتددداا بسدددمات  أنهددداوجددددنا  تحريدددرفدددي ضدددوء دراسدددتنا لنمددداذة عددددة مدددأ حدددروب ال
 :اآلتيمشتركة سنبينها على النحو 

ة البشدرية الّدولدوطنية شاملة تستخدم فيها مدوارد  الّتحريرحرب    دشم ل:  د طنّيحأ اًل: 
السياسدددددية والعسددددددكرية  لددددددةالشددددداملة للدو  سددددددتراتيجيةوالماديدددددة وكددددددل عنا دددددر اإل
المحتلددة  الوطنّيددةمددأ أجددل تحريددر األرض ميددة عالاإلواالقتصددادية واالجتماعيددة و 

 واستعادة السيادة عليها.
تلعددب القددوج البشددرية دورًا كبيددرًا فددي مثددل  دد   الحددروب مددأ خددالل ث كيــً : حــ   شــبديح: 

التددي  ار  وتكددويأ الحاضددنةوهسددناد الجيددو  فددي سدداحات المعدد مشدداركتها الفاعلددة
 .وتجعل منها حرب شعبية المقاومةإليها تستند 

ة الّدولدددلمددا كدددان العدددوان واالحددتالل ملحدددق األذج والضددرر بدد ات ث د ــً : حــ     ادـــح: 
وتعددد  مشددروعة،مجتمعهددا فددرن  دد   الحددروب عادلددة و  وسددالمتها وأمنهددا وسددالمة

 المعددامير مددأ حيددث الطبيعددة األخالقيددة والخصددائ كددّل   دد   الحددرب عادلددة فددي
 القانونية والغايات األساسية.

األولويددة إلددى  مثددل  دد   الحددروب عددادة مددا تعطددية نبــً : حــ    جــين  ف ط ينــح  ألطــب: 
الحدروب  إسدتراتيجيةالحس  العسدكري مدأ خدالل اعتماد دا  الحس  السياسي على

تعتمدددد باألسددداس علدددى  سدددتراتيجيةالطويلدددة وتكتيدددا المعدددار  الصدددغيرة، و ددد   اإل
يًا وبشريًا ونفسيًا وبالتدالي تحطدي  إرادتدم علدى القتدال وهيصدالم استنزا  العدو ماد

وبالتدالي قبولدم  حالة مأ الي س يعد فيها بقاؤ  في البلد المحتل  عبًا ومكلفداً  إلى
 .الشرو  السياسية للمقاومة

في موضوع االحتالل  نا  معادلدة أحدد أطرافهدا قدوي ماديدًا د ط ً :  بم  ك  ؤ  دي ي: 
متغلب القدوي علدى خصدمم وبالتدالي مدتمكأ مدأ احدتالل أرضدم واآلخر ضعيص، 
ان مدددا تنقلدددب أو عر بصدددد العددددوان، ولكدددأ المعادلدددة سددد المسدددّلحةبعددد فشدددل قواتدددم 

األضددعص لددرفض االحددتالل  الوضددع الجدمددد( واللجددوء  قددّوةتتحددول عندددما تلجدد  ال
تحشديد القددوج يددة، و الّنظاممقاومتدم مددأ خدالل اعتمداد أسدداليب الحدروب عيدر  إلدى
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أ تددد قير للتقليدددل مددد الوطنّيدددةية وتطويدددع العامدددل المعندددوي والنفسدددي واإلرادة الّشدددعب
رادات ل أبددرا مثددال علددى تددواان القددوج واإلولعددالمعددادي للطددر  المحتل. التفددوق 

، فقددد دارت الحددرب بدديأ قددوة عظيمددة رب فيتنددام فددي منتصددص القددرن الماضدديحدد
رادة وعزيددددرة  ددددلبة اإلي الواليددددات المتحدددددة وقددددوة القدددددرة الماديددددة والعسددددكرية  دددد

،ومع ذلا تمكأ الثوار مأ خالل التصمي  علدى المعنويات  ي الثوار الفيتنامييأ
عدددددو وحملددددم علددددى التراجددددع رادة اليددددة مددددأ قنددددي إالتعبئددددة المعنويددددة العالالقتددددال و 

وما تقوم بم المقاومة في فلسطيأ والعدراق وأفغانسدتان اليدوم يحداكي  واالنسحاب،
 .والجزائر في السابق م قوار فيتنامب مما قا

عير تقليدية  أساليب الّتحريرتتخ  حروب ج اجً : ح    غي  طيم ثنح )غي  طي  زكح(: 
ات القتدال إسدتراتيجيتمامًا مأ الحرب، ال يستخدم الطرفان فيدم نفدس األدوات أو 

وال يخضددددع لمعددددامير التددددواان السددددائدة. فحسددددب ذلددددا التصددددور ال موجددددد مسددددر  
طددر  أسددلحة وأسدداليب كددّل  اتليأ ب يددة  ددورة ويسددتخدمعمليددات ملتقددي فيددم المقدد

عير متماقلة، وقد ال تكدون  ندا  عالقدة بديأ الفعدل ورد الفعدل فيهدا وأن الخطدا 
تقيدد بمبداد  الحدرب ال ها خارة نطاق التصور، حيدث مدأ المتعد رالمستخدمة في

وهنما ب فكار تنتا عأ مصادفات مت  تحويلها لخطدا مدروسدة، وتحديا بعملياتهدا 
شيء بسرية تامة، ويختلا فيهدا مدا  دو مدادي كّل  قصى درجات المخاطرة ويت أ

 .(1 بما  و نفسي
 

 
 
 
 
 
 الثالث الفرع

 
 تصنيف حرب التحرير الوطنية

                                                
اب د المحافظون الجدد والنظام العالمي، ترجمة عمدر األمدوبي، دار الكتدالتفرد األمريكي  ه ديد ا ، جييف د ، االة  ف ك ث د ، منظر   (1 

 .406، ب2005بيروت، لبنان،  العربي، 
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وحسدددب  وفدددق تصدددنيص الحدددروبو حدددرب التحريدددر  دددي احدددد أشدددكال الحدددروب التقليديدددة  

 :اآلتيبتصنيص تلا الحروب  ناحددتقدمراتنا 
تقر ددا  ،لدى قضدية عادلدةتسدتند إ وشدرعية اسدية  دي حدرب عادلدةهدا السيحسدب عامت  .أ

 .القوانيأ الدوليةواألعرا  و  السماويةالشرائع 
 مأ 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  مددأ جهددة قوريددة تحددرر قوريددة بدديأ قددوج  القددوج المتصددارعة فهددي حربدداً  حسددب  .ة

 . بالطر  المقابل عدوان واحتالل
 

 الفرع الرابع
 
 التّحريرمراحل 

 
 مرت أعلب مراحل حركات التحرر بصورة عامة بثالث مراحل  ي: 

ل  دي مرحلدة الفعدل ورد الفعد (:جـي   يج  إل  دـّب  عأ اًل:  دم حنح  أل دـى )ط حنـح 
 عدددا الشددعوب التددي كانددئ قددد و ددي عيددر تنظيميددة تعتمددد علددى الفعاليددات عيددر المبرمجددة

لدة  دي رفدض االحدتالل والغايدة الرئيسدية لهد   المرح ،خططئ للمقاومة مسبقًا من  السدل 
 كسدددب الت ميدددد تددد كير المحتدددل بوجدددود مقاومدددة تعمدددل ضدددد ، إضدددافة إلدددىومدددا قدددام بدددم و 

 .(1 شعبيال
شدديء لدد لا يسددم  كددّل  رحلددة أي أ ميددة ويصددب  االسددتنزا وليسددئ لددألرض فددي  دد   الم

للعددددو باالنتشدددار والتوسدددع ويكتفدددي بعمليدددات المقاومدددة علدددى قدددوات االحدددتالل مسدددتهدفًة 

                                                
 55، ب1981، حرب المستضعفيأ، ترجمدة محمدود سديد ر داب، الماسسدة العربيدة للدراسدات والنشدر، بيدروت،   ي ، ة ة ا منظر  (1 

 .1967، كتابات عسكرية، دار ابأ سينا، بيروت، تونغ، ماوتسي وللمزيد مأ التفا يل منظر
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خطددو  موا ددالتم ومندداطق تجمعددم ومعسددكراتم دون أن تكددون  نددا  جبهددة مسددتمرة فددي 
 .(1 أي مكان

ميأ مسددتلزمات القتددال وهقامددة قواعددد ية وتدد الّشددعبوفدي  دد   المرحلددة مددت  التركيددز علددى التعبئددة 
 خلفية للمقاومة تحوي على أماكأ تدريب ومستودعات أسلحة وخدمات إدارية.

 ددي مرحلددة ظهددور تنظيمددات رئيسددية وقانويددة  ث كيــً :  دم حنــح  د  كيــح )ط حنــح  ديــ  زد(:
ي واإلسدددناد الدددّدولوفدددي  ددد   المرحلدددة تعمدددل المقاومدددة علدددى كسدددب التعددداطص  ،للمقاومدددة

 .(2 يمياإلقل
وفي     المرحلة مت كد االحتالل ب نم لدأ يسدتطيع القضداء علدى المقاومدة ويقدوم بالعمدل 

 على احتوائه  وقتيًا.
قاومددة يقددوم التنظددي  الرئيسددي للم(: جــي   يج ث د ــً :  دم حنــح  د  د ــح )ط حنــح  د جــ م  إل

 راتيجيةإسدددتلمقاومددة ويضددمها تحددئ جناحددم وتظهددر قيددادة للعلددأ لهددا بتوحيددد تنظيمددات ا
 .سياسية واضحة للتحرير

نوعي وكبيدر لدردع المحتدل وهجبدار   إستراتيجي القيام بعمل تعرض وفي     المرحلة مت 
 شرو  القيادة الموحدة للتحرير. إلىلإل غاء 

ويلعدددب العمدددل السياسدددي والدبلوماسدددي المدددنظ  دور مهددد  إلدارة التفددداوض مدددع االحدددتالل 
ض واالنسدحاب بعدد أن مت كدد لدم عجدز  السياسدي للتفداو  إسدتراتيجيةال ي يضطر لوضدع 

والعسكري واالقتصادي ويصب  على قناعة ب ن استمرار وجود  أ ب  مستحياًل في   ا 
 البلد.
 

 
 
 

 المطلب الثاني
 

 حرب العصابات
                                                

 .55المصدر نفسم، ب  (1 
 .56المصدر نفسم، ب  (2 
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 الفرع األول

 
 مفهوم حرب العصابات

 
مظهدر أو شدكل أو أسدلوب مدأ أسداليب المقاومدة وحدرب  حدرب العصدابات  دي ن  إ

ألضدعص ية ضد المحتل، و ي تقنية عسكرية سياسية يسدتخدمها الطدر  االّشعب لّتحريرا
ية ليسئ في مصلحتم وأن الّنظامعندما يجد أن المجابهة  ماديًا للتغلب على خص  قوي 

والمندداورة والحركيددة ومناعددة  والمباعتددة اإلبددداع إلددىمتطلددب اللجددوء  انتصددار  علددى الخصدد 
مسر  العمليدات بشدكل جيدد.  واستثمار ن السكان ومعرفةاألرض والعمل السياسي وتعاو 

وال تعتبر حرب العصابات شكاًل مستقاًل مأ أشكال الحرب، ولكنهدا خطدوة مدأ خطدوات 
 .(1 الّتحريرالكفا  المسل  ضمأ إطار حرب 

سددبانية ضددد االحددتالل النددابليوني االنتفاضددة اإل إلددىيعددود مفهددوم حددرب العصددابات 
حرب العصابات تضرب جد ورًا فدي التداريخ  ية خا ة فرن  (، ولكأ كتقن1812-1807 

وحرب العصابات ظدا رة معقددة يصدعب تعميمهدا لكنهدا تعدر  قدوانيأ وشدروطًا  (2 القدي 
 .(3 تحدد في حيز كبير فشلها أو نجاحها

فهددو باأل ددل  (Guerre de guerilla) ريلالالغيدد ب العصدداباتلحددر  والتسددمية األجنبيددة 
،أو الجماعدددة الصدددغيرة المسدددلحة،وكما يسدددميها  تشدددي الصدددغيرة ندددي الحدددروبإسدددباني ويع

 .(4 جيفارا(  ي الطليعة الثورية المتقدمة وتكمأ قوتها في جما ير الشعب

                                                
، وللمزيد مأ الفائدة منظر مصدطفى طدالس، 773وآخرون، الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصدر سبق ذكر ، ب  د ي م  ألي ة   (1 

 1982حرب العصابات، مكتبة أطلس، دمشق، 
دفاع الدددددددددوطني ، الجددددددددديش ، مدددددددددأ أسدددددددددباب نجدددددددددا  المقاومدددددددددة اللبنانيدددددددددة لالحدددددددددتالل اإلسدددددددددرائيلي،مجلة الددددددددد دب  ،غ ـــــــــ د( منظدددددددددر 2  

 2000،لبنان،34اللبناني،العدد
 ( المصدر نفسم3  
 ( الصدر نفسم4  
 

. 
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وقددد نسددتطيع اسددتنبا  الدددروس والعبددر لكددأ ال يمكننددا أن نطبددق فددي شددكل كامدددل  
منهدددا ظروفهدددا الخا دددة  تجربدددة حدددرب عصدددابات معيندددة وشدددروطها علدددى أخدددرج، فلكدددلّ 

 وسائلها وشروطها االجتماعية والسياسية واالقتصادية.و 
وحرب العصابات في جو ر ا حرب عير تقليديدة بديأ مجموعدات قتاليدة  دغيرة يجمعهدا 
 ددد  واحددد ومدعمددة بتسددلي  أقددل عددددًا ونوعيددة مددأ تسددلي  الجيددو ، تعتمددد فددي قتالهددا 

فددي ظددرو  مددت  علددى أسددلوب المباعتددة ومفاجدد ة العدددو فددي المكددان والزمددان واألسددلوب و 
 اختيار ا بصورة مالئمة.

ويتفادج رجال العصابات االلتحام في معركة مواجهدة مدع الجيدو  التقليديدة لعددم تكدافا 
، يحددددون إسددتراتيجيةصددغيرة ذات أ دددا  وأبعدداد المعددار  ال تكتيددا إلددى فيدد  بون القددوج، 

 .أساساً     مكانها وامانها بحيث يكون ت قير ا موجم للخص 
 

 نيالفرع الثا
 

 نشوء العصابات وتطورها وتنظيمها

اسددتخدمئ حدددرب العصددابات عبدددر العصدددور وخاضددتها مختلدددص الشددعوب ضدددد الغدددزاة 
األجاندددب، ورعدددد  تبددددامأ أسددداليبها وتكتيكاتها،ف نهددددا تمتدددداا بميددددزة أساسدددية  ددددي قيددددام الطددددر  
األضعص بالصراع ضد الطر  األقوج ، و و يسعى إلى تحقيق النصر رع  اختالل ميدزان 

 .بشكل كبير ج القو 
 علدددى القهدددر الدددوطني أو االجتمددداعي فعدددل   تولدددد العصدددابات عدددادة بشدددكل عفدددوي كدددردّ  

تتكون في البداية مأ مجموعات  غيرة تتجمع في منداطق أمنيدة يصدعب و  األجنبيللمحتل 
تمددارس العمددل العسددكري علددى فددي منطقددة مجدداورة لحدددود الددبالد،  الو ددول إليهددا، أو تتجمددع
ية. وباسدتثناء الثدورة الصدينية أسداليب الحدرب السدرّ  إلى و أقرب  نطاق محدود وبشكل ح ر

التددي سددبقها إعددداد سياسددي وعسددكري، فددرن جميددع حددروب العصددابات فددي العصددر الحدددمث 
 .(1 اندلعئ بشكل عفوي بسبب الوضع القائ  والمتمثل بحكومة احتالل أجنبي

                                                
 .724، الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصدر سبق ذكر ، ب آد  د    الي ة  ، د ي م منظر   (1 
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يدديأ، وتكددون لدديس للعصددابات تنظددي  محدددد يصددل  للعمددل فددي الزمددان والمكددان المعن
الوحددة األساسدية فددي البدايدة علددى شدكل مفدارا أو مجموعددات  دغيرة ومددأ قد  فصددائل، 

 .(1 سرايا ووحدات وكتائب إلىومأ ق  تتطور 
و ندددا  عصدددابات بقيدددئ فدددي مسدددتوج فصدددائل وسدددرايا وأخدددرج بمسدددتوج كتائدددب أو 

ا ألويددة وفددرق كمدد مسددتوج  وحددات كمددا فددي الثددورة الكوبيددة، و نددا  عصدابات شددكلئ علددى
بان الحرب العالمية الثانية، وو ل تشكيل العصابات في الثورة الصينية إفي موعسالفيا 

تنظددي  القطعددات بمسددتويات كبددرج فددي حددرب  ن  إ. (2 جدديشمسددتوج مسددتوج فيلددق أو  إلددى
 ها ستقاتل دومًا بتشكيالت كبرج.العصابات ال يعني بالضرورة أنّ 

  مراحددددل تطور ددددا وحجمهددددا يختلددددص تنظددددي  العصددددابات بدددداختال مددددأ الطبيعددددي أنْ 
وطبيعدة مسدر  العمليدات الد ي تقاتدل عليدم وطبيعدة العددو الد ي يجابههدا ومددج عالقتهددا 

 ي وطبيعة نظام القيادة والسيطرة على العصابات.الّنظاموعملياتها بالجيش 
 

 الفرع الثالث
 

 وتكتيك حرب العصابات إستراتيجية

 
مكمدداًل لحددرب الحركددة أو  زءاً جدد سددتراتيجيةتعتبددر حددرب العصددابات مددأ الناحيددة اإل

 .الّتحريرة حرب ي ضمأ إطار وخطّ الّنظامية التي يخوضها الجيش الّنظامالحرب 
واقدع  د   الحدرب مبددأ بمجموعدة  ن  أتت قر بالواقع سلبًا وهيجابدًا، و  ستراتيجيةولما كانئ اإل

 سددتراتيجيةإ  بمبدداد   ددغيرة تددامأ بمبدددأ أو عقيدددة، فلدديس لهدد   المجموعددة إال أن تتسددلّ 
 :(3 معينة تتي  لها استمرارية وتطوير العمل و    المباد   ي

 العمل مأ خالل تنظي  عقائدي. -1
بدرجدددة أكبدددر مدددأ الحسددد  ولدددى و أسدددبقية  كللصدددراع  الحسددد  السياسدددي الحدددرب علدددى -2

 .العسكري 
                                                

 .74و 73يتية، بوللمزيد مأ التفا يل منظر ة. أوبري ويكنسون، حرب العصابات السوف 724المصدر نفسم، ب (1 

 .74و 73ب المصدر نفسم، (2 

 .70-50، ب1985، حرب العصابات وقضايا اإلستراتيجية والتكتيكية، ترجمة أموب، فااد، دار دمشق، دمشق،  ينظ   كغ، ط       (3 
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 .الّشعبالتعبئة وت ميد  -3
 ي.الّدولكسب الت ميد  -4

  دبص ن ا:   كييك ح  
عيدددة، فدددرن تكتيدددا  ددد   الحدددرب  دددو العصدددابات دفا إسدددتراتيجية مدددأ أن   علدددى الدددرع 

  جددددومي(، وعلددددى الددددرع  أيضددددًا مددددأ اخددددتالل ميددددزان القددددوج ضددددد مصددددلحة  تعرضددددي
تدد ميأ التفددوق علددى المسددتوج  إلددىهددا تسددعى فرنّ  سددتراتيجيالعصددابات علددى المسددتوج اإل

الدددوريات والكمددائأ التعبددوي  التكتيكددي(. وتطبددق العصددابات أسدداليب  جوميددة كالغددارات و 
وحرب األلغام والمتفجرات وقصدص المواقدع الحساسدة بوحددات قصدص متحركدة   اوندات 

 رتدددددال العددددددوأو  (1 ومدفعيدددددة خفيفدددددة وقاذفدددددات  دددددواريخ(، ومهاجمدددددة المنددددداطق المنعزلدددددة
 .مقاتلة والمروحياتوالتصدي لطائرات العدو ال

تعمددل علددى  لددة ومدداقرةتكددون فعا وعير ددا مددأ الوسددائل المتطددورة األسدداليبوأن  دد   
فدي الوسدائل واألسداليب  والمروندة واإلبدداع ،ومعنويداً  وماديداً    جهدد الخصد  بشدرياً استنز ا

ووفق المعادلددة المعروفددة التددي يسددتخدمها مهدد  لتحقيددق مباعتددة وهربددا  العدددو.ضددروري و 
 واير خارجية الواليات المتحدة األسبق  نري كيسنجر  يكفي لألنصار والمقاوميأ أن ال

  (2 خسروا حتى مربحوا(ي
 

                                         
                                          

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .31إلى  8، حرب المستضعفيأ، مصدر سبق ذكر ، مأ ب  ي ، ة ة ا  منظر  (1 

 بق ذكر ، مصدر س دب   ،غ  دمنظر   (2 
 1949( مأ اتفاقية جنيص الثالثة لسنة 4منظر المادة   (3 
 243، جرائ  الحرب، مصدر سبق ذكر ،بب ةيف د  ايفة   غيممنظر  (4 
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 الفرع الرابع                                        
 

 رجال العصابات

 
يدة الّنظامأ فدي فئدة القدوات عيدر يرجدال العصدابات مشدمول ي يعددّ الدّدولوفقًا للقانون 

ومدثله  كمثددل جميددع المقدداتليأ متمتعددون بحقدوق مختلفددة بدداختال  إذا كددان النددزاع المسددل  
 دوليًا أو داخليًا.

يعدددد رجدددل العصدددابات شدددخ  يقاتدددل  1949الثالثدددة لسدددنة جنيدددص وحسدددب اتفاقيدددة 
ضددمأ قددوات عيددر نظاميددة مقدداتاًل شددرعيًا فددي نددزاع مسددل  دولددي شددريطة أن يقاتددل وفقددًا 

 .(3  لشرو  معينة محددة
فلددم أ ميددة ( مددأ  دد   االتفاقيدة 4وفقدًا ألحكددام المدادة  رجددل العصدابات مقدداتاًل شددرعيًا  ولكدون 

مزدوجة ف واًل إذا أسر مأ قبل قوات دولية معادية ال يقاضى أو يعاقب لمشاركتم فدي القتدال 
 .(4  ية الساريةالّدولوقانيًا منبغي أن يعامل ك سير حرب حسب القواعد 

 :(1 ة عليم االلتزام بالقواعد األربع اآلتيةالّشرعيالمحارب  اتل امتياا ولكي يمن  المقات
أن يقدددود  شدددخ  مسددداول عدددأ مرؤوسددديم، ويقصدددد بهددد ا الشدددر  ضدددمان أن يكدددون  -1

 ية نظام قيادة وانضبا  قادرًا على االلتزام بقوانيأ الحرب.الّنظامللقوات عير 
 أنم عسكري. إلىأن مرتدي شارة أو قطعة قما  مرئية عأ بعد تشير  -2
 وضعم العسكري وليتميز عأ السكان المدنييأ. إلىأن يحمل سالحمف علنًا ليشير  -3
 أن ملتزم بقوانيأ الحرب. -4

حدددرب العصدددابات  دددي وسددديلة قوريدددة  يمكدددأ أن نوضددد  بدددان تقددددم وفدددي ضدددوء مدددا
التدي تسدتنز  جهدد ل وتقنيدات حدروب التحريدر الوطنيدة أحد وسائو ي وعقائدية مسلحة 

  .حتالل بال ات بشريًا ومعنويًا ومادياً واال  الخص

                                                
 والبروتوكول اإلضافي الثاني. 1949( مأ اتفاقية جنيص الثالثة لسنة 4منظر المادة   (1 
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 الرابعالمبحث 
 

 وأشكالها الوطنيّةالمقاومة 
 

وفددق تقدددمرنا الفكددري والسياسددي ومقوماتنددا القانونيددة يمكددأ أن نعددد ا ب نهددا المقاومددة 
فعدددل وطندددي منطلدددق مدددأ مفهدددوم واقعدددي يحددداول اسدددتعادة التدددواان ومدددأ قددد  الهجدددوم ضدددد 

 تدمير فضاء االحتالل. إلىمهد   أو الداخلي  بشكل كزات العدو الخارجيمرت
 دددي الطليعدددة القائددددة التدددي تعدددر   الوطنّيدددةوالجمدددا ير التدددي تنخدددر  فدددي فعدددل المقاومدددة 

األشدكال كدّل  أ دافها وتددر  أمدأ تكمدأ مصدالحها وتوظدص قددراتها لتطدوير المقاومدة فدي
 المطلوب التعبير عنها ويعد الفعل مشروعًا تمامًا.

ومدددة مدددأ اجدددل تقريدددر المصدددير  دددي كفدددا  سياسدددي ومسدددل  موجدددم ضدددد قدددوج والمقا   
االحددتالل التددي اسددتولئ علددى أرض شددعب والتددي تحددول دون الشددعب فددي ممارسددة حقددم 

 .(1 باالستقالل السياسي وتجعل سيادة   ا الشعب على أرضم سيادة ناقصة أو ماقتة
عب العربددي منها الّشدومدأ ضد شدعوبها ذلدا الفعدل المقداوم الدوطنية و بدئ دول عددّ لقدد جرّ 

 .وأفغانستان في فلسطيأ ولبنان والجزائر واليوم في العراق
ة ت سسددئ فددي االتحدداد السددوفيتي السددابق وأوروبددا مشددهودتجددارب ال  الحدددمث شددهد العدد  

خالل الحرب العالمية الثانية وشهدت أخرج تجارب أبان ظرو  الحدرب البداردة كفيتندام 
ووضدددعها تحدددئ سددديطرتها   زيمتهددداقدددوج العددددوان  حاولدددئ الدددّدولوكمبوديدددا وعير دددا مدددأ 

المقاومدة وتطدوير ب سدتراتيجيالخيدار اإلعيدر  الدّدول، ول  يكأ أمام شدعوب تلدا المهيمنة
لقددد كافحددئ بلدددان العددال  الثالددث والحرية. الّتحريددر إلددىأسدداليبها وتنويددع أشددكالها و ددواًل 

حلدول مرحليدة  وفدق وناضلئ مأ اجل التحرر الوطني بسال  السياسة وسياسدة السدال 
والمسدددد لة المطروحددددة أي أشددددكال مددددأ المقاومددددة والقتددددال تحقددددق فددددي كددددل أنحدددداء العددددال  ،

 (2 النصر
_____________________________ 

 182،ب2003،األمأ القومي العربي في عال  متغير،مركز البحوث العربية ،القا رة، أي  ،طبح (1 
-32،ب2010،مركدز دراسدات الوحدددة العربيدة ،كدانون الثدداني 371ربيددة ،مجلدة المسدتقبل العربدي ،العدددد أامدة ع -األامددة الفلسدطينيةكـ يف، ح   مـه،(2 

 53ب
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 تية:لمقاومة وأشكالها وفق المطالب اآلسنتناول في   ا المبحث ما ية ا
 

 المطلب األول
 

 ماهية المقاومةفي 
 

 الفرع األول
 

 المقاومة مفهوم
 

المقاومددة  نسددتطيع القددول فددي أن   الفصددل نا التددي تدد  توضدديحها فددي  دد اوفددق قياسددات
علدى حياتهدا،  متع بهدا جميدع الكائندات لتحدافظعلى المستوج العالمي  ي طاقة حيوية تت

أيددة محاولددة للنيددل مددأ سددالمتها وأمنهددا، أمددا علددى المسددتوج اإلنسدداني فهددي نشددا   وتصددد
دفعددم إذا أو  لمنددع حدددوث العدددوان ابتدددأ األفددرادوالمجتمعددات و  الددّدول تمارسددم إسددتراتيجي

 .(1 يالّدولحدث، ق  تتبعم حتى يكص المعتدي عأ عدوانم ويتحقق السالم 
وطندي مددأ عددوان وقددع عليددم، حددّق  والمقاومدة بددالمفهوم الدوطني فعددل دفداعي إلنقدداذ

وهبعاد الخطر ال ي متهدد  عنم. و ي فدي المفهدوم المتقددم تكدون ردة فعدل علدى اعتدداء، 
كداالحتالل  ب  دائمدًا، فدرن لد  يكدأ انتهدا  لحدق وطنديًا التقداء خطدر قدادم وأ دوتحضدير 

مثاًل ال يكون للمقاومة التي  ي فعل تابع محاًل لألعمال، وهذا ل  يكأ  نا  حظر دا   
 .(2 ومحقق ال يكون للمقاومة محل في دائرة التفكير والتحضير

 و ددي العمددل الدد ي بمقتضددا  مبدددي شددعب معدديأ رفضددًا لواقددع فرضددم عليددم عنصددر خددارجي،
فهدددد  فيمددا يملددا وعجددزت دولتددم عددأ ردّ  الحظددر ودفعددم عنددم، وحمامتددم مددأ  دد ا االعتددداء، 

الواقع ال ي كان فيم قبدل انطالقدم  االعتدداء( فتكدون المقاومدة لتعطيدل االعتدداء  إلىوهعادتم 
 .(3 ومنعم مأ إنتاة مفاعيلم وتحقيق األ دا  التي رمى إليها

                                                
 ، بحث مقددم، نددوة إسدتراتيجية المقاومدة الشداملة، مركدز اإلعدالم العربدي، القدا رة،، شرعية المقاومة، دراسة فقهية فم ل ل  ، منظر   (1 

 .20-15، ب2007
 .83إلى  79، مأ ب2006، اإلستراتيجية الدفاعية د مباد  عامة وتطبيق في لبنان، دار الهادي، بيروت،  حليط ، أطيت ط مب منظر  (2 
 .83المصدر نفسم، ب  (3 
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 المسددّلحة قددّوةفددي مفهومهددا الواسددع: اسددتخدام ال المسددّلحةية الّشددعبويقصددد بالمقاومددة 
ية، دفاعًا عأ المصدال  الّنظام المسّلحةمأ جانب عنا ر وطنية مأ عير أفراد القوات 

ضددد قددوج أجنبيددة، وسددواء كانددئ تلددا العنا ددر تعمددل فددي إطددار تنظددي  يخضددع  الوطنّيددة
رتهدا الخا دة، إلشرا  وتوجيم سدلطة قانونيدة أو واقعيدة، أو كاندئ تعمدل بنداء علدى مباد

فوق اإلقلي  الوطني أو مأ قواعد خارة   ا  المسّلحة قّوةوسواء باشرت   ا االستخدام لل
 .(1 اإلقلي 

لشدددعوب ضدددد مسدددتعمريها أو محتلدددي مسدددل  لوالمقاومدددة بهددد ا المعندددى تعندددي أي نشدددا  
أراضدديها، أو مددأ يمارسددون ضددد ا تفرقددة عنصددرية مقيتددة و ددريحة، أو  ددي تعنددي بصددفة 

 .(2 في تقرير المصيرالحّق الشعوب المسل  مأ أجل الحصول على  عامة نضال
فمنهددا مددا  ددو فددردي ومددا  ددو جمدداعي مددنظ  ومنهددا مددا  ددو مباشددر ومنهددا عيددر مباشددر، 

(. ويحكمهددا جميعددًا قددّوةاسددتخدام ال فيددم ومنهددا مددا  ددو مسددل  ومنهددا مددا  ددو سددلبي  منعدددم
خالقدي النتصدار وسديادة األإطار واحدد مدنظ  أنشدطتها، و دد  محددد متمثدل فدي التطلدع 

 دداحب  الّشددعب إلددىل وتحريددر األراضددي المحتلددة، وهعددادة الحقددوق السددلبية والعدددالحددّق 
 .(3 الوطنّية هوّيةاألرض والحق، والت كيد على استقالل ال

 وفي ضوء ما تقدم وضعئ تعريف مالئمًا للمقاومة الوطنية  و:
شدددعب وقضددديتم العادلدددة المقاومدددة  دددي فعدددل وطندددي عقائددددي ومسدددل  يسدددتند إلدددى ال

للقددوانيأ والمواقيددق  اً التددي سددلبئ مددأ األعددداء خالفدد الشددرعية والقانونيددة السددتعادة الحقددوق 
 الدولية.
 
 
 
 
 

                                                
، الّدولة العا ية، دراسة في التعارض بيأ مواقص الّدول والتزاماتها الّدولية في األم  المتحدة، رسدالة مقدمدة أحمب دب  د كي ،  منظر  (1 

 .392، ب273، ب1986لنيل الدكتورا ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القا رة، 
 :فيمنظر تعريفات عدة للمقاومة  (2 

 - Droit Internatioal, Editions Stouky, RABAT, 1981.. 
 .50-36، المقاومة الّشعبية المسلحة في القانون الّدولي العام، دار الفكر العربي، القا رة، ب  ط ،. صالح  دبيتمنظر  (3 
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 الفرع الثاني
 

 متطلبات المقاومة
 

 إلىتنطلق المقاومة برمكانات محدودة، ولكأ توفر اإلمكانات اإلضافية فيما بعد تادي 
المتطلبات األساسية التي منبغي  ت قير ا على المحتل، وسنوض  دايادة فعالية المقاومة ويزدا
 و ي: توفر ا النطالق المقاومة

 الددّدفاعبالحددّق عدالددة القضددية و ة التددي تنبثددق مددأ اإليمددان بأواًل: العقيدددة الراسددخة والمعنويددات العاليدد
يمددات الب منددم، وللتنظوتقريددر المصددير ورفددض الواقددع الدد ي مهدددر  دد   الحقددوق والخدد الّشددرعي

 .(1 في التعبئة العقائدية والسياسية مهماً  السياسية دوراً العقائدية و 
منبغدي أن تكددون المقاومدة فدي محديا شدعبي مرا دا حاجددة  ي المالئد :الّشدعبقانيدًا: المحديا 

المقاومة يستمد مدأ المحديا الد ي  قّوةلم فيقدم على مساعدتها ونصرتها فجزء كبير مأ 
 تتحر  فيم.

نا  تكامل بيأ المقاومة ومحيطها فهو ليس حاجدة فقدا بدل  دو جدزء وينبغي أن يكون  
 مأ الجس  المقاوم.

ال ي مرفض مقاومتم ال يمكأ له   المقاومدة أن تبقدى أو تسدتمر، ولهد ا السدبب  الّشعبو 
ألن المقاوم قد أ دب  لدم إيمدان  الّشعب نا  رابا وقيق بيأ انتصار المقاومة وانتصار 

 .ّشعبالمقاومتم جزء مأ  ب ن  
مدددأ أجددددل النجدددا  فدددي المقاومدددة، ال يكفدددي العنصددددر  قالثدددًا: المدددالذ والعامدددل الجغرافدددي:

تطلب ألرض والجغرافيا، وعمل المقاومة مالعددي، بل يجب توافر القدرة على استغالل ا
 استخداموبفضل طبيعة األرض تستطيع المقاومة . ة على االختفاء واالتصال والتنقلقدر 

                                                
 101-100، مصدر سبق ذكر ، ب حليط،أطيت ط مبمنظر   (1 
 .، مصدر سبق ذكر  دب  ، غ  د( منظر 2
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رض ال جيش االحتالل في مهمدات عسديرة وخلدق مدالذات وحتدى أوهشغ بكفاءة األسلحة
 .(1 نشر عنا ر ا المقاتلة وهخفاء امحررة وعلى األقل القدرة على 

  األوقدددات ظددومددأ النددادر جددددًا أن نجحددئ مقاومدددة مددا لددد  تتلددق دعمدددًا خارجيددًا، وفدددي مع
جيدة كمدا العامدل األساسدي فدي المسداعدة الخار  مدأ  دو بددون شدااآل المالذو  .(2 مالذات

 في الفصل الثالث مأ بحثنا   ا.يتنام وتحرير الجزائر التي سنبينها في تحرير ف
فددي  زيمددة وهحبددا  العدددو نفسدديًا  تسددا    دد   الحددرب اإلعالميددة:النفسددية و  رابعددًا: الحددرب

يعد اإلعالم سدالحًا مداقرًا ، و الّشعبرفع معنويات المقاومة و تعمل على  وفي الوقئ ذاتم
ة، ل ا منبغي التركيز على اإلعالم المقاوم ال ي مرتقدي لخلدق األسدطورة في عمل المقاوم

 ب ن المقاومة ال تخشى العدو وأن العدو وحد  يخشا ا.
المتطلبددات الميدانيددة لعنا ددر المقاومددة  ددي امددتال   خامسددًا: المتطلبددات التنظيميددة والماديددة:

 خفائهددا، وتددوفيرويسددهل إ ال تعيددق الحركددة والتنقددلوتجهيددزات  ددغيرة وخفيفددة الددوان  أسددلحة
 وبدملة لت ميأ االتصال ومنع التشويش والتدخل المعادي. وسائل اتصال متطورة

 ددغيرة يقود ددا عنصددر  جماعدداتعنا ددر المقاومددة علددى شددكل خاليددا أو ويكددون تنظددي  
 شجاع تتوفر فيم  فات قيادية.

وأمدددأ ى سدددالمة بددداألمأ والكتمدددان للحفدددا  علددد المقددداتليأ قيدددادات وأفدددراد  ددد ا مدددع االلتدددزام
 وخططه  وعملياته  وتحركاته . المقاوميأ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 

  ،مصدر سبق ذكر  دب   ،غ  د(منظر 1 
(المصدر نفسم2   
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 الفرع الثالث                                         
 

 معايير نجاح المقاومة
 

 الوطنّيددةللمقاومدة أن  الشدعوب نددرج اومددات مقودروس  وقدائع مدأ خدالل مددا تقددم، ومددأ
 اجحة إذا حققئ األ دا  اآلتية:تحقيقها وتعد أعمال المقاومة ن إلىأ دا  تسعى 

 مأ االستقرار في األرض المحتلة. منع قوات االحتالل -1
سدتنزافها سدهل اعلدى نشدر قواتدم وعلدى مسداحات مدأ األرض ممدا ي إجبدار االحدتالل -2

 يفة.مكان ضعكّل  وتصب  في
 ا،هدوأضدعا  معنويات هايأ  دفوفبدخسدائر ماديدة وبشدرية إيقداع استنزا  قوات االحدتالل و  -3

وجدود  عيدر ذي فائددة ويكلفدم  أن   إلدى معلى القتال بالشكل ال ي مو دل أرادة المحتل وقني
 الكثير.

و دد ا  ددو  دون شددرو  جددالء جيوشددم مددأ األرض التددي احتلهدداإجبددار المحتددل علددى  -4
 .والنهائي الهد  الرئيسي

 المقاوم. ردع المحتل عأ العدوان أو تكرار ، و  ا  و دور ذات قيمة عالية بالعمل -5
 

 الفرع الرابع
 

 المقاومة واإلرهاب

 
أن تسدددتخدم كافددة الوسدددائل الممكنددة إللصددداق تهمدددة  واالحددتالل تحدداول دول العددددوان    

واسددتغالل  دد ا الموقددص ضددد ا أمددام المحافددل  ،الوطنّيددةاإلر دداب علددى أعمددال المقاومددة 
 ومشروعية المقاومة.حّق  ية وأمام الرأي العام للنيل مأالّدول
لدى مفهدوم اإلر داب إلد ا سدو  نتطدرق فدي البدايدة  ،م وأشدكال المقاومدةفنا على مفهدو تعر 
 نتمكأ مأ وضع الفروق الحقيقية بيأ المقاومة واإلر اب. لكي

اسدتخدام العندص عيدر القدانوني، والتهدمدد بدم »في موسوعة السياسة، يعني اإلر اب 
ص، بغية تحقيق  د  ريب والنسب شكالم المختلفة كاالعتيال، والتشويم، والتع مب، والتخ
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المعنويددات عنددد  ضددعا ه، و األفددراداومددة وااللتددزام عنددد رو  المق ضددعا إسياسددي مثددل: 
، الهيئات والماسسات، أو استخدامم وسيلة مأ وسائل الحصول علدى معلومدات أو مدال

 .(1 «استخدام اإلكرا  إلخضاع  طر  مناو  لمشيئة الجهة اإلر ابية وبشكل عام
محاولدددة نشدددر الددد عر والفدددزع  س السياسدددي، نجدددد أن كلمدددة اإلر ددداب تعندددي، وفدددي القدددامو 

علددى  الّشددعبألعددراض سياسددية، واإلر دداب وسدديلة تسددتخدمها حكومددة اسددتبدادية إلرعددام 
الخضوع واالستسالم لها، والمثال التقليدي  و قيام حكومة اإلر اب إبان الثورة الفرنسدية 

1792) 2). 
 :(3 األعمال اإلر ابية مأ عدة أوجم و يتتميز عأ  الوطنّيةوالمقاومة 

  أ اًل: طت حيث  دمش   يح:
 اً ضدد المحتدل أمددر  منّظمدة ال الوطنّيددة الّتحريدرية عددأ طريدق حركدات الّشدعبتعدد المقاومدة 

المقاومددة فددي  ومشددروعيةحددّق  يددة وسددنتكل  عددأالّدولمشددروعًا حسددب القددوانيأ واألعددرا  
 ية.الّدول واألعرا  الوقائق ىإلالفصل الثاني مأ بحثنا   ا استنادًا 

 دفددم أيضددًا عيددر مشددروع فهددو مرتكددب  وع ألن  بينمددا اإلر دداب عامددة  ددو عمددل عيددر مشددر 
 النظر عأ النتائا. بغّض  بدوافع االنتقام والترويع وبوسائل وحشية

 ث كيً : طت حيث  د بف:
 التددالي فددرن  االنتقددام والتخريددب وترويددع األمنيدديأ، وب إلددىتهددد  األعمددال اإلر ابيددة دومددًا 

م لوجهددة الهددد  سددواًء كددان مدددنيًا أو عسددكريًا، فهددو عمددل انتقددامي وعيددر مشددروع، موّجدد
 عير معلومة وعير محددة.

   فهدو دومدًا االحدتالل وقواتدم، ذلدا المحتدل عبية أو الكفدا  المسدلّ أما  د  المقاومدة الّشد
يدة، ومدأ الّدولواقيدق فدي الم مسدتقرّ  ممارسة   ا الحقّ  ، وأن  قّوةعتصب األرض بالال ي أ 

                                                
ــب  د هــ  منظددر   (1  ــ د ،  د ، 1985، الجددزء األول، 2وآخددرون، موسددوعة السياسددة، الماسسددة العربيددة للدراسددات والنشددر، بيددروت،    دكي

 .153ب
 .45، ب1968، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القا رة، الطبعة الثانية،  ليح هللا، أحمبمنظر    (2 
، الفرق بيأ اإلر اب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون الّدولي المعا ر، المجلة المصدرية  ، ةف   دب  دمنبمطي د منظر   (3 

 .305-302، ب2004للقانون الّدولي، المجلد الستون، 
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مددأ الميثدداق،  51عمدداًل بالمددادة  الّشددرعي حددّق الددّدفاع حدددة و مددا:المتّ األمدد  هددا ميثدداق أ مّ 
 منم. 55ة تقرير المصير عماًل بالمادّ  وحقّ 

 ث د ً : طت حيث  دغ يح   ديصب:
عدب فدي الخدو  والرّ  الغاية مأ وراء اقترا  العمل اإلر ابي  ي االنتقام والتر يب، وبثّ 

فدددوس األمنيددديأ. أمدددا الغايدددة والقصدددد مدددأ وراء المقاومدددة المشدددروعة فهدددي نيدددل الحريدددة ن
 واالستقالل، وهااحة المستعمر مأ اإلقلي  المحتل.

 ة نبً : طت حيث  ج ئر  دينفيل:
وسائل المقاومدة المشدروعة  دي موجهدة ضدد األ ددا  العسدكرية وجديش االحدتالل بينمدا 

إفندداء الهددد   إلددىتكددون وسددائل مدددمرة تددادي دومددًا  وسددائل األعمددال اإلر ابيددة عالبددًا مددا
 وتدمير .
 

 المطلب الثاني
 

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

ع الحددددروب والغددددزو و يمنددددة للمقاومددددة، ونظددددرًا لتعدددددد مجدددداالت العدددددوان وتنددددوّ  سددددتراتيجياإل
، ون النشدا  المطلدوب للمواجهددةكافدة البدد أن تتلدون المقاومددة بلد شداون البلددداالحدتالل علدى 

 : يو سنقوم بعرضها وللمقاومة أشكال عدة 
 .المقاومة السياسية والدبلوماسية -1
 المقاومة المسلحة. -2
 المقاومة االقتصادية. -3
 المقاومة الفكرية والثقافية. -4
 المقاومة اإلعالمية. -5
 انونية.المقاومة الق -6

 .المقاومة السلمية -7
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 الفرع األول                                            
 

 المقاومة السياسية والدبلوماسية
 

المقاومة في المجال السياسي  ي الجهود واألعمال التي يمارسها المجتمع المددني 
 .(1 اخلية والخارجية لمقاومة العدوان ال ي وقع عليمعلى الجبهتيأ الدّ 

هدا الجبهدة التدي ولكنّ  المسدّلحةبلوماسية ليسئ بدماًل عأ المقاومدة ياسية والدّ والمقاومة السّ 
اعمدة لهد ا النضدال، بدل ، و دي البيئدة الحاضدنة والدّ المسدّلحةتتكامل مع نضدال المقاومدة 

، المسدددّلحةمدددة و فدددي معظددد  الحددداالت تشدددكل القاعددددة التدددي تنطلدددق مدددأ سددداحتها المقا ن  إ
الجزائريددة التددي شددكلئ القاعدددة الرئيسددية لثددورة الجزائددر  الّتحريددرا دة جبهددة واألمثلددة الشدد

وجبهة تحرير فيتنام التدي منطبدق عليهدا نفدس الحدال، وحدزب المداتمر فدي جندوب أفريقيدا 
 .(2 الفلسطينية الّتحرير منّظمة و 

ر بوسائل سياسية وأدوات دبلوماسية والمقاومة في المجال السياسي الدبلوماسي تعبّ 
وأنهدا الجندا   المسّلحةأ نفس المطالب واأل دا  التي تكاف  مأ أجلها قوج المقاومة ع

 املة. المقاومة الشّ  إستراتيجيةر   والمااار لنضال     القوج في إطاالمتمّ 
ياسدية قراراتهدا هي ال راع ال ي تنف  بواسدطتم المقاومدة السّ فبلوماسية المقاومة الدّ  إما

،  يالّدولية والقانون الّدولالقرارات  إلىاستنادًا  (3 الخارجية وخططها في ساحة العالقات
وان  دفها األساس  و حرمدان العددو مدأ الت ميدد الخدارجي ومحا درة سياسداتم وخططدم 
الخارجيددددة والعمددددل علددددى إحباطهددددا مددددأ خددددالل توظيددددص األدوات والوسددددائا الدبلوماسددددية 

 .المناسبة
 

                                                
لشاملة، مركدز اإلعدالم العربدي، ، المقاومة السياسية والدبلوماسية، بحث مقدم إلى ندوة إستراتيجية المقاومة ا حج ز ، ط مب    م منظر (1 

 .134، ب2008مصر، 
 .134المصدر نفسم، ب  (2 
 .138المصدر نفسم، ب  (3 
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 الفرع الثاني
 
 المسلّحةالمقاومة 
 

األمضدددى واألداة األكثدددر فاعليدددة فدددي حالدددة وقدددوع  الّسدددال  المسدددّلحةالمقاومدددة تعدددد 
 االحتالل لمواجهة آلة عسكرية متفوقة.

يددة أو الّنظامدفاعيددة تعتمددد أسدداليب الحددروب عيددر  إسددتراتيجيةذات  المسددّلحةوالمقاومددة 
 سدكرية،توظيص تفوقها وقدراتها الع عير المتواانة والتي تمنع وتعرقل قوات االحتالل مأ

 ية.الّنظام  ا التفوق ال ي يكون مبررًا في حالة المواجهات 
تستمد قوتها مما تحدقم مأ تقدويض  يبدة االحدتالل وهظهدار  المسّلحةوعمليات المقاومة 

عجز ددا فددي مواجهددة جماعددات المقاومددة، وتقددويض الهيبددة لددم انعكاسددات بالغددة الخطددورة 
ل، لعل أبرا ا االتساع التدريجي لنطاق على الموقص السياسي والعسكري لقوات االحتال

عمليدددات المقاومدددة وتشدددجيع جماعدددات أكبدددر مدددأ السدددكان علدددى المشددداركة فدددي عمليدددات 
تكبيد قدوات االحدتالل تكداليص ماديدة وسياسدية  إلىالمقاومة بما مادي في نهاية المطا  

بة ة المسددتهدفة مسدد لة  ددعالّدولددكبيددرة علددى نحددو يجعددل مددأ اسددتمرار احتاللهددا ألراضددي 
 .(1 للغاية

سدب أ ميتهدا األساسددية كونهدا حدرب اسدتنزا  يكدون التركيددز تتك المسدّلحةوالمقاومدة 
طويددل نسددبيًا مهددد   بقددوات االحددتالل علددى مدددج امندديّ  جسدديمةفيهددا علددى إيقدداع خسددائر 

خلق أقدر تراكمدي لديدم سدواء علدى مسدتوج منعدم مدأ تحقيدق أ دافدم السياسدية والعسدكرية 
 .(2 اث آقار نفسية على قواتمبنجا  أو على  عيد إحد

لددى وضددع نفسددي ة  ددو إيصددال سددلطة وقددوات االحددتالل إو ددد  المقاومددة المسددلح
وقتالي يصب  بقاؤ  متع رًا، وان عاية   ا الشكل مأ المقاومة  دو تهيئدة البيئدة المناسدبة 

 ذراع المقاومة السياسية والقيام ب دوار ا على الصيد الداخلي والخارجي.لعمل 
 الفرع الثالث                                

                                                
، دور القدّوة العسدكرية فدي إسدتراتيجية المقاومدة الشداملة، بحدث مقددم إلدى نددوة إسدتراتيجية المقاومدة ط م ا، أحمب دب  هيم ط م امنظدر   (1 

 .121، ب2008رة، الشاملة، مركز اإلعالم العربي، القا 
 .122المصدر نفسم، ب  (2 
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 المقاومة النتصادية

 

ج فدان أرادة الحيداة واالسدتقالل عندما تتعرض الدولة لعدوان واحتالل مأ دولة أخدر 
إقليمهددا التدداريخي بكددل مكوناتددم وقرواتددم والحفددا  علددى تتمسددا بددالحقوق فددي أرض وميددا  

 الميراث الحضاري لألمة .
مقاطعدة منتجدات دولدة  دية دورًا حيويًا ومهمًا ونجد أ   أسداليبهادي المقاومة االقتصاوتا 

االحتالل ومنعها مأ استغالل قروات البلد في حالة خضدوعم لالحدتالل، وبنداء العدوان و 
البدمل االقتصادي الوطني القادر على تلبية االحتياجات االجتماعية وعلى بنداء األسدس 

 .(1  مةالسياسية العسكرية لأل قّوةاالقتصادية لل
    :(2  ينطوي على قالقة أنما  والمقاومة االقتصادية ت

ل ومقاطعدة ة المعاديدة أو دولدة االحدتالالّدولدقاطعدة المقاومة السدلبية المتمثلدة فدي م - 1
وقد استخدمئ الدول العربية   ا النما بمقاطعدة المنتجدات  مشروعاتها وبضائعها،

 .1945اإلسرائيلية من  كانون األول عام 
ة مدأ ة المعاديدة أو المحتّلدالّدولدة بال استثناء مأ أجدل مندع لميّ الوسائل السّ  كّل  استخدام -2

ة اسدددتغالل قدددروات األمدددة سدددواء فدددي شدددكل االسدددتنزا  المباشدددر إذا كاندددئ أرض األّمددد
ا  بمسددداعدة حكومدددة أو جماعدددة عميلددددة، خاضدددعة لالحدددتالل أو فدددي  دددورة االسددددتنز 

أنابيدب نقدل الدنفا العراقدي بهدد  تسبب إعطداب  ال التيويدخل في   ا المجال األعم
مندددع قدددوات االحدددتالل األمريكيدددة والبريطانيدددة والحكومدددة التابعدددة لهدددا مدددأ اسدددتغالل نفدددا 

 .يئ أركان سلطة االحتالل وأتباعهاالعراق في تمويل وتثب
هددا مددأ أجددل ويددل كفاحطنددي حقيقددي يكددون أساسددًا راسددخًا لتمبندداء قواعددد قويددة القتصدداد و  -3

 بناء قدرتها العسكرية الكافية للدفاع عأ األمة ومقدراتها.ل السياسي و االستقال
 
 

 الفرع الرابع

                                                
 .145، ب2008، المقاومة االقتصادية مأ المقاطعة السلبية إلى البناء اإليجابي، مركز اإلعالم العربي، مصر،   دنج ة، أحمب  د يب منظر  (1 
 .145ب المصدر نفسم،  (2 
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 المقاومة الفكرية والثقافية

 
تشكل ققافة المقاومة سالحًا فاعاًل لمواجهة االحتالل، و نا  عالقدة قويدة بديأ فهد  

ى تشددكيل ققافددة لهويتهددا الثقافيددة ولتميز ددا الحضدداري واعتزاا ددا بدد اتها وقدددرتها علدداألمدد  
 .(1 المقاومة

شددكل أساسددًا لمقاومددة ققافددة الهزيمددة أمددام العدددوان واالحددتالل وققافددة المقاومددة منبغددي أن ت
رفدع قددرة الجمدا ير علدى التعامدل مدع العددو بحدزم  إلىوك لا توفير المعرفة التي تادي 

 دون ضعص.
 :(2 وتبنى المقاومة الفكرية والثقافية على قالث مستويات

ويقصد بها تربية وتعلي  وشيوع الدوعي بحقدوق اإلنسدان،   ي  ددن م   ديعجي :ط ي -1
وكدد لا تربيددة  نددة التددي ال يعكر ددا حددرب أو عبوديددة،وحددق البشددرية فددي الحيدداة اآلم

 ألوطانه  ومكونات  ويته  وشخصيته  المميزة.  األجيال وتثقيفه  بما يجب عليه
العدددوان والعنددص واالسددتعالء  إلددىر حينمددا مدددعو اآلخدد ط ــي ي  د ــ  ة   دمج ادــح: -2

م قدوج واالستخفا  باآلخريأ، ويبي  لنفسم أن يشيع ققافتدم ويصددر ا لرخدريأ تتقددّ 
 ما  و أفضل. إلىع  ع  والدّ المقاومة خطوة في مجادلة   ا الزّ 

 إلدىعرض أ التّ مإذا ل  تفل  المجادلة بالتي  ي أحسأ فال مناب ط ي ي  ددي م:  -3
 ائفة وبيان ما فيها مأ تدليس وخداع وشرور.معتدي ودعوا  الزّ خصائ  ققافة ال

 

                                                
 .163، ب2008مركز اإلعالم العربي، مصر،  ، المقاومة اإلعالمية وقورة االتصال،ص دح، جنيم د ص دحمنظر   (1 
 .108مصدر سبق ذكر ، ب  ل ، فم ل ، منظر  (2 
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 الفرع الخامس
 

 المقاومة اإلعالمية

 
ًا، فلددد لا سددديت  لطة الرابعدددة ويددادي دورًا مهّمدددأشدديع حاليدددًا بددد ن اإلعددالم أ دددب  الّسددد

ويدادي تناولمف فدي  د ا الفدرع باعتبدار  مدأ أ د  قندوات الحدوار الحضداري والغدزو الثقدافي، 
نظدد  فددي سددياق بنددائي  إلددىإنجددااات إيجابيددة علددى األرض تحتدداة  لحاسدد  ويحقددقدور  ا

المقاومددة  مهمتددم خلددق  ددورة ذ نيددة لدددج الجمددا ير علددى قدددرتها علددى االنتصددار، وأن  
 تصل  كبرناما لتحقيق مشروع للبقاء في مواجهة العدوان واالحتالل.

ا التلفزيونيددة والصددورة المرئيدددة فالكدددامير  المتاحددة مبدددرا اإلعددالم المقدداوم قددّوةلومددأ أدوات ا
ة أقوج مأ القنابل ال كية مأ حيث الهد  والقدرة التفجيرية وبهد ا تفوق ت قيراتها ك داة قوّ 

 .(1 بكة العنكبوتيةالشّ و  عركة لتشمل القنوات الفضائيةسعئ ساحة الماتّ 
 وهعالم المقاومة منبغي توافر فيم المتطلبات اآلتية:

سددددتخدام لغددددة المبالغددددة والتهويددددل واالعتمدددداد علددددى أدوات أي تجنددددب ا دمصــــب  يح:  -1
 الخطاب القانوني واألخالقي.

بحيث تكون الرسائل االتصالية واضحة ومتكيفة في طرحها مدع   د ض ح   ديكيف: -2
 ققافة اآلخر وقادرة على الت قير فيم.

لرسدددائل م مدددأ الواجدددب تبسددديا ادة إال أّندددالقضدددايا السياسدددية الثقافيدددة معّقددد  ديد ـــيط: -3
 لرخر دون إخالل بالمضمون.

  تلفزيون، إذاعة، مركز بحثي، شبكة اإلنترنئ(. جيخب م أا ة  ال ص ل  دمن جدح:  -4
 

                                                
. وينظدددر للمزيدددد مددددأ 418-413، ب2007، المقاومدددة اإلعالميدددة، مركدددز اإلعدددالم العربدددي، مصدددر،   ح كح، دـــب  دـــ حمت منظدددر   (1 

 .2006ر للكتاب العالمي، عمان، ، في اإلعالم والدعاية والحرب النفسية، جداح ت ط  ددهالتفا يل: منظر 
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 الفرع السادس
 

 المقاومة القانونية
 

تلا القواعد والمباد  واإلجراءات التدي منبغدي علدى قيدادة  بالمقاومة القانونية  ي يقصد
ي لمواجهدددة الددّدولتنهاضددها علددى الصددعيد الددوطني واإلقليمددي و المقاومددة وذراعهددا القددانوني اس

أطدددرا  العددددوان واالحدددتالل األساسدددييأ والمسددداعدمأ والمسدددهليأ والتحدددر  علدددى المنظمدددات 
دوان شدددص دوافدددع ونوايدددا العدددكات المجتمدددع المددددني والدددرأي العدددام ليدددة ومنظمدددالّدولوالهيئدددات 

 ني وقانون حقوق اإلنسان.ي اإلنساالّدولوفق إطار القانون  وفض  االنتهاكات
 على النحو اآلتي: للمقاومة ويعمل ال راع القانوني

الترافع أمام حّق  رفع دعاوج جزائية على قادة العدوان وتكليص  يئات قانونية تمتلا -1
دعدوج كدّل  ة الكافيدة لإلداندة فديدولة ترفع إليها الدعاوج، وتجهيدز األدّلدكّل  قضاء

القانونيددة المطلوبددة فددي  دد ا المجددال واستحضددار أدلددة وهعددداد الدراسددات والمدد كرات 
 .(1 ية وتحدمد شهود اإلقباتالّدولاإلدانة وهعداد بيانات الهيئات 

ي، وحشدد الدّدولتوقيق الجدرائ  التدي يقترفهدا االحدتالل وفدق منظدار القدانون اإلنسداني  -2
تخدام جريمدة واالسددتعانة بددالخبراء فددي موضددوع اسددكددّل  مدا أمكددأ مددأ األدلددة إلقبددات

 العدوان األسلحة والوسائل المحرمة دوليًا.
إعدداد الدراسدات القانونيدة والسياسدية لتحدمدد البددائل المتاحدة قانونيدًا وسياسديًا لتعزيدز  -3

 خيار مقاومة االحتالل.
عدددرض الوقدددائق واألدلدددة التدددي تكشدددص انتهاكدددات العددددو علدددى الدددرأي العدددام العدددالمي  -4

 ية.الّدول والهيئات الدبلوماسية والمحاك 
ة فددي رومددا واسددتثمار يددالّدولائيددة المحكمددة الجز يددة و الّدولمحكمددة العدددل  إلددى اللجددوء -5

جلسدداتها لمحاكمددة مجرمددي الحددرب التددي عقدددت أول لمبددور( كواال محكمددة  تشددكيل
 .(2 2009تشريأ أول  29في العا مة الماليزية في

                                                
 .2009نيسان  19-16منظر البيان الختامي الصادر عأ الدورة العشريأ للماتمر القومي العربي، الخرطوم،   (1 

 .2009تشريأ األول  30ليوم  الجزيرة والرافدمأ منظر البيان الختامي لتشكيل المحكمة في المواقع الفضائية  (2 
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الحدددرب والجدددرائ  ضدددد ودوليدددة لمالحقدددة جدددرائ   دعددد  مشدددروع إنشددداء مراكدددز إقليميدددة -6
مجلدس حقدوق اإلنسدان علدى  ذلدا يشدملو  يدةالّدولاإلنسانية والتحدر  علدى الهيئدات 

 عدددزةمدمندددة  علدددى سدددتون( حدددول العددددوان اإلسدددرائيليولدددد عدددرار مدددا تددد  بتقريدددر  ع
سددرائيلي ، والدد ي أقددر بارتكدداب الجدديش اإل2008الفلسددطينية فددي كددانون األول عددام 
 ينييأ.جرائ  حرب بحق المدنييأ الفلسط

 الددّدولتكليدص الجامعددة العربيددة د الدددائرة القانونيدة باسددتنهاض الشددكاوج علددى مسددتوج  -7
 منّظمددة يددة و الّدولالعفددو  منّظمددة وهقامددة الدددالئل المجتمعددة مددأ قبددل تقددارير  ،العربيددة

انتها  حقدوق اإلنسدان ورفدع  إلىوبقية التقارير التي تشير « وتشو أ رامتس  يوم»
يدة فدي رومدا وفدق الّدوليدة وبالد ات منهدا المحكمدة الجنائيدة الّدول المحاك  إلىالتظل  

 .1998نظامها األساسي لعام 
 

 الفرع السابع
 

 المقاومة السلمية

 (1948-1869 وضددع مراحدددل وأسدددس المقاومدددة السياسدددية الدددزعي  الهنددددي عانددددي
بقيدددام الشدددعب  عنددددما كاندددئ الهندددد محتلدددة مدددأ قبدددل االسدددتعمار البريطددداني وقدددد لخصدددها

 :(1 ةتياألعمال األب
 .االحتجاجات والمظا رات -1
 اإلضراب عأ الطعام. -2
 اإلضراب عأ العمل. -3
 مقاطعة البضائع التي يصدر ا االحتالل. -4
 و مأ يعينم.العصيان المدني وعدم تنفي  األوامر الصادرة عأ المحتل أ -5

لعدو لمطالبنا لج نا ول  يستجب انف نا كل     الوسائل تس وهذا ا الزعي  عانديويضيص 
 .(2 (لى الحرب الشعبية المسلحةإ

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

 المصدر نفسم  (2 
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اسدية واالقتصدادية المقاومة السدلمية  دي مدزيا مدأ أشدكال المقاومدة السيوباعتقادنا إن   
وليدة مندم األ حلدةلمقاطعدة االحدتالل فدي المر  الشدعوب الضدعيفة ماديداً  ليهداوالفكرية تلج  إ

تستمر  قد هاالتحضير للمقاومة المسلحة ،كما أن فيها يجري   ي في نفس المرحلة التيو 
للضدغا  بل إنها تتدزامأ مدع فعالياتهدا حتى بعد بدء المقاومة المسلحة مأ قبل الجما ير
ن فعاليدددات الشدددعبية يكدددون لهدددا تددد قير كبيدددر إ ددد   الن إ كددد لا ونعتقددددعلدددى االحدددتالل ، 

، وان ققافدة  د   المقاومدة ال تعنددي  مدداقرةسدتمرت وفدق خطدة مبرمجددة مدأ قيدادة شدعبية ا
  .ب ي حال مأ األحوال  ققافة الخنوع  واالستسالم ومهادنة االحتالل

 9 د   بعد  أما في العراق فان دعاة   ا الشكل مأ المقاومدة ضدد االحدتالل األمريكدي  
اسدتخدمو ا للمنداورة وخددداع الشدعب لصدال  المحتدل ولد  يقومددوا  قدد نه فدر 2003  نيسدان

عامدم السدابع وقدد  في حيأ مدخل االحتالل ،ب ية أعمال ت كر ضمأ إطار     المقاومة
 .تعسص وانتها كل القي  وحقوق اإلنسان في العراق خالفا للقوانيأ والمواقيق الدولية

 
 :نا أن نوض ي ختام   ا الفصل يمكنوف
وينتهدددا  ان الدولدددة وواجبدددات وان العددددوان واالحدددتالل منهدددي كيدددإن للددددول حقدددوق و  -1

ومأ حق     الدول استخدام مدا ملدزم مدأ الوسدائل لددفع مدا قدد مهددد  د ا  ،سيادتها
 .كيان مأ أخطار في الداخل والخارةال

لدددولي وميثددداق نون ااالحددتالل العسددكري أحددد أشددكال العدددوان وكليهمددا يخالفددان القددا -2
 .األم  المتحدة

 وب قددراتها الشداملة مدأ أجدل تحريدرحرب التحرير  راع عادل تسدتخدم فيهدا الشدع -3
 معتدية بدون مسوغ قانوني وأخالقي.األراضي الوطنية مأ قبل دولة 

عدم اقتصدار ا  أشكال عدة منبغياحد وسائل حرب التحرير ولها لمقاومة الوطنية ا -4 
مدأ أجدل تحقيدق  يدص كدل أشدكال المقاومدةظتو  ير دا والبدد مدأعلى المسلحة دون ع

 .تراتيجي للمقاومةالهد  اإلس

 أ حيث الهد  والمشروعية والوسائل. إن المقاومة على النقيض مأ اإلر اب م -5
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 الفصل األول                            
 
 
 

اإلطىر القىنوني لالحتالل 
 العسكري
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 الفصل األول
 

 ىنوني لالحتالل العسكرياإلطىر الق
 

أحدد أشدكال العددوان التدي  بعدد العددوان والغدزو، ويعدداالحتالل العسكري مرحلة ما 
وفددق القددانون الدددولي العددام حالددة ماقتددة لددم  ددالحيات محددددة ليهددا مسددبقًا، و ددو تطرقنددا إ
تطبيددق القواعددد القانونيددة  وعليددم قلددي  المحتددل لمددا تتطلبددم الضددرورات العسددكرية،داخددل اإل

 تطلب منم القيام بها اتجا  الدولدةالتزامات م ل العسكري التي تفرض عليملقانون االحتال
 السابقة والسكان المدنييأ واألعيان الثقافية والقوانيأ الناف ة في الدولة أو اإلقلي  المحتل. 

 1907لعدد   منئ المواقيددق الدوليددة واالتفاقيددات ومنهددا اتفاقيددات ال ددايتضدد وعنددد مددا
ليس ت كيدد منهدا علدى    ا بعض الحقوق للمحتل ، 1949 جنيص الرابعة لعامواتفاقيات 

شددرعية االحدددتالل ولكددأ لضدددمان عددددم ضدد  األراضدددي المحتلدددة والمحافظددة علدددى حقدددوق 
 اإلنسان.
العدام  يالدّدولللقدانون  انتهاكدات جسديمة إلدى عالبداً  تادي حالة االحدتالل العسدكري و 

 إلنسدددان مندددتا عنهدددا ويدددالت وجدددرائ  ضددددوق احقدددالقدددانون الددددولي لاإلنسددداني و  والقدددانون 
ية واللوائ  القانونيدة التدي الّدولالرع  مأ وجود المواقيق  وعلى اإلنسانية، وقد أقبئ الواقع

دولدة االحدتالل مهمدا بلدغ تددريب  إال أن   ،والسدكان المددنييأ الّسدال تميز بيأ مأ يحمدل 
حقدوق اإلنسدان وتسدر  فدي  هافهي ال يمكأ لها إال أن تنت، اتها جيشها وتطور مجتمع

مدددا يقدددوم بدددم  ذلدددا عدمددددة ومنهدددا علدددى دلدددة، واألالسدددكان دون تمييدددز بددديأ القتدددل والتددددمير
 مأ خروقدات وانتهاكدات لحقدوق اإلنسدان 2003من  عام  االحتالل األمريكي في العراق

 في فلسطيأ. . وك لا ما يقوم بم االحتالل اإلسرائيليوتغيير للقوانيأ
 
 
 الددّدوليددة التددي تددنظ  العالقددات بدديأ الّدولعيددر مشددروع فددي المواقيددق  االنتهددا  فعددلو 

 وبمقتضا ا جاء تنظي  العالقات ،أفعال جرمية يعاقب عليهاتعد ، وهنها والشعوباألم  و 
 و  ا التنظي  لم جانبان:
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جميدددع الوقدددائق والصدددكو  واالتفاقيدددات واإلعالندددات والمددداتمرات   ـــ    ـــ   د ـــنم: -1
المتحددددة/ الجمعيدددة العامدددة لتنظدددي  العالقدددة بددديأ األمددد  مدددأ  والمبددداد  والتو ددديات

 واألم . الّدولالشعوب و 
والشدددعوب عنددددما  األفدددرادو  الددّدولحقدددوق  نظمددئ األمددد  المتحددددة ـــ    ـــ   د ـــ  :  -2

تنظددي  قواعددد وأعددرا  الحددرب  اتفاقيددة ي اإلنسدداني ومحتددوا  و الددّدولقددانون اعتمدددت ال
 .اإلضافية اوكوالتهوبروتاألربعة  ال اي( واتفاقية جنيص

األمد  ميثداق في ضوء  الحتالل العسكري اإلطار القانوني ل ا الفصل أ في   بيّ  سن
ي لحقدددوق الدددّدولي اإلنسددداني والقدددانون الدددّدولي العدددام، والقدددانون الدددّدولالمتحددددة، والقدددانون 

 اإلنسان، وفق المباحث اآلتية:
 عام.ي الالّدولالقانون  في العسكري  لمبحث األول: االحتاللا
 ي اإلنساني.الّدولالقانون  فيث الثاني: االحتالل العسكري مبحال
 حقوق اإلنسان.ل الدولي قانون الو  العسكري  مبحث الثالث: االحتاللال
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 المبحث األول
 

 ي العامالّدولالقانون في  العسكري الحتالل
 

جتمددع مددأ مجموعددة القواعددد القانونيددة للم ي مكانددة  امددةالددّدولد القددانون عددل قوا تشددغ
لخطدورة المسدائل التدي تعندى بهدا  تل مكدان الصددارة فدي  د   المجموعدةاإلنساني، بل تح

 .(1 بالنسبة للجماعات البشرية المختلفة
وتحدد  الّدولي العام ب نم مجموعة القواعد التي تنظ  العالقات بيأ الّدولويعر  القانون 

 .(2 منها وواجباتهاكّل  حقوق 
ذاتها وما متصل بهدا باعتبار دا أشخا دًا دوليدة،  الّدولأ اًل ب وقواعد القانون العام تعني

، إجدراءات الدّدول، العالقدات بديأ الدّدولواوالها، حقوق وواجبات  الّدولفهي تبيأ: نشوء 
ة السياسدددي وسدددلطانها الّدولدددعيدددر ذلدددا ممدددا متصدددل بكيدددان  إلدددىالمنااعدددات بينهدددا،  فدددّض 

 .(3 الخارجي ومركز ا في المجتمع القانوني
إنشدداء مسددتودعات لهدد ا  إلددىاتجهددئ القواعددد والتطددور فددي وتددائر القددانون العددام  لقددد

علدى أقددر  1919المتحددة عدام األمد  القدانون فدي الوقدئ المعا در، أولهدا إنشداء عصدبة 
الحدددرب العالميدددة األولدددى، ولكنهدددا فشدددلئ فدددي مهامهدددا فدددي الحفدددا  علدددى السدددالم واألمدددأ 

فدي العدام المتحددة األمد  نية، ل لا جرج إنشداء ييأ ومنع نشوب الحرب العالمية الثاالّدول
المتحدددة، والتددي يعتبددر مددا جدداء فددي األمدد  لتكددون المسددتودع األخيددر والحددالي بدديأ  1945

 .(4 يةالّدولميثاقها مرجعًا أساسيًا في العالقات 
 تية:الموضوع وفق المطالب اآل إلىلمناقشة   ا البحث وجدت مأ المالئ  التطرق 

 ي.الّدولمباد  القانون حتالل و : االاألولالمطلب 
 المتحدة.األم  ميثاق في : االحتالل الثانيالمطلب 

                                                
 .32-11،القانون الّدولي العام، مصدر سبق ذكر ، ب بأب  هيفا.  ن  ص اق منظر   (1 
 .32-11المصدر نفسم،  ث  (2 
 960،ب1960، القانون الدولي العام، دمشق،ا جم ح    ق  دب اةمنظر   (3 
 965المصدر نفسم، ب  (4 



 -79- 

 المطلب األول
 

 ي الّدوللقانون امبادئ و الحتالل 
 

مبدداد   إلددىي العددام سدديقودنا الددّدولمددأ الواضدد  أن المدددخل لمبدداد  وقواعددد القددانون 
سددتقاللية واضددحة ألن ميدددان ي اإلنسدداني علددى الددرع  مددا متمتددع باالددّدولوقواعددد القددانون 

فددي وقدددئ  الددّدولي التددام يشددمل القواعددد التددي تسددري عليهددا العالقددات بدديأ الددّدولالقددانون 
ي اإلنسدداني ويصدداحب الددّدولالقددانون مددا  وأن فرعددم األ دديل والمسددتقل عنددم نوعدداً السددل ، 

 ي بكافة مواقيقها.الّدولذلا قانون حقوق اإلنسان 
يدداة اإلنسددان وكرامتدم، وجدددنا فددي ميددان البحددث  نددا  وبمدا أن القددوانيأ الددثالث تخد  ح

 .تداخل ما بيأ     القوانيأ
 

 الفرع األول
 

 أثر الحتالل على السيادا اإلنليمية
 

تقضي الئحة ال اي للحرب البرية ب ندم لكدي يعتبدر اإلقلدي  محدتاًل يجدب أن يصدب  
التدي تسدتتب فيهدا  فعاًل تحدئ سدلطة قدوات العددو، وبد ن االحدتالل ال يشدمل إال المنداطق

 .(1     السلطة ويصب  في اإلمكان مباشرتها
ة المحتلدة، وال يجدوا لهدا الّدولد إلدىال مترتب على االحتالل انتقال ملكية اإلقلي  المحتل و 

اإلعددالن مددأ جانبهددا ضدد  اإلقلددي  إليهددا علددى أقددر احتاللهددا لددم، ومثددل  دد ا اإلعددالن لددو 
ة الّدولدال يكون  حيحًا، وعلى ذلا تحتفظ   در ال مترتب عليم أقر قانوني ألن الض ّ 

عنهدا ممارسدة  ليم، إنما للدولة المحتلة أن تقدوم بالنيابدة احبة اإلقلي  بحقوق سيادتها ع
( 43. ونصدئ المدادة      الحقوق أقناء مدة االحتالل التي ال تعدو إال أن تكون ماقتدة

رة الفعليددة لالحددتالل، علددى الشددرو  الخا ددة بتحدمددد  ددالحيات اإلدا يامددأ الئحددة ال دد
ة المحتلددة واسددتمرار ا فددي شددخ  قوانينهددا وأنظمتهددا الّدولددو دد ا الددن  يعنددي بقدداء حيدداة 

                                                
 965-960المصدر نفسم، ب (1 



 -80- 

اإلدارية حيأ يحرم على سلطات االحتالل عدم إجراء أي تغيير في األوضداع والقدوانيأ 
ة اختصا ددات الّدولددواألنظمددة بدداألرض المحتلددة. واالحددتالل وهن قطددع اسددتمرار مباشددرة 

ة، الّدولية نتيجة لمبدأ استمرار الّدولة على اإلقلي  المحتل فهو ال منهي شخصيتها السياد
عليدم دون  ووأن سيادة دولة األ ل تبقى طوال قيام حالة الحرب واالحدتالل علدى مدا  د
فدددي خدددارة  مسددداس، حتدددى يحدددق للدولدددة المحتلدددة أن تشدددكل بهددد ا الو دددص حكومدددة مدددأ

 .(1 أراضيها
عدددم إجددااة الموافقددة علددى  إلددىي اتجددم مندد  البدايددة الددّدولالقددانون يمكددأ القددول بدد ن و 
 كدددرا ، واعتبدددر االحدددتالل حالدددة ة المهزومدددة نتيجدددة الضدددغا أو اإلالّدولدددمدددأ جاندددب  الضددد ّ 
تحدئ أي  اضدعة لسديطرة المحتدل مدأ جاندب واحدداألقدالي  الخ يقتضي عددم ضد ّ و ماقتة 

ة الّدولددداالحددتالل و  اسدد  أو شددكل مددأ األشددكال طدددوال مدددة قيددام حالددة الحدددرب بدديأ دولددة
  احبة السيادة القانونية على اإلقلي  المحتل.

 
 الفرع الثاني

 
 يالّدولانتهاك مبادئ القانون 

 
فدداألولى  ددي  لتي الحددرب واالحدتالل العسددكري،ي بدديأ حدداالدّدوليميدز الفقددم القددانوني 

عقددب مرحلدة االشددتبا  والقتددال علددى أرض المعركددة، والثانيدة  ددي المرحلددة الماقتددة التددي ت
 .(2 الحرب والعدوان المسل 
ي سددلطات االحددتالل ب حكددام خا ددة لألقددالي  الواقعددة تحددئ الددّدولوقددد حدددد القددانون 

االحدددتالل وذلدددا لدددئال متدددي  المجدددال السدددلطات االحدددتالل بتغطيدددة أعمالهدددا االنتقاميدددة فدددي 

                                                
-826ادق أبو  يص، القانون الّدولي العام، مصدر سبق ذكر ، ب، وللمزيد مأ التفا يل منظر د. علي  956المصدر نفسم، ب  (1 

836. 
. وللمزيد مأ التفا يل 29، ب1969، 5، قانون االحتالل الحربي، المجلة المصرية للقانون الّدولي، المجلد ا.     دبيت   اةمنظر   (2 

  .، االحتالل في القانون الّدولي، مصدر سبق ذكر زي ا  دب  دنليف  دي يش منظر 
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  ة ضدددد اإلقلددي  وسددكانم خالفددًا لمدددا تقتضدديم الضددرورات العسدددكريةاإلفددرا  باسددتخدام القددوّ 
 .(1 المتحاربة الّدولومقتضيات الحرب بيأ 

ن القددوانيأ الدوليددة والئحددة الحددرب البريددة وملحقاتهددا تحددرم علددى قددوة االحددتالل أكمددا 
، وتمنعهددا مددأ تشددريع أي دنيددة مرتبطددة بددرئيس دولددة االحددتاللحكومددة م وأتعيدديأ حدداك  

الد ي نفد  االحدتالل بالقائدد العسدكري  اإلدارةناطدة إكد علدى ا ، وتدساتير مدنية أوقوانيأ 
 ،مددال  الدولدة الخاضدعة لالحددتاللأمدأ مدواطني و الد ي تقتصدر واجباتدم بالحفددا  علدى أو 
ن متر  للشعب الفر ة فدي تشدكيل حكومتدم الوطنيدة التدي تتدولى التفداوض مدع الدولدة أو 

 .(2 المحتلة
ي علدددى مدددر السدددنيأ ذروتدددم، فهدددو يمدددن  سدددلطة االحدددتالل الدددّدولولقدددد بلدددغ القدددانون 

اتفاقيددات  إلددىات التددي تحتاجهددا إلدارة األراضددي التددي تسدديطر عليهددا،  منظددر الصددالحي
والالئحدددة الملحقددددة باتفاقيدددة ال دددداي  1949الرابعددددة حدددول حمايددددة المددددنييأ لعددددام جنيدددص 

الخا ة بالحرب البرية التي تعد دلياًل مهمًا في   ا المجال(، وبالوقئ ذاتم يقنأ حقوق 
 سكان األراضي المحتلة.

التددددي تقددددوم علددددى أسدددداس الطبيعددددة القانونيددددة  لمبدددداد ا يالددددّدوللقددددانون وقددددد أجمددددل ا
 :(3 لالحتالل باآلتي

 دة لالحتالل.و الطبيعة الماقتة والمحد : أ الً 
 السيادة ال تولى لدولة االحتالل. أنّ  : ث كي ً 
 في المنطقة المحتلة. الّنظامباب تة االحتالل األولي  ي استمهمّ  أنّ  : ث د  ً 
ة ة والقانونّيدددة واألنظمدددة االقتصددداديّ تغييدددر ممكدددأ فدددي اإلدارة الحالّيددد ء أقدددلّ إجدددرا : ة نب ً 

 .ة للمجتمع المحتلّ والحياة العامّ 
بهددا ات التدي متطلّ الّتغييددر د بدالقيود و يجددب أن متحددّ  الّتغييدراألدندى لهدد ا  أن الحددّ  :   ً د ط

 ة.أمأ قوات جيش االحتالل وهدارتم المدنيّ 
                                                

 .29المصدر نفسم، ب  (1 
 100، ب1984، مباد  القانون الدولي العام في السل  والحرب، دار الجليل، دمشق،ا. دح  د هنب  منظر   (2 
 57،االحتالل في القانون الدولي مصدر سبق ذكر  ب دي يش  ،زي ا  دب  دنليف منظر:  (3 

 . 



 -82- 

فدرض الجدزاء القدانوني علدى  إلدىفدي موضدوع االحدتالل ي الدّدولولقد ذ ب القدانون 
ي واتفاقيدددة ال ددداي الدددّدولنافيدددة للقدددانون ماألشدددخاب الددد مأ تكدددون إجدددراءاته  وتصدددرفاته  

نتيجدددددة للخطددددد  أو التعسدددددص فدددددي اسدددددتعمال ( 43و 42 المدددددادتيأ  1907عدددددة لسدددددنة الراب
وب تحمددل الصددالحيات التددي أوال ددا قددانون االحددتالل الحربددي لسددلطات االحددتالل، ووجدد

 .(1 مخاطر ما ت تي مأ تصرفات
مقاومة االحتالل علدى مبددأمأ أساسدييأ  مدا مبددأ إلى حّق ي الّدولوياسس القانون 

الشدعوب فدي تقريدر حّق  المتحدة وك لااألم  مأ ميثاق  51وفق المادة  الّشرعي الّدفاع
 .(2 المصير

ي للحقدوق االقتصدادية لّدولاة العهد ة السياسيّ ي للحقوق المدنيّ الّدولكما أشار العهد 
ضدداء مطلدق للحصددول دمباجدة بحددق تقريدر المصددير، و ندا  فواالجتماعيدة الثقافيدة فددي ال

 بالوسائل العنيفة والسياسية. المصير على تقرير
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                

 .1907ام وينظر اتفاقية ال اي لع 71-70، بالمصدر نفسم   (1 

 .1960كانون األول  14في  1514مأ ميثاق األم المتحدة وينظر إعالن من  االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة  51منظر المادة   (2 
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 المطلب الثاني
 

 المتحدااألمم ميثاق  الحتالل في
 

نطداق الحدرب وأوجدب  التضدييق مدأ إلدىالمتحددة قدد  دد  األم  كان عهد عصبة 
كمدا    والتوفيدق أواًل،الوسائل السلمية في فدض المنااعدات عدأ طريدق التحكدي إلىاللجوء 

يدددة لتحقيدددق األعدددراض الّدولتسدددوية المنااعدددات  1928كيلدددوغ سدددنة  -حدددرم ميثددداق بريدددان
 .(1 القومية للدول عأ طريق الحرب

مداتمر  فدي 1945ن فدي نيسدا الدّدولاجتمعدئ وفي أعقاب الحرب العالميدة الثانيدة، 
( لتنظر في أمدر العدال  الد ي كداد منهدار، ضد  األمريكية عالمي بمدمنة  سان فرانسيسكو

الماتمر قالث وخمسيأ دولدة، وكاندئ قمرتدم ميثاقدًا عالميدًا متضدمأ نظامدًا دوليدًا جماعيدًا 
، وقدد سدجل  د ا الميثداق الدّدولجدمددًا لصديانة السدل  فدي المسدتقبل وتحقيدق التعداون بديأ 

 إلددى، وحددرم اللجددوء الددّدوللمبدداد  األساسددية التددي يجددب أن تقددوم عليهددا العالقددات بدديأ ا
 إلددىالسددعي  الددّدولالحددرب مددا لدد  يكددأ ذلددا دفعددًا العتددداء عيددر مشددروع، وفددرض علددى 

 .(2 تسوية منااعاتها أيًا كانئ طبيعتها بالوسائل السلمية
 1945تحددددة لعدددام وفدددي  ددد ا المطلدددب سدددتناول انتهدددا  االحدددتالل لميثددداق االمددد  الم

 وعلى النحو األتي :
 

 الفرع األول
 

 ديباجة الميثاق

 
المتحددة وقدد أليندا علدى أنفسدنا، أن األم  لقد جاء في دمباجة الميثاق: نحأ شعوب 

جيل واحدد جلبدئ علدى اإلنسدانية  في خاللننق  األجيال المقبلة مأ ويالت الحرب التي 
 .(3 مرتيأ أحزانًا يعجز عنها الو ص

                                                
 .49-47، مصدر سبق ذكر ، ب ب ن  ص اق أب  هيفمنظر   (1 
 .49المصدر نفسم، ب  (2 

 .1945منظر دمباجة ميثاق األم  المتحدة لعام   (3 
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مأ جدمد إيماننا بالحقوق األساسدية لإلنسدان وبكرامدة الفدرد وقددر  وبمدا للرجدال  كدوأن نا 
 كبير ا و غير ا مأ حقوق متساوية.األم  والنساء و 
هدددا تحقيدددق العدالدددة واحتدددرام االلتزامدددات الناشدددئة عدددأ أ األحدددوال التدددي يمكدددأ فدددي ظلّ وأن نبددديّ 

 بالرقي االجتماعي قدمًا..ي، وأن ندفع الّدولالمعا دات وعير ا مأ مصادر القانون 
وفدددي سدددبيل  ددد   الغايدددات اعترفندددا أن ن خددد  أنفسدددنا بالتسدددام  وأن نعددديش معدددًا فدددي سدددالم 

 ي.الّدول  قوانا كي نحتفظ بالسل  واألمأ ننظّ وحسأ جوار وأن 
فدي  المسدّلحة قدّوةوأن نكفل بقبولنا مباد  معينة ورس  الخطدا الالامدة لهدا أال تسدتخدم ال

يددددة فددددي ترقيددددة الشدددداون االقتصددددادية الّدولوأن تسددددتخدم األداة ، تركةعيددددر المصددددلحة المشدددد
 واالجتماعية للشعوب جميعًا.

المتحدددددة األمدددد  منّظمددددة التددددزام  إلددددىعلددددى مددددا ورد فددددي الدمباجددددة نخلدددد  ت سيسددددًا 
 :تيةتزامات اآللباال
 الحرب واألخ  بمبدأ التسام  والعيش بسالم وحسأ جوار. إلىمنع اللجوء  -1
 لى الحقوق األساسية لإلنسان وكرامة الفرد.الت كيد ع -2
 ي وااللتزامات الناشئة عأ المعا دات وعير ا.الّدولاحترام مباد  القانون  -3
 في عير أعراضها المحددة. المسّلحةعدم استخدام القوات  -4
 ييأ.الّدولالت كيد على السل  واألمأ  -5

فهدو ومدا يقدوم  ،عيدر المشدروعة ّوةقدولما كدان االحدتالل أحدد أشدكال العددوان واسدتخدام ال
 المتحدة.األم  يعد انتهاكًا لميثاق  األفرادبانتهاكات بحق الشعوب و 
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 الفرع الثاني
 

 المتحدااألمم مقاصد 
 

 :(1 المتحدة و ياألم  ( مأ الميثاق مقا د 1حددت المادة  
ئدة التددابير المشدتركة الفعالدة ي، وتحقيقدًا لهد   الغايدة تتخد  الهيالدّدولحفظ السالم واألمأ  -1

لمندددع األسدددباب التدددي تهددددد السدددل  وإلاالتهدددا، وتقدددع أعمدددال العددددوان وتميز دددا مدددأ وجدددو  
ي لحددل الددّدولاإلخددالل بالسددل ، وتتدد رع بالوسددائل السددلمية، وفقددًا لمبدداد  العدددل والقددانون 

 اإلخالل بالسل  وتسويتها. إلىية التي قد تادي الّدولالمنااعات 
علددى أسدداس احتددرام المبدددأ الدد ي يقضددي بالتسددوية األمدد  لعالقددات الوديددة بدديأ إنمدداء ا -2

منهدددا تقريدددر مصدددير ا، وكددد لا اتخددداذ لكدددّل فدددي الحقدددوق بددديأ الشدددعوب وبددد ن يكدددون 
 التدابير األخرج المالئمة لتعزيز السل  العام.

يدددددة ذات الصدددددفة االقتصدددددادية الّدولي علدددددى حدددددل المسدددددائل الدددددّدولتحقيدددددق التعددددداون  -3
 اعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام اإلنسان والحريات األساسية.واالجتم

وتوجيههددا نحددو إدرا   دد   الغايددات األمدد  جعددل  دد   الهيئددة مرجعددًا لتنسدديق أعمددال  -4
 المشتركة.

 أنها تاكد على: إلىالمتحدة نخل  األم  وت سيسًا على ما ورد في مقا د 
و  اإلخدددالل بالسدددل ،  واالحدددتالل أحدددد أشدددكال قمدددع أعمدددال العددددوان وعير دددا مدددأ وجددد -1

 العدوان كما أسلفنا(.
 ييأ.الّدولحفظ السل  واألمأ  -2
 الت كيد على مبدأ االحترام المتبادل والمساواة في الحقوق بيأ الشعوب. -3
 في تقرير مصير الشعوب.الحّق  -4
 تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية. -5
 ي.الّدوللمباد  العدل والقانون حل المنااعات وفقًا  -6

 
 الفرع الثالث

                                                
 منظر المادة األولى مأ ميثاق األم  المتحدة د مقا د األم  المتحدة.  (1 



 -86- 

 
 المتحدااألمم مبادئ 

 

تعمدددل الهيئدددة وأعضددداؤ ا فدددي سدددعيها وراء المقا دددد المددد كورة أعدددال  وفقدددًا للمبددداد  
 :(1 اآلتية
 تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بيأ جميع أعضائها. -1
وق والمزايدا المترتبدة علدى  دفة العضدوية لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسه  جميعًا الحقد -2

 يقومون في حسأ نية بااللتزامات التي أخ و ا على أنفسه  به ا الميثاق.
ية بالوسدائل السدلمية علدى وجدم ال يجعدل الّدوليفض جميع أعضاء الهيئة منااعاته   -3

 ي عرضة للخطر.الّدولالسل  واألمأ والعدل 
يددة بالوسددائل السددلمية علددى وجددم ال الّدولقدداته  يمتنددع أعضدداء الهيئددة جميعددًا فددي عال -4

 ي في عرضة للخطر.الّدوليجعل السل  واألمأ والعدل 
أو  قددّوةيددة عددأ التهدمددد باسددتعمال الالّدوليمتنددع أعضدداء الهيئددة جميعددًا فددي عالقدداته   -5

اسددتخدامها ضددد سددالمة األراضددي أو االسددتقالل السياسددي أليددة دولددة أو علددى وجددم 
 المتحدة.األم   د آخر ال متفق ومقا

المتحددة فدي أي عمدل األمد   إلدىما في وسدعه  مدأ عدون كّل  يقدم جميع األعضاء -6
المتحدددة األمد  وفدق  د ا الميثداق، كمدا يمتنعدون عدأ مسداعدة أيدة دولدة تتخد   تتخد  

 إااء ا عماًل مأ أعمال المنع أو القمع.
 د   المبداد  بقددر مدا عيدر األعضداء فيهدا علدى  الدّدولتعمل الهيئدة علدى أن تسدير  -7

 ي.الّدولتقتضيم ضرورة حفظ السل  واألمأ 
لدديس فددي  دد ا الميثدداق مددا يسددوغ  لألمدد  المتحدددة( أن تتدددخل فددي الشدداون التددي مددأ  -8

 ددمي  السدددلطان الددداخلي لدولدددة مددا، علدددى أن  دد ا المبددددأ ال يخددل بتطبيدددق تددددابير 
 القمع الواردة في الفصل السابع.

الد ي متعلدق فدي بحثندا در ( مبداد  األم المتحددة وبالقد2لمدادة  ت سيسًا على مدا ورد فدي ا
 :تي  ا نبيأ األ

                                                
 منظر المادة الثانية مأ ميثاق األم  المتحدة.  (1 
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أو  أو اسدددتخدامها ضدددد سدددالمة األراضدددي قدددّوةالتهدمدددد باسدددتعمال ال مندددع الميثددداق أن -أ
 .( مأ المادة الثانية منم4الفقرة   االستقالل السياسي ألية دولة وفق

المتحددة كمدا جداء فدي المدادة األمد  د مسمو  بدم فدي حددود مقا د قّوةأن استخدام ال -ب
 .( منم51حسب المادة   الّشرعيللدفاع  قّوة( مأ الميثاق، واستخدام ال107 

 مارس أعمال المنع والقمع.تالتي  الّدولمنع التعاون مع  -ت
 ية بالوسائل السلمية.الّدولالت كيد على حل المنااعات  -ث
 الت كيد على مبدأ السيادة بيأ جميع. -ة 
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 المبحث الثاني

  
 ي اإلنسانيالّدولالقانون  و العسكري الحتالل

 
ي اإلنسددداني تعبيدددرًا عدددأ رعبدددة العدددال  فدددي الدددتخل  مدددأ الدددّدولكدددان نشدددوء القدددانون 

انتهاكددددات الحددددروب واسددددتخدام الوسددددائل عيددددر اإلنسددددانية التددددي سددددادت عمليددددات الغددددزو 
 واالحتالل على مدج حقبة طويلة مأ الزمأ.

األربدع لعدام جنيدص م الضيق لقانون الحرب، إال بعد إبدرام اتفاقيدة ول  متطور المفهو 
النظريدددة التقليديدددة لقدددانون الحدددرب،  ي اإلنسددداني محددلّ الدددّدولالقدددانون  ، بحيددث حدددل  1949

يدددة الّدولت اللجندددة ، وقدددد بدددرر المسدددّلحةوأ دددبحئ قواعدددد  تطبدددق علدددى كافدددة المنااعدددات 
حمايددة  إلددىاإلنسدداني كونددم مهددد   يالددّدولسددتخدام ا ددطال  القددانون للصددليب األحمددر ا

الكدائأ البشددري واألمددوال الالامددة لددم بالضدرورة، وأن ذلددا اال ددطال  الجدمددد ال يقتصددر 
الخا ة لحماية ضحايا الحرب فحسدب، وهنمدا متجاوا دا جنيص في داللتم على اتفاقيات 

 حربيددةقيددود علددى تسدديير العمليددات الليشددمل تلددا القواعددد الحربيددة واالتفاقيددة التددي تضددع ال
 (1 .نسانيةإ واستخدام األسلحة وعير ا مأ القواعد التي تقررت على اعتبارات

ك حددد أشددكال العدددوان واالسددتخدام  االحددتالل العسددكري فددي  دد ا المبحددث   س وضدد
وقواعدد القدانون الددولي اإلنسداني وفدق المطالددب  مبداد عيدر المشدروع للقدوة وعالقتدم مدع 

 األتية:
 

 
 

__________________ 
 176-174،ب2005مباد  وقواعد عامة في حقوق االنسان وحرياتم،جامعة النهريأ،بغداد،  د ةيب ،صالح ح تنظر (م1 
 

 المطلب األول                                



 -89- 

 
 ي اإلنسانيالّدولمفهوم ونشوء القانون 
 

 الفرع األول  
 

 يالّدولمفهوم القانون اإلنساني 
 

ي ب ندددم مجموعدددة المبددداد  والقواعدددد التدددي تحدددّد مدددأ لالدددّدو يعدددر  القدددانون اإلنسددداني 
أو مدددأ اآلقدددار الناجمدددة عدددأ الحدددرب تجدددا   المسدددّلحةاسدددتخدام العندددص أقنددداء المنااعدددات 

ة، عرضدددم حمايددة األشدددخاب المتضدددرريأ فدددي حالددة ندددزاع مسدددل  كحمايدددة اإلنسددان عاّمددد
حمايدة  إلدىالممتلكات واألموال التي ليسئ لها عالقدة بالعمليدات العسدكرية، و دو يسدعى 

السدددكان عيدددر المشدددتركيأ بصدددورة مباشدددرة أو الددد مأ كفدددوا عدددأ االشدددترا  فدددي النزاعدددات 
 .(1 مثل الجرحى والغرقى وأسلحة الحرب ،المسّلحة

مددأ  ي العددام، ويتكددون الددّدولي اإلنسدداني جانبددًا رئيسدديًا مددأ القددانون الددّدولويشددكل القددانون 
والعرفية التي تصون اإلنسان فدي أي ندزاع ية المدونة منها الّدولمجموعة النصوب القانونية 

 .(2 سواء كان دولي أو عير دولي ويسترشد بمبدأ التعاطص والشعور باإلنسانية
هدد  ت التدي 1949األربعدة لعدام  نيدصاتفاقيدات جي اإلنساني الّدولويشتمل القانون 

الحفدددا  علدددى حيددداة العسدددكرييأ العددداجزيأ عدددأ القتدددال وكددد لا األشدددخاب الددد مأ ال  إلدددى
الدد ي  1907و 1899لعددام شددتركون فددي األعمددال العدوانيددة، كمددا يشددمل قددانون ال دداي ي

ويفدرض قيدود علدى اختيدار  يحدد واجبات المحاربيأ فيما متعلدق بدردارة العمليدات الحربيدة
 ضرار.وسائل اإل

 
                                
                                  

 
 الفرع الثاني                                            

                                                
 .40، ب2005وآخرون، القانون الّدولي اإلنساني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،أحمب  ؤ ا،ا. طصلفى  منظر   (1 
 .175و 174، مصدر سبق ذكر ، ب  د ةيب ، صالح ح تمنظر   (2 
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 ي اإلنسانيالّدول نشوء القانون

 
لقددد سددنئ الحضددارات القديمددة قبددل المدديالد بددآال  السددنيأ القددوانيأ األولددى للحددرب، 

 د   القدوانيأ كدي  نندي أسدأ  إ» :حيث جاء على سبيل المثال في مقدمدة قدوانيأ حمدورابي
 .(1 «مأ الجور على الضعيص أمنع القويّ 

احتددرام الخصدد ،  إلددىلا وردت نصددوب فددي الكتدداب المقدددس والقددرآن الكددري  تدددعو وكدد 
ة في امني السل  الّدولاإلسالمية ب حكام وقواعد محددة تنظ  سلو   ولقد جاءت الشريعة

. وقدد (2 والحرب في ضوء القرآن الكري  والسنة النبوية الشريفة وو دايا الخلفداء واألمدراء
مراحددل  1864األولددى عددام جنيدص  ددر الد ي ولددد مددع اتفاقيددة ي المعاالددّدولشدهد القددانون 

متعددددة فددي التطددور، الدد ي كددان كثيددرًا مددا مولددد أعقدداب الحددروب لسددير االحتيدداة المتزامددد 
للمساعدات اإلنسانية والناتا عأ التطور فدي األسدلحة وفدي المنااعدات، وقدد وقعدئ مند  

 .(3 ية وهعالن وبروتوكول( اتفاق16  1997األولى ولغاية جنيص اتفاقية  1864عام 
نوعيددة علددى طريددق تطددور القددانون  خطددوة قانونيددة وأخالقيددةجنيددص وتعتبددر اتفاقيددة 

والتدددددي اعتمدددددد ا المددددداتمر  1949لعدددددامجنيدددددص ي اإلنسددددداني، وتتضدددددمأ اتفاقيدددددات الدددددّدول
 600علددى نحددو  1977، وبروتوكوال ددا اإلضددافييأ لعددام 1950الدبلوماسددي والنافدد ة عددام

 .(4 ي اإلنسانيالّدول  الرئيسية للقانون الصكو مأ مادة وتعد 
 
 
 

                                                
 مصددر سدبق ذكدر ، ال  حسأ الربيعي، مبادجء وقواعد عامة فدي حقدوق اإلنسدان وحرياتم منظر  قانون حمورابي، المقدمة، ذكر  د.  (1 

 .175ب
 .20منظر  اياد عبد اللطيص القريشي،مصدر سبق ذكر ، ب  (2 
 .517منظر د.  ال  حسأ الربيعي، مصدر سبق ذكر ، ب  (3 
 .175المصدر نفسم، ب  (4 
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 الفرع الثالث
 

 األشخاص المحميون بالقانون اإلنساني

    
نددرج أن القدددانون اإلنسدداني حددددد أربدددع  1949األربعدددة لعدددام جنيددص وفقددًا التفاقيدددات 

واالحدتالل  فئات كفل لهدا حقوقدًا علدى أطدرا  الندزاع منبغدي مراعاتهدا أقنداء الندزاع المسدل 
 :(1 و ي ري العسك

 في الميدان. المسّلحةالجرحى والمرضى مأ القوات  -1
 في البحار. المسّلحةالغرقى والجرحى والمرضى مأ القوات  -2
 أسرج الحرب. -3
 . وتشمل السكان المدنييأ واألعيان الثقافية( السكان المدنييأ -4

أ القتدال اضدطرارًا المقداتليأ قبدل أن تتوقدص عد إلدىوالفئات الدثالث األولدى تنتمدي أساسدًا 
 أو اختيارًا أما الفئة الرابعة فهي بحك  طبيعتها ال تشار  في القتال أ اًل.

 
 المطلب الثاني

 
 ي اإلنسانيالّدولالصفة اآلمرا لقواعد القانون 

 

ي اإلنسدداني متددوفر وفدق إطددار قدانوني دولددي يخددت  الدّدوليمكدأ القددول بد ن القددانون 
ومددا جنيددص المتحدددة وقددانون ال دداي وقددانون األمدد  ار يددة المنعقدددة فددي إطددالّدولبالصددكو  

 سواء األطرا  فيها أو عير ا. الّدوللكّل جاء بها مأ قواعد لها  فة آمرة ملزمة 
 و    الصكو  تشمل: 

اتفاقيدددة مندددع جريمدددة اإلبدددادة الجماعيدددة والمعاقبدددة عليهدددا والمعتمددددة مدددأ الجمعيدددة  أواًل: 
كدددددانون  14ئ النفددددداذ بتددددداريخ دخلدددددوالتدددددي  1948كدددددانون األول  9العامدددددة فدددددي 

 .1949الثاني
 .1950تشريأ األول  21والناف ة بتاريخ  1949اتفاقية جنيص األربعة لعام  قانيًا: 

                                                
 .1949منظر إلى اتفاقيات جنيص األربعة لعام   (1 
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والخدددداب  1977البروتوكددددول اإلضددددافي األول الملحددددق باتفاقيددددات جنيددددص لعددددام  قالثًا: 
 ية.الّدولبالحروب 

والخددداب  1977ات جنيدددص لعدددام رابعدددًا: البروتوكدددول اإلضدددافي الثددداني الملحدددق باتفاقيددد
 بالحروب المحلية.
 .1907وسنة  1899 ةخامسًا: لوائ  ال اي لسن

 
 الفرع األول
 

 1907وسنة  1899لوائح لهاي لسنة 
 

ن قواعدددد الحدددرب البريدددة التدددي جددداءت بلدددوائ  ال ددداي كاندددئ تطدددورًا جدمددددًا للقدددانون إ
افها العامة التي كاندئ موجدودة   قوانيأ الحرب وأعر نقيولة لتاي، كما أنها كانئ محالّدول

فددي حينهددا، ولدد ا فددرن  دد   االتفاقيددة تعتبددر كاشددفة لقددوانيأ الحددرب وأعرافهددا التددي كانددئ 
 .(1 المتمدنة الّدولموجودة مأ قبل والتي كان معترفًا بها عند الحرب مأ 

تشدددريأ  18عنددد استعراضددنا الالئحدددة المتعلقددة بقدددوانيأ وأعددرا  الحدددرب البريددة د ال دداي 
 :اآلتي تبيأ 1907ل األو 
، 20 إلدى 4المدواد مدأ  ل ي متعلق بمعاملة أسرج الحربا منها الفصل الثاني شمل -1

و ددد   المدددواد تتعلدددق بحسدددأ معاملدددة األسدددرج وتددد ميأ معيشدددته  مدددأ سدددكأ وملدددبس 
متعته  الشخصية وحتى دفع الرواتدب لهد  ألوطعام ومعاملته  بالحسنى واحتفاظه  

نيدددددة وأن يطلدددددق سدددددراحه  حدددددال انتهددددداء العمليدددددات وحريدددددة ممارسدددددة شدددددعائر   الدم
 .(2 العدائية

 أن واجبددات المتحدداربيأ المتعلقددة بخدمددة المرضددى والجرحددى  :21جدداء فددي المددادة  -2
 .(3 (1906لعام جنيص تحكمها اتفاقية 

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

 .1907تشريأ األول  18منظر اتفاقية ال اي   (2 
 .1907تشريأ األول  18قية ال اي مأ اتفا 21منظر المادة   (3 
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 تحظددر مهاجمددة أو قصددص المدددن والقددرج والمسدداكأ والمبدداني  25جدداء فددي المددادة  -3
 .(1 وسيلة المستعملة(عير المحمية أيًا كانئ ال

 يحظددددر تعددددريض مدمنددددة أو محلددددة للنهددددب حتددددى وأن باعتهددددا  28جدددداء فددددي المددددادة  -4
 .(2 الهجوم(

 قدّوة يحظدر إرعدام سدكان األراضدي المحتلدة علدى تقددي  الدوالء لل 45جاء فدي المدادة  -5
 .(3 المعادية(

شددخاب  منبغددي احتددرام شددر  األسددرة وحقوقهددا، وحيدداة األ إلددى 46تطرقددئ المددادة  -6
 .(4 والملكية الخا ة، وك لا المعتقدات والشعائر الدمنية(

بوجددددوب معاملددددة ممتلكددددات البلددددديات وممتلكددددات الماسسددددات  56جدددداء فددددي المددددادة  -7
المخصصددددة للعبددددادة واألعمددددال الخيريددددة والتربويددددة، والماسسددددات الفنيددددة والعلميددددة، 

 .(5 كممتلكات خا ة، حتى عندما تكون ملكًا للدولة
لى ما تقدم نجد أن لوائ  ال اي تشكل مصدرًا مهمًا مأ مصدادر القدانون ت سيسًا ع

كانئ األساس فدي وضدع  ، و يالّدوللكّل ي اإلنساني وأنها ذات  فة آمرة ملزمة الّدول
قددددد اعتمددددددت مبدددددأي الضددددرورة العسددددكرية والمعاملدددددة ، و 1949لسددددنة جنيددددص اتفاقيددددات 

 اإلنسانية في وقئ واحد.
 

                                                
 .1907تشريأ األول  18مأ اتفاقية ال اي  25منظر المادة   (1 

 .1907تشريأ األول  18مأ اتفاقية ال اي  28منظر المادة   (2 
 .1907تشريأ األول  18مأ اتفاقية ال اي  45منظر المادة   (3 
 .1907 تشريأ األول 18مأ اتفاقية ال اي  46منظر المادة   (4 
 .1907تشريأ األول  18مأ اتفاقية ال اي  56منظر المادة   (5 
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 الفرع الثاني
 

 1949لعام جنيف يات اتفان
 

تفاقيددات جنيددص األربعددة ابعددد إبددرام  إاللدد  متطددور المفهددوم التقليدددي لقددانون الحددرب 
، نظرية التقليدية لقانون الحدرببحيث حل القانون الدولي اإلنساني محل ال ،1949لعام 

تفاقيات جنيدص تقددم اوقد حققئ  ،تطبق على المنااعات المسلحة كافة  وأ بحئ قواعد
 .نسانيى تطور القانون الدولي اإلكبير عل

 و ي: 1950أربع اتفاقيات اعتبرت ناف ة عام  1949لعام جنيص تتضمأ اتفاقيات 
 في الميدان. المسّلحةاالتفاقية األولى لتحسيأ حالة الجرحى والمرضى بالقوات  -1
 في البحار. المسّلحةاالتفاقية الثانية لتحسيأ حالة جرحى ومرضى وعرقى القوات  -2
 االتفاقية الثالثة بش ن األسرج. -3
 االتفاقية الرابعة بش ن حماية األشخاب المدنييأ في وقئ الحرب. -4

 وسن تي على توضي  ما جاء في كل اتفاقية :
 1949تفاقية جنيص األولى لعام اأوال:

تهددت  بتحسدديأ حددال الجرحددى والمرضددى مددأ أفددراد القددوات المسددلحة فددي الميدددان والت كيددد 
فدراد أفدراد الوحددات المتطوعدة ،و أمه  وحمامته  بما في ذلدا أفدراد المليشديات و حترااعلى 

القددوات المسددلحة النظاميددة، واألفددراد الدد مأ مرافقددون القددوات المسددلحة كمالحددي الطددائرات 
ن يكون لدمه  تصري  ب لا مأ أالحربية والمراسليأ الحربييأ ومتعهدي التمويأ شريطة 

 القوات المسلحة .
  1949اقية جنيص الثانية لعام تفاقانيا: 

تعددددالا تحسدددديأ حددددال الجرحددددى والمرضددددى والغرقددددى مددددأ القددددوات المسددددلحة فددددي البحددددار 
وحمامته  واحترامه  ،وك لا حماية سوا   ممأ يكونون في البحر جرحى او مرضدى او 

  عرقى .
 1950والناف ة عام 1949والرابعة لعام  ةولى والثانية والثالثاأل  ف  ي ا فنيف (منظر 1 

 تفاقية جنيص الثالثةاقالثا: 
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و العقيددة أو الجنسدية أسرج الحرب ،ومعاملته  معاملة حسنم دون تمييدز اللدون  تتعلق ب
عمددال العنددص والتحقيددر واالنتقددام ،وان أ و السياسددية ،وان تددوفر لهدد  الحمايددة ضددد أالدمنيدة 

ندددوبي اللجندة الدوليددة تتكفدل الدولدة األسددرة بتقددي  العنايددة الطبيدة الالامدة لهدد  ، ويحدق لم
 طالع على أحواله  .للصليب األحمر ايارته  واإل

  1949تفاقية جنيص الرابعة لعام ارابعا: 
تعددالا  دد   االتفاقيددة موضددوع حمايددة األشددخاب المدددنييأ وقددئ الحددرب علددى أن يمددن  
للعجددزة والحوامددل واألطفددال حمايددة خا ددة ،  ويعامددل جميددع األشددخاب دون تمييددز فددي 

العنصدر أو المعتقدد الددمني والسياسدي ،ويحدق لدولدة االحدتالل أن تقدوم بد خالء  اللون أو
كلي أو جزئي لمنطقة معينة ألسباب حربية ،وال يحق لها أن ترع  األشخاب المحمييأ 

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

خاب ال مأ ال يشتركون فدي األعمدال األشخاب العاجزون عأ القتال، وك لا األش أواًل:  
في أن تصان حياته  وسالمته  البدنية والعضوية، ويتمتعدون الحّق العدوانية، له  

 الحاالت بالحماية وبالمعاملة اإلنسانية بدون تمييز.كّل  في
 أو يعجز عأ القتال. قانيًا: يحظر قتل أو جر  الخص  ال ي يستسل  
سدلطتم، الجرحى والمرضى ال مأ يقعون تحدئ  على الطر  المشار  في النزاع إمواءقالثًا:  

المنشآت ووسائل النقل  إلىوتشمل الحياة أيضًا أفراد الخدمات الصحية باإلضافة 
 دد    إلددىوالمعدددات الصددحية، وترمددز شددارة الصددليب األحمددر أو الهددالل األحمددر 

 الحماية.
فدي الحدّق : المقاتلون واألسرج والمددنيون الخاضدعون لسدلطة الطدر  الخصد ، لهد  رابعاً 

أن تصددان كددرامته  وحيدداته  ومعتقددداته  وحقددوقه  الشخصددية ويجددب حمددامته  
عمل مدأ أعمدال العندص واالنتقدام، ويحدق لهد  تبدادل األخبدار مدع أفدراد كّل  مأ

 عائالته  وتسل  المعونة.
 نات القضائية األساسية.فرد بالضماكّل  متمتعخامسًا:

                                                
 .1949منظر اتفاقيات جنيص األربعة عام   (1 
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مطلدق فدي اختيدار وسدائل حدّق  بد ي المسّلحةال متمتع أطرا  النزاع وأفراد قواته  سادسًا:
وأساليب الحدرب، بدل يحظدر علديه  اسدتعمال األسدلحة أو وسدائل الحدرب التدي 

 ع اب شدمد. إلىقد تسبب خسائر ال طائل فيها أو تادي 
 لمقاتليأ والسكان المدنييأ لضمان سالمته .على أطرا  النزاع التمييز بيأ اسابعًا:

لحمايددة نسدداني جدداءت القددانون اإل  ن مبددادث نخلدد  إلددى أوفددي نهايددة  دد ا المبحدد
وان اتفاقيدات االعتدرا  بحقدوق اإلنسدان األساسدية، وكد لا نسانية مأ ويدالت الحدرب اإل

نيدددة  القانو تشدددكالن القواعدددد  1907واتفاقيدددات ال ددداي لعدددام  1949جنيدددص األربعدددة لعدددام 
ان المددنييأ عيدر المحداربيأ ساسية لتقييدد سدلو  القدوات الغاايدة وتدوفير الحمايدة للسدكاأل

 المحتلة. رضاألفي 
القدددانون اإلنسددداني دون   نتهدددا مبدددادق وفلسدددطيأ وأفغانسدددتان مفدددي العدددرا وان االحدددتالل

 .وجود رادع دولي حقيقي
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 المبحث الثالث
 

 اننانون حقوق اإلنسو العسكري الحتالل
 
  بقضددية وجددود ومباشددر بشددكل جدد ري تددرتبا حقددوق اإلنسددان وحرياتددم األساسددية   

ًا، وقد نشطئ جميع العلوم وسخرت نظرياتهدا ومنا جهدا للنظدر فدي ما يدة اإلنسدان، يذات
وقددد  ددر  المفكددرون والفالسددفة فددي الحضددارات القديمددة والحدمثددة وقتددًا عيددر قليددل فددي 

 .(1 البحث عأ ما ية اإلنسان وجو ر وجود 
وتاريخ حقوق اإلنسان تاريخ طويل وأ ول فكرتم قد ارتبطئ بتاريخ الحضارات البشرية 
شددرقية وعربيددة، كمددا أننددا نجددد معالمهددا األساسددية فددي الددديانات السددماوية وخا ددة منهددا 

 .(2 اإلسالم
وحقوق اإلنسان قمرة مدأ قمدار العالقدة بديأ السدلطة والفدرد، ولد ا فدرن مددار البحدث 

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

ضدددوابا  دددارمة لحمايدددة  وضدددع األمدددر الددد ي يفدددرض ،الدددّدولو  األفدددرادبحدددق الشدددعوب و 
 .موكرامت اإلنسان و يانة حريتم

لحقددوق ل االحدتالل العسدكري  انتهدا سدنبيأ فدي  د ا المبحدث ما يدة حقدوق اإلنسدان و     
 تية:والصكو  الدولية واإلعالنات الخا ة بحقوق اإلنسان وفق المطالب اآل

                                                
 .9، ب1988، حقوق اإلنسان، مركز النهضة، عمان، . أحمب فم ل ظ ه منظر د  (1 
 .11، ب1968التطبيق، دار الفكر، بيروت، ، فكرة حقوق اإلنسان، في حقوق اإلنسان بيأ المبدأ و طبث   دب  د حيممنظر د.   (2 
 .13المصدر نفسم، ب  (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 
وجددودة، وهن لدد  مددت  االعتددرا  بهددا، بددل أكثددر مددأ ذلددا حتددى لددو والتددي تظددل م بطبيعتددم

 .(1 انتهكئ مأ قبل سلطة ما(
وعددر  األسددتاذ رينيددم كاسددان حقددوق اإلنسددان علددى أنهددا  فددرع خدداب مددأ الفددروع 

كرامددة اإلنسددان، بتحدمددد  إلددىاالجتماعيددة يخددت  بدراسددة العالقددات بدديأ الندداس اسددتنادًا 
 .(2 خصية كائأ إنساني(الحقوق والرخ  الضرورية الاد ار ش

مراابدددو ب ندددم  تشدددكل حقدددوق اإلنسدددان مزيجدددًا مدددأ وجددداء فدددي تعريدددف الفقيدددم الهنغددداري إ
قانونددددًا عددددأ حقددددوق  منّظمددددة بصددددورة  الددددّدفاعي، مهمتهددددا الددددّدولوالقددددانون  ي الّدسددددتور القددددانون 

ة، وأن تنمدددو بصدددورة الّدولدددالشدددخ  اإلنسددداني ضدددد انحرافدددات السدددلطة الواقعدددة مدددأ أجهدددزة 
 .(3 ة معها الشرو  اإلنسانية للحياة والتنمية المتعددة األبعاد للشخصية اإلنسانية(متوااي
أعفلددئ  بينمددا األفددرادقتصددرت علددى حقددوق ا لتعريفدداتخلدد  ممددا تقدددم أن معظدد  ان

 ندا ووجدنا مأ المناسب  ،والشعوب عند تعرضها للعدوان الّدولو األم  حقوق الشعوب و 
 التددي تتخدد  واإلجددراءات والمبدداد قواعددد ال: نسددان  ددواإل حقددوق ل أن نضددع تعريفددًا مالئمددا

القددوانيأ  لالوأممددًا ودواًل سددلمًا وحربددًا مددأ خدد ضددمان حقددوق الجماعددات اإلنسددانية شددعوباً ل
 واألعرا  والشرائع السماوية.

                                                
 .9، ب1986، 1، حقوق اإلنسان والحريات األساسية، لبنان، جروس برس،   طجل  ،  ط مب جبيبمنظر   (1 
سدعد البرعدي، حمايدة أحد العلمداء الد مأ اشدتركوا فدي  دياعة اإلعدالم العدالمي لحقدوق اإلنسدان، منظدر د. عدزت  ك ج د ، ةينيهمنظر   (2 

 .6، ب1985حقوق اإلنسان في ظل التنظي  الّدولي اإلقليمي، القا رة، مطبعة العا مة، 
 .8، مباد  وقواعد عامة في حقوق اإلنسان وحرياتم، مصدر سبق ذكر ، ب  د ةيب  ، صالح ح تذكر    (3 



 -99- 

 الفرع الثاني
 

 انتهاك الحتالل لحقوق اإلنسان
 

إلنسددددان وحرياتددددم، االحددددتالل العسددددكري جدددداء انتهاكددددًا لمعظدددد  مواقيددددق حقددددوق ا ن  إ
ييأ للحقدددوق المدنيدددة الدددّدولوبالددد ات منهدددا اإلعدددالن العدددالمي لحقدددوق اإلنسدددان والعهددددمأ 

 1976والنافد مأ لعدام  1966والسياسية والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لعدام 
عالوة على الحقوق الخا ة باإلنماء االقتصادي واالجتمداعي والتدي تاكدد علدى السديادة 

لعمدل والصدحة والضددمان االجتمداعي والمسداواة فدي األجددور واألمدأ والحيداة وبقيددة وحدق ا
 الحقوق األخرج.

 
 :(1 انتهاكات االحتالل العسكري تحمل الجوانب اآلتية ن  إ
  سكان األرض المحتلة(. األفرادإلحاق أضرار جسمانية ب أواًل: 
 إلحاق أضرار معنوية بالكرامة اإلنسانية. قانيًا: 
 .الثقافية واألعيانتلحق بالممتلكات الشخصية  أضرار مادية  قالثًا:

ي اإلنسددداني الدددّدولوالتددي تعدددد أسددداس القددانون  1949رابعددًا: خدددرق اتفاقيددات جنيدددص لعدددام 
 والتي سبق وأن ت  ذكر ا سلفًا.

ونجد الجوانب التي ت  تناولها واضحة في انتهاكات قوات االحتالل األمريكي في 
العراقي مأ خالل أعمال القتل واالعتقال اإلجباري والتع مب  العراق لحقوق اإلنسان

ا المنتشرة وخا ة ماحدث في سجأ وأ انة الكرامة اإلنسانية كال ي جرج في معتقالته
بوعريب( السيئ الصيئ ال ي مدل داللة قاطعة على أن االحتالل مهما كان مدعي  ا

 لدولية وينتها حرمة اإلنسان .التطور والحضارة فانم يخرق كافة القوانيأ واألعرا  ا
وما يجري في األراضي الفلسطينية المحتلة يحمل نفس بصمات االحتالل والخرق 

 لحقوق اإلنسان الفلسطيني.

                                                
 . A/CONF/183-3ة في روما والرق  منظر وقيقة األم  المتحدة الخا ة بنظام المحكمة الجنائية الّدولي (1 
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 المطلب الثاني
 

 ية لحقوق اإلنسانالّدولالمواثيق 
 

 الفرع األول
 

 ية الخاصة بحقوق اإلنسانالّدولاإلعالنات 
 

 على النحو اآلتي: بالموضوع نستعرضها وماتمرات ذات  لة نا  إعالنات 
، والددد ي جددداء فدددي 1948كدددانون األول  10فدددي  اإلعدددالن العدددالمي لحقدددوق اإلنسدددان -1

أنددم مددأ الضددروري أن متددولى نظددام قددانوني حمايددة حقددوق اإلنسددان لددئال »دمباجتددم 
 .(1 «التمرد على القهر والطغيان إلىيضطر المرء في نهاية األمر 

ل للبلدان والشعوب المستعمرة حسب قرار الجمعية العامة لألم  إعالن منع االستقال -2
 الّشدعبإن إخضداع »وال ي جاء فيدم  1960كانون األول  14في  1514المتحدة 

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

  .1966تشريأ الثاني  4اليونسكو في  ادر عأإعالن مباد  التعاون الثقافي الص -3
مب وعيدر  مدأ ضدروب المعاملدة إعالن حماية جميدع األشدخاب مدأ التعدرض للتعد  -4

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

 .1981تشريأ الثاني  25أو المعتقد في الدمأ 
ييأ الخا ددددة للحقددددوق االقتصدددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة والخا ددددة الددددّدولالعهددددمأ  -6

األولدددى فدددي مادتهدددا  1976والنافددد  لعدددام  1966بدددالحقوق المدنيدددة والسياسدددية لعدددام 
ا في تقرير مصير ا بنفسدهالحّق  لجميع الشعوب  منها الفقرة األولى والتي جاء في

 .(3 والحرية في تقرير مركز ا السياسي وهنمائها االقتصادي واالجتماعي(
                                                

  .1948كانون األول  10منظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  (2 

  .1960كانون األول  14في  1514منظر قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة المرق   (2 
  .1966افية والمدنية والسياسية لعام منظر العهدمأ الّدولييأ الخا يأ في الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثق (1 
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س ر مددددا 13ي لحقددددوق اإلنسددددان فددددي الددددّدولإعددددالن طهددددران الصددددادر عددددأ المدددداتمر  -7
1967 1). 

 
 

 الفرع الثاني
 

 ية الصادرا عن حقوق اإلنسانالّدولالتفانيات 
 

المواضدددديع  إلددددىن امتددددد يددددة لحقددددوق اإلنسدددداالّدولالكشددددص المتضددددمأ لالتفاقيددددات  إن  
أي لمسددّلحة ازاعددات ي اإلنسدداني المتعلددق بضددحايا النّ الددّدولسدديما القددانون مرتبطددة بهددا والال

 :(2 ية، وسنورد أ       االتفاقياتالّدولالعمل  منّظمة وك لا اتفاقيات جنيص اتفاقيات 
أ الجمعيددة مدد اتفاقيددة منددع جريمددة اإلبددادة الجماعيددة والمعاقبددة عليهددا والمعتمدددة أواًل: 

كدانون قداني  12والتدي دخلدئ النفداذ بتداريخ  1948كدانون األول  9العامة في 
1951. 

فدددي  المسدددّلحةلتحسددديأ حدددال الجرحدددى والمرضدددى فدددي القدددوات جنيدددص اتفاقيدددة  قانيًا: 
 .1950تشريأ األول 21والناف ة المفعول بتاريخ  1949الميدان لعام 

فدددي  المسدددّلحةرضدددى وعرقدددى القدددوات لتحسددديأ حدددال جرحدددى ومجنيدددص اتفاقيدددة  قالثًا: 
 .1949البحار لعام 

 .1949بش ن معاملة أسرج الحرب لعام جنيص اتفاقية  رابعًا: 
 .1949بش ن حماية األشخاب المدنييأ في وقئ الحرب لعام جنيص اتفاقية  خامسًا: 
الخددداب  1977لعدددام جنيدددص البروتوكدددول اإلضدددافي األول الملحدددق باتفاقيدددات  سادسًا: 

 .يةالّدول بالحروب
الخددداب  1977لعدددام جنيدددص البروتوكددول اإلضدددافي الثددداني الملحدددق باتفاقيدددات  سابعًا: 

 .بالحروب المحلية
 «.والهالل األحمر حمراأل شارة الصليب»البروتوكول الخاب بنظام الشارة  قامنًا: 

                                                
  .1968مارس  13منظر إعالن طهران الصادر في  (2 
 اتفاقية وبروتوكول خا ة بحقوق اإلنسان. 44، مصدر سبق ذكر ، حيث ذكر ا. صالح  د ةيب لمزيد مأ التفا يل منظر   (2 
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شددكال العدددوان و ددو تقدددم نددود أن نبدديأ إن االحددتالل العسددكري أحددد أ ضددوء مددافددي 
الدددولي العددام والقددانون الدددولي اإلنسدداني والقددانون مدد  المتحدددة والقددانون اق األمنتهددا ميثدد

تهدا الحدق ينملحق أضرار جسدمانية بداألفراد و وان   ا االنتها   نسان.الدولي لحقوق اإل
ان يددعاألعيددان المدنيددة واألبماديددة تلحددق  ضددراراً أ ي الحيدداة والكرامددة اإلنسددانية ويسددببفدد

 دنية.العسكرية ذات الطبيعة الم
بدديأ وأؤكددد أن االحددتالل األمريكددي للعددراق قددد خددالص مبدداد  القددوانيأ المدد كورة ونددود إن ن

التحتيددة واألعيددان  البنددىمددأ خددالل اسددتخدام القددوة ضددد سددكان المدددنييأ العددزل وتدددمير 
   ا فضاًل عأ قيام سلطات االحتالل  ،الثقافية ومصادرة األموال الخا ة

وه دددار محلددم قددانون أدارة الدولددة العراقيددة  1970عددام لغدداء دسددتور العددراق الماقددئ لرب 
نشدداء محكمددة هيأ وقددرارات فددي شددتى المجدداالت و إ دددار قددواننتقاليددة وكدد لا للمرحلددة اال

ستثنائية المتعار  عليها في تختلص عأ المحاك  االستثنائية مركزية تعد مأ المحاك  اال
راءات جددل القضداء،كل  د   اإلسدتقالا قة فدي العدال  وتتنداقض مددع مبددأابحدتالالت السداال

 .يأ الدوليةتتناقض مع القوان
عددراق تعددد انتهاكددا مريكددي فددي الإن جددرائ  االحددتالل األ التددي نوضددحها النهايددةوالخال ددة 

عددد ا مدأ الجددرائ  الدوليدة بحددق ممكدأ ال مدأ ،وبالتدداليفدي العراقنسددان شدامال لحقدوق اإل
الجدددرائ  التدددي نددد  عليهدددا نظدددام  ثدددال تلدددامالعدددراق والعدددراقييأ ويسدددتوعبها علدددى سدددبيل ال

 :، والتي تنظر في1998المحكمة الجنائية الدولية في روما لعام 
 .وجرائ  ضد اإلنسانية وجرائ  الحرب وجرائ  العدوان بادة البشريةجرائ  اإل 
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 الفصل الثىني
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 نيالفصل الثى
 

 المقىومة وحركىت التحرر الوطني حقّ 
 
 
 : م يب

ق كلهدا لمدا متمتددع بدم مددأ نسدان فددي الحيداة يعدد المنطلددق الرئيسدي للحقددو إن حدق اإل       
والتدددي أقدددرت حدددق  هدددي وحصدددانة إنسدددانية ضدددمنتها القدددوانيأ الوطنيدددة والدوليدددة ،تكدددري  إل

 .(1 الدفاع الشرعي كنتيجة حتمية لحق البقاء  حق الحياة( 

 ،راضي أجنبية يجعل مقاومة   ا االحتالل أمرًا مشروعاً حتالل ألاأل ل أن كل او 
عصددب جمدداع علددى أن د مندد  العصددور القديمددة و نددا  إئاسدد كددان  ددو الدد ي و دد ا المبدددأ

 .الحقوق والعدوان ليس مشروعاً 
،ويقاتدددددل المقددددداوميأ دفاعدددددًا عدددددأ بطبيعتهاحدددددرب المقاومدددددة الوطنيدددددة  دددددي دفاعيدددددة 

ن ،والددفاع مدا يملكوندم ولديس أخد  مدا يملكدم اآلخدرو ريدون الحفدا  علدى استقالله  و   م
 . (2 عأ النفس ضد العدوان واالحتالل يعد مأ الحقوق البدمهية األولى 

ل  يكأ ميدزان القدوج بديأ القدوج الماديدة لالحدتالل وقدوج المقاومدة عائقدًا أمدام نشدوء 
 الحددددال بدددديأ قددددوج االحددددتاللكبيددددر بطبيعددددة بميددددزان القددددوج المقاومددددة وتطور ددددا، فالخلددددل 

لددبس بدد ن المقاومددة تنشدد   وقددوج المقاومددة، وقددانون التحددرر الددوطني يفيددد دون  واالسددتعمار
 حددرة القدوات النظاميددة الغاايدة، ويحيددد، وتتبددع أسدلوبًا فددي القتدال يفدي ظدل  دد   الظدرو 
للمقاومددة، ويومددًا بعددد مددوم تنمددو المقاومددة وتشددتد ضددرباتها وطدد ة  قدددرتها علددى وضددع حدددّ 

وتبددددع أسددداليب جدمددددة للنضدددال تدددرد بهدددا علدددى محددداوالت القضددداء عليهدددا، وتبددددأ مدددأ قددد  
 نقطة تصب  فيها تكلفة إلىصل التاريخية لت كل االحتالل، حتى ت العملية

_________________ 
  .2007 ،ب العرب ،دمشقحق المقاومة أ الة النشئم وشرعية األستمرار ،مجلة الفكر السياسي ،أتحاد الكتا زا ي ، ف جم ط مبمنظر (1 
 ،مصدر سبق ذكر  دب   ،غ  د(منظر 2 
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االحددتالل أعلددى مددأ عائددد ا ماديددًا ومعنويددًا، فيجبددر االحددتالل علددى تغييددر سياسددتم 
 .(1 القبول بالهزيمة إلىويضطر 

المتحدة من  إنشائها مبدأ تقرير المصير وحق الكفا  المسل  للشعوب، األم  أقرت 
حيث ربا بيأ مبدأ مساواة  األم  المتحدة ميثاقم  الحيوية في تبر ذلا مأ المالوقد اع

الشعوب فدي الحقدوق وبديأ حقهدا فدي تقريدر مصدير ا باعتبار دا األسداس التدي تقدوم عليدم 
 .(2 الّدولالعالقات الودية بيأ 

المقاومددة وحركددات التحددرر الددوطني كمفهددوم وحقددوق حددّق  سدد بيأ فددي  دد ا الفصددل
دليل لندا عندد مناقشدة مشدروعية المقاومدة العراقيدة لالحدتالل والتدي سدنعتمد ا كد والتزامات
 وفق المباحث اآلتية: البريطانيد  أألمريكي

المقاومددة وفددق األسددس القانونيددة ووفقددًا للمواقيددق  ومشددروعية حددقّ  المبحددث األول: ويشددمل
 ية.الّدول

المبحدددددث الثددددداني: ويتضدددددمأ مفهدددددوم وخصدددددائ  حركدددددات التحدددددرر الدددددوطني والحقدددددوق 
 ات.وااللتزام

                                                
مقدددم إلددى مدداتمر المقاومددة خيددار أم ضددرورة، مركددز اإلعددالم  ، اإلسددتراتيجية المقاومددة الشدداملة، بحددثي جــف أحمــب، ا. أحمــب منظددر   (1 

 .6و 5، ب2008العربي، القا رة، 
 .107، ب2007، اإلر اب الّدولي تجريمًا ومكافحة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  ب  ا ، ح نيت  دم مب منظر   (2 
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 ولالمبحث األ
 

 المقاومة ومشروعية حق
 

لشددعوب فددي سددعيها المشددروع نحددو الحصددول علددى حقهددا فددي اي الددّدولالقددانون  مددن 
في أن تسلا مأ الوسائل السلمية وعير السدلمية مدا تدرا  الحّق تقرير المصير وممارستم 

لسدلمية فدرن مناسبًا لها، ومأ ق  إذا ما أحيل بينها وبديأ الحصدول علدى حقهدا بالوسدائل ا
مددا يكفددل لهددا  المسددّلحة قددّوةيكددون لهددا أن تسددتخدم مددأ الوسددائل األخددرج بمددا فددي ذلددا ال

 .(1 الحصول عليم
دد أو  قددّوةاسددتخدام ال ي المعا ددر أن  الددّدول  بددم فددي إطددار القددانون ل  وهذا كددان مددأ المس 

ب يددة قددد أضددحى عمدداًل عيددر مشددروع بحيددث تترتّددالّدولالتهدمددد باسددتخدامها فددي العالقددات 
 د ا االلتدزام  ي الد ي يخدالص  د ا االلتدزام، وأن  الدّدولالمساولية في كنص شدخ  القدانون 

 حددّق الدددّدفاع فددي مددأ مددرج عليددم اسددتثناءات يختلددص الفقهدداء فددي تحدمدددد ا، مددا بدديأ  تددردّ 
المتحدة، وما بيأ األم  مأ ميثاق  51وفقًا للمادة الّنفس عأ  والجماعيّ  الفرديّ  الّشرعي
المتحدة أو التي تت  األم  إجراءات القسر التي تتخ  ا  الّشرعي الّدفاعإلى حّق مضيص 

 .(2 بناء على ترخي  منها
عدأ  الّشدرعي الّدفاعأنها تنحصر في  إلىاالستثناءات م  ب  بصدد والرأي الراج 

ية الّشدعبالدوطني  المقاومدة  الّتحريرمأ جانب وأعمال الكفا  المسل  على طريق الّنفس 
األمدد  إجددراءات األمددأ الجمدداعي التددي تتخدد  ا  إلددىآخددر، إضددافة  أ جانددب  ( مددالمسددّلحة

الجمداعي المتخد  بموجدب الفصدل السدابع  الّشرعي الّدفاعالمتحدة والتي تندرة في سياق 
ضددوء أحكددام القددانون المقاومددة فددي حددّق  فددي  دد ا البحددث سددو  نبدديأ و.(3 مددأ الميثدداق

 ية وحسب المطالب اآلتية:ولالدّ ثبئ بالوقائق واالتفاقيات مي وال ي الّدول

                                                
لسدطينية المسدلحة فدي ضدوء أحكدام القدانون الدّدولي، مدأ بحدوث مداتمر ، الوضدع القدانوني للمقاومدة الف دب  دبـ ل، ط مـب شـ   منظر   (1 

 .29و 28، ب ب2008المقاومة خيار أم ضرورة، مركز اإلعالم العربي، مصر، 
 .28المصدر نفسم، ب  (2 
 .28المصدر نفسم، ب  (3 
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 المطلب األول
 

 المسلّحةية الّشعبية للمقاومة الّدولالطبيعة 
 

، وعنددددما كدددان دون قيدددود وضدددوابا تحددددد شدددرعيتها ونتائجهددداعنددددما كاندددئ الحدددرب 
للمحتل سلطة مماقلة للسلطة السابقة، بحيث تستبدل سيادة السلطة المحتلة على اإلقلي  

قة ويعد اإلقلي  جزءًا مأ دولة االحتالل، كان على السكان االلتزام بداًل مأ السيادة الساب
المطلددق بالطاعددة والددوالء إااء السددلطة المحتلددة، وكددان االعتقدداد السددائد بدد ن اإلخددالل فددي 

في محاكمة مأ الحّق   ا االلتزام نوعًا مأ جريمة الحرب التي تخول سلطات االحتالل 
 .(1 ال ملتزم بالطاعة مأ  االء السكان

ضد سلطات االحتالل لد   المسّلحةية الّشعبوعلى   ا األساس فرن حركة المقاومة 
ي إال نوعًا مدأ الحدروب الداخليدة أو األ ليدة التدي ال تخضدع الّدولن في ظل القانون تكو 

 .(2 ي العامالّدوللتنظي  القانون 
 أقيدرت  دد   المسدد لة خدالل القددرن التاسددع عشدر، عندددما طرحددئ للنقدا  فددي مدداتمر

وهذا كانئ قرارات مداتمر ال داي لد  تدن  علدى وجدوب الطاعدة إااء  ،(3 م1899ال اي 
السددلطة المحتلددة، إال أن األنظمددة الملحقددة باالتفاقيددة قددد طرحددئ بعددض االلتزامددات علددى 

اعتبدار المقاومدة نوعدًا مدأ النزاعدات  إلدىالسكان تجا  السلطة المحتلة، واسدتمرت النظدرة 
 .(4 يولالدّ عير المتصفة بالطابع 

جنيددص حتدى منتصددص القددرن الماضدي تقريبددًا حدديأ  ددرت اتفاقيددات  اسدتمر الجدددل
ي علددى اعتبدار أن االحدتالل ال منقددل الدّدول، وحديأ اسددتقر القدانون (5 م1949األربدع عدام 

                                                
 .392-273،مصدر سبق ذكر ، بأحمب  ، دب  د كي  منظر:  (1 
 منظر:  (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 مأ التفا يل حول ما دار في ماتمر ال اي منظر:  (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. 
 .1949منظر اتفاقيات جنيص األربعة لعام   (5 



 -108- 

السددديادة علدددى اإلقلدددي  المحتدددل، وهنمدددا تظدددل السددديادة لدولدددة األ دددل، ويقتصدددر أقدددر حالدددة 
 داحبة السديادة علدى اإلقلدي  مدأ ممارسدة  د   السديادة االحتالل على منع دولة األ ل 

 .(1 على اإلقلي  المحتل
ة الختصا ددات الّدولددفدداالحتالل مددا  ددو إال حالددة فعليددة ماقتددة، فهددو وهن قطددع مباشددرة 

السيادة على الجزء المحتل مأ إقليمها، فرنم ال يفخول  دولة االحتالل نقل حقوق السديادة 
 .(2 ق محفوظة لدولة األ ل حتى منتهي االحتاللإليها، وهنما تظل     الحقو 

وعلى   ا األساس ل  يعد  نا  قمدة أسداس قدانوني، أو نظدري مبدرر الطاعدة، أو يجعدل 
 .(3 مأ مقاومة سكان األرض المحتلة خرقًا ألية التزامات ومباد  دولية

م، لدد  نجددد نصددًا يحددول بدديأ 1949لعددام جنيددص وعنددد بحددث األمددر فددي اتفاقيددات  
ألرض المحتلة وحقه  في الثورة على سلطات االحتالل، بل على العكس يمكنندا سكان ا

،  (4 والخا دة بمعاملدة أسدرج الحدرب فاقية الثالثة مأ اتفاقيدات جينيدصأن نستنتا أن االت
 .(5 ضد االحتالل المسّلحةية الّشعبتجيز المقاومة 

الشدعوب حّق  فيهامعية العامة قرارات عدة، أكدت جالمتحدة د الاألم  وقد أ درت 
في الكفا  ومقاومة السلطات المستعمرة أو المحتلة، أو تلا التي تمارس تفرقة عنصرية 

وحركددات  المسددّلحةية الّشددعب ددارخة، وهسددباغ حمايددة أسددرج الحددرب علددى أفددراد المقاومددة 
 .(6 الوطني الّتحرير
ة اتفاقيات يالّدولالمقاومة ال ي ورد في االتفاقيات حّق  بيأ في   ا المطلب  نسو 

وأ د  الوقداق الصدادرة عدأ  1949لعدام جنيدص م واتفاقيات 1907م و1899ال اي لسنة 
 المتحدة وحسب الفروع اآلتية:األم  
 

                                                
 .829-682، مصدر سبق ذكر ، ب ب ب  هيف،  ن  ص اقمنظر   (1 

، االحتالل اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الّدولي العام، منظمة التحرير الفلسدطينية، مركدز    اة،     دبيتمنظر   (2 
 .76-71، ب1969األبحاث، بيروت، 

 .1949منظر اتفاقية جنيص الثالثة   (3 

 .3د المادة  1949منظر اتفاقية جنيص الثالثة   (4 

، االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربيدة المحتلدة، دراسدة لواقدع االحدتالل اإلسدرائيلي فدي ضدوء القدانون الدّدولي   دن بن  ،  ي ي منظر   (5 
 .293، ب1981العام، مركز األبحاث، بيروت، 

 .Hasbi, op. cit., P. 173منظر   (6 
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 الفرع األول
 

 1907و 1899اتفانيات مؤتمر لهاي 
 

القدددائ  أو المنددتفض فدددي وجدددم  الّشدددعب 1907المدددادة الثانيدددة مددأ الئحدددة ال ددداي لعددام  و ددفئ
 إلددىويتقددمون  الّسددال ان األراضددي المحتلدة الدد مأ يحملدون كوعددة المدواطنيأ مددأ سدب ندم مجم العددو 

 .(1 (قتال العدو سواء أكان ذلا ب مر مأ حكومته  أم بدافع مأ وطنيته  أو واجبه 
أن  ددداالء المدددواطنيأ المقددداتليأ يعددددون فدددي حكددد  القدددوات  وأقدددرت المدددادة المددد كورة 

، لكدأ وجدوب تددوافر شدرطيأ فديه  األول حمددل يدة وتنطبدق علديه   ددفة المحداربيأالّنظام
 .(2 (علنًا والثاني التقيد بقوانيأ الحرب وأعرافها الّسال 

وجددرج العددر  حتددى نهايددة الحددرب العالميددة األولددى علددى اعتبددار القددوات المتطوعددة 
القددددائ  بوجددددم العدددددو، حركددددات مقاومددددة شددددعبية يسددددتحق أفراد ددددا حمددددل  ددددفة  الّشددددعبو 

 .(3 ي في   ا االتجا الّدولم الفق رالمحاربيأ، وقد سا
 

 الفرع الثاني
 

 1949لعام جنيف اتفانيات 
 

المقاومددة والثددورة علددى سددلطات االحددتالل فددي ضددوء حددّق  عنددد البحددث فددي موضددوع
أن االتفاقيدة الثالثدة والخا دة بمعاملدة أسدرج الحدرب،  ، نجد1949لعام جنيص اتفاقيات 

حتالل، عندما أدخلئ الفقرة الثانية مدأ ضد سلطات اال المسّلحةية الّشعبتجيز المقاومة 
بد نه  األشدخاب الد مأ يقومدون بحركدات  مادتها الرابعة أواًل في تعريف أسدرج الحدرب: 

مقاومدة نظاميدة ويتبعدون أحدد أطدرا  الندزاع ويعملدون داخدل أو خدارة أراضديه  حتدى لدو 
 .(4 (كانئ     األراضي محتلة

                                                
 .1907( مأ الئحة ال اي لعام 2منظر المادة    (1 
 نفسم. المصدر  (2 
 . 1907منظر اتفاقية ال اي لعام  (3 
 ، المادة الرابعة د الفقرة الثانية.1949منظر االتفاقية الثالثة لعام   (4 
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ة التددي منبغددي توافر ددا فددي عنا ددر المقاومددة وقددد اشددترطئ المددادة الرابعددة الشددرو  اآلتيدد
 :(1 و ي
 عأ مرؤوسيم.أن تكون تحئ قيادة شخ  مساول  -1
 يمكأ تمييز ا عأ بعد. أن تكون له  عالمة مميزة -2
 أن تحمل أسلحتها بشكل ظا ر. -3
 أن تقوم بعملياتها الحربية طبقًا لقوانيأ وتقاليد الحرب. -4

 د ا ال منفدي  إال أن  ن عمدل المقاومدة سدريًا ومخفيدًا ال    الشدرو  تحقيق ورع   عوبة 
 ضد سلطات االحتالل. المسّلحةية الّشعباالعترا  الصري  بالمقاومة 

إقرار بروتوكدول تفسديري للفقدرة الثانيدة مدأ المدادة الرابعدة أواًل مدأ  1977وجرج في عام 
غ حمايدة أسدرج بحيث أ بحئ الشرو  الالامة إلسدبا 1949الثالثة لعام جنيص اتفاقية 

الحرب على رجال المقاومة تنحصر في أن يكون و ص أفراد المقاومة كمقاتليأ ظا رًا 
تحقدق  د ا عدأ طريدق عالمدة مميدزة بحيث يسهل تمييدز   عدأ السدكان المحليديأ، سدواء 

شدر  احتدرام قدوانيأ  إلدىظدا رًا باإلضدافة  الّسال أو عأ طريق حمل  ةعسكري ومالبس
 .(2 الحرب وأعرافها

مناسددبة  1977فددي حزيددران جنيددص قددد كددان إقددرار البروتوكددول األول اإلضددافي التفاقيددة ل
لتقنددديأ تحدددري  العددددوان، وحدددق الشدددعوب فدددي تقريدددر المصدددير وعير دددا مدددأ القضدددايا مدددأ 

حددّق  ضددد المحتددل وتعتددر  بمشددروعية المسددّلحةاإلجددراءات التددي تحمددي أفددراد المقاومددة 
 .(3 في مقاومة االحتالل الّشعب

( ومددددا بعددددد ا مددددأ البروتوكددددول األول علددددى أن أفددددراد المقاومددددة 43المددددواد  وقددددد نصددددئ 
 .(4 المسّلحةفي مفهوم القوات  ية م كوريأالّنظام

 :(5 ( مأ البروتوكول على أن44وجاء في المادة  

                                                
 المصدر نفسم.  (1 
 المصدر نفسم.  (2 
 .1977منظر البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيص لعام   (3 
 .1977اإلضافي األول لعام  ( وما بعد ا مأ البروتوكول43منظر المادة    (4 
 .1977( مأ البروتوكول اإلضافي األول لعام 44منظر المادة    (5 
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       ( أسدددير حدددرب إذا مدددا وقدددع فدددي قبضدددة 43مقاتدددل ممدددأ و دددفته  المدددادة  كدددّل  يفعدددد   -1
 الخص .

 .المسّلحةي التي تطبق في المنااعات الّدولتلون بقواعد القانون ملتزم المقا  -2
ملتددزم المقدداتلون لحمايددة المدددنييأ ضددد أآقددار األعمددال العدائيددة، أن يميددزوا أنفسدده    -3

 عأ السكان المدنييأ أقناء االشتبا  في  جوم أو في عملية عسكرية.
أحددد أطددرا   إلددىاومددة تفسددير شددر  انتمدداء حركددة المق إلددىتوكددول و وكدد لا ذ ددب البر   

الندزاع تفسديرًا واسددعًا سدواء عددأ طريدق االكتفدداء بتحقيدق نددوع مدأ الرابطددة الواقعيدة برحدددج 
ية مأ جاندب دولدة أو عددد الّدولدول أطرا  النزاع أو االعترا  لها بنوع مأ الشخصية 

 .(1 الّدولمأ 
 

 الفرع الثالث
 

 المتحدااألمم وثائق 
 

أو  قدّوة( التهدمدد باسدتعمال ال2قرة الرابعدة مدأ المدادة  المتحددة بدالفاألمد  منع ميثاق 
استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على وجم آخر ال 

ي وهنماء العالقات الوديدة الّدولالمتحدة التي  ي حفظ السل  واألمأ األم  متفق ومقا د 
لتسددوية فددي الحقددوق بدديأ الشددعوب علددى أسدداس احتددرام المبدددأ الدد ي يقضددي بااألمدد  بدديأ 

 .(2 منها تقرير مصير الكّل وب ن يكون 
والتدي جداء فيهدا:  لديس فدي الّنفس عأ  الّشرعي حّق الّدفاع (51وأجاا الميثاق بالمادة  

 الدّدفاعالطبيعي للدول، فدرادج أو جماعدات فدي الحّق   ا الميثاق ما يضعص أو منق  
 .(3 المتحدة(األم  أحد أعضاء  مسلحة على قّوةعأ أنفسه  إذا اعتدت 

لصددد العدددوان  الّشددرعي الددّدفاعوتعددد  دد   المددادة األسدداس فددي الميثدداق التددي تسددم  ب
 ال ي يعتبر االحتالل أحد أشكالم.

                                                
 .1977منظر البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيص لعام   (1 
 .1945( مأ ميثاق األم  المتحدة لعام 2( والمادة  1منظر المادة    (2 
 حدة.( مأ ميثاق األم  المت51منظر المادة    (3 
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ومأ جانبها لقد أ درت الجمعية العامة لألم  المتحدة قرارات عدة علدى طدول مسديرتها 
الل واالسدتعمار، وتلدا التدي تمدارس الشدعوب فدي الكفدا  ومقاومدة االحدتحّق  أكدت فيها

 المسدددّلحةتفرقدددة عنصدددرية  دددارخة وهسدددباغ حمايدددة أسدددرج الحدددرب علدددى أفدددراد المقاومدددة 
 ، ومأ     القرارات:الوطنّية الّتحريروحركات 

( مندددم بحددددق 2الددد ي يقدددر فدددي المدددادة   1960كدددانون األول  14فدددي  1514القدددرار -1
أن تحدددد بحريددة مركز ددا الحددّق الشددعوب فددي تقرير ددا مصددير ا ولهددا بمقتضددى  دد ا 

 .(1 تحقيق إنمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلىالسياسي وتسعى بحرية 
وسديطرتم  األجنبدي( مأ القدرار علدى: إن إخضداع الشدعوب لالسدتعباد 1ونصئ المادة  

المتحدددة األمدد  واسددتغاللم يشددكل إنكددارًا لحقددوق اإلنسددان األساسددية ويندداقض ميثدداق 
 .(2 السل  والتعاون العالمييأويعيق قضية 

ال ي أقر ب ن نضال الشعوب في سدبيل  1973كانون األول  12في  3103القرار  -2
يددة بحددق الكفددا  الّدولاقتضدداء حقهددا فددي تقريددر المصددير، وكددرس إقددرار المشددروعية 

 .(3 المسل  عبر اإلقرار بشرعية حركات التحرر الوطني
( 26-2852والقرار   1970تشريأ الثاني  30( والمارخ في 25-/د2649القرار   -3

وال ي جاء فيدم: أن الجمعيدة العامدة تاكدد أن األشدخاب  1971والصادر في عام 
المشتركيأ في حركات المقاومة والمقاتليأ في سبيل الحرية في جنوب أفريقيا وفدي 

والددددد مأ  األجنبدددددية واالحدددددتالل األجنبيددددداألقدددددالي  الخاضدددددعة لالسدددددتعمار والسددددديطرة 
فددي سددبيل حددريته  وحقهدد  فددي تقريددر المصددير، منبغددي فددي حالددة اعتقدداله   مناضددلون 

جنيدددص واتفاقيدددة  1907معددداملته  أسدددرج حدددرب وفقدددًا لمبددداد  اتفاقيدددة ال ددداي لعدددام 
 .(4 1949الثالثة لعام 

 ال ي جاء فيم:و  1982في عام  الصادر 37/43القرار   -4

                                                
 الصادر مأ الجمعية العامة لألم  المتحدة. 1960كانون األول  14( في 1514منظر القرار    (1 
 .1960كانون األول  14( في 1514( مأ قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة  1منظر المادة    (2 
 .1973كانون األول  12( في 3103منظر قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة    (3 
 .1971( في 6-2852، والقرار  1970تشريأ الثاني  30( في 2649منظر القرارات    (4 
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يل االسدددتقالل والسدددالمة تاكدددد الجمعيدددة العامدددة مدددأ جدمدددد شدددرعية كفدددا  الشدددعوب فدددي سدددب 
ة ومددددأ الددددتحك  األجنبيددددوالتحددددرر مددددأ السدددديطرة االسددددتعمارية و  الوطنّيددددةاإلقليميددددة والوحدددددة 

 .(1  ، بجميع ما أتي  له   الشعوب مأ وسائل بما في ذلا الكفا  المسلاألجنبي
ي الددددّدولي الخددداب بددددالحقوق االقتصدددادية واالجتماعيددددة والثقافيدددة، والعهددددد الددددّدولالعهدددد  -5

والدد ي جدداء  1976والنافدد  فددي عددام  1966خدداب بددالحقوق المدنيددة والسياسددية لعددام ال
حدّق  (: لجميدع الشدعوب1أ العهدمأ وفي الجدزء األول وفدي المدادة األولدى الفقدرة  مبه 

حرة في تقرير مركز ا السياسي وحدرة الحّق تقرير مصير ا بنفسها، و ي بمقتضى   ا 
 .(2 جتماعي والثقافيبالسعي لتحقيق نمائها االقتصادي واال

ت ميدد  إلدىالمتحددة بميثاقهدا وقراراتهدا ذ بدئ األمد   أن   إلدىوت سيسًا على ما تقدم نخلد  
 .إذا وقع عدوان عليه  األفرادللشعوب و  الّشرعي الّدفاعحق 

 
 مطلب الثانيال

 
 األسس القانونية لحق المقاومة

 
كددون االحددتالل أقددر مددأ أن عدددم مشددروعية اسددتخدام القددوة التددي أنتجددئ االحددتالل و 

، فددد ن عددددم مشدددروعية لدددة العددددوانسدددتخدام الغيدددر الشدددرعي للقدددوة و دددو تجسددديد لحاأقدددار ا
تلجد  دولدة االحدتالل  ، وكثيدر مداالمقاومدةحتالل تعد  ي األساس القانوني لمشدروعية اال
اومدة حتالل حتى تنتزع مشروعية المقاومة رع  أن   ا الحق فدي المقتبرير العدوان واالل

 حتالل.مرتبا بطبيعة اال بيعي الحق ط
حركددددات المقاومددددة  األسددددس اآلتيددددة التددددي تقددددوم عليهددددا مشددددروعية اسددددتعمال اعتمدددددنا

اسدتخدامها فدي أو التهدمدد ب قدّوةالرع  مدأ الحظدر الدوارد علدى اسدتخدام البد قدّوةلل المسّلحة
 المتحدة.األم  ( مأ ميثاق 2/4المادة  ب يةالّدولالعالقات 

 .الّشرعي عالّدفافي الحّق  -1
                                                

 .1982في  37/43ينظر القرار  (2 
 3)  

 .1976والنافذ في عام  1966ينظر لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
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 في تقرير المصير.الحّق  -2
 ضمان احترام مباد  حقوق اإلنسان. -3
 والتي سنبحثها وفق الفروع اآلتية: 

 
 الفرع األول

 
 الّشرعي الّدفاعفي الحّق 

 

ي خددد  ا فدددي ي يحتدددل مكاندددة مماقلدددة لتلدددا التدددي الدددّدولفدددي القدددانون  الّشدددرعي الدددّدفاع
لجندائي ي االدّدولال ي يقدرر  القدانون  م الحقّ ب ن   عيالّشر  الّدفاعالقانون الجنائي، ويقصد ب
  مرتكددب ضددد سددالمة عدددوان مسددلّ  لصدددّ  قددّوةال باسددتخدام الددّدوللدولددة أو مجموعددة مددأ 

 و الوسديلة الوحيددة لددرء  قّوةإقليمها أو استقاللها السياسي، شريطة أن يكون استخدام ال
األمددأ التدددابير الالامددة لحفددظ ذلددا العدددوان ومتناسددبًا معددم، ويتوقددص حدديأ متخدد  مجلددس 

 .(1 ييأالّدولالسالم واألمأ 
أسدس مختلفدة إذا كدان فدي التشدريعات  إلدى الّشدرعي الّدفاعوعلى مر التاريخ استند 

اعتدداء عيدر عدادل، إذ يقدول الرومداني عداموس  القديمة حقًا طبيعيًا، أن مدفع بالشددة كدلّ 
 .(2اتجا  الخطر الّدفاعالعقل الطبيعي مبي   ن  إ 

مددافع حدّق  بطدابع آخدر فهدي ال تدرج فيدم الّشدرعي الدّدفاعق  جاءت المسيحية فطبعئ 
 هللا. إلىر فيها وعليم االستغفار والتوبة ضرورة يع  د ع ر مقبول أوما مجرّ وهنّ 

 ت  فة الحقّ مفهومًا متكاماًل إذا أقرّ  الّشرعي الّدفاعوجاءت الشريعة اإلسالمية لتعطي 
}فمدأ اعتددج علديك  فاعتددوا عليدم بمثدل مدا  :الىتعدعلدى أسداس قولدم واجبدًا و  لم، بل أعدّ 

 .(3 اعتدج عليك {
 

 
                                                

 92، ب1993اسات العربية، القا رة، البحوث والدر ، المجتمع الّدولي والقضية الفلسطينية، معهد ك  بح، ح تمنظر  (1 
 ذكر  المصدر السابق (2 
  مأ سورة البقرة 194( اآلية 3
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ونيددة أسددس مختلفددة مددأ وجهددة النظددر القان إلددى الّشددرعيويسددتند الفقددم المعا ددر للدددفاع 
 :(1 و نا  آراء عدة نستعرض أ مها 

 رعيالّشددد الدددّدفاع اد مدرسدددة القدددانون الطبيعدددي بددد ن  مدددرج روّ   ديـــ ك د  دلديبـــ : -1
قواعدددد  إلدددى الدددّدولو  األفدددرادالعالقدددات بددديأ  فكدددرة الحقدددوق الطبيعيدددة التدددي تدددردّ  إلدددىيسدددتند 

 مصدر ا الطبيعة والعقل اإلنساني. القانون الطبيعي التي تتصص بالعدالة ألن  
مرتكدز علدى العقدد االجتمداعي الد ي  الّشدرعي الدّدفاعأسداس  دبيب  الفيم   :  -2

الحدددّق إنسدددان لكدددّل حالتدددم الطبيعيدددة حيدددث  إلدددىاإلنسدددان قدددال بدددم روسدددو، فالعددددوان يعيدددد 
 عأ حقوقم. الّدفاعبرنصا  نفسم و 

 ددو المقابلدة المشددروعة  الدّدفاعإذ يقدول األلمدداني  جيدر( : ن دشـ ّ  طي بنـح  دشــ ّ  -3
رب أمنددم، لدد ا يكددون زان المجتمددع ويضددطّ اتّدد ، فحينمددا يعتدددي المعتدددي يختددلّ بالشددرّ  للشددرّ 

 مثلم. بشرّ   للشرّ  دفاع المعتدج عليم رداً 
العدوان يفقدد  فكرة اإلكرا  المعنوي، أي أن   الّشرعي الّدفاعأساس  إلك  ة  دمبن  :  -4

الشخ  المعتدي عليم إرادتم الروحية وي تي دفاعدم نتيجدة الر بدة وعمداًل بغريدزة حدب البقداء 
 الدددّدفاعيدددر لددد ا يكدددون مكر دددًا علدددى التضدددحية بالمعتددددي. وال يمكدددأ القبدددول بهددد   الفكدددرة لتبر 

 ألنها تخالص العدالة وتنكر ا للقي  اإلنسانية الرفيعة. الّشرعي
د وفقدًا لددعاة المد  ب  الّشدرعي الدّدفاعأسداس  دل ةة  دمبيب   نى  دمجيمـع: -5

 المددافع عليدم إنْ  ر عنهدا بعدواندم، ورد  الواقعي د خطورة المعتدي على المجتمدع التدي عب د
 إلقامة العدل االجتماعي. وبسبيل   في مصلحة المجتمع  و إال عمل  

فكددرة تتنددااع الحقددوق والواجبددات  الّشددرعي الدّدفاعأسدداس   يــح: أفــبة ن د ّ  د ــّق  -6
ضحية بداآلخر، ان متنااعان يقضي المنطق بقاء أحد ا والتّ ة حقّ قمّ  الّدفاعففي العدوان و 

المدافع معتبدرًا حّق  ىالمعتدي ويتبنّ حّق  ، أال و وةهما أ ميّ يًا ب قلّ خل القانون مضحّ ويتد
 عاية.إيا  أجدر بالرّ 

_______________ 
 مصدر سبق ذكر . ،ف جم ط مب،زا ي (منظر 1 
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م موقددص يفرضددم منطددق أّندد مددأ حيددث الّشددرعي الددّدفاعفددق و  دد ا األسدداس  ددو ومددا متّ  وأن   

 عقلي واجتماعي وفطري.
وء حركات المقاومة ت سيس مشروعية لج إلى الّشرعي حّق الّدفاع وي  ب جانب مأ فقم

ة أو القائمددددة ة المسددددتعمرة أو المحتّلددددالّدولدددد ضدددددّ  المسددددّلحةة اسددددتخدام القددددوّ  إلددددىية الّشددددعب
 .(1 الّشرعي حّق الّدفاع ارخة علىة الّص بممارسة التفرقة العنصريّ 

المتحدة متسع وفقًا لهد ا األم  ( مأ ميثاق 51تم المادة  كما أقرّ  الّشرعي حّق الّدفاع وأن
ة وحركددات المقاومدة، و د   المددادّ  األفدرادعوب و ، الّشدالدّدول إلددىليشدمل باإلضدافة الجاندب 

 .(2 الّدفاعر ركنيأ أساسييأ  ما العدوان و تشتر  توفّ 
فحسب دون  الّدولعلى الّنفس عأ  الّشرعي حّق الّدفاع عدم اقتصار والرأي الراج   و

منهددددا عدددددوانًا مسددددتمرًا  كددددلّ  عوب وحركددددات المقاومددددة، فدددداالحتالل واالسددددتعمار يمثددددلالّشدددد
 الّشددرعي الددّدفاعفددي الحددّق ودائمددا ً  علددى الشددعوب الخاضددعة لهددا، يخددول  دد   الشددعوب 

  ا.ضدّ 
 

 : دّش     دّب  عش  ط 
نجد  في م كرة واير الخارجية  الّشرعي الّدفاعاأل ل العرفي لشرو   إلىبالرجوع 

 دددد   الشددددرو  فددددي التددددي حصددددرت  (الكدددداروليأ  األمريكددددي  ويبسددددتر( علددددى أقددددر حادقددددة
بديأ فدي رطيأ المتطلّ العددوان، والتناسدب مدع مقددار  و مدا نفدس الشد الضرورة الملجئة لردّ 

 .(3 ر عنها بشرطي اللزوم والتناسبالقانون الداخلي والمعبّ 
و ددو بدددور  يسددتلزم تددوافر شدددرو   الددّدفاعكيفيدددة  إلددىوينصددر   دد ا الشددر   دنــ  م:  -أ

 :(4 قالقة

                                                
، شرعية المقاومة في األراضي المحتلة، دراسات في القانون الّدولي، المجلدد األول، الجمعيدة المصدرية للقدانون   اة،     دبيتمنظر   (1 

 .19-16، ب1960الّدولي، 
 ( مأ ميثاق األم  المتحدة.51المادة  منظر   (2 
 .98، ب2007، اإلر اب الّدولي تجريمًا ومكافحة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  ب  ا ، ح نيت  دم مب منظر   (3 
 .99و 98المصدر نفسم، ب  (4 
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 العدوان. الوحيدة لصدّ  أواًل: أن يكون الوسيلة
 مصدر الخطر. إلىقانيًا: أن موجم 

 قالثًا: أن يكون ذا  فة ماقتة.
ويعندددي أن تكدددون الوسددديلة  الدددّدفاعيدددة كمّ  إلدددىمنصدددر  شدددر  التناسدددب  دين جـــ :  - 

المستخدمة متناسبة مأ حيث جسامتها مع وسديلة العددوان، ومعيدار التناسدب  ندا معيدار 
لمعتدددداد إذا وضددددع فددددي نفددددس الظددددرو  المحيطددددة موضددددوعي قوامددددم مسددددلا الشددددخ  ا

 .(1 ب سلحة الدمار الشامل الّدفاعبالمدافع، مع االتجا  بعدم جواا 
 

 الفرع الثاني

 
 في تقرير المصيرالحّق 

 
رتكدزت عليهدا المنظمددة اسدية التددي ايعدد مبددأ حددق تقريدر المصدير مددأ المبداد  األس

فدي أن تقدرر أمة أو شعب أو جماعة ذ يقضي بحق كل ، إي العاملدولية والقانون الدولا
 .قتصادي بحرية تامةمستقبلها السياسي واال
د فددي تقريددر المصددير مبدددأ قانونيددًا بعددد أن بقددى فتددرة طويلددة مجددرّ الحددّق لقددد أ ددب  مبدددأ 

 قانونيددًا لدد ا فددرنّ  ة أو أخالقيددة، وحيددث أّنددم يمثددل مبدددًأً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً  ً فكددرة سياسددي
 إلدددىبل، حتدددى ولدددو اقتضدددى ذلدددا اللجدددوء ى الّسدددر  بشدددتّ شدددعب أن يسدددعى لتقريدددر مصددديلكدددّل 

وي  ب الفقدم إلدى  .(2 إذا أحيل بينها وبيأ ممارستم بالوسائل السلمية المسّلحةة استخدام القوّ 
لمسددلحة علددى الحددق فددي تقريددر سددتخدام حركددات المقاومددة الشددعبية للقددوة ات سدديس مشددروعية ا

 . المصير
ة أو التهدمددددد ميثدددداق علددددى اسددددتخدام القددددوّ ( مددددأ ال2/4ر الددددوارد فددددي المددددادة  فددددالحظ

المتحدة، وأحد  د   المقا دد األم  شكل متنافى ومقا د  ب يّ  اباستخدامها أو التهدمد به
                                                

 اق.وينظر لمزيد مأ التفا يل حول وضع حق الدفاع الشرعي في الميث 100المصدر نفسم، ب  (1 
 Bowett  D. W., self-Defense in Int. Law, Manchester university press, 1958, PP. 192-199. 
 

 .37، ب، مصدر سبق ذكر  دب  دب ل، ط مب ش   منظر   (2 
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علدى أسداس االحتدرام لمبددأ تسداوي الشدعوب فدي الحقدوق األمد  يدة بديأ تنمية عالقدات ودّ 
ة و اإلجدراءات القمعّيدأ المسدّلحةة استخدام القوّ  ، ومأ ق  فرنّ (1 وحقها في تقرير المصير
عيدددر  عمدددالً  يعددددّ  ضدددد الشدددعوب األجنبدددية أو االحدددتالل األجنبيدددبفدددرض دعددد  السددديطرة 

م فدددي تقريدددر المصدددير، ويتنددداقض مدددع وبددديأ حّقددد الّشدددعبم يحدددول بددديأ مشدددروع، حيدددث أّنددد
ة لحرمددان الشددعوب اسددتخدام القددوّ  القددرارات العدمدددة التددي نددادت الجمعيددة العامددة فيهددا بدد ن  

ل خرقدًا  دارخًا لميثداق تقريدر المصدير يشدكّ حدّق  ة مأ حقوقها وعلدى رأسدهاعير المستقلّ 
م 1960المتحدة، واإلعالن عدأ مدن  االسدتقالل للبلددان والشدعوب المسدتعمرة عدام األم  

ل إنكدارًا ة يشدكّ األجنبيدوالسديطرة  األجنبديعب لالسدتعباد إخضداع الّشد والد ي جداء فيدم أن  
الم والتعددداون المتحددددة ويعدددرض الّسددداألمددد  ميثددداق ة وينددداقض لحقدددوق اإلنسدددان األساسددديّ 

 الوطنّيدددةمحاولدددة تسدددتهد  جزئيدددًا أو كليدددًا تقدددويض الوحددددة كدددّل  نّ أييأ للخطدددر، و الدددّدول
 .(2 المتحدةاألم  مع مقا د ومباد   ارضتتعوالسالمة اإلقليمية لقطر ما، 

 12فدي  3103لعامة لألمد  المتحددة القدرارا وفي نفس المجال أيضًا أقرت الجمعية
الحددّق والدد ي متضددمأ مجموعددة مددأ المبدداد  األساسددية لتثبيددئ  دد ا  1973كددانون األول 

 :(3 و ي
ة واألنظمة العنصرية األجنبينضال الشعوب الواقعة تحئ السيطرة االستعمارية و  نّ إ -1

في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير واالستقالل  و نضدال شدرعي ويتفدق مدع 
 ي.الّدولمباد  القانون 

المتحدة، وإلعدالن مبداد  األم  ة محاولة لقمع   ا النضال  و مخالفة لميثاق أيّ  نّ إ -2
 .الّدولي الخا ة بالعالقات الودية والتعاون بيأ الّدولالقانون 

التدي تنطدوي علدى  د ا النضدال، يجدب النظدر إليهدا باعتبار دا  المسدّلحةالنزاعات  نّ إ -3
 .1949لعام جنيص في اتفاقيات حة بالمعنى الوارد نزاعات دولية مسلّ 

                                                
 .1945منظر المادة الثانية مأ ميثاق األم  المتحدة لعام  (1 

ولمزيدد مدأ التفا ديل، منظدر د.  دال  الددمأ عدامر، المقاومدة الّشدعبية  38و 37، مصددر سدبق ذكدر ، ب  دب  دب ل ، ط مـبمنظر   (2 
 المسلحة في القانون الّدولي العام، دار الفكر العربي، القا رة.

 .1973كانون األول  12في  3103منظر القرار   (3 
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انتهدددا  المركدددز القدددانوني للمقددداتليأ الددد مأ يكدددافحون ضدددد السددديطرة االسدددتعمارية  نّ إ -4
ة تترتددب عليددم مسدداولية تاّمدد المسددّلحةة والددنظ  العنصددرية أقندداء المنااعددات األجنبيددو 

 ي.الّدولوفقًا لقواعد القانون 
لمتحددددة فدددي دورتهدددا التاسددددعة الجمعيدددة العامدددة لألمدددد  ا فددددي قدددرارو ددد ا مدددا وجددددنا  

 بشد ن تعريدف العددوان والد ي تطرقدئ 3314قرار ا المرق  وحسب  1974اموالعشريأ ع
 ة الثالثدة مدا يمكدأ بد يّ ما المدادّ سديّ أندم لديس فدي  د ا التعريدف وال إلدىالمدادة السدابعة مندم 

تقريددر المصددير والحريددة واالسددتقالل حددّق  فددي الميثدداق مددأ مددا  ددو مسددتقرّ  وجددم أن يمددّس 
ي الدّدولة والمشار إليها فدي إعدالن مبداد  القدانون بالقوّ الحّق للشعوب المحرومة مأ   ا 

 .(1 المتحدةاألم  وفقًا لميثاق  الّدولية والتعاون بيأ الّدولالمتصلة بالعالقات 
 :األتي ت سيسًا على ما تقدم نوض 

 مي ودولي.ي الوضعي و و ش ن عالالّدولقانوني في القانون حّق  تقرير المصير -1
أن الشعوب بفضل حقها في تقرير مصير ا يجب أن تقرر بحرية وضعها السياسي  -2

 وتنشد بحرية تنمية حياتها االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
تقرير المصير قد مت  ممارستم بطدرق سدلمية، فدرذا فشدلئ تلدا الوسدائل فدي تمكديأ حّق  -3

وسددائل  إلددىيددر المصدير، فلددم أن ملجد  مددأ الحصدول علددى حقدم الثابددئ فدي تقر  الّشدعب
 المتحدة.األم  بما فيها الكفا  المسل  وفقًا أل دا  ومباد  ميثاق  قّوةال

حرمانم مأ الممارسدة السدلمية  عب الما ل لحقم في تقرير المصير وال ي ت ّ الشّ  ن  إ -4
ي أن يشددكل حركدددة الددّدوللهدد ا الحددق، يحدددق لددم بموجبددم االتجدددا  العددام فددي القدددانون 

 ة بم.حرر وطني خاّ  ت
 اكتساب حركدات التحدرر الدوطني شخصدية قانونيدة دوليدة، و د ا الوضدع مبندي علدى -5

 ..الشعوب التي مثلها     الحركات في تقرير مصير احّق 
 

 
 

 الفرع الثالث

                                                
 .1974لعام  3314منظر قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة المرق    (1 
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 ضمان احترام حقوق اإلنسان

 

وما تال   المتحدةاألم  حقوق اإلنسان قد اكتسبئ مع قيام ميثاق    بم أن  ل  مأ المس  
ي الوضدددعي الدددّدولمددأ وقدددائق دوليدددة ذات طدددابع إنسددداني أ ميدددة كبيددرة فدددي إطدددار القدددانون 

ي الدددّدولانتهددا  الحقددوق األساسدددية لإلنسددان بو ددفم انتهاكددًا للقددانون  إلددىوأ ددب  منظددر 
 .(1 متعيأ العمل على إاالتم

ية عبالّشددت سديس مشدروعية اسدتخدام حركدات المقاومدة  إلدىلد لا مد  ب جاندب مدأ الفقدم 
 .(2 في ضمان واحترام حقوق اإلنسانالحّق ، على المسّلحة قّوةلل

ا  ي، فدرذا مدا وقدع انتهدالدّدولبمواطنيها مس لة يحكمها القدانون  الّدولواأل ل في عالقة 
 ة، فددرنّ الّدولددداخددل  األفددرادإااء فددرد أو مجموعددة مددأ  ألحددد الحقددوق األساسددية لإلنسددان
ضددمان احتددرام  دد    إلددىخليددة مددا متددي  لألفددراد الو ددول  نددا  مددأ الوسددائل القانونيددة الدا

 .(3 الحقوق 
ولكأ متى ما أ ب  انتها  حقوق اإلنسان سياسدة عامدة تنتهجهدا سدلطات االحدتالل أو 

م ة، فرّنددالّدولدداالسددتعمار إااء سددكان األرض المحتلددة، أو إااء جماعددة معينددة مددأ سددكان 
ندوا حركددة مقاومددة الدد مأ يمدارس ضددد   انتهددا  حقدوق اإلنحدّق  يصدب  مددأ سددان، أن يفكوّ 

 .(4 إلاالة   ا العدوان على حقوق اإلنسان الّسال شعبية، يجوا لها أن تستخدم 
ددد ئ فيهدددا م  ل  ولقدددد أكددددت الجمعيدددة العامدددة لألمددد  المتحددددة فدددي العدمدددد مدددأ قراراتهدددا التدددي س 

م التفرقددة نظدا ، التدي تمارسدها الشدعوب األفريقيدة ضددّ المسدّلحةية الّشدعببشدرعية المقاومدة 
 .(5 العنصرية في جنوب القارة، بهد  القضاء على     النظ  وسياساتها

 مأ   ا المبحث. في الفرع الثاني ليمجرج التطرق إ و  ا ما

                                                
 .376-473، المقاومة الّشعبية المسلحة في القانون الّدولي العام، مصدر سبق ذكر ، ب ح  دبيت  ط ، صالمنظر   (1 
 المصدر نفسم.  (2 
 .38، مصدر سبق ذكر ، ب دب  دب ل، ط مب ش   منظر    (3 
 المصدر نفسم.  (4 
 .1971في عام  26-/د2852  والقرار المرق 1970لعام  25-/د2649منظر قرارات الجمعية العامة لألم  المتحدة   (5 
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 المبحث الثاني
 

 حركات التحرر الوطني
 

لقددد أ ددبحئ حركدددات التحددرر ظدددا رة سياسددية لمنتصدددص القددرن العشدددريأ كددرد علدددى    
في دول شتى ،و ي في جو ر ا سياسدية اجتماعيدة أمدا وسدائلها اإلحتالالت التي وقعئ 

 فهي سياسية بمقدار ما ية عسكرية أما  دفها فهو سياسي بالكامل .
إن الحددددرب التددددي تقود ددددا حركددددات التحددددرر تعددددادل حربددددًا قوريددددة وأنهددددا امتدددددادًا للسياسددددة 

حدمثددة أو باسددتعمال السددال  ولهددا أ دددا  عسددكرية وسياسددية إيجابيددة ، ال تملددا أسددلحة 
 دناعة متطددورة او جيوشددًا نظاميدة ولكنهددا تملددا المقومدات األساسددية للتحددرر وبمقدددمتها 

 (1 اإلرادة الوطنية .
ت سدديس حركددات تحددرر ب القيددام فعددل شددعوب األقددالي  المحتلددة مددأ الطبيعددي أن يكددون ردّ 

ة وسددائل أخددرج تدد  وطنددي تمددارس حقهددا فددي الكفددا  المسددل  السياسددي والعسددكري أو أّيدد
 فيما لو تعرضئ     الشعوب لالحتالل والعدوان. نها سابقاً بيا

حرر في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وااداد نشداطها بعدد الحدرب ْئ حركات التّ ف  لقد عفر  
تلدددددا  داخليدددددة أو أخددددرج خارجيدددددة، كمددددا شدددددهدت العالميددددة الثانيدددددة نتيجددددة تدددددوفر عوامددددل

 االقتصادي والعسكري.عًا في أساليب الكفا  السياسي و المستعمرات تنوّ 
بموجدددب قدددرار الجمعيددة العامدددة لألمددد  المتحددددة  1960سدداعد قدددرار تصدددفية االسددتعمار عدددام     

ة تلدا وفعاليد ودع  الشعوب الحرة على نمدوّ  1960كانون األول  14المارخ في  15-/د1514
 تحرير األرض وجالء االحتالل. ستراتيجياإل الحركات التي كانئ  دفها

الشددعوب فددي حددّق  لتحددرر الددوطني شخصددية قانونيددة دوليددة مبنيددة علددىواكتسددبئ حركددة ا
 اعتبار ا مأ الناحية القانونية طرفًا بتقرير مصير ا، كما أن  نا  اتفاق عام كلي 

______________ 
االسددددددتراتيجية السياسدددددية العسددددددكرية ،الجددددددزء األول،مكتبدددددة دار أطددددددالس ،دمشددددددق طصــــــلفى   دــــــ  د ،  طــــــالس ،منظدددددر (1 
 474-473،ب2003،
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فددي النزاعددات مددع دول االحددتالل. كمددا تعددد حركددات التحددرر الددوطني الدعامددة الرئيسددية 
 أساسية له   الحرب.تشكل قاعدة انطالق  حيث الوطنّية الّتحريرلحروب 

متضمأ   ا المبحث مفهوم حركدات التحدرر الدوطني وخصائصدها وشخصديتها القانونيدة 
 آلتية:وحقوق والتزامات     الحركات حسب المطالب ا

 

 

 المطلب األول
 

 مفهوم وخصائص حركات التحرر الوطني
 

ر الكفددا  الدد ي تقددود  الشددعوب عبددر ر مفهددوم حركددات التحددرر الددوطني بتطددوّ تطددو  
مأ أجل االستقالل،  د ا المفهدوم المتحدر  يسدامر الظدرو  التدي  الكفا مختلص مراحل 

 حقيقها.ي وتطوير األ دا  التي تعمل على تالّدولتطرأ على المجتمع 
 

 الفرع األول
 

 مفهوم حركات التحرر الوطني
 

عب فدي اسدتعادة  إقليمددم الّشدإلدى حددّق هددا حركدات تسدتند فدئ حركدات التحدرر ب نّ عرّ 
المغتصددب، وتسددتمد كيانهددا مددأ ت ميددد الجمددا ير الغاضددبة علددى المغتصددب، وتتخدد  عددادة 

اتها، ق  أنها م بتدريب قو تقوم فيمنها تموينها و  دمستتمأ أقالي  البالد المحيطة حرمًا لها 
ركددز مجهود ددا علددى تحدددي اإلرادة الغا ددبة ال علددى  زيمددة جيددو  بسددبب إمكانياتهددا ت

 .(1 منّظمةاالحتالل في حرب 
لتعريددف السددابق وأجددد مددأ المناسددب وضددع تعريددف مالئدد  ل مماقلددةة عدددّ  و نددا  تعريفددات

 لحركات التحرر الوطني أال و و:

                                                
، 30،حددق المقاومددة أ ددالة النشدد ة وشددرعية االسددتمرار،مجلة الفكددر السياسددي،اتحاد الكتدداب العددرب، العدددد زا يــ ، ف جــم ط مــبمنظددر:   (1 

 78-54، ب 2007دمشق،  يص 
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ي تمارس الكفا  السياسي والعسكري لغرض تحريدر تنظي  جما ير   ي  حركات التحرر
    المحتلة وهعادة السيادة واالستقالل(. الوطنّيةاألراضي 

ر حددد أدنددى مددأ تددوفّ بالتددي وضددعئ لحركددات التحددرر  اتريفددوتتفددق أعلددب المفددا ي  والتع
 :(1 هاالشرو  لعل أ مّ 

 لبالد.ستقالل لالسيادة واالتحرير األرض وهعادة  إلىتهد  حركات التحرر   د بف: -1
ة مدأ حدرر الدوطني تتسد  بالعالمّيدحركدات التّ   : دّب د دمش   يح     دي ك د  -2

ي بالحركات مأ حيث تنظيمها الّدولحيث أ دافها وتظهر     الصفة في ا تمام القانون 
واالعتدددرا  بهدددا ومنحهدددا امتيدددااات و دددالحيات معيندددة أ مهدددا اإلقدددرار لحركدددات التحدددرر 

ي الدددّدولممارسددة الكفددا  المسدددل  والعمددل الدبلوماسددي علدددى الصددعيد الددوطني بحقهددا فدددي 
يددة،  دد ا مددا الّدولمددات يددة والمشدداركة فددي المنظّ الّدولوحقهددا فددي طلددب وتلقددي المسدداعدات 

 سن تي على إيضاحم في المطلب الثاني.
ــب دن    دخــ ةف  -3 ــ     دمجــ ل  د   للحركددات أن تباشددر ب عمالهددا سددمالتددي ي  

منهدددا، واألرضدددية الداخليدددة تعندددي وجدددود منددداطق محدددررة تقدددي  عليهدددا سددديما العسدددكرية وال
 المجدال الخدارجيا حركات التحرر الوطني ماسساتها اإلداريدة والتعليميدة والعسدكرية، أّمد

نهددا مددأ تنظددي  قواتهددا تمكّ  قواعددد خلفيددة فددي البلدددان المجدداورةتعنددي حصددول الحركددة علددى 
 ريبها وتنطلق منها فعالياتها.وتد

 
 انيالفرع الث
 

 خصائص حركات التحرر
 

مدأ حيدث الزمدان والمكدان وفدي طبيعدة تختلص خصدائ  حركدات التحدرر الدوطني 
االسدددددتعمار واالحدددددتالل وطرقدددددم وأسددددداليبم، إال أنهدددددا تشدددددتر  فدددددي خصدددددائ  مشدددددتركة 

 :(2 نستعرضها باآلتي
 الوعي القومي والوطني والسياسي والدمني. -1

                                                
 76،ب2006،مقدمة في إستراتيجية المقاومة العراقية،الجزء األول ،دمشق ، دمبين ،د دب  (1 
 .476-473، مصدر سبق ذكر ، ب   ط ، صالح  دبيتمنظر   (2 
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 .بية(  الحاضنة الشعاعتماد ا على الجما ير -2
  دفها التحرر واالستقالل. -3
 وطنية وقومية. ذات  وية حركات  -4
   أو السياسي أو كليهما.اعتماد ا الكفا  المسلّ  -5
 .التي تناضل مأ أجلها عدالة القضية -6
 العزم واإل رار على موا لة الكفا . -7
 فدددي  آسددديوي -التضدددامأ والتقدددارب بددديأ الشدددعوب المسدددتعمرة، مثدددل التضدددامأ األفدددرو -8

  وت سيس حركة عدم االنحياا.( باندونغ   ماتمر
 العداء المشتر  لالحتالل وسياستم التي تبنى على الظل  وانتها  حقوق اإلنسان. -9

 
 الفرع الثالث

 
 ية لحركات التحرر الوطنيالّدولالشخصية القانونية 

 

ة ال  بية ية الصادرة عأ الجمعية العامة في الحقبالّدوللقد أسهمئ بعض القرارات 
لنهوض العال  الثالث في أوة فترة قيام حركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا وأمريكا 

تصددفية االسددتعمار  إعددالنمددأ أشددهر تلددا القددرارات  كفددا ، ولعددلّ الالتينيددة فددي ممارسددة ال
 .وال ي ت  اإلشارة إليم سلفاً  1960عام 

يدة لحركددات التحددرر الددوطني لالّدو الشخصددية  إلددىتلدا القددرارات اسددتندت مباشدرة  ن  إ
ي، بمددا فيهددا تلددا الحقددوق المنشدد ة الددّدولعبددر اإلقددرار لهددا بمباشددرة الحقددوق ذات الطددابع 

يدة، األمدر الّدولاألخدرج والمنظمدات  الوطنّيدةوحركدات التحدرر  الدّدوللعالقات دوليدة مدع 
ر يدددة بطريدددق عيدددالّدولد لتلدددا الحركدددات إمكانيدددة المشددداركة فدددي وضدددع القواعدددد الددد ي مّهددد

مباشددر، مددأ خدددالل الددرد علدددى مددأ مدددرج نقصددًا فدددي الشخصددية القانونيدددة لتلددا الكياندددات 
يدة ووضدع القواعدد القانونيدة وااللتدزام بهدا الّتحرير ية، ويتبع إمكانية مشاركة الحركات الّدول
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مثلدددة لكيدددان دولدددي لدددم حقدددوق واقعدددًا قانونيدددًا آخدددر، متجلدددى مدددأ خدددالل اعتبدددار الحركدددة م
 .(1 ي متمتع بشخصية دولية دائمةال  الّشعب و وواجبات 

يدة، تسدير بدنفس الّدولل مدأ اسدتفاد مدأ اإلقدرار بالشخصدية يدة أوّ الّدولوهذا كانئ المنظمات 
ي وتمكنهدا الفعلدي علدى أرض الدّدولالسياق حركات التحرر الوطني التي اعتبرت بحكد  وجود دا 

يدًا نظدرًا لكونهدا فدي الوضدع الواقع مأ انتزاع االعترا  لتصدب  بنظدر الدبعض شخصدًا دوليدًا معنو 
 .(2 ي عليهاالّدولقواعد القانون كّل  الرا أ ال يمكأ تطبيق

قانوني أو تمتعها بمراكز قانونية دولية لحركات التحرر حّق  إعطاء إلىأما رأمنا في  ب 
 اعتبار ا شخصية دولية. ي علىالّدولبيق قواعد القانون رمكانية تطب نضوة التفكير لعدم

 
 
 
 الثانيالمطلب 
 

 حقوق والتزامات حركات التحرر الوطني
 

قدددانوني يفدددرض عليهدددا قددددر مدددأ المسددداوليات والحقدددوق، حدددّق  لحركدددات التحدددرر إن  
ونظرًا لظروفهدا الخا دة فرنهدا ال تلتدزم مدأ حيدث المبددأ بسدائر االلتزامدات الواجبدة علدى 

رار لهددا بالشخصددية ، واإلقددالددّدول، ولدد لا ال تتمتددع بسددائر الحقددوق التددي تتمتددع بهددا الددّدول
يددة الّدوليكفددل التسددهيالت القانونيددة  ومعنددوي  يددة  ددو فددي واقددع األمددر إقددرار اعتبدداري الّدول

 ية.الّدولالمعتر  لها في الجماعات 
القانوني مجموعة مأ الواجبات والحقوق القانونيدة التدي تدالام الحّق منتا عأ االعترا  ب

ي بو ددفها ممددثاًل الددّدولأبددواب التعامددل لهددا  متددي مسدديرتها النضددالية وتسددهل كفاحهددا كمددا 
 .(3 شرعيًا لشعب مستعمر ومسيطر عليم

                                                
، المقاومدة الّشددعبية المسدلحة فددي القددانون صــالح  دــبيت  ــ ط ، مصددر سددبق ذكدر . وللتفا دديل منظدر د. ف جــم ط مــب زا يــ منظدر د.   (1 

 الّدولي العام، دار الفكر العربي، القا رة.
 المصدر نفسم.  (2 
ذكر  جاسد  اكريدا ومدا بعدد ا. 444ب ،1994ولدى، القدا رة، زاعدات المسدلحة الدولية،الطبعدة األانون الن، قدح زم ط مب  ـينممنظر د   (3 

 مصدر سبق ذكر 
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 رع اآلتية:مات حركات التحرر الوطني وفق األففي   ا المطلب س بيأ حقوق والتزا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفرع األول
 

 حق حركات التحرر في الكفاح المسلح
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المتحدددة األمدد  العدمددد مددأ قددرارات  إلددىتسددتند حركددات التحددرر فددي كفاحهددا المسددل  
التي أكدت على شدرعية كفاحهدا مدأ أجدل تحقيدق المصدير بكدل الوسدائل المتيسدرة والتدي 

 سبق وأن ت  بحثها في المبحث األول مأ   ا الفصل.
 ية مأ خالل الجوانب اآلتية:الّدولويظهر مضمون الكفا  المسل  في ضوء القرارات 

ل  الدد ي تخوضددم حركددات التحددرر مقرونددًا بددالحروب التقليديددة أواًل: لدد  يعددد الكفددا  المسدد
ي قواعدد خا دة واسدتثنائية الّدولالقانون  لها، بل تضمأمنّظمة ومرتبطًا بالشرو  ال

 .الّتحريرتنظ  بموجبها حروب 
 ددا للقواعددد التددي أقرّ  انتهاكدداً يددة يعددد الّدولفددي العالقددات  المسددّلحة قددّوةاسددتعمال ال قانيددًا: إن  

 قدّوةالمتحدة كقاعدة عامة، واستثناءًا على     القاعدة جداء اسدتعمال الألم  اميثاق 
 1974لعام  3314لا في قرار الجمعية العامةمأ أجل تصفية االستعمار تكرس ذ

فدي تقريدر المصدير الحدّق كد على أنم ال يمكدأ أن يمدس د تعريدف العددوان د أال ي 
 .(1 حسب مفهوم القرار ّلحةالمسوالحرية واالستقالل وذلا باستعمال الطرق 

ي الّدولالكفا  المسل  ال ي تخوضم حركات التحرر الوطني معتر  بم في القانون  ن  إقالثًا: 
 1949الثالثددة لعددام جنيددص اتفاقيددة  المددادة الرابعددة مددأ اإلنسدداني وبالتددالي تنطبددق عليددم

يدة، الّدولاعات بشكل عير مباشر الستفادة أعضائها مأ القواعد اإلنسانية الناظمة للمنا
 .(2 1977لعام جنيص إضافة لما ورد في البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات 

الخددداب  1973لعدددام  3103المدددرق  القدددرار  إلدددىوفدددي  ددد ا المجدددال البدددد مدددأ اإلشدددارة 
بالمباد  المتعلقة بالمركز القانوني للمحاربيأ ال مأ مناضلون ضد السديطرة االسدتعمارية 

العنصددرية علددى أحقيددة وشددرعية الكفددا  وعلددى وجددم الخصددوب مددا  ة واألنظمددةاألجنبيددو 
مشددروع حددّق  تعلدق منهددا بحددروب التحددرر التددي تقددوم بهددا حركددات التحددرر الددوطني كونهددا

 :(3 ي، ويتضمأ   ا القرار المباد  الخمسة التاليةالّدولومطابق لقواعد القانون 

                                                
 المصدر نفسم.  (1 
 .1977، وينظر البروتوكول اإلضافي األول لعام 1949منظر المادة الرابعة مأ اتفاقية جنيص الثالثة لسنة   (2 
 .1973( في 3103ألم  المتحدة المرق   منظر قرار الجمعية العامة ل  (3 
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مشدددروعة ومطابقدددة  بهدددا حركدددات التحدددرر الدددوطني  دددي التدددي تقدددوم الّتحريدددرحدددروب  -1
 ي.الّدولللقانون 

 ييأ.الّدولل  واألمأ قمع حركات التحرر الوطني تهدمد للسّ  إن   -2
 مددأ حقددوق  وملحقاتهددا 1949عددام جنيددص اتفاقيددات  متضددمنتممددا  يسددتفيد المقدداومون  -3

 عليه  احترامها.و 
 الوطني مجرميأ. الّتحريريعد المرتزقة المشاركون في قمع حروب  -4
 ية.الّدولانتها      المباد  قيام أو نهوض المساولية  منتا عأ -5

 

 الفرع الثاني
 

 حق حركات التحرر في عقد المعاهدات
 

تتمتع حركات التحرر الدوطني بسدلطات فعليدة واسدعة نظدرًا لتمتعهدا بمراكدز قانونيدة 
دوليدددة، تباشددددر مهامهدددا األ دددددا  التدددي أنشدددد ت مددددأ أجلهدددا، ويعتددددر  لهدددا ب  ليددددة إبددددرام 

 ي معها.الّدولات مأ خالل التعامل المعا د
، يدةالّدولالتجدارب حركات التحدرر الدوطني فدي إبدرام المعا ددات مكدرس فدي حّق  ن  إ    

معا ددات ك ليها من  تكون معا دات مصيرية ويختلص مضمون المعا دات التي تتفق ع
لجزائريدة، الدوطني ا الّتحريدر( بديأ فرنسدا وجبهدة يفيانأالتحضير لالستقالل مثل اتفاقية  

الدددوطني فدددي  الّتحريدددربددديأ جبهدددة  1974 لوااكدددا( الموقدددع عليهدددا فدددي أملدددول  واتفاقيدددات
 .(1 (1975موامبيق وبيأ البرتغال حيث ت  فيها تحدمد االستقالل في حزيران 

ة المضدديفة لهددا الّدولددمددع  إبددرام معا دددات المقددرّ  إلددىكمددا تلجدد  حركددات التحددرر الددوطني 
 .(2 المضيفة الّدولم وفلسطيأ التي فتحئ مقرات لها في مثال تجربة الجزائر وفيتنا

معا دات وقص  إلىحركات التحرر فيمكأ اإلشارة  ا المعا دات العسكرية التي تعقد اأمّ 
ع  مدأ اعتبدار الدبعض اتفاقيدات إطدالق القتال والهدنة والصل  ومعا ددات السدالم، وبدالرّ 

دوليدديأ، لدد لا تخددرة مددأ إطددار النددار اتفاقيددات دوليددة مددع محدداربيأ ولدديس مددع أشددخاب 
                                                

 ، مصدر سبق ذكر .ا. ف جم ط مب زا ي منظر   (1 
 المصر نفسم  (2 
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الحددرب أو  إلددىا بددالعودة لحالددة اائلددة إّمدد منّظمددة معا دددات دوليددة خا ددة أنهددا ماقتددة و 
 .(1 السالم إلىالو ول 

ومعا دات السالم فهدي معا ددات دوليدة تحدوي علدى أمدور عسدكرية وأخدرج سياسدية     
 لدددى سدددبيل المثدددال المسدددتقبلية لتنظدددي  العالقدددات السياسدددية المسدددتقبلية بددديأ الطدددرفيأ، ع

فدددددي بددددداريس  ئالتدددددي تّمددددد 1973األمريكيدددددة عددددام -الحصددددر معا ددددددة السدددددالم الفيتناميدددددة
الفيتناميددددة،  الّتحريددددرالمصددددادقة عليهددددا بدددديأ األطددددرا  األربعددددة فيتنددددام الشددددمالية وجبهددددة 

مدأ الصديأ كدّل  وحكومة فيتنام الجنوبية والواليات المتحدة، والتي شهد على   ا االتفاق
 (2 يطانيا واالتحاد السوفيتيوفرنسا وبر 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث
 

 يةالّدولحق حركات التحرر في حضور اجتماعات المنظمات 
 

إمكانيدة مشداركة أعضداء أو ممثلدي حركدات التحدرر  تظهدرالحّق مأ مضمون   ا 
يهددا، ومثددل  دد ا الوضددع ما لهددا لكددي الددوطني فددي االجتماعددات أو األعمددال التددي تدددعو إل

وتحصددل بالتددالي علددى اعتددرا  دولددي  الددّدولتنشدد  العدمددد مددأ العالقددات الدبلوماسددية مددع 
                                                

 .477-473، مصدر سبق ذكر ، با. صالح  دبيت   ط منظر   (1 
 موسوعة الحرب الفيتنامية منظر   (2 
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 دد   المشداركة المباشدرة تجعلهددا أكثدر  دلة بالمواضدديع المتعلقدة بالكفددا   واسدع، كمدا وأن  
   واالستعمار.المسلّ 

حددددرر الددددوطني ود حركددددات التّ ة لألمدددد  المتحدددددة لوفددددلئ الجمعيددددة العاّمددددوسددددبق وأن سددددجّ 
 بالمشاركة في أعمال التمييز العنصري.

كمددا اعتمددددت اللجنددة السادسدددة فددي الجمعيدددة العامددة تو دددية بمددن  مركدددز المراقددب لحركدددات 
الوحدددة األفريقيدة أو الجامعددة العربيدة أو كلتا مددا،  منّظمدة التحدرر الدوطني التددي تعتدر  بهددا 

ة أن المعنّيدد الدّدول إلدىة أخددرج تطلدب مدرّ » ددية علدى ئ الفقدرة الثانيددة مدأ قدرار التو وقدد نّصد
ة أو جامعددة مددة الوحدددة األفريقّيددحددرر الددوطني التددي تعتددر  بهددا منظّ تمددن  وفددود حركددات التّ 

يدة التسدهيالت والمزايدا الّدولمركدز المراقدب فدي المنظمدات  ة أو كلتا مدا التدي لهداالعربيّ  الّدول
فددي  1961لعددام  ا(يندديقددًا ألحكددام اتفاقيددة  فامهددا، وفوالحصددانات المالامددة الضددطالعها بمه

 .(1 «ية ذات الطابع العالميالّدولفي عالقاتها مع المنظمات  الّدولتمثيل 
  

 الفلسددطيني الراحدل ياسددر لعامدة لألمدد  المتحددة بحضددور الدزعي كمدا سدمحئ الجمعيددة ا  
 13يدة فدي عأمدام الجم تاريخيدة لفلسطينية فدي إلقداء كلمدةا الّتحريرمنّظمة  عرفات رئيس

فددي  المتحدددة لألمدد العامددة  أمددام الجمعيددة ج خددر وهلقدداء كلمددة أ، 1974تشددريأ الثدداني عددام 
حضور  وهلقداء  الكلمدات والخطدب أمدام العدمدد مدأ  إلىأيضًا إضافة  1988عام جنيص 

 .(2 يةالّدولالماتمرات 
 الفرع الرابع                                        

 
 إنامة العالنات الدبلوماسية والقنصلية حق حركات التحرر في

 
المعتدددر  بهدددا بامتيدددااات تماقدددل فدددي  الدددّدولتتمتدددع حركدددات التحدددرر الدددوطني لددددج 

ا( نددييأ الدبلوماسددييأ وفددق معا دددة  فيعالبيتهددا االمتيددااات والحصددانات الممنوحددة للممثلدد
                                                

 وما بعد ا. 250، ب1988ات الجامعية، الجزائر، ، قانون المجتمع الّدولي المعا ر، دموان المطبوع   ك   ،  ط  منظر   (1 
ــــــــــــــــ ا فددددددددددددددددي 1974 وخطدددددددددددددددداب عددددددددددددددددام 1988.      1(منظددددددددددددددددر خطدددددددددددددددداب الددددددددددددددددرئيس الفلسددددددددددددددددطيني الراحددددددددددددددددل ي جــــــــــــــــ     

 WWW.yaf.ps/ya/index,php?langid: 

                                                                                          www.alltthad.com 
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  فدي ، وبالتالي يمن  أعضاء  د   الحركدات إمكاندات وسدائل لتسدهيل حدركته1961لعام 
 .(1 الداخل والخارة وممارسة نشاطه  السياسي واإلعالمي

المعتددر  بهددا، وكدد لا  الددّدولوقدددمئ تسددهيالت بفددت  مكاتددب للتمثيددل الدددائ  فددي عوا دد  
المضدديفة والبعثدددات الدبلوماسدددية للددددول  الدددّدولفدددي إقامدددة عالقددات دبلوماسدددية مدددع الحددّق 

 .(2 المعتر  بها
أ لهد  درجدة السدفراء، يلوطني في   ا الحال دبلوماسيممثلو حركات التحرر ا ويعدّ      

وتختلددص العالقددات الدبلوماسددية لحركددات التحددرر الددوطني مددأ حيددث األسدداس الدد ي تقددوم 
قائمة على أساس السيادة والجنسدية، أمدا  الّدولعليم نظرًا ألن البعثات الدبلوماسية له   

ة المضددديفة وعلدددى طبيعددددة الّدولددددحركدددات التحدددرر فدددرن أسدددداس تعاملهدددا قدددائ  علدددى إرادة 
 .(3 االعترا  الممنو  لها
الفلسطينية وب علبية ساحقة  فة مراقب دائ  فدي  الّتحرير منّظمة وبه   الكيفية ت  من  

 وفتحدددددئ العدمدددددد مدددددأ السدددددفارات والممثليدددددات المتحددددددة،األمددددد  ختلدددددص أجهدددددزة و يئدددددات م
 الكثير مأ دول العال . في الدبلوماسية

 

 الفرع الخامس
 

 ات التحرر في تلقي المساعداتحق حرك

 
يددة فددي العدمددد مددأ قراراتهددا مسدداعدة الّدولمددأ األمددور التددي أكدددت عليهددا المنظمددات 

ة، وذلددا األجنبيددحركددات التحددرر الددوطني فددي نضددالها ضددد أشددكال االسددتعمار والسدديطرة 
عبدددر مطالبتهدددا بتقددددي  العدددون والمسددداعدة لتلدددا الحركدددات وبددد ات الوقدددئ عددددت مسددداعدة 

 ستعمارية عير شرعية.اال الّدول

                                                
 ، مصدر سبق ذكر .ف جم ط مب زا ي د.   (1 
 .250، مصدر سبق ذكر ، ب  ط    ك  د.   (2 
 .250المصدر نفسم، ب  (3 
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المتعلددددق  1965كدددانون األول عدددام  20فدددي  2105 المددددرق  ومدددأ  ددد   القدددرارات القدددرار
األمدد  والهيئددات المتخصصددة فددي  الددّدولبتطبيددق إعددالن مددن  االسددتقالل والدد ي يطالددب 

 المتحدة باالمتناع عأ تقدي  المساعدة للدول المستعمرة مهما كانئ.
 1968لعدام  2446ارات كدان مدأ أ مهدا: القدرار أ القدر مد بمجموعدةالحدّق وقدد ت كدد  د ا 

، إذا اعترفدددددئ جميعهدددددا بحدددددق 1970لعدددددام  2625والقدددددرار  1969لعدددددام  2548والقدددددرار
 .(1 وشرعية تقدي  المساعدات لحركات التحرر الوطني وشعوبها

وفكددرة المسدداعدات تنصددب أساسددًا علددى المسدداعدات النقديددة والماديددة واإلنسددانية بالنسددبة 
عير دا مدأ المسداعدات وخا دة العسدكرية منهدا فرنهددا  يدة خصو دًا، وأن  الّدولت للمنظمدا

المتحدددة عامضددة األمدد  قددرارات  تواجددم الكثيددر مددأ الصددعوبات والتعقيدددات حيددث نجددد أن  
مساعدة ضرورية لحركات كّل  على تقدي  وعير محددة في   ا المجال، ذلا أنها تن   

ا، بينما تتعدد أنواع المساعدات التي يجب على التحرر مأ أجل االستقالل دون تحدمد 
يدددددة أن تمتندددددع عدددددأ تقدددددديمها للددددددول المسدددددتعمرة كالمسددددداعدات الّدولوالمنظمدددددات  الدددددّدول

 .(2 االقتصادية والعسكرية
من  على تحدري  المسداعدات العسدكرية لحركدات التحدرر علدى وجدم ي ال الّدولوالقانون 

ة الحدروب التقليديدة التدي تعدر  الحيداد وعددم التحدمد وهن وجد ما يمنع فهو نابع مأ فكر 
فالصدلة الوحيددة التدي تربطهدا بدالحروب  الّتحريدرتدخل الغيدر فيهدا، أمدا بالنسدبة لحدروب 

والحدروب  الّتحريدرية وانطالقها مأ انعدام العالقة بيأ حدروب الّدولالتقليدية  ي  فتها 
عسددكريًا تفسدديرًا لمضددمون  م يسددم  بمسدداعدة حركددات التحددررن ددب التقليديددة، يمكددأ القددول 
أنددواع الدددع  دون تحدمددد كددّل  المتحدددة والتددي تسددم  بتقدددي األمدد  القددرارات الصددادرة عددأ 

 .(3 لطبيعتها
ي ل  مدان بالمساعدة ولد  يمنعهدا فدي حالدة وجود دا ممدا الّدول والمالحظ أن التعامل
ي حدددول  دددد ا الدددّدولسدددكوت القددددانون  ن  أ ة ضدددمنيًا، لدددد لا ندددرج يجعلندددا نقدددول إنهددددا مقبولددد

                                                
 (.2625و 2548و  2446، 2105منظر قرارات الجمعية العامة لألم  المتحدة    (1 
 ،مصدر سبق ذكر زا ي  ف جم ط مب منظر  (2 
 .345المصدر نفسم،   (3 
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ذلدا المسداعدات العسدكرية التدي  سر لصال  حركات التحرر الوطني ومثدالالموضوع يف
لئ عسدكريًا ولد  تجدري إدانتهدا مدأ نغدوال حيدث تددخّ ية لتحرير أالّشعبقدمتها كوبا للحركة 

 .(1 المتحدةاألم  طر  
حددج إلى أن حركات التحرر الوطني  ي أ ورد في المبحث أخل  ومأ خالل ما

ظمددات الشددعبية التددي تمددارس الكفددا  السياسددي والعسددكري متحدددد  دددفها فددي تحريددر المن
لتزامدات دوليدة ، وان له   الحركدات حقدوق وااألراضي المحتلة وهعادة السيادة واالستقالل

ة  ددو تتمتددع بسددائر حقددوق الدددول المعروفددة وهن اإلقددرار لهددل بالشخصددية الدوليدد ولكنهدا ال
 عتباري ومعنوي.قرار ا 

وحركدات التحدرر ن حق ومشروعية المقاومة ية   ا الفصل يمكننا القول ب نهاوفي 
و د ا  ،تقريدر المصدير وضدمان حقدوق اإلنسدانستند إلدى حدق الددفاع الشدرعي و أ الوطني

نتمنددى أن  سديكون األسداس الدد ي ننطلدق مندم فددي ت ميدد مشدروعية المقاومددة العراقيدة التدي
لحقددوق التددي مااالددئ عائبددة عنهددا إلددى حركددة تحددرر وطنيددة حتددى تكتسدب بعددض ا تتحدول

علدددى بدداقي المقاومددات األخددرج فددي فلسدددطيأ  يضدداً أ تنطبددق ن،  دد   المشددروعيةلحددد اآل
  . لبنان وأفغانستان وعير ا التي تقاوم االحتالل وتنشد التحرير واالستقاللو 

                                                
 .342المصدر نفسم، ب  (1 
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 الفصل الثىلث
 

 الوطنيّة التّحريرذج تطبيقية لحروب نمى
 
  م يب:

 ن  هة للبلدددان والشددعوب واألمدد ، و األجنبيدد نددا  نمدداذة عدمدددة معا ددرة لالحددتالالت 
 د   النمداذة قددد عطدئ القددارات األربدع آسديا وأفريقيددا وأوروبدا وأمريكددا الالتينيدة، وأن  دد   

لشددمول واالتسدداع الدد ي مددأ ا يشددكل مدددار البحددث فيهددا مجددااًل واسددعًا كونهددااالحددتالالت 
 يجعلها في حالة خوض عمار البحث فيها تخرة عأ نطاق األطروحة.

تهدددا و دددفها تدددرتبا بشدددكل مباشدددر باالعتقددداد أن فكدددرة األطروحدددة وما يّ  أأبدديّ  أن   أود  
 الفكدري للباحددث فددي الددائرة الزمانيددة والمكانيددة المحدددة لددم، وأنددا أكتدب بحثددي  دد ا وبلدددي

خدوض عمدار   تالل األمريكي أساسًا، ومأ  د   الناحيدة وجددت أن  يقع تحئ االح العراق
مثلمددا بيندئ يجعلندي أخددرة عدأ اإلطدار الشددكلي والموضدوعي لألطروحددة  بحدث  تفصديلي ّ 

فدددت  اختيددددار نمدددوذجيأ معا ددددريأ  مددددا النمدددوذة الجزائددددري الدددد ي وقدددع عليددددم االحددددتالل 
 نسي أواًل ومأ ق  األمريكي.يم االحتالل الفر لالفرنسي والنموذة الفيتنامي ال ي وقع ع

الحقدددددائق المسدددددتفادة  إلدددددىالو دددددول عايدددددة البحدددددث وأ ميتدددددم تكمدددددأ فدددددي كيفيدددددة  ن  إ
ددلّ والمسددتنبطة مددأ التجددر  ص تلددا التجددربتيأ  دددفي أن أوّظدد بتيأ الجزائريددة والفيتناميددة وجف

تحقيددددق النصددددر فيهددددا واسددددتخدمئ فيهددددا أذرع سياسددددية ودبلوماسددددية وعسددددكرية  التددددي تدددد ّ 
م جملددة تو دديات ورؤج فددي كيفيددة لتددي وجدددت القددبس الدد ي أسددتطيع أن أقدددّ وجما يريددة ا

 .المحتل قضية وطني حلّ 
بعدداد تجددارب إالت كيددد علددى  دداتيأ التجددربتيأ أواًل وأخيددرًا ال يعنددي  وممددا ال ريددب فيددم

المقاومددة والتحددرر بالبلدددان التددي نالددئ اسددتقاللها ولكنددي وجدددت مددا مرادفهددا مددأ  حركددات
دة وك نهددا مددأ رافددد واحددد، وفيتنددام برتبدداعه  أسدداليب متنوعددة ومتعدددّ  حددرب تحريددر الجزائددر

 صر.قئ النّ عوب التي وقعئ تحئ االحتالل وحقّ والشّ  الّدولو ك ا  ي تجربة 
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تطرقندا فيهدا إلدى أبدرا الددروس التدي قمندا باسدتنباطها  أأ   ا الفصدل مبحثديمتضمّ 
السياسددددية والعسددددكرية مددددأ خددددالل دراسددددة معمقددددة لوقددددائع تلددددا التجددددربتيأ مددددأ الناحيددددة 

 وعلى النحو اآلتي: واالجتماعية
 المبحث األول: تحرير الجزائر.

 .تحرير فيتنامالمبحث الثاني: 
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 المبحث األول
 

 ر الجزائرـــتحري
 

 ا يحددّ  ،الجزائر دولة عربية تقع شمال أفريقيا على ساحل البحر األبيض المتوسا
وريتانيدا ومدأ الجندوب مدالي والنيجدر ومدأ مأ الغرب دولة المغرب والصحراء الغربية وم

 الشرق ليبيا وتونس ومأ الشمال البحر األبيض المتوسا.
ة إجمدددااًل قليددددل  ددددخري طبيعتدددم كيلدددو متددددر 16700م للدددبالد شدددريا سدددداحلي مبلدددغ طولدددد
التددي مزيددد  متقطددع، تحصددر  سلسددلة جبددال أطلددس التددلّ التعرجددات، وسددهل سدداحلي ضدديق 

منطقة  ضاب واسدعة  الجنوبية تمتدّ  وعلى أقدام أطلس التلّ  ،ما اتجهنا شرقاً ارتفاعها كلّ 
وتحصر     الهضاب مدأ الجندوب سلسدلة جبدال األطلدس  ،تكثر فيها البحيرات المالحة

الجنددوب مددأ األطلددس  نددا  الصددحراء الكبددرج التددي تغطددي  هلددىالصددحراوي المرتفعددة، و 
 .(1 مأ مساحة الجزائر 90%

 سدددتراتيجيًا مدددأ الفكدددر اإلدة ممدددا جعلهدددا جدددزءوفدددي الجزائدددر قدددروات طبيعيدددة ومدددوارد عددد
سدداعدت  دد   الجغرافيددة المتسددعة والمعقدددة  أخددرج   دد ا مددأ ناحيددة ومددأ ناحيددة الفرنسددي،

نم أ ددافها كمدا سدنبيّ  إلدىوالو دول  الّتحريرعلى أن تكون عنصر إيجابي لصال  حركة 
 الحقًا.

 دنفيح  دص  ع  دج  ئ   ـ  دف ك  :
يدددة عميقدددًا منددد  أن توافدددد الفرنسددديون علدددى الجزائدددر بعدددد جددد ور الثدددورة الجزائر  تمتددددّ 

التددي امتدددت حتددى  م الدد ي أعقبددم فتددرة االسددتيطان الحددرّ 1830االحددتالل الفرنسددي عددام 
م حيث أقام الجندود الفرنسديون فدي الجزائدر بتشدجيع مدأ حكدومته ، واشدترج 1840العام 

 دددد   الظددددرو   لّ فددددي ظددددالمسددددتثمرون واألقريدددداء الفرنسدددديون المقاطعددددات والممتلكددددات، و 

                                                
 منظر جغرافية الجزائر الطبيعية.  (1 
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اإليطدداليون والفالحددون  عددرب الجزائددر، وشددقّ  إلددى دداجر الفالحددون األسددبان وبمسداعدتها 
 .(1 شرق الجزائر إلىالكورسيكيون والصيادون طريقه  

م أعلأ الملا لويس فيليب، الجزائر مأ الممتلكات الفرنسية وتقرر فدي 1834وفي العام 
 احتالل البالد ب كملها. 1840العام 
ع الفرنسددييأ فددي المندداطق الريفيددة مندد  عددام اوم رجددال القبائددل الجزائريددة بشدددة توّسددلقددد قدد
 بقيادة األمير عبد القادر الجزائري. 1871م حتى العام 1830

ل  واالضدطهاد مددأ ريخيدة سدوداء بفعدل االحددتالل مليئدة بدالظّ اتالجزائدري بحقبددة  الّشدعب ومدرّ 
مدرورًا  1870ت مند  العدام المسدتثمريأ، امتددّ قبل المحتليأ الفرنسدييأ وعيدر   مدأ األوربيديأ 

 المعرو . الّتحريرربيأ العالميتيأ األولى والثانية وحتى تحقيق بالح
الجزائدري  الّشدعبمارسئ سلطات االحتالل الفرنسدية سياسدية اسدتعمارية إلخضداع 

 ةكاندددئ تتضدددمأ سياسدددات فرعيدددة  دددي: سياسدددة اإلبدددادة واالسدددتيطان واإلدمددداة والفرنسددد
ومحاربدددة الددددمأ اإلسدددالمي عدددأ طريدددق التجهيدددل وسياسدددة التمييدددز العنصدددري والتنصدددير 

 .(2 والتفريق بيأ العرب والبربر وهقارة البعض على اآلخر
لدئ ( والتدي تكلّ 1962-1954ر كبدرج  يأ بحئ الظرو  مالئمة للقيام بثورة تحر 

ائددر علددى يددة والعوامددل الداخليددة للجز الّدولوقددد سدداعدت التطددورات  ،واالنتصددار الّتحريربدد
 :(3  كر منهاي ناندالع الثورة والت

الخددروة البريطدداني مددأ قندداة و   زيمددة فرنسددا فددي فيتنددام،و الثددورة فددي المغددرب وتددونس،  -1
 السويس.

 تعانيها فرنسا من  الحرب العالمية الثانية.كانئ األامة السياسية واالقتصادية التي  -2
أمددام  ته تعّندالمسدتوطنيأ فدي   درارإ السياسدية أ ددافها مددع الوطنّيدةالحركدة  اسدتنفاذ -3

 أبسا المطالب الجزائرية.

                                                
ـــ ز قمنظدددر   (1  ـــب  د ـــ  ،  د م، مدددأ بحدددوث مددداتمر المقاومدددة خيدددار أم ضدددرورة، 1962-1830، درب المقاومدددة د التجربدددة الجزائريدددة  طي

 .300-285، ب ب2008م العربي، القا رة، إستراتيجية المقاومة الشاملة، مركز اإلعال
 .302المصدر نفسم، ب  (2 
، الحددرب الفدائيددة فددي فلسددطيأ علددى ضددوء تجددارب الشددعوب فددي قتددال العصددابات، مددأ منشددورات قيددادة جدديش   دشــ   ، ط مــب منظددر  (3 

 .262-260، ب ب1967التحرير الفلسطيني، بيروت، 
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انتشار الوعي الوطني في كامل التراب الجزائري بفضدل الحركدة النهضدوية لجمعيدة  -4
 عب.والحركة السياسية لحزب الشّ  1930ت سيسها عام  العلماء التي ت ّ 

المطالدب  إلدىبحدث وفي ضوء     الحقدائق والمتغيدرات الداخليدة والخارجيدة س قسد  الم
 :اآلتية

 .الداخلية الّتحريرعوامل  : ل دملن   أل 
 .الخارجية الّتحريرعوامل   دملن   د  ك :

 
 المطلب األول

 
 عناصر وعوامل النصر الداخلية

 

 الباحددث عنا ددر وعوامددل النصددر الداخليددة مبددرا بوضددو  أمددام إلددىعندددما نتطددرق 
ي كفددا  اسدددتمر ألكثددر مدددأ قدددرن العددال   دددمود ومطاولددة وتضدددحيات شددعب الجزائدددر فدددو 

 وحرب تحرير شعبية تتوجئ باالستقالل والحفا  على  ويتم العربية اإلسالمية.
سددد بيأ فدددي  ددد ا المطلدددب عوامدددل النصدددر الجزائريدددة علدددى المسدددتوج الدددوطني  الدددداخلي( 

 وحسب الفروع اآلتية:
 

 الفرع األول
 
 الجزائري الّشعبصمود ومطاولة 

 

وأخطدر تجدارب االسدتعمار  ة حاسدمة لواحددة مدأ أ د ّ لقد وضع شدعب الجزائدر نهايد
مئدة اسدتعماري دام االستيطاني، وحملئ فرنسا االستعمارية على التسلي  بهزيمة مشدروع 

القوميددة للجزائدددر وتشدددويم  هوّيدددةأ عامددًا، توا دددل خاللهدددا محدداوالت طمدددس اليقالقدددواقنددا و 
ياسدددديًا واقتصدددداديًا الثقددددافي والعربددددي واإلسددددالمي مددددأ أجددددل ت  دددديل تبعيتهددددا س المددددوروث

 .(1 فرنسا إلىواجتماعيًا وققافيًا 

                                                
 .60، ب1990لوطني الجزائري، دار النفائس للطباعة، بيروت، جبهة التحرير ا  دب ن  ، ن  م ،منظر:   (1 
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ومن  انطالقها األولى خطدوات  1954لقد ربطئ الثورة التي اكتملئ مالمحها عام 
المسدددل ، وسددداعد اتسددداق الوجددددان  يريخيدددة للشدددعب الجزائدددري العربددداالثدددورة باأل ددددا  الت
ة الجزائريدددة وعددددم بدددي اإلسدددالمي علدددى حفدددظ الشخصددديانتمائهدددا العر و القدددومي الجزائدددري 

 ذوبانها في الشخصية األوروبية.
وسياسدة  الّشدعبشعب الجزائر سياسات فرنسا باالضطهاد والتجهيل وهخضداع  حوللقد 

قورة تحرير شعبية في أ دافها وكفاحها، وكان  إلىاإلدماة والتنصير والتمييز العنصري 
 .(1 بحق اعي  وقائد الثورة الّشعب

الدوطني  الّتحريدرطبقاتدم بقتدال المسدتعمر الفرنسدي وهسدناد جديش بمختلدص  الّشعبلقد شار  
وشدددار  فدددي المظدددا رات واإلضدددرابات ومقاطعدددة المحتدددل، حتدددى بلغدددئ تضدددحياتم أكثدددر مدددأ 

 .(2 مليونيأ شهيد وب لا سميئ قورة تحرير الجزائر بثورة المليون شهيد
أ مددأ الرجدددال فدددي تعبئددة المالمدددي البددارا الجزائريدددة الدددور الّتحريددرلقددد كددان لجبهدددة 

ية التي  كانئ الّشعبلة بالتنظيمات ي في الثورة المتمثّ الّشعبوالنساء وتنظي  فروع النشا  
ل نسبة عالية مأ المجا دمأ والمسلميأ في جديش حركة الفالحيأ التي كانئ تشكّ  تض ّ 

الدددوطني، والحركدددة العماليدددة وتنظيمهدددا االتحددداد العدددام للعمدددال، وحركدددة الشدددباب  الّتحريدددر
ائددددري الددددد ي امتدددداا بالنشدددددا  والحيويددددة واإلخدددددالب والبطولددددة، والحركدددددة النسدددددائية، الجز 

 والمثقفون وأ حاب المهأ الحرة.
 إلدىجد ور ا  قورة الجزائر قد نجحئ فدي مددّ  أن   م يمكننا القولوت سيسًا على ما تقدّ 

عمق الوجدان الوطني واستطاعئ مأ إقامدة حداجز بديأ حضدارتيأ وققدافتيأ فدي طرفهدا 
الحضارة والثقافة العربية اإلسالمية وفي الطر  المعدادي الحضدارة الغربيدة وعلدى  األول

 .رأسها االستعمار االستيطاني الفرنسي
. 

 
 
 

                                                
 .62المصدر نفسم، ب  (1 
 .1984، الثورة الجزائرية، دار طالس، دمشق، طالس ، طصلفى منظر   (2 
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 الفرع الثاني
 

 وحدا العمل السياسي والعسكري
 

الددربا الجدددلي بددديأ العمددل السياسدددي والعسددكري  دددو أحددد األعمددددة التددي ارتكدددز  ن  إ
ئددر، وظهددر ذلددا بصددورة جليددة فددي المدداتمريأ األول والثدداني عليهدا نجددا  الثددورة فددي الجزا

للمجلددددس الددددوطني، وكانددددئ أ دددد  مقددددررات المدددداتمر األول للمجلددددس الددددوطني فددددي وادي 
 :(1 الصمام

أواًل: تد ليص مجلددس وطنددي للثددورة الجزائريددة الدد ي اعتبدر  المدداتمر  ددو أعلددى جهدداا للثددورة 
دة والمخولددة باتخدداذ القددرارات و ددو كدد لا الهيئددة الوحيدد الّتحريددرموجددم سياسددة جبهددة 

 المتعلقة بمستقبل البالد.
قانيًا: انتخاب لجنة تنسيق وتنفي ، وحددت مهامها بالدرجة األساس فدي تنسديق وهدارة العمدل 

توجيدم وهدارة جميدع فدروع الثدورة  س حرب حقيقي مهمتمالعسكري، واعتبرت بمثابة مجل
ن و   جميددددع القددددادة العسددددكريمددددأ عسددددكرية وسياسددددية ودبلوماسددددية واجتماعيددددة، وأ ددددب

السددئ،  الجزائريددة النشددا  الثددوري فددي الواليددات ن الدد مأ تقددع علدديه  مسدداوليةو والسياسددي
 .(2 أ بصورة مباشرة أمام لجنة التنسيق والتنفي يمساول

بدديأ  الجدليددةقالثددًا: بنددي الجهدداا السياسددي والعسددكري فددي الجزائددر علددى أسدداس الددروابا 
المستويات، بدأ مأ القمة حتى القواعد، وبقي كّل  ة فيالقيادتيأ السياسية والعسكري

الل بغيدددددة تسدددددهيل العمدددددل ضدددددمأ ابا مدددددأ حيدددددث الشدددددكل ي خددددد   دددددفة االسدددددتقالددددر 
 .(3 االختصاب مع المحافظة على مبدأ الترابا في القضايا الجو رية

                                        
 
 
 

 
                                                

 .263، الحرب الفدائية في فلسطيأ، مصدر سبق ذكر ، ب  دش   ،ط مب منظر   (1 
 .120-100، ب ب1984دار طالس، دمشق، ، الثورة الجزائرية، طالس، طصلفىمنظر   (2 
منظر الجيو  والحرب والسياسة في أفريقيا الشمالية القرن التاسع عشر والعشرون، ترجمة مركز الدراسات واألبحاث العسكرية، دمشق،   (3 

 .56،ب 1980
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 الفرع الثالث                                         
 

 وحدا القيادات ووحدا الهدف والوسيلة

 
 الّتحريدرمأ دروس الثورة الجزائرية المهمة وال ي يصل   كقاعددة أساسدية لحدروب 

 إلدى و تقلي  شخصدية الدزعي  الفدرد والتركيدز علدى وجدود القيدادة الجماعيدة التدي تمتدد 
حتميدة للمحداوالت التدي  ، وكان  د ا رد فعدل ونتيجدةالّشعبمسافة عميقة داخل جما ير 

 .(1 الجزائرية الوطنّيةقام البعض مأ الزعماء للسيطرة على الحركة 
الجزائريددة بحددزم فددي مثددل  دد   المواقددص كددي ال تعطددي الفر ددة  الّتحريددرلقدد وقفددئ جبهددة 

لشددخ  واحددد مددأ اتخدداذ قددرارات قددد تكددون  ددعبة، وخا ددة عندددما متدد قر القائددد المتفددرد 
 ة والطمو  الفردي.بالسلطة بالدوافع الشخصي

الوطني باعتمداد مبددأ القيدادة الجماعيدة علدى مسدتوج مجدالس  الّتحريروتميز جيش 
الواليات والمناطق واألقسام، وكان قائد الوالية  و الممثل المركزي لسلطة الجبهدة ويهدت  

 بفروع العمل العسكري والسياسي واالستخبارات واالتصاالت. مساعدو 
للعمل السياسي على  األسبقيةت  إعطاء  الّتحريروجيش  الّتحريربيأ جبهة  وفي العالقة

الجهد العسكري، وعلى قيدادة الجبهدة اإلقامدة فدي الدوطأ الجزائدر مدع التركيدز علدى مبددأ 
 أولوية العمل في الداخل عأ الخارة.

 1954أما فيما متعلق بالهد  الرئيسي للثورة، فقد حدد البيان األول في تشدريأ الثداني 
ة الّدولدداالسددتقالل الددوطني بواسددطة إقامددة ب أ القددا رة فددي بنددد  األول الهددد  دددر مدد والدد ي

. ولقدددد (2 الجزائريدددة الديمقراطيدددة االجتماعيدددة ذات السددديادة ضدددمأ إطدددار المبددداد  اإلسدددالمية
تدي تتحقدق بعدد ا أ ددا  السدالم، األخيدرة ال أن أ دا  الحرب  ي المحطة إلىيان أشار الب

 بر  على قبول أ دافنا السلمية.العدو نحو  ليجدفع ي مالوضع ال  و و
 

                                                
 .61المصدر نفسم، ب   (1 
 .60، مصدر سبق ذكر ، بن  م  دب ن ذكر  وقد  1954منظر البيان األول لثورة الجزائر في تشريأ الثاني   (2 
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 الفرع الرابع
 

 العوامل الجغرافية وأساليب القتال
 

ضاريسية خمسة مناطق ت إلىالجغرافية الجزائرية الطبيعية تقس   أواًل: مأ المعرو  أن   
: سهل ساحلي، سالسدل أطلدس البحريدة،  ضدبة الشدطو ، الجنوب إلى ي مأ الشمال 
 .(1 الداخلية، الصحراءسالسل أطلس 

لقد ساعدت     الجغرافية وبال ات التضاريس وخا دة المنداطق الجبليدة منهدا علدى خدوض 
 الجبددال أمنددئ لحة والد خائر، كمددا أن  حدرب عصددابات وهقامددة المعسدكرات ومسددتودعات األسدد

 الد يالدوعرة مسدالكها  إلىإخفاء المقاتليأ ومعسكراته  مأ الر د الجوي واألرضي، إضافة 
 بعد انتهاء عملياته  القتالية. شكل  عوبة في تعقب المقاتليأ

وفي الوقئ تمركز أعضاء اللجنة الثورية واألنصار في منداطق جبدال  األوراس( وأقداموا 
قواعدد للعمليدات المسددتقبلية، وجدرج إنشدداء المسدتودعات والمخدابئ والمالجددئ الجبليدة فددي 

، ومدأ  د   القواعدد كدان المناضدلون مناطق يصعب على العدو الو دول إليهدا لوعورتهدا
 .(2 يشنون  جماته  المستمرة على القوات الفرنسية

منطقة الصحراء التي ظلئ  ادئة وقررت القيام بهجوم عام في  الّتحريرول  تغفل جبهة 
فددي تلددا المنطقددة، ولكددأ العمليددة اقتصددرت علددى بعددض االشددتباكات ألن  1958خريددف 

علددى المطالبدة بمندابع الددنفا  الّتحريدراكدد عددزم جبهدة الغدرض منهدا كدان سياسدديًا وجداء لي
 .(3 الجدمدة التي اكتشفئ في الصحراء

تدونس بعدد اسدتقاللهما عدأ قانيًا: لقدد سداعدت الحددود المفتوحدة خصو دًا مدع المغدرب و 
المندددداطق الحدوديددددة،  فددددي ألسددددلحةلمراكددددز للتدددددريب ومسددددتودعات  نشدددداءإفرنسددددا علددددى 

وكدد لا إعددداد وتدددريب الكددوادر علددى اسددتخدام  األسددلحة شددحنات سدداعدت علددى مددرورو 
الددداخل قامددئ  إلددىاألسددلحة وحددرب العصددابات. وألجددل منددع تدددفق المقدداتليأ واألسددلحة 

                                                
 منظر جغرافية الجزائر الطبيعية.  (1 
 .270-269، مصدر سبق ذكر ، ب  دش   ، ط مب منظر  (2 

 .271المصدر نفسم، ب  (3 
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أطلدق عليدم اسد  خدا  علدى الحددود فرنسا برنشداء حداجزًا مدأ األسدال  الشدائكة المكهربدة
 .(1 الفرنسي آن ا  الّدفاعواير  إلى موريس( نسبة 

والتعبويددة  سدتراتيجيةالعسدكرية الجزائريدة بمختلدص األسداليب اإل سدتراتيجيةإلقالثدًا: لقدد تد قرت ا
 إلدىحرر وخا ة حرب العصابات السدوفيتية والصدينية، إضدافة التي استخدمتها حركات التّ 

اسددتنباطم مددأ دروس مددأ حركددة المقاومددة الفرنسددية فددي الحددرب العالميددة الثانيددة ضددد  مددا تدد ّ 
سديما وعلدى نطداق العمدل فدي المددن وال في أوروبا الشرقية.األلمان وك لا أساليب األنصار 

ب عمدال تنظيميدة مهمدة، فقدد جعلدئ العا دمة منطقدة مسدتقلة  الّتحريرالعا مة قامئ جبهة 
الضددبا  المختصدديأ بالنشددا  السياسددي والعسددكري واالرتبددا  واإلعددالم  إلددىباإلضددافة  تضدد ّ 

 .(2 جهااًا خا ًا الستخدام وهلقاء القنابل
 

 الثاني المطلب
 

 العوامل الخارجية في تحقيق الستقالل

 
الجزائددري الشددقيق ا تمامددًا وت ميدددًا  الّشددعباسددت قرت قضددية احددتالل الجزائددر وجهدداد 

 الددّدول وبمقددمتهاوقددو  أعلدب دول العددال   المسدتوج العددالمي خا دة واسدع النطداق علددى
ويددل مددأ أجددل العربيددة مددع قضددية الجزائددر وتعاطفهددا مددع شددعب الجزائددر فددي كفاحددم الط

 التحرر والسيادة.
الجزائريدة  الّتحريدرولغرض توضي  دور     العوامل التدي أدت دورًا مسداعدًا فدي حدرب 

 سو  نبينها وفق الفروع اآلتية:
 
 

                                                
 .1984، الثورة الجزائرية، دار طالس، دمشق،  طالس، طصلفى منظر  (1 
جبهدة التحريدر الدوطني، األسدطورة والواقدع، ماسسدة األبحداث العربيدة، دار الكلمدة،  1963-1954، الجزائدر ا غ ، امير  يص منظر   (2 

 .1984بيروت، 
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 الفرع األول
 

 المتحدا ومواثيقها المتعلقة بحق تقرير المصيراألمم دور 
 

 الددّدولالعربيددة و  الددّدولو  ربيددةالدبلوماسددية الجزائريددة وبمسدداعدة الجامعددة الع أدتلقددد 
المتحدددة وتدددويلها األمدد  آسدديوية دورًا مهمددًا فددي عددرض القضددية الجزائريددة علددى  -فددرواأل

كاندئ تدرج مدأ ئ تايدد ا دول الحلدص األطلسدي و رفدض فرنسدا التدي كاند مدأ ع رّ العلى 
 .(1 قضية الجزائر ش ن فرنسي داخلي

القانونيدة والسياسدية والدبلوماسدية يدة الّدولالجهدود  إلىالمجال سو  نشير وفي   ا 
 :(2 المتحدة التي تناولئ     القضيةاألم  في دورات  مبتدئيأ ما ت ّ 

 : 1956تشريأ الثاني  د أواًل: الدورة العاشرة: أملول
 قررت الجمعية العامة تسجيل قضية الجزائر على جدول أعمالها للمرة األولى.

 :1957شبا   د انيقانيا: الدورة الحادية عشرة: كانون الث
وديمقراطي وعادل لقضدية الجزائدر  سلميّ  ئ الجمعية العامة تو ية بالبحث عأ حلّ تبنّ 

 المتحدة.األم  وفقًا لمباد  ميثاق 
 :1957كانون األول  13قالثًا: الدورة الثانية عشرة: 

 ها ومضمونها للتو ية السابقة.تقدي  تو ية مشابهة في نّص 
 :1958كانون األول  9شرة: رابعًا: الدورة الثالثة ع

 :جاء فيها 1958كانون األول  9آسيوية في -واألفر  الّدولمئ تو ية مأ قبل قدّ 
 الجزائري في تقرير المصير. الّشعباالعترا  بحق  -1
 المطالبة برجراء مفاوضات بيأ الطرفيأ. -2

 :1959كانون األول  د خامسًا: الدورة الرابعة عشرة: أملول
دولدددة( قدددرارًا معتدددداًل  22آسدديوية  -اكسدددتاني بالنيابددة عدددأ الكتلدددة األفدددروقدددم المنددددوب الب

 يستعجل الطرفيأ للدخول في محادقات تقرير المصير ووقص إطالق النار.

                                                
 .173-169، مصدر سبق ذكر ، ب ب  دب ن  ، ن  ممنظر   (1 
 .16، 15، 14، 13، 12، 11، 10للمزيد مراجع مقررات الجمعية العامة بدوراتها   (2 
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مددرر  دد ا القددرار فددي البدايددة ولكددأ بفعددل الضددغا الفرنسددي وأمريكددا وبريطانيددا ودول 
 حلص األطلسي األخرج ل  مت  تبني القرار في النهاية.

 :1960سًا: الدورة الخامسة عشرة: كانون األول ساد
 اآلسيوية على ن  مشروع تضمأ النقا  اآلتية:-اتفقئ المجموعة األفريقية

 الجزائري في تقرير المصير. الّشعباالعترا  بحق  -1
 تقرير المصير بطريقة عادلة مع احترام وحدة األراضي الجزائرية.حّق  تطبيق -2
 اإلشرا  على تطبيق ما نّ  عليم   ا المشروع.المتحدة باألم  قيام  -3
 المتحدة.األم  إجراء استفتاء في الجزائر برشرا  وتنظي   -4

 عأ االقتراع. 27وعياب  8 وتًا ضد  63وقد حظي   ا المشروع بت ميد 
 :1961سابعًا: الدورة السادسة عشرة: تشريأ الثاني د كانون األول 

عددأ  38 ددوتًا وامتندداع  62 المتحدددة ب علبيددة  األمددوافقددئ الجمعيددة العامددة لهيئددة 
علددى الئحددة اللجنددة السياسددية التددي تطلددب مددأ الحكومددة الفرنسددية والحكومددة  التصددويئ

تقريدر المصدير واسدتقالل حدّق  مدأ أجدل تطبيدق الستئنا  المفاوضداتالجزائرية الماقتة 
 شعب الجزائر في إطار وحدة األراضي الجزائرية.

لمتحدددة فدددي وفددي ضدددوء قددرار الجمعيدددة العامددة لألمددد  ا 1961آذار  15فدددي  قامنددًا:
أعلندددئ الحكومدددة الفرنسدددية اسدددتعداد ا للددددخول فدددي مفاوضدددات  دورتهدددا الخامسدددة عشدددرة

زائر قبولها التفاوض، جأعلنئ حكومة ال 1961آذار  17ة مع اعماء الجزائر وفي رسميّ 
ق االسدددتقالل تحقيددعب الجزائددري وقيادتدددم لفددئ المفاوضددات وتعرقلدددئ ولكددأ إرادة الّشدددتوقّ 

ص القتال رسميًا توقّ  1962، وأخيرًا في آذار كانئ أقوج مأ مناورات االحتالل الفرنسي 
الجزائدر فدي االسدتقالل وتقريدر المصدير  اعترفئ فيدم فرنسدا بحدقّ  تفاقا إلىوت  التو ل 

 يفان(.إ  تفاقيةابموجب 
كانون  14مرة في عوب المستعولقد ساعد اإلعالن عأ من  االستقالل للبلدان والشّ 

والصددادر مددأ الجمعيددة العامدددة لألمدد  المتحدددة، فدددي كسددب الت ميددد والددددع   1960األول 
 .(1 لقضية الجزائر ودعمها سياسيًا ومادياً 

                                                
 .1960كانون األول  14لمتحدة لمن  االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة في منظر إعالن الجمعية العامة لألم  ا  (1 
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 الفرع الثاني

 
 واإلنليمي الدعم العربي
 

بيانددم مددأ  مددا تدد ّ  إلددىحظيددئ قددورة الجزائددر بدددع  إقليمددي وعربددي مميددز باإلضددافة 
الجزائري، ووجدت مأ المناسب أن أضيص في   ا الفرع  الّشعبجهود ع  الخارجي لالدّ 

الجزائدري فدي الحصددول  الّشدعبدور العامدل اإلقليمدي والعربدي فدي تحقيدق مدا طمد  إليدم 
 على استقاللم وعلى النحو اآلتي:

 أ اًل:  دج طبح  دب ةيح:
يددر تغي إلددىي ألي مخططددات ترمددي حاولدئ الجامعددة العربيددة مندد  ت سيسددها التصددّ  

مدا  إلدىالعربيدة ألي جدزء مدأ أجدزاء الدوطأ العربدي الكبيدر، وتنبيدم األمدة العربيدة  هوّيدةال
( مددأ مددواد  العشددرون 2يحددا  ضددد ا مددأ مدداامرات، وقددد ندد  ميثدداق الجامعددة بالمددادة  

الغدرض مدأ الجامعدة العربيدة توقيدق الصدالت بديأ » الملحق الخداب بفلسدطيأ علدى أن  
ق خططهددددا السياسددددية للتعدددداون بينهددددا و دددديانة اسددددتقاللها العسددددكرية فيهددددا وتنسددددي الددددّدول

 الّتحريددرجهددود الجامعددة فددي الدددع  السياسددي والمددادي والعسددكري لجبهددة و . (1 «وسدديادتها
 :تيالجزائرية كان على النحو األ

أ ددددر مجلدددس الجامعدددة قدددرار اللجندددة السداسدددية حدددول  1951نيسدددان  15فدددي  .1
األمد  د أو دئ اللجندة برقدارة القضدية أمدام قضايا شمال أفريقيدا، وبخصدوب الجزائدر فقد

فددددئ األمانددددة برعددددداد دراسددددات وافيددددة لمختلددددص شدددداون الجزائددددر وأن تبدددد ل المتحدددددة، وكلّ 
مسداعيها لددج لجندة حقدوق اإلنسدان لبحدث  د   القضدية لتدتمكأ مدأ إقارتهدا أمدام اللجنددة 

 .(2 الثالثة لألم  المتحدة
إنشدداء  ددندوق لمعونددة الجزائددر  1958نيسددان  17اقترحددئ األمانددة العامددة فددي  .2

 الدّدولمبلدغ لديس باليسدير( تسدا   فيدم البمبلغ قدر  مليونا جنيم إسترليني  في وقتها كدان 
حسدددب نسدددبة ميزانيتهدددا فدددي الجامعدددة العربيدددة، وعنددددما طلدددب ممثدددل الجزائدددر كدددّل  اإليفدداء

                                                
 (.2منظر ميثاق الجامعة العربية المادة    (1 
 .www.tarikh inovember54. comمنظر قضية الجزائر في المحافل الّدولية،   (2 
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وافدق المجلدس علدى ذلدا بتداريخ  بتخصدي  المبلدغ 1958أيدار  12مساعدة سنوية فدي 
 .(1 تشريأ األول مأ العام نفسم 81

على  عيد المعونة العسكرية فرن الجامعة العربيدة وفدي عيداب جهداا عسدكري  .3
تسيطر عليم فقد اكتفئ في كثيدر مدأ الحداالت بتوجيدم ندداءات للددول العربيدة لتقددي  مدا 
يمكدددأ تقديمدددم مدددأ معوندددة عسدددكرية وفدددي تسدددهيل تطدددوع المدددواطأ العربدددي للمشددداركة فدددي 

العربيدة  الدّدولعيأ فدي لتحرر، وقد قامئ الجامعدة العربيدة بفدت  مكاتدب للمتطدو حركات ا
العربيدة  الدّدول إلدى، وفدي الوقدئ نفسدم فقدد وجهدئ ندداءات لمشاركة أشقائه  في الجزائر

التي فيها قواعد عسكرية أجنبية للعمل بشتى الوسائل للحيلولة دون استخدام     القواعد 
 .(2 لفرنسية في الجزائرلتسهيل العمليات الحربية ا

 ث كيً : طؤ م  ا ل  بم  الك ي ز:
ل حضدور جزائدري فددي مداتمر عدالمي، والد ي عقددد ة التددي شدهدت أوّ مدأ المداتمرات المهّمد

، الدد ي تحقددق عنددم نشددوء حركددة عدددم االنحيدداا 1955فددي  جكارتددا( عا ددمة  أندونيسددا( نيسددان 
فريقيددة د اآلسدديوية اإل الددّدولجموعددة ة الجزائددر علددى ملعددرض قضدديّ  مهمددة وكددان المدداتمر مناسددبة

الجزائدر باالسدتقالل وهسدقا  االدعداءات حدّق  التي حضرت الماتمر، وقد أمدت الوفود المشداركة
د علدى دبلوماسدي كبيدر سداع مكسدبحضور الجزائدر فدي  د ا المداتمر   بفرنسية الجزائر(، ويعدّ 

 .(3 ات في الخارة بعزم وتصمي توالي النشاط
 ن د ك طح  دج  ئ يح  دمؤ يح: ث د ً :  ال ي  ف

أعلنئ في كافة أرجاء الجزائر عدأ قيدام الجمهوريدة الجزائريدة وتشدكيل حكومتهدا الماقتدة مدوم 
ل مدددأ اعتدددر  ، وكاندددئ الحكومدددة العراقيدددة أوّ 1958الجمعدددة التاسدددع عشدددر مدددأ أملدددول عدددام 

ل الدبلوماسدي رسميًا بالحكومة الماقتدة، وتوالدئ االعترافدات التدي سداعدت علدى تبدادل التمثيد
الجزائدر حدّق  ية، وممارسةالّدولالمختلفة وتطوير االتصاالت بالهيئات والمنظمات  الّدولمع 

                                                
، 137ض األقطدار العربيدة والقضدية الفلسدطينية، القدا رة، ب، الددور السياسدي للجامعدة العربيدة فدي اسدتقالل بعد ك  بح،. ح تمنظدر   (1 

، 2وينظددر للتفصدديل جامعددة الددّدول العربيددة، الواقددع والطمددو ، مجموعددة بدداحثيأ، مركددز دراسددات الوحدددة العربيددة، مجموعددة بدداحثيأ،  
 ، بيروت.1992

 .137المصدر نفسم، ب  (2 

 .76و 75، ب2007ار كتاب الغد، الجزائر، ، الجزائر في باندونغ، د بنغيث، ط مب  ألطيتمنظر   (3 
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 تفاقيداتا إلدىفي إبرام المعا دات أو نقضها، وهبراا األعمال في   ا المجال  دو االنضدمام 
 .(1 معا دة حلص شمال األطلسي تفاقاونقض جنيص 
العربية كان سياسيًا ودبلوماسيًا وماديًا وعسكريًا وسدخرت  الّدولالدع  ال ي قدمتم  ة نبً :

مستشددفياتها لعددالة الجرحددى وتقدددي  اإلسددناد الطبددي واألدويددة، وفتحددئ المغددرب وتددونس 
أراضدددديها لمددددرور شددددحنات األسددددلحة والدددد خائر وأقامددددئ مراكددددز تدددددريب للمقدددداتليأ داخددددل 

 .(2 أراضيها
المدنيدددددة والعسدددددكرية أمدددددام الطلبدددددة العربيدددددة جامعاتهدددددا ومعا دددددد ا  الدددددّدولكمدددددا وفتحدددددئ 

 الجزائرييأ.
 مألدع  قدورة الجزائدر فدي العهدد بشكل خاّب ممف العراق ما قدّ  إلىوالبد مأ اإلشارة 

ل مدأ اعتدر  ، لقدد كاندئ الحكومدة العراقيدة أوّ 1958تمدوا  14الملكي والجمهوري بعدد 
 2ة ماليدة قددر ا م العدراق منحدم، وقددّ 1958أملدول عدام  19بحكومة الجزائر الماقتة في 

ة مالمدديأ دوالر أمريكددي ابتدددأ مددأ سددنة مليددون دمنددار عراقددي أي مددا يعددادل أكثددر مددأ سددتّ 
وفدت   ،(3 تقدي  شدحنات األسدلحة والد خائر إلىإضافة   في حينم كان مبلغ كبير(1959
وحث الشعب العراقي على  أمام طلبة الجزائر، العراقية ة والعسكريةالمدنيّ  المعا دأبواب 

ظدا رات التدي تايدد ع وتقدي  الددع  و المسداعدات ألشدقائه  الجزائدريأ، والخدروة بالتر التب
 قورة الجزائر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
وكددد لا البيددان الت سيسدددي لقيدددام  169-163، جبهددة التحريدددر الددوطني الجزائدددري، مصدددر سدددبق ذكددر ، ب ب  دب ـــن ، ن ـــ م منظددر  (1 

 الجمهورية الجزائرية ضمأ ملفات الجامعة العربية.
 .moudjahidine.net-WWW.Mمنظر ألدع  العربي لثورة الجزائر.   (2 
 .www.alkader.netفي دع  قورة الجزائر وانتصار ا،  1958تموا  14، دور قورة ا  دبد ا ،  دب  دك ظممنظر   (3 
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 الفرع الثالث
 

 األوضاع الداخلية في فرنسا

 
ايدددادة عوامدددل لقدددد أنهدددئ قدددورة الجزائدددر جميدددع المخططدددات الفرنسدددية وتمكندددئ مدددأ 

ورة، لقددد تعرضددئ الحكومددات مددا سددميئ وقتئدد  باإلمبراطوريددة الفرنسددية المتددد  أضددعا 
الفرنسية المتعاقبة كلها ألامات ل  ت لفها سابقًا. فبعد أن أرعمئ فرنسا على التخلي عدأ 

فريقيدددا، ولمدددا إهدددا تسدددتطيع االحتفدددا  بمسدددتعمراتها فدددي مسدددتعمراتها فدددي آسددديا، اعتقددددت أنّ 
 ئ عدأ تدونس والمغدرب لعلهداأدركئ ب نها ال تقوج على مجابهدة فدي شدمال أفريقيدا، تخّلد

 .(1 أن تستمر بالحفا  على الجزائر
الداخلية والخارجية التي تحيا بفرنسا موقفها السياسدي والعسدكري  لقد أخفقئ الظرو 

ة عشدية الثددورة أبرا دا:  زيمتهدا فددي واالقتصدادي فدي الجزائددر، وواجهدئ فرنسدا مشددكالت عددّ 
حركدات وهضدرابات العمدال والفالحديأ وقدورات ي مأ حرب الجزائر، و الّشعب ستياءواالفيتنام، 
ضدددعص اإلنتددداة،   المدددالي والكسددداد االقتصدددادي و تضدددخّ العجدددز فدددي الميزانيدددة، والو  التجدددار،

 .(2 المتحدةاألم  وعرض القضية الجزائرية على  يئة 
بعدد أن  1957الجزائرية مرحلة جدمدة مع مطلع عدام  الوطنّية الّتحريربدأت جبهة 
يدة لموقفهددا ومعرفتهدا فددي نقدا  ضددعص السياسدة الفرنسددية، وعملددئ ولالدّ شدعرت باأل ميددة 

 .(3 سياسيًا داخل فرنسا إلحداث انقسام في الرأي العام الفرنسي تجا  الثورة
القضددية بالوسددائل العسددكرية، وعلددى  وأمددام  دد   التطددورات بقددي اإل ددرار الفرنسددي علددى حددلّ 

لكفددا  والنضددال الجزائددري، وكانددئ الددرع  مددأ تعسددص  دد   اإلجددراءات وقسددوتها فقددد اسددتمر ا
ي للصدراع والتمسدا الدّدولالخطيئة الرئيسية التي وقعئ فيها فرنسا  دي إ مالهدا تمامدًا للطدابع 

األمدد   ن  أالفرنسددية، و  الوطنّيددةالجزائددر جددزء ال متجددزأ مددأ األراضددي  بو مهددا السياسددي فددي أن  
 .(4 المتحدة أو أية دائرة أخرج ال عالقة لها به   الحرب

                                                
 .371و 370الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصدر سبق ذكر ، ب  الي ة ،  د ي م ،  آد  د، منظر  (1 
 . سبق ذكر ، ب ، جبهة التحرير الوطني الجزائري، مصدر  دب ن ، ن  م منظر  (2 
 .371، مصدر سبق ذكر ، ب الي ة  ، د ي م  آد  د منظر    (3 
 .372المصدر نفسم، ب  (4 
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الدوطني ووحددات  الّتحريدروبعد نشوب معركة العا مة الجزائدر بديأ مقداتلي جبهدة 
االنتهاكدات الخطيدرة  المظلييأ بقيادة الجنرال  ماسو( وسماع الدرأي العدام العدالمي بحجد 

وو دلئ الحملددة  مكدانكدّل  تحددر  وجددان وضدمائر الشدعوب فددي ،المظليدون  التدي نفد  ا
 الّتحريدر  الرأي العام الفرنسي ذاتم، وأ ب  لجبهة المعادية للتع مب ذروتها بحيث انقس

الفرنسددية إااء الحددرب  الوطنّيددةأنصددار ا ومايدددو ا األقويدداء فددي فرنسددا، وتمزقددئ الوحدددة 
 .(1 الجزائرية

ومددأ ظددوا ر ت ميدددد الفرنسددييأ األحددرار لثدددورة الجزائددر تلددا الرسدددالة التددي بعددث بهدددا 
رئدددديس الجمهوريددددة الفرنسددددية  إلددددىة ( مفكددددرًا مددددأ الشخصدددديات الفرنسددددية المعروفدددد357 

 ن فيها على األعمال التي تثير الضمير اإلنساني.و يحتج
 إلدىديغدول و دل الجندرال شدارل ، 1958أيدار  13بعد انهيار الجمهورية الرابعة في و 

مسدد لة الجزائددر  باسددتطاعتم حددلّ  علددى رأس الجمهوريددة الخامسددة وكددان يعتقددد أن  الحكدد   سدددة
وسددديلة الضددددغا فدددي البدايدددة ، ولكنددددم أخطددد  الطريدددق عنددددما اعتمددددد بتسدددوية ليبراليدددة مشدددرفة

السددابقة مددأ جدمددد حتددى يحصددل علددى التسددوية المطلوبددة،  سددتراتيجيةوممارسددة اإل العسددكري 
 .  (2 وقوبلئ إجراءات ديغول العسكرية بمزيد مأ النقمة في األوسا  العالمية

فاوضددات مددع الجزائددرييأ، أعلددأ الجنددرال ديغددول اسددتعداد  لفددت  بدداب الم 1960فددي عددام 
الجزائريون شرو  فرنسا في المفاوضات، وطلبوا إجراء استفتاء في الجزائر  ولكأ رفض

 المتحدة.األم  تحئ إشرا   يئة 
المتحدددة، أعلنددئ الحكومددة الفرنسددية األمدد  وخضددوعًا لقددرار  يئددة  1961آذار  15وفددي 

 17ر العرض أيضدًا فدي استعداد ا للدخول في مفاوضات رسمية، وقبلئ حكومة الجزائ
الجزائدري وقيادتدم لتحقيدق  الّشدعب، توقفئ وتعرقلئ المفاوضات ولكأ إرادة 1961آذار 

يفدان( فدي إجئ المفاوضات بعقد اتفاقية  االستقالل كانئ أكبر مأ مناورات فرنسا، وتتوّ 
اعترفددئ فيهددا فرنسددا بحددق تقريددر مصددير الجزائددر باسددتفتاء عددام  والتددي 1962آذار  18

                                                
 .14، مصدر سبق ذكر ، ب  ن ،  ي ض منظر  (1 
 .744-730، الموسوعة العسكرية، الجزء األول، ب ب الي ة ،  د ي م  آد  د  منظر  (2 
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الوجدددود الفرنسدددي فدددي  يدددم الشدددعب الجزائدددري الددد ي أمدددد االسدددتقالل وبددد لا انتهدددىشدددار  ف
 .الستقالل ا تحققالجزائر و 

كونهدا حدرب تحدرر وطندي  العدال  تجربدة تحريدر الجزائدر فيدم وفي الوقئ الد ي مددرس   
 فدي نجدد كثر مدأ قدرن،مع المحتل الفرنسي دام أ طويل في  راع تحقق فيها االستقالل

جربة مأ وجهة بدراسة     الت ة والماسسة العسكريةمريكياأل اإلدارة قيامالجهة المضادة 
 حيددث شددا د الضددبا  الكبددار فددي واارة الدددفاع األمريكيددة  البنتدداعون(النظددر االسددتعمارية 

العا دمة و دو فديل  يحكدي قصدة سديطرة القدوات  (معركدة الجزائدر قبل عزو العدراق فديل  
بقيدددادة وحددددة  1957ام عدددالمعركدددة التدددي بددددأت الفرنسدددية علدددى العا دددمة الجزائريدددة فدددي 

ليب التعد مب اسدشدتى أ والتي مارسدئ (ماسو المظلييأ الثامنة التي كان يقود ا الجنرال 
 (1 ر.بناء الشعب الجزائوالقتل بحق أ

بفعل الخسدائر  2003في العراق بعد عام األمريكي وبعد السقو  العسكري والسياسي   
 ، ذ بددئ قدددوات االحددتالل إلدددىلددى مدددد المقاومددة العراقيدددةع الكبيددرة باألشددخاب والمعددددات

لعلهدا تعثددر علدى مدا يفيدد ا إلنقاذ دا مدأ المد اق الدد ي  االطدالع علدى  د   التجربدة قانيدةً 
فرنسدية علدى قدوات مشداة البحريدة التجربدة ال ئتناولدرات التدي ألقيئ المحاضد،و وقعئ فيم

مدأ عداني ئ تي كاندوالتد 2006المتواجددة عدرب العدراق فدي خريدف  لمدارينز(ا  مريكياأل
 .(2  موقص حرة بفعل أعمال المقاومة الماقرة

فددي  2007وطبددق قائددد القددوات األمريكيددة فددي العددراق الجنددرال  ديفيددد بترامددوس( عددام
أحيدداء العا ددمة بغددداد فكددرة احددد الضددبا  الفرنسددييأ و ددو العقيددد  ديفيددد كددالوال( والدد ي 

 المتمردمأ( عأ السكان بواسطة عواال شار  في حرب الجزائر وال ي اقتر  فيها عزل 
 أو قرج محصنة.

 

 
_________________ 

مقدددال فدددي  ،،مصدددير اودمدددب ،امريكددا فدددي العدددراق تسدددير نحدددو الهاويدددة بعيدددون مفتوحدددةثـــ ئ   ،ا ة  منظددر  (1 
 2007تموا 28االسبوعي،لندن ،  حيفة العرب 

 مالمصدر نفس  (2 
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ي كيسدددنجر قدددرأ الدددرئيس  ندددر سدددبق علدددى نصددديحة وايدددر الخارجيدددة األمريكدددي األوبنددداء 
مددأ تدد ليص  (حددرب وحشددية مددأ اجددل السددالم كتدداب  دبليددو بددو   مريكددي السددابق جددورةاأل

تتشدابم مدع قدورة تحريدر  ل ي تناول فيم قورة الجزائر لكونهاا (ورن    ليسترالكاتب االنكليزي 
ة إليجداد الحلدول لخدروة اإلدارة األمريكيد بددور  يسدعى حسب رأي كيسنجر ال ي كان العراق

 )1  اق ال ي أوقعئ نفسها وقواتها فيم.السابقة مأ الم

االسدددتعمارية فدددي  الفرنسدددية التجربدددة مدددريكييأ الددد مأ درسدددواإن القدددادة األظدددا ر لوا 
نهايدة سدقو  سياسدي وأخالقدي عند نهاية تلا الحرب التي كانئ في ال او ل  متوقف الجزائر

 بفرنسا. وعار  زيمة لحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 المصدر نفسم  (1 



 -154- 

 المبحث الثاني                             
 

 امرير فــيتنـــــحت                            
 

  م يب:
تقددع فيتنددام علددى الحدددود الشددرقية لشددبم جزيددرة الهنددد الصددينية، تمتددد علددى شددواطئ 

 .(S)ت خ  فيها شكل الحر   ،ك 2400 إلىلمسافة تصل  يالمحيا الهاد
ألددص كيلددومتر مربددع تقريبددًا، ولهددا حدددود بريددة تبلددغ طولهددا  330تبلددغ مسدداحة فيتنددام 

 .(1 كيلو متر تشار  فيها قالث بلدان الصيأ والوس وكمبوديا 3750
 يح  ت  دص  ع:  ةيخكدلة 

تعرضئ فيتنام لهجمات عسكرية متتالية مدأ قبدل اليابدانييأ أواًل ومدأ قد  الفرنسدييأ 
 1940قددد عددزا اليابددانيون فيتنددام أقندداء الحددرب العالميددة الثانيددة عددام وأخيددرًا األمددريكييأ، ل

أمريكدا الحدرب ضدد اليابدانييأ  الفيتناميون حدرب عصدابات ضدد  ، وعنددما دخلدئ وشأ  
أملول  2الفيتناميون في مساعدة األمريكييأ في الحرب، وعند استسالم اليابان في  سا  
باس  جمهورية فيتندام ة الّدولالستقالل وقيام ا (منم  وشي  الزعي  الفيتنامي أعلأ 1945

لدد  مددروق فرنسددا ذلددا وحشدددت قواتهددا وقامددئ بتنظددي  حملددة عسددكرية كبيددرة  الديمقراطيددة،
 .(2 ة الفتيةالّدولضد     

حدديأ  1954حتددى عددام  ةالفرنسددي قددواتاسددتمرت الحددرب بدديأ القددوات الفيتناميددة وال
 16200بيان فو( حيث سقا حوالي  تد ور موقص فرنسا بعد  زيمتها في معركة  ديان

قبدول وقدص  إلدىجندي وضابا فرنسي بيأ قتيل وجري  وأسدير، األمدر الد ي دفدع فرنسدا 
دولتددديأ شددددمالية  إلددددىوقسدددمئ فيتندددام  1954عددددام جنيدددص القتدددال الددد ي اقترحددددم مددداتمر 

 .(3 وجنوبية

                                                
 نام.منظر الجغرافية الطبيعية لجمهورية فيت  (1 
وللمزيد مأ  14، ب1990التجربة العسكرية الفيتنامية، نقوسيا، ماسسة عيال للنشر، الطبعة األولى، نيسان   ن  ،  ي ض ، منظر   (2 

 التفا يل منظر موسوعة الحرب الفيتنامية.
 .15المصدر نفسم، ب  (3 
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فدي فيتندام وشدكلئ حكومدة مواليدة لهدا فدي الجندوب لكدي  1955تدخلئ أمريكا عام 
 إلدىوقتهدا بدالزحص الشديوعي، فيمدا سدعى الفيتنداميون الشدماليون  في ص بوجم ما سميتق

لمندع مدا سددمي  قددّوةبينمدا بقددى اإل درار األمريكدي علددى التددخل العسدكري ب ،توحيدد فيتندام
( والتددي تعنددي إذا سددقطئ فيتنددام تحددئ السدديطرة لدومنددةالشدديوعي حسددب نظريددة  ا بالمدددّ 

ة دول جندددوب شدددرق آسدديا وبالتدددالي فدددرن الشددديوعية الشدديوعية فدددرن ذلدددا يعندددي سددقو  بقيددد
 .(1 سو  تسيطر على العال 

حربددًا تحرريددة شددعبية تحمددل فددي قنايا ددا  الّتحريددرالفيتنددامي وجدديش  الّشددعبوخدداض 
الشكل المتطور لحرب العصابات التي استندت على التجربدة الصدينية والسدوفيتية والتدي 

 2فددي  هايددة مددأ تحريددر وطنددم واإلعددالنعب الفيتنددامي حتددى اسددتطاع فددي النأعنا ددا الّشدد
عامددًا علددى تقسددي   22عددأ قيددام جمهوريددة فيتنددام االشددتراكية  الموحدددة بعددد  1976تمددوا 
 البالد.
الفيتناميددة التددي  الّتحريددرتددداخل وتضددافر عوامددل عدددة لهدد   النتيجددة مددأ حددرب  وقددد تدد ّ 

رضددها فددي تكللددئ بالنصددر وكددان جددل  دد   العوامددل الداخليددة والخارجيددة التددي سددو  نع
 المطالب اآلتية:

 

                                                
ـــ ، ةييشـــ ةا منظدددر  (1   ، 1974جمدددة مدددنع  النعمدددان، بيدددروت، خلددددون للنشدددر، تر ، حدددروب التددددخل األمريكيدددة فدددي العدددال ، دار ابدددأ  ن ةك

 .229-172ب
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 المطلب األول
 

 الداخلية التّحريرعوامل 
 

أقبتددئ حركددات التحددرر الددوطني ب نددم لدديس  نددا  شددعب خاضددع لالسددتعمار خسددر 
 ها بنفسم.حتى اآلن حربًا شنّ 

عب المعنوية والسياسدية الداخلية ننطلق مأ قدرات الشّ  الّتحريروعندما نستعرض عوامل 
 نحدددو تحقيدددق وحددددة الدددبالد ودور القيدددادة الفيتندددامي أي الدددوطنيوالعسدددكرية وانسدددجام الدددر 

 .(1 ية وقيادتها نحو النصرالّشعبفي حشد القوج  ريخيةاالت
ة تجربدددة عنيدددة فدددي الثدددورة الفيتناميدددة قددددمئ خدددالل مسددديرتها الطويلدددة والشددداقّ  ال شدددا أن  

رت مدددرتيأ ية والتدددي اختبدددالّشدددعب الّتحريدددرحدددرب  سدددتراتيجيةالجدددانبيأ النظدددري والعملدددي إل
 سدتراتيجيةباعتبار دا اإلة وفدي ظدرو  مختلفدة أقبتدئ نجاحهدا متتاليتيأ على نفس السداح

األكثددددر مالئمددددة وكدددد نموذة لحركددددات التحددددرر الددددوطني فددددي العددددال ، لدددد ا فددددرن الدددددروس 
المسدددددتنبطة منهدددددا تنتشدددددر علدددددى مسددددداحة واسدددددعة مدددددأ المجددددداالت السياسدددددية والتنظيميدددددة 

احددددة. ولددد لا اسدددتطعئ بمدددا تدددوفر لدددي مددددأ والعسدددكرية يصدددعب حصدددر ا فدددي دراسدددة و 
 الفروع اآلتية: عها علىمعلومات أن أواّ 

 
 الفرع األول
 

 انسجام الرأي الفيتنامي نحو وحدا البالد
 

الجنس األ فر، ويدمأ في عالبيتم بالديانة البوذيدة، وتددمأ  إلىمنتمي شعب فيتنام 
نتيجدة الحمدالت التبشديرية  أقلية منم بالديانة المسيحية التي انحصدرت فدي جندوب الدبالد

التدددددي رافقدددددئ الوجدددددود الفرنسدددددي فدددددي الدددددبالد، و ندددددا  أقليدددددات أخدددددرج تددددددمأ بالهندوسدددددية 
 .(2 والكونفوشية واإلسالم

                                                
 المصدر نفسم، وللمزيد مأ التفا يل منظر موسوعة الحرب الفيتنامية.  (1 
 .19، مصدر سبق ذكر ، ب  ن  ، ، ي ضمنظر     (2 
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وعلددى الددرع  مددأ عدددم اعتددرا  الحكومددة الشدديوعية بالدددمأ وتحظددر ممارسددة األنشددطة 
وعية علددى الصددعيد الدمنيددة فلقددد حصددل تطددابق أو تقددارب بدديأ الديانددة البوذيددة والعقيدددة الشددي

 .السياسي في رفض االحتالل الفرنسي أواًل ومأ ق  االحتالل األمريكي قانياً 
بدددددأت متناقضدددة ولكددددأ  نْ هة و وعلدددى الصددددعيد العقائددددي نجددددد  متدددداخل بعقائددددد عددددّ 

انسددجمئ فيهددا األسددس العقائديددة للديانددة البوذيددة مددع الفكددر الماركسددي الدد ي تدد  تطويعددم 
التدي تبندئ الشديوعية كخيدار إمددمولوجي لهدا، ولهد ا  الدّدولفي لينسج  مع الواقع المحلي 

في شدوارع كان أمرًا طبيعيًا رؤية الكهنة البوذميأ و   يحرقون أنفسه  بعناد الفئ للنظر 
 .(1 دعمًا للثورة ضد االحتالل األمريكي عا مة فيتنام الجنوبية  سايغون(

رج التي  دي بالت كيدد سدتحافظ مأ القي  األخ ىلقد كان الدافع والشعور الوطني أعل
سديأ سداق القدومي بديأ الجنعلى مكانتها الالئقة عندما يكون الوطأ محررًا مستقاًل، فاالتّ 

لد  له   الدبالد، و  رنسي واألمريكيالف األحتالليأ عأ رفض رااأل فر والعقائد الدمنية عبّ 
 ّشدددعبالة خدددالل الحدددرب قدددد تددداقر علدددى وحددددة تبدددرا علدددى السدددط  أيدددة تناقضدددات عرقّيددد

 وانسجامم في الحرب.
ريخيددة الفيتناميددة وقدددرة االقيددادة الت إلددى الّشددعبانسددجام ووحدددة  إلددىويعددود الفضددل 

ريخ افي تلا المراحل المهمة مأ تد الفيتنامي التنظي  السياسي المتمثلة بالحزب الشيوعي
فددي مواجهددة  الّشددعبد قدددرات وطاقددات يددوحالدد ي لددم الدددور فددي تفيتنددام،  دد ا االنسددجام 

ية الّشددعبحددتالل فددي حددرب تحريددر شددعبية حقيقيددة والتددي شدداركئ فيهددا كافددة الجمددا ير اال
المشاركة  نا كانئ تعني أن تلا الحرب  ي قضية مكوناتها الطبقية، و  وبكافة الوطنّيةو 

 .(2 األولى، بغض النظر عأ العمر أو الجنس أو الدمأ أو العرق  الّشعب
 
 

                                                
ي الجلسدة التشداورية األولدى لممثلدي القدوج ، محدددات التقدارب بديأ أطدرا  الحركدة الوطنيدة العراقيدة، بحدث فد  د  ط  ئ  ، ك  ةمنظدر    (1 

 .2009آذار  7المنا ضة لالحتالل، دمشق، 
 .120، مصدر سبق ذكر ، ب  ن ،  ي ض منظر  (2 
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 الفرع الثاني
 

 ية العسكرية والسياسيةدور القيادات الفيتنام
 وجياب من  يهوشريخيين اظاهرا القادا الت

 

ت القيادة الفيتنامية دورًا متميزًا في إدارة الصراع السياسي والعسكري حتى تحقيق أدّ 
 يالنصدر، علددى المسددتوج السياسددي كددان أبددرا قددادة فيتنددام فددي الحددرب  ددو الددزعي    وشدد

عركدة  ديدان بيدان جيداب( قائدد مفدونكيأ  رال  وعلدى المسدتوج العسدكري كدان الجند ،منم(
 .الّتحريرالفيتنامي بعد  الّدفاعوواير  1954عام  رة ضد الفرنسييأالشهيفو( 

ا ا ومتواضدعًا لد  يحدرب علدى امدتال  مبد مندم قائددًا نزيهداً  يلقد كان الدزعي   وشد
م الزعامة، وكان ال يختلص في أسلوب حياتم عأ المواطأ العادي، تواجد مدع أفدراد شدعب

فددالتفوا حولدددم ونفدد وا توجيهاتدددم  الّشدددعبفددي سددداحات القتددال، اسدددتحوذ علددى احتدددرام وققددة 
  فدي عمليدات بشفافية كاملة ول  يعر  عنم أبدًا التورّ  الّشعبب مانة وهخالب، وقد قاد 

 .(1 فساد
بدد ن  بددر  خكددان الددزعي   ددو  منددم  ددادقًا وواقعيددًا مددع شددعبم مندد  البدايددة عندددما أ

سدنوات وربمددا تزيدد علدى العشدريأ عامدًا، وأنددم قدد تددمر قدرج ومدددن   الحدرب قدد تسدتغرق 
 الّشددعبأخددرج ولكددأ ال شدديء يعددادل الحريددة واالسددتقالل، وعندددما يحددل مددوم النصددر فددرن 

 .(2 سو  يعيد بناء المدن ويجعلها أكثر جمااًل مما كانئ عليم(
تدم فدي شدعبم قق كما كان   ا الزعي  أكثر قدرة على تقيدي  الموقدص بموضدوعية وألن  

كانددئ أكيدددة وال تقبدددل الشددا فدددي وجدانددم، فقدددد عمددل بعدددزم وه ددرار علدددى تنظيمددم جيددددًا 
خصومم، كان لم  د  واض  تمثدل  قّوةللمقاومة، كما قام بتسليحم جيدًا وذلا إلدراكم ل

 والوحدة. الّتحريرفي 
 الّشدعبمدأ أار أبنداء  عركدة فقدد كدان حماسدم يشددّ مرع  قناعة   ا الزعي  بطدول ال

 ن  إالعنيفدة، حتدى أقنداء إجدراء المفاوضدات كدان مدردد   الّتحريدرال مأ خاضوا معم حرب 
                                                

، التجربة الفيتنامية، مأ بحوث ماتمر المقاومة خيار أم ضرورة، مركز اإلعالم العربي، مصدر، الطبعدة األولدى، ج ينم، ح  م منظر  (1 
 .226-203، ب ب2008

 .226-203المصدر نفسم، ب ب   (2 
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القتدال يجدب أن يسدتمر حتدى رحيدل آخددر  ن  هالصدراع الحقيقدي  دو فدي سداحة المعركددة، و 
 .(1 جندي أمريكي، ول  يعول كثيرًا على نجا  المفاوضات(

سدديرتم الخالددددة   أن  منددم حتددى يشددهد العنصددر الكامددل إال يولدد  يعددش الددزعي   وشدد
وكفاحم الباسل كان لم األقر البالغ في استمرار تد قير  القيدادي واسدتنبا  رؤيتدم العقائديدة 

 حتى بعد وفاتم.
قائددًا متواضدعًا واا ددًا وعنددما سد ل عدأ  و اآلخدر كدان  (بجيافونكيأ    الجنرال ن  هو 

 .(2 شيء(كّل  ات التي علمتنياألكاديمية التي تخرة منها أجاب ببساطة  أنها كمائأ الغاب
ددوأ   ية أال و ددو الّشددعبجيدداب بتددوفر خددا  ددائب لبندداء  ددر  القددوج فددي الحددرب  أ  م 
ب سر  وتسليحم وحملدم علدى االشدترا  فدي الحدرب بسدائر أشدكالها، وتنظدي   الّشعبتعبئة 

ية والجنددود بصددفتها الّشددعب المسدّلحةالقدوج السياسددية فائقددة التقددمر لدددج الجمددا ير والقددوج 
الجدديش الفيتنددامي تكمددأ فددي أنهددا  قددّوة، ويعتقددد  دد ا الددزعي  بدد ن (3 يةالّشددعب يكددل الحددرب 

ل إليدددم  ت شددعب ب سددر  وأمددة جمعدداء ونظمددئ قوامهمددا لكددي تكددون  ددرحًا قويددًا توّكددعّبدد
 .(4 المهام على وجم رشيد وعلمي

ب، لددم عددددًا مددأ العيددو  سددال  مهمددا بلغددئ درجددة تطددور  فددرن  كددّل  وكددان جيدداب مددرج بدد ن  
منبغي على قواتم كشص مواطأ الضعص والعيدوب والعمدل علدى اسدتثمار ا بالشدكل الد ي 

 يقلل مأ تفوقها.
د الجندرال جيداب علدى االبتكدار واإلبدداع واالسدتفادة مدأ البيئدة المحليدة ممدا يحيدد كما شدّ 

لدددج األعددداء، وعلددى القددوات الفيتناميددة أن تركددز جهود ددا إلحددداث أكبددر  قددّوةعنا ددر ال
ر البشرية لدج الخص  إلضدعا  روحدم المعنويدة وكسدر إرادتدم علدى القتدال ومدأ الخسائ

 .(5 ق  كسر إرادتم السياسية على البقاء في فيتنام وهجبار  على الرحيل

                                                
 .75-50ب ،1972ولى،،حرب التحرير الوطني في فيتنام، دار دمشق للطباعة والنشر،بيروت، الطبعة األفي   ،   ككيتمنظر   (1 
 .240و 238المصدر نفسم، ب  (2 
 .206-203المصدر نفسم ب  (3 

 .65ب ، مصدر سبق ذكر في   ،    ك يتمنظر   (4 
 .91مصدر نفسم، بال  (5 
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لدى وع باعتدة والخدداع والمنداورة،قاد الجنرال جياب المعار  معتمدًا على أساليب الم
عرافيددة مسددر  العمليددات، وكددان التخطدديا الددرو  المعنويددة لمقاتليددم، ومعرفتددم الجيدددة بطبو 

 .(1 مركزي مأ سمات أسلوب جياب القياديالمركزي والتنفي  الال
م كدان مدأ أّند الشداّ  إلدىبيانم يظهدر لندا بصدورة أقدرب مدأ الت كيدد مندم  ومأ خالل ما ت ّ 

وراء  ددددد مأ القائددددددمأ قيدددددادات فدددددي الشدددددمال والجندددددوب حريصدددددة علدددددى تنفيددددد  توجيهدددددات 
 العليا بدقة وهخالب.وتو يات القيادة 

 
 الفرع الثالث

 
 النضال السياسي والعسكري إستراتيجية

 

الددوطني  الّتحريددرالنضددال التدي رسددمتها القيددادة الفيتناميدة وجبهددة  إسددتراتيجيةشدملئ 
 السياسي والعسكري. ى نوعيأ مأ النضال أو الكفا   مايئ كونغ( علف ال

لدى أنهدا مجدرد حدرب  دغيرة، بدل علدى الحدرب بكاملهدا ال ع إلدىلقد كاندئ نظدرة القيدادة 
كانددئ تددواع فددي الريددف  التددي أنهددا نضددال سياسددي بالبنددادق، حيددث أوضددحئ المنشددورات

تكدددون أرض  والمددددن علدددى أن المعركدددة منبغدددي أن تكدددون تنظيميدددة شدددبم سياسدددية، بحيدددث
بأ الريف، أما أسلحة     المعركة فهي مباد  الثورة التي ت أالمعركة  ي عقول ووالءا

 .(2 لقيادة على ترسيخها كمعتقدات في عقول الفيتنامييأحر ئ ا
بدراما عمدل قدالث: األول  إلدىالنضال السياسدي تقسي  برناما في     التجربة  لقد ت ّ   

اني العمددل فددي المندداطق المحددررة، العمددل فددي  ددفو  سددكان الريددف بصددورة عامددة، والثدد
 .(3 ة التي تمثل العدوالثالث العمل في  فو  جنود وموظفي حكومة فيتنام الجنوبيو 

النضدال المسدل  دورًا  ل السياسدي فدي البدايدة، بينمدا لعدبالنضدا علدى جرج التركيز
  الخيدار المسدل  يرجم تد  تدأنّ  إلىقانويًا وبالتدريا أدج االقنان دورًا متساويًا في األ مية 

 .المسّلحةلالنتفاضة  الّشعبوعودة 
                                                

 .117المصدر نفسم، ب  (1 
 .320-315، التجربة العسكرية الفيتنامية، مصدر سبق ذكر ، ب ب  ن ،  ي ض منظر  (2 
 .315المصدر نفسم، ب  (3 
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سياسي ما أ اب حكومة  سدايغون( ومأ العوامل المساعدة على إنجا  النضال ال
الشرطة وتسدلي  عا مة فيتنام الجنوبية المصطنعة مأ إربا  موظفيها اإلدارييأ ورجال 

الجدددرائ   إلدددىيدددئ كوندددغ( فدددي القدددرج والمددددن الصدددغيرة،  ددد ا إضدددافة أنفسددده  لخاليدددا  الف
واالنتهاكددات وحدداالت الفسدداد التددي ارتكبهددا رجددال حكومددة الجنددوب بحددق المددواطنيأ فددي 

 .(1 لقرج والمدنا
أمدا فددي مجدال النضددال المسدل  فلقددد اعتمدد المقدداتلون علدى أربعددة مصدادر وضددعئ 

 :(2 عير تقليدية لمواجهة عدو أكبر و ي إستراتيجيةمباد  وأسس 
 أ تسو.  الحرب، ت ليص كتاب فأّ  -1
 ات عير تقليدية.إستراتيجيكتاب  -2
 كتاب سبع قضايا عسكرية كالسيكية. -3
 العصابات ال ي وضعم الزعي  الصيني ماوتسي تونغ.كتاب حرب  -4

بدديأ عدددو متفددوق  ون الحددرب فددي الحددروب عيددر المتماقلددةو دد   المصددادر تبحددث فددي فندد
 واآلخر ضعيص اإلمكانات ولكنم يمتلا اإلرادة والمعنويات.

لقد ساعد المناخ العام في الريف وطبيعة مسر  العمليات ووفرة المدان والقدوج البشدرية 
.  دد ا إضددافة (3 ة المتفوقددة عسددكرياً األجنبيددرة حددرب عصددابات ناجحددة ضددد القددوات علددى إدا

 إبداع الفكر الفيتنامي في تطوير أساليب المقاومة وأشكالها في المواجهة. إلى
لقد حر ئ القيادة الفيتنامية على أن ال تعامل برنامجهدا للنضدال المسدل  باعتبدار  

ال متجدزأ مددأ حركدة النضددال الشدامل ال سدديما فددي مسدتقاًل ب اتددم بدل جددزءًا  عمداًل عسددكرياً 
الدددوطني النضدددال المسدددل   دددو  فدددوالذ البنددداء  الّتحريدددرالبعدددد السياسدددي، واعتبدددرت جبهدددة 

ها عنا ددر الجبهددة بمعدددل الفددوقي( لدد لا فددرن معددار  حددرب العصددابات التددي كانددئ تشددنّ 
 دد   الحدرب لد  يكدأ لهدا معركة في األسبوع الواحد طوال سنيأعملية أو  200-500

                                                
 .211، مصدر سبق ذكر ، بج ينم ، ح  ممنظر    (1 
 .322-153، التجربة العسكرية الفيتنامية، مصدر سبق ذكر ، ب ن  ،  ي ض منظر  (2 
 .211مصدر سبق ذكر ، ب  ج ينم،  ح  م منظر  (3 



 -162- 

خدمدددة حركدددة النضدددال السياسدددي وجعلدددم ممكندددًا ومنتشدددرًا فدددي أنحددداء فيتندددام  احدددد سدددوج و 
 .(1 الجنوبية
 

 الفرع الرابع
 

 الطبيعة الجغرافية الفيتنامية

 
 أ اًل:  دجد ل: 

تشددكل الجبددال والهضدداب قالقددة أربدداع فيتنددام، لكنهددا ال تشددكل حدددودًا طبيعيددة للددبالد 
ديدددان تتددددداخل علددددى مسدددتوج منطقددددة الهنددددد الصددددينية ألن سالسدددل الجبددددال واألنهددددار والو 

التنقددل والتبدددادل التجدداري فرنهددا مدددأ  ا كانددئ  ددد   الميددزة إيجابيددة مدددأ جانددبب كملهددا، وهذ
الناحيددة العسددكرية سدداعدت علددى تسددهيل التعدداون وتبددادل المسدداعدة بدديأ حركددات التحددرر 

 .(2 في فيتنام والوس وكمبوديا
رية عبر تاريخ فيتنام مناطق  الحة للتمدرد والعصديان، لقد شكلئ الجبال مأ الناحية العسك

، وفي الحرب ضدد االسدتعمار الفرنسدي المسّلحةكما كانئ قواعد منيعة للكثير مأ الحركات 
مأ تلا المناطق إلنشاء قواعد قورية مسلحة كقواعد آمندة وقواعدد  الوطنّيةاستفادت القيادات 

 الّتحريدري معركة ديان بيان فو( حولئ جبهدة دفاعية وقواعد انطالق للمراحل الهجومية، وف
عة في نضالها قواعد قورية مني إلىالوطني بجنوب فيتنام المناطق الجبلية الوسطى والجنوبية 

 .(3 والحكومة العميلة ضد القوات الفرنسية
 :ث كيً :  الك  ة

لد ي بحدر الصديأ الجندوبي ا إلدىعدة، باإلضدافة ة ومتنوّ الثروة المائية في البالد عنيّ 
األنهار والجداول فرنها تجري ألكثر مدأ  كيلو متر، فرن   900تمتد السواحل الشمالية لم 

 508ة الشددمالية بطددول هددا فددي المنطقددألدص كيلددومتر، ويعتبددر النهددر األحمددر مددأ أ مّ  14

                                                
 25-18،ب1973، التجربة الفيتنامية: دروسها السياسية والعسكرية، دار الطليعة، بيروت،  ن ش، ك ف منظر      (1 
 منظر الطبيعة الجغرافية لفيتنام.  (2 
 .16-14، مصدر سبق ذكر ، ب  ن ،  ي ض منظر  (3 
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كيلدومتر مخترقدًا  4500أنهدار الجندوب ويبلدغ طولدم  الميكونغ فهو أ  ّ  نهر ا، أمكيلومتر
 .(1 تاملندالوس وكمبوديا و 

ضددد الغددزو الفرنسددي والحقددًا  الوطنّيددةلقددد شددكلئ األنهددار ميدددانًا مالئمددًا لحددرب المقاومددة 
لحدرب العصددابات ضددد ، كمددا لعبددئ الطددرق المائيددة دورًا متميددزًا فددي خدمددة تكتيددا حددرب 

 كمدددددا وفدددددرت العصدددددابات الثوريدددددة فدددددي مواجهدددددة التقنيدددددة العسدددددكرية األمريكيدددددة المتطدددددورة
 .ير مأ متطلبات األمأ الغ ائيجزء كب للفيتنامييأ

 
  ث د ً :  دغ ن ا:

مليدار  كتدار تغطدي حدوالي  16تشكل مساحات كبيرة مأ البالد، تقدر مساحتها بدد 
 ون     الغاباتيستغلّ  ، كان المقاتلون (2 مأ مساحة فيتنام 43%

، تيةة والدد خائر وبدداقي المددواد اللوجسددداألسددلح لخددزن  كمعاقددل لالختفدداء فيهددا وهنشدداء مسددتودعات
إضدافة لمدا ريكيدة، واتخ ت الغابات قواعد عسدكرية النطدالق  جمدات المقداتليأ ضدد القدوات األم

 كانئ تامنم     الغابات مأ مصدر ع اء رئيسي للمقاتليأ والسكان.
عداماًل معدرقاًل لعمليداته  ومسداعدًا الغابدات وعلى   ا األساس اعتبرت القوات األمريكيدة 

م المبيددات القاتلدة األمريكي األسبق كينيدي األوامر باستخداأعطى الرئيس  ، ل لاللثوار
 .1961ابات فيتنام في مطلع عام في الحرب ضد ع

نوعدًا مدأ المبيددات الحشدرية القاتلدة، تقدددر  15لقدد اسدتخدمئ قدوات االحدتالل األمريكيدة 
ذكددرت مصددادر مليددون عددالون و  19الغابددات بحددوالي وتجريددد الكميددة المسددتخدمة إلبددادة 

 3 ألص لتر 372 على أنها تقدر حوالي  أخرج 
 :(ه ش  طنه)ة نبً : طم  

                                                
 .16ب المصدر نفسم،  (1 
 منظر جغرافية فيتنام الطبيعية.  (2 

 231مصدر سبق ذكر ،ب ،ج ينم، ح  م منظر  (3 



 -164- 

األمريكددي بصددورة ال يمكددأ  د كددان ممددر  وشددي منددم مالامددًا فددي الصددراع الفيتنددامي
الحدمث عأ   ا الصراع دون ذكر   ا الممر ال ي يعدد  الفيتنداميون مدأ أبدرا المفداخر 

 .الوطنّيةالعسكرية التي قدمو ا في حرب المقاومة 
جنوبهدا، حيدث مبددأ فدي فيتندام الشدمالية ويمدر  إلدىا الممر يمتد مدأ شدمال الهندد الصدينية   

لمعروفدددة باألراضدددي الالوسدددية متجددداواًا خدددا التقسدددي  الفيتندددامي عبدددر جبدددال  تروندددغ سدددون( ا
 .(1 الحدود الكمبودية ففيتنام الجنوبية إلىنامية ق  فرنسيًا باس  السلسلة األ
أندم سداعد علدى تنفيد  االنطالقدة الناجحدة للكفدا  المسدل  فدي  ىإلدتعود أ مية   ا الممر 

، وأنددم سدداعد علددى تدددخل قددوات الشددمال لمسدداندة القددوات الجنوبيددة، 1960الجنددوب عددام 
 مرورفي إسقا  جزءًا كبيرًا مأ الطائرات والقاذفات األمريكية، وساعد على    وسا

لالوسدددددددييأ لجندددددددوبييأ واللثدددددددوار ا الّسدددددددال قوافدددددددل اإلمددددددددادات مدددددددأ الرجدددددددال والطعدددددددام و 
 .(2 والكمبودميأ

 
 
 

 المطلب الثاني                                    
 

 العوامل الخارجية في تحرير فيتنام وتحقيق وحدتها
 

سدداعدت ظددرو  الحددرب البدداردة بدديأ المعسددكر الغربددي والمعسددكر االشددتراكي علددى 
شدتراكي وفدي مقددمتها االتحداد حصول فيتنام دعمدًا سياسديًا وماديدًا مدأ دول المعسدكر اال

عوامدل خارجيدة مسداعدة سدن تي علدى بيانهدا  إلدىالسوفيتي السابق والصيأ،  د ا إضدافة 
 وفق الفروع اآلتية:

 
 

 الفرع األول
 

                                                
 منظر طبوعرافية فيتنام  (1 
 .332، مصدر سبق ذكر ، ب  ن  ،  ي ضمنظر    (2 
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 انعكاس الحرب الباردا على الدعم الخارجي المطلق لفيتنام

 
رب فيتندام، بظاللها على حد 1945ألقئ الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية 

حيث قدم الصيأ واالتحاد السوفيتي دعمدًا عسدكريًا ضدخمًا شدمل أحددث األسدلحة طدوال 
األسدلحة المضددادة للطددائرات التدي سدداعدت علددى  الددّدولسدنوات الحددرب، لقددد قددمئ  دد   

إسقا  أعدادًا مأ الطائرات األمريكية التي كانئ تقصص أ دافًا مدنية وعسكرية، إضدافة 
يدئ كوندغ( فمدفعيدة بعيددة المددج التدي كدان قدوار  اللحة الخفيفدة، والسالمدرعات واأل إلى

يقصدفون بهدا عا ددمة فيتندام الجنوبيدة  سددايغون( مدأ مسدافات بعيدددة، و دواريخ موجهددة 
أرض/ جدددو نددددوع  سددددام(، وقاذفددددات  دددواريخ أرض/ أرض قصدددديرة المدددددج التددددي تمتدددداا 

 .(1 بسهولة التنقل واإلخفاء
ة الثددوار فددي الجنددوب، ودعدد  فيتنددام الشددمالية كددان للصدديأ دور معددرو  فددي مسدداند

حدود الصيأ مع فيتنام  سيما وأن  ص مأ قبل القاذفات األمريكية، والأقناء تعرضها للقص
كيلومتر، وكانئ المساعدات العسكرية المقدمة مأ دول العدال  1150مبلغ طولها حوالي 

ب عدداد كبيدرة مدأ  تصل إليها عبر األراضدي الصدينية، فدي حديأ كدان الصدينيون مددفعون 
 .(2 جانب الفيتنامييأ إلىجنود   للقتال 

مسداولية  دزيمته  فدي معركدة  ديدان  الصديأ وفي الوقئ ال ي حمل فيدم الفرنسديون 
اتيددًا لحركددة و م ، تطددور موقددص المعسددكر االشددتراكي ليشددكل عددامالً 1954بيددان فددو( عددام 

جندددوب لدرجدددة أن اإلدارة فيتندددام، وكدددان لدددم دور  المهددد  فدددي معركدددة تحريدددر اللكدددّل الثدددورة 
 .(3 األمريكية حملئ السوفيئ مساولية سقو  نظام سايغون 

وكان كال الطرفيأ السوفيتي والصيني متنافسان علدى القيدام بددع  فيتندام والحصدول 
ب وعنداد المفاوضديأ يدة لفيتندام مدأ أسدباب تصدلّ الّدولساعدت المسداعدات و  .على والئها

                                                
 .45-25ب ،1973 ،رجمة محمود ايادة، دار ابأ خلدون، بيروتت كيص انتصر الفيتكونغ في فيتنام، ،ب ةا،  ينف امنظر   (1 
 .242المصدر نفسم، ب  (2 
 .318، التجربة العسكرية الفيتنامية، مصدر سبق ذكر ، ب ن  ،  ي ض منظر   (3 
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الصديأ كاندئ تحرضدده   سديما وأن  دي  أي تندااالت والعلدى عددم تقد  وه درار  يأالفيتندامي
 .(1 على رفض التفاوض واالستمرار في القتال

الندووي ضدد فيتندام لد  مدات قمدار  فدي  الّسدال التهدمد األمريكي باسدتخدام  ومأ البدمهي أن  
السددوفيتي والصدديني النددووي  واشددنطأ كانددئ تدددر  مخدداطر الددردّ  تخويددف وردع الفيتنددامييأ، ألن  

 .(2 الواليات المتحدة ذاتها المقابل ضدّ  الردّ  إلىلى ذلا وال ي قد مادي ع
ظدرو  الحدرب البداردة  حرب فيتنام فدي ظدلّ  أن   إلىم نخل  وت سيسًا على ما تقدّ 

كانئ حرب عير مباشرة بيأ أمريكا وحلفائها مأ جهة واالتحاد السوفيتي والصيأ وكتلة 
 الشرقية مأ جهة أخرج. الّدول

 
 

 
 ع الثانيالفر

 
 طريق اإلعداد األمريكي للحرب

 )األوضاع الداخلية في الوليات المتحدا(
 

 (أمزنهداور بدأ التدخل األمريكي لصال  فيتندام الجنوبيدة خدالل واليدة الدرئيس األمريكدي 
 ددي البدايددة الحقيقيددة للحددرب،  1964آب  4كانددئ حادقددة خلدديا تددونكيأ فددي مددأ قدد  ، و والً أ

 ي األمريكي والغزو البري والهجوم البحري.وبعد ا بدأ القصص الجو 
قددرارًا عدداجاًل يفددوض  1964آب  7وفددي أعقدداب  دد   الحادقددة وقددع الكددونغرس فددي 

والمحافظدة  الرئيس األمريكي جون كندي آن ا  باتخاذ اإلجراءات العسكرية الالامة للردّ 
 .(3 على مصال  الواليات المتحدة في جنوب شرق آسيا

يددددات المتحدددددة حددددول جدددددوج االسددددتمرار فددددي الحددددرب نتيجددددة تزامددددد الجدددددل فددددي الوال
االنتصدددارات المهمدددة التدددي حققهدددا الثدددوار وايدددادة عددددد حجددد  الخسدددائر البشدددرية والماديدددة 

الحدددرب وأبددددج نصدددص أعضددداء  األمريكيددة، وارتفعدددئ حددددة االحتجاجدددات األمريكيدددة ضددددّ 
                                                

 .242و 241مصدر سبق ذكر ، ب ، ج ينم ، ح  م منظر   (1 
 .275-260ب ، كيص انتصر الغيئ كونغ في فيتنام، ترجمة محمود ايادة، مصدر سبق ذكر ،ب ةشي ،  ينف امنظر     (2 
 .292-172، حروب التدخل األمريكية في العال ، مصدر سبق ذكر ، ب بن ةك ، ةييش ةا منظر  (3 
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تندام، وقددم مجلس الشيوخ استياء   مأ استمرار الحرب واقتدر  بعضده  التفداوض مدع في
ة األمريكييأ استقاالته  احتجاجًا على استمرار الحرب نتيجة الفشل الّدولعدد مأ رجال 

 .(1 في تحقيق األ دا  والنزيف باألموال والدماء بال طائل في أرض بعيدة عأ وطنه 
تحقيق نصدرًا فدي  د   الحدرب نتيجدة ول  متوقع أو منتظر القادة والجنود األمريكييأ 

يتنامية وهسقا  الطدائرات وقصدص المعسدكرات والقواعدد بالصدواريخ والكمدائأ الهجمات الف
 ددورة  إلددىوحددرب األلغددام والمصددائد التددي حولددئ الحددرب فددي عدديأ الجندددي األمريكددي 

 .(2 الجحي ، وبالتالي ا تزت معنويات الجنود وضعفئ إرادته  على القتال
وقدص الحدرب وسدحب األمريكدي فلقدد تصداعدت المطالبدة ب الّشعبأما على مستوج 

الجنود وتزامدت عمليات رفض الخدمة العسكرية والفرار مأ الجندية في أوسا  الطالب 
 .(3 كندا والسويد إلى ملجئون ال مأ كانوا 

ية ظهدددرت العدمدددد مدددأ التنظيمدددات الّشدددعبالمظدددا رات واالحتجاجدددات  إلدددىوهضدددافة 
لمدداء حددائزون علددى واللجددان المعارضددة السددتمرار الحددرب، شددار  فيهددا رجددال سياسددية وع

خا ددة بعددد انكشددا  أمددور عدددة كانددئ اإلدارة  زة نوبددل ورجددال كنيسددة ورجددال أعمددالجددائ
فيهدددا ضددابا مددددعى التدددي قددام  1968تتسددتر عليهددا مثدددل م بحددة قريدددة  مدداي الي( عددام 

 .(4 ي ضد المدنييأ العزلالمالام وليام كل
يدة فدي البرندداما كاندئ القضددية المحور  1968وعنددما بددأت الجملدة االنتخابيددة عدام 

االنتخدابي الد ي متندافس عليدم كدال الحدزبيأ الرئيسدييأ الدديمقراطي والجمهدوري  دو تقدددي  
مشروع مقبول لحل مشكلة فيتنام، وبالفعدل فداا مرشد  الحدزب الجمهدوري نيكسدون الد ي 

 .(5 الوعود بسحب القوات األمريكية وهنهاء الحرب بخطوات سريعة ر قدم برنامجًا تتصدّ 
مريكيددون تنفيدد  وعددود الددرئيس الجدمددد برنهدداء األامددة وحدديأ اسددتمر القتددال انتظددر األ

األمريكددي حدديأ  الّشددعبأحبطددئ آمدداله ، ممددا دفددع الغضددب ي خدد  قطاعددات واسددعة مددأ 

                                                
 .233-180ب ،المصدر نفسم  (1 
 .744-730، الموسوعة العسكرية، الجزء األول، مصدر سبق ذكر ، ب ب  الي ة ، د ي م منظر   (2 
 .744-730ب ،المصدر نفسم  (3 
 .232، مصدر سبق ذكر ، بج ينم، ح  م منظر  (4 
 .744-730، مصدر سبق ذكر ، ب ب، د ي م  آد  د   الي ة  منظر   (5 
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 سددان واليددة مومددًا قدد  طددالب  134قدداطع طددالب واليددة  كاليفورنيددا( الدراسددة علددى مدددج 
ة، قددد  توسدددعئ المظدددا رات كليدددة جامعيددد 34فرانسيسدددكو( والددد مأ تضدددامأ معهددد  طدددالب 

خمسديأ مدمنددة منهدا نيويدور ، كمددا انتشدرت حملددة الدرفض الخدمددة  إلددىالمعاديدة للحدرب 
بعد مظا رات الطالب مباشرة والتي ضمئ أمهات  العسكرية، وجاءت مظا رات النساء

 .(1 واوجات وأخوات وبنات الجنود في فيتنام
 

 
 الفرع الثالث

 
 ت  في ي ومؤسساالّدولدور الرأي العام 

 تأييد الفيتناميين وإدانة الجرائم األمريكية

 
عتصامات واإلضرابات وأشكال الحرا  الجما يري العلندي أ بحئ التظا رات واإل

القضدايا ر عما ا طل  على تسدميتم الدرأي العدام العدالمي تجدا  لوحة إعالنية دائمة، تعبّ 
 واألم .التي تحظى با تمام عابر للحدود الجغرافية للدول  الوطنّية

شدعوب العدال   الفيتندامي خصو دًا ونضدال الّشدعبكان الدرس األول مأ تجربدة نضدال 
ي ال متحدر  مسداندًا إال الدّدول ن ما ا طل  على تسميتم بدالرأي العدام التحررية عمومًا ب

االنتصارات الميدانية التي تتحقق، فالرأي العدام متحدر  ويتفاعدل بمقددار مدا  عواملعلى 
كة تحرر تملا اإلرادة والتصمي  والقيادة والشجاعة، مقرونة باالسدتعداد تلمسم لوجود حر 

 .(2 عير المحدود للشعب لتقدي  التضحيات لنيل حقوقم وهنجاا استقاللم
فاعلية مدأ الدرأي العدام األمريكدي وتد قير  فدي إيقدا   ي أقلّ الّدولل  يكأ الرأي العام 

 ددوات العالميددة المناوئددة للحددرب الحددرب وسددحب الجنددود األمددريكييأ، حيددث اادادت األ
والمنادية بعدم شرعيتها مأ خدالل المظدا رات واالحتجاجدات واإلضدرابات التدي سدا مئ 

 .(3 بها شعوب كثيرة مأ العال 
                                                

 .228، مصدر سبق ذكر ، بن ةك ، ةييش ةامنظر  (1 
ــلةمنظددر   (2  ، المقاومددة كخيددار إسددتراتيجي لألمددة والددرأي العددام الددّدولي الغربددي، ورقددة أفعدددت للجنددة النقاشددية ضددمأ أعمددال  جــنيم د ، طن

 .2009نيسان  16اتمر القومي العربي، الدورة العشرون، الخرطوم، السودان، الم
 المصدر نفسم.  (3 
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ولعبدددئ األحدددزاب الثوريدددة والتقدميدددة دورًا بدددرخراة مظدددا رات فدددي العدمدددد مدددأ دول أوروبدددا 
 مريكي.احتجاجًا على انتهاكات وجرائ  قوات االحتالل األ

ي فددي الددّدولأخلدد  نتيجددة اجتهددادي المتواضددع ب نددم لقددد سددا   اإلعددالم  وأسددتطيع أن  
نسدددانية للسدددكان واسدددتخدام الغدددااات إفضدد  جدددرائ  انتهاكدددات القدددوات األمريكيدددة والمعاملددة الال

الكيماويدددة السدددامة والعوامدددل البيولوجيدددة  اإلحيائيدددة(، وهبدددادة القدددرج، وقصدددص مددددن ومنشدددآت 
 .(1 ية، األمر ال ي ساعد على التعاطص والت ميد العالمي لقضية فيتنامفيتنام الشمال

 
 الفرع الرابع

 
 دور الدبلوماسية الخارجية الفيتنامية

 
كان لالنتصارات العسكرية التي حققهدا الفيتنداميون علدى أرض المعركدة حدافزًا قويدًا 

يكييأ وك لا عدرض للدبلوماسية الفيتنامية للتحر  بعناد و البة في التفاوض مع األمر 
التدي كاندئ  الدّدولية التي القئ الت ميد مدأ الكتلدة االشدتراكية و الّدولقضيته  في المحافل 

 تو ص بالتقدمية أو الثورية.
كددان الصددمود والثبددات علددى المواقددص فددي المفاوضددات مددع األمددريكييأ مددأ السددمات 

تعامددل  دداالء  التددي اتصددص بهددا المفاوضددون الفيتندداميون طددوال سددنوات المفاوضددات، لقددد
 بكل  البة وعناد وكبرياء وندية مع األمريكييأ.

هدددد  رفضدددوا مصددددافحة لقدددد تعامدددل  دددداالء ب سدددلوب التعدددالي وعدددددم المبددداالة حتدددى أنّ 
 .(2 فيها توقيع اتفاقية السالم المفاوضيأ األمريكييأ باستثناء الجلسة األخيرة التي ت ّ 

رئديس الوفدد المفداوض   ندري في   ا المجال يقول واير خارجيدة أمريكدا األسدبق و 
ب نفسددده   يكيسددنجر( فدددي و ددص الدبلوماسدددييأ الفيتندددامييأ  كانددئ لددددمه  ققددة ال تضدددا 

ما  و عريب عأ بيئته ، ولقد أظهر قدادته  أنهد  لد  متخلدوا أبددًا عدأ عنداد لكّل واحتقار 
 قاسينا مرارتم من  سنوات(.

                                                
 .315، مصدر سبق ذكر ، ب  ن  ،  ي ضمنظر    (1 
 .75-65ب ، التجربة الفيتنامية:دروسها السياسية والعسكرية،مصدر سبق ذكر ،  ن ش، ك ف  منظر  (2 
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احدددًا طددوال سددنوات التفدداوض قدد  يضدديص كيسددنجر قددائاًل  لدد  منقصددوا مددأ طلبدداته  حرفددًا و 
رعد  تغييددر األشدخاب، وكانددئ شدروطه  بوجددوب انسددحاب أمريكدا دون قيددد أو شدر  مددأ الهنددد 

 .(1 الصينية، كما يجب عليها إسقا  الحكومات المتحالفة معها في   ا البلد(
ل لا ل  منج  كيسنجر أبدًا في إقناع الفيتنامييأ بوجهة نظر ، كما ل  تفلد  الحلدول 

التدددي كدددان يقددددمها فدددي دفعهدددا للتنددداال عدددأ بعدددض شدددروطه ، وأخيدددرًا أدر  بددد ن الوسدددا 
وأنهدد  قددادرون علددى الصددمود أكثددر مددأ  ،(2 الفيتنددامييأ مسددتعدون للقتددال طددوال األجيددال

األمريكييأ، وأنه  لأ متفاوضوا معم على االنسحاب، ولكأ يمكأ التفاوض على ما بعدد 
التنداال الوحيدد الد ي يمكدأ أن يقددمو   دو  أن  االنسحاب على أن يد تي االنسدحاب أواًل، و 

 .3التعهد بعدم التعرض لألمريكييأ أقناء انسحابه 
 أنم: القول إلىخل  وت سيسًا على ما تقدم أ

لقددد عبددرت الدبلوماسددية الفيتناميددة بوسددائل سياسددية وأدوات دبلوماسددية عددأ مطالددب 
التدي تناضدل مدأ أجدل تحريدر على أرض المعار  و  المسّلحةوأ دا  المقاومة الفيتنامية 

ووحددددة فيتندددام، وبالفعدددل كاندددئ الجندددا  المدددتم  والمدددااار لنضدددال  ددد   القدددوج فدددي إطدددار 
وب لا أنجدزت المقاومدة الفيتناميدة تحريدر الجندوب المقاومة الفيتنامية الشاملة. إستراتيجية

 وهعادة الوحدة القومية إلى فيتنام بالقتال والمفاوضات.
ن تجددارب الشددعوب  ددي ص بدد ن أضدديتجددربتيأ  يمكددأ أفددي ال تقدددم وفددي ضددوء مددا

خالقدي قدرت الفكدر اإلنسداني والسياسدي واألنهدا قدد أوأ بناء داتجارب حية ومعمدة بدماء أ
 حددداث مماقلددة مددأإلددى أأجددد مددأ حددق الشددعوب التددي تتعددرض العددال ، و  والعسددكري فددي

كدددددليل االسددددتفادة مددددأ الدددددروس المسددددتنبطة مددددأ  دددد   التجددددارب واعتماد ددددا  االحددددتالالت
    الدروس باإلمكدان بالت كيد أن مع مراعاة خصو ية وظرو  كل بلد، و يسترشد بها 

التجربدددة العراقيدددة التدددي سدددنتطرق إليهدددا فدددي الفصدددل الخدددامس   االسدددتفادة منهدددا كددددليل فدددي
  .الحقاً 

                                                
 .60المصدر نفسم، ب  (1 
 مأ التفا يل منظر موسوعة الحرب الفيتنامية. لمزيد  (2 
 المصدر نفسم.  3
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 مكاننا تثبيئ الدروس المشتركة لهاتيأ التجربتيأ:خالل التجربتيأ برومأ 
 ي العام الوطني نحو تحرير البالدانسجام الرأو   مود ومطاولة الشعوب -1
 .الموحد السياسي والعسكري  إستراتيجية الكفا  -2
 وحدة القيادة والهد . -3
كالمنددداطق الجبليدددة  العمليدداتاالسددتفادة مدددأ التسددهيالت التدددي توفر دددا طبيعددة مسدددر   -4

لخددددمات االمسدددلحة و   دددوار والمسدددتنقعات للقيدددام بالعمليددداتواأل حدددرا واأل والغابدددات
 .وجيستيةالل

 كسب الموقص الدولي وت ميد الرأي العام العالمي. -5

اعتماد أساليب الحدرب عيدر المتماقلدة للتقليدل مدأ التفدوق العسدكري الد ي تتميدز فيدم  -6
    قوات االحتالل.
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 الفصل الرابع
 

 للتحرير ستراتيجيةالخيىرات اإل
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 الفصل الرابع
 

 تحريرلل ستراتيجيةيىرات اإلالخ
 
  م يب:

 أوال مأ إلقاء الضوء البدّ  الّتحريرالناجعة لحروب  ستراتيجيةعند بيان الخيارات اإل
ها الخطة العامة التي توضع لتحقيق نوجز ا ب نّ  يمكأ أن والتي ستراتيجيةعلى ما ية اإل

أنهددا  ق األ دددا  الموضددوعة وبهدد ا المعنددىتحقيدد إلددى ددد  معدديأ، و ددي أداة للو ددول 
 .(1 تلا األ دا  إلىألساليب واألدوات و واًل تركز على ا

ليددل  دارت  دي  المفكر البريطداني ستراتيجية الشاملة أو العليا فهي كما يعرفهاواإل
لدددى توظيدددص عنا دددر القدددوة الوطنيدددة تسدددعى إ يتدددالو  (،2  الحدددرب(  السياسدددة التدددي تقدددود

الرئيسدددية   ددددا لتحقيدددق األ عالميدددةواإل السياسدددية والعسدددكرية واالقتصدددادية واالجتماعيدددة
والتدددي يقدددع فدددي مقددددمتها بقددداء الدولدددة واسدددتمرار وجود دددا والحفدددا  علدددى أمنهدددا  ،للدولدددة

والسياسددة  .) (3ليمددي والدددولقهددا اإلواسددتقاللها كوحدددة سياسددية فاعلددة ومدداقرة فددي محيط
الشاملة ذات طبيعة سياسية متطدورة ومتغيدرة تبعدا لتغييدر الظدرو  والمدوارد واالختيدارات 

 المتاحة.
اع القددرار علددى تدد ميأ تعنددي قدددرة  ددنّ  الوطنّيددة الّتحريددرفددي حددروب  سددتراتيجيةواإل

وهعدددادة السددديادة وبددديأ  الّتحريدددر ددديغة توافقيدددة بددديأ األ ددددا  المدددراد تحقيقهدددا والتدددي  دددي 
مددة بدديأ الهددد  والوسدديلة، فرة لهدد   الغايددة، مددع ضددرورة الموائالوسددائل واإلمكانددات المتددو 

عدأ تحقيدق األ ددا ، أو أن تكدون األ ددا  أكبدر حجمدًا حتى ال تكون الوسائل عداجزة 
 مما  و متا  مأ إمكانيات ووسائل

4
). 

                                                
 31-23، ب ب2004توايع، بغداد، ، المدخل إلى اإلستراتيجية، دار الرقي  للنشر وال   م ،  دب  دي اة ط مبمنظر   (1 

 31نفسم، ب درصم(  ال(2
 70بق ذكر ، بدر س،الموسوعة العسكرية، مص الي ة ،  د ي م( منظر 3
 71مصدر نفسم، ب ( ال4
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 تحشددديد مدددأ األ ميدددة بمكدددان، فدددرن خوضدددها متطلدددب الّتحريدددرولمدددا كاندددئ حدددروب 
 قدّوةتوظيدص عنا در ال إلدىالقومية أو الشداملة للبلدد، والتدي تسدعى  ستراتيجيةعنا ر اإل

 دددا  الوطنيددة للتحريددر والتددي مددأ اجددل تحقيددق األ أ حدددود االقوميددة فددي المجتمددع ضددم
 ادة السيادة واالستقالل للدولة.وهع األراضي المغتصبة تحرير،  في مقدمتها ي تي

والتدي بمجملهدا   د ا الفصدل ستراتيجية للتحرير فيلقي الضوء على الخيارات اإلسن
 على النحو اآلتي:و  تشكل ركائز إستراتيجية شاملة للتحرير 

 .ول: إعداد الشعب للتحريرالمبحث األ
 .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 
 

أسدددلحة الصدددراع، ومهمدددا تبددددلئ  أ ددد ّ  حريدددرالتّ يعتبدددر العنصدددر البشدددري فدددي حدددروب 
ي و دو الد ي يحددد الرئيسد الّسدال اإلنسدان مبقدى  وتطورت الوسائل المادية للحدرب، فدرنّ 

 ها. مصير الحرب ونتائج
واألسدلوب السدلي  السددتخدام طاقاتدم وقدراتدم وهعدداد  اإلعدداد المناسددب  الّشدعبعيدة تو  إن  

 الصراع. ونتائا فاعلة وماقرة على سير قّوةالشامل يصب  
التعبئدة السياسدية فدي حدرب المقاومدة منبغدي أن  ن  إيقدول الدزعي  الصديني ماوتسدي توندغ  

توا ددل بثبددات ومثددابرة، وينبغددي ربددا التعبئدددة السياسددية بتطددور الحددرب ووسددائلها بحيددداة 
، وينبغددي جعلهدا عمداًل دائمددًا، أنهدا مهمدة  ائلددة األ ميدة مدرتبا بهددا الّشدعبالجندود وأبنداء 

 .(1 نصر قبل أي شيء آخر(الع
 :(2 تحقيق إلىللتحرير  الّشعبمهد  إعداد 

المحافظة على القوج البشرية واالستخدام األمثل لها والعمدل علدى إيجداد التدواان  أواًل: 
 وممارستها الحياة اليومية في الوقئ نفسم. الوطنّيةبيأ إعداد ا للخدمة 

ورفد ا بالمقاتليأ وتوفير المستلزمات  لمسّلحةاللمقاومة  الوطنّيةالحاضنة تكويأ  قانيًا: 
 اللوجستية لها.

بتعبئددة العنا ددر الما لددة دون  والمقاومددة المسددّلحةرفددع القدددرة العسددكرية للقددوات  قالثًا: 
 الت قير على سير الحياة الطبيعية للشعب.

السل   المادي أقناء التوفيرالقومي وتحقيق أكبر قدر مأ  رابعًا: العمل على ايادة الدخل
 لتلبية االحتياجات الكبيرة أقناء الحرب.

النشدداطات واألعمددال التددي تخدددم  الوطنّيددة التحريددر حددربل الّشددعبويتضددمأ إعددداد 
 :تيةرة والتي س بينها وفق المطالب اآلمباش الموقص العسكري العام

                                                
 .299، ب1967، كتابات عسكرية، دار ابأ سينا، بيروت، الطبعة األولى،    كغ ، ط     منظر    (1 
 ، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، العراق.ط  ض  ا د ب ا  دّب دح دن   منظر   (2 
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 ولالمطلب األ                                         
 

 اإلعداد العقائدي
 

ة  شعب وقدوات مسدلحة( علدى الّدولوج المعنوية  ي تلا القوج التي تعبر عأ قدرة الق
تحمدل مصداعب الحددرب والصدمود أمددام أي جهدد مدادي ومعنددوي للعددو خا ددة فدي ظددرو  

ات فددي والمدداخر  التددي تددزول فيهددا الحدددود بدديأ الجبهدداتوالحددروب الحدمثددة  الّتحريددرحددروب 
 .(1 ات القتالة ومعدّ نتيجة للتطور الكبير لألسلح ةالّدولعمق 

 عنا ر اإلعداد العقائدي تنحصر في المهام التالية: إن  
، وتعيددق ققددته  بقواتددم الّشددعبعنددم بدديأ أبندداء  الددّدفاعالددوطأ و  وحددبّ  الوطنّيددةعددرس الددرو    -1

 .الوطنّيةومقاومتم  المسّلحة
اف  مدأ ب  مية النصر وحتميتم في الحرب، وبعدالدة القضدية التدي يكد الّشعبإقناع   -2

 .الوطنّيةو هد  كرامتم الشخصية ستالعدو ي أجلها، وأن  
 الدّدفاعالوطأ انتماء وليس ملكيدة فئويدة أو سياسدية أو حزبيدة و  االعتقاد ب ن  ترسيخ   -3

يكدون جهدد ا منصدبا  خدرج منبغدي أنر  االنتمداء لدم، وأن الواجهدات األعنم  و شد
 .خراً وأ والً لتحرير الوطأ أ

 واالجتماعيدة مهام بتعبئة مختلص اإلمكانات اإلعالمية والسياسيةويت  تحقيق     ال
 نزيم.والدمنية على نحو واض  و 

                                                
 .183ب ،2003تبة دار طالس، دمشق، ستراتيجية السياسية والعسكرية،مك، اإلطالس، طصلفى  آد  د  منظر  (1 
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 المطلب الثاني
 

 اإلعداد العسكري للشعب

 
عأ الوطأ يعد واجبًا وطنيًا وأخالقيًا للجميع وبشكل  الّدفاع ن  نعتقد اعتقادًا راسخًا أ

للددفاع عدأ الدوطأ، الد ي منبغدي  المسدّلحةباعتبار ا ذراعم القويدة و  المسّلحةخاب قواتم 
 أن يساند ا ويمد ا بكل ما تحتاة إليم. الّشعبعلى 

ل ا أ ب  مأ الواجب الوطني للشعب ال ي يعمل للدفاع عدأ الدوطأ أن يكدون لدم نوعدًا 
 مأ اإلعداد العسكري األولي للقيام باآلتي:

فدي وقدئ الحدرب  وبوقددئ  بالعنا در المدربدة والالئقددة عسدكرياً  المسدّلحةرفدد القدوات  -1
 قصير، وب لا يخفص العبء عليها في اإلعداد.

 ية بالعنا ر المدربة للقيام بمهامها ضد قوات االحتالل.الّشعبرفد المقاومة  -2
 عأ األ دا  الحيوية للدولة في العمق. الّدفاعالمشاركة في  -3

 ي متعدرض إلدى ال التخطيا السلي  لإلعداد العسكري للشعب ومأ وجهة نظرنا أن  
سدديكون لددم نتددائا جديددة وقددئ و لدديس ترفددًا  ،كاسددتثناء لمواجهددة أعددداء  تهدمدددات مسددتمرة

فددي العددراق قددد أدج دورًا وظيفيددًا  الّشددعبضددد المعتدددي، وكددان تدددريب جددزء مددأ  الّتحريددر
 سابقًا.في المجابهات التي خاضها  وحيوياً 

اقر علددى إنتاجيددة وعمددل ويمكددأ أن يكددون  دد ا اإلعددداد علددى شددكل دورات قصدديرة ال تدد 
، تشدمل علدى مواضدع عسدكرية لهدا عالقدة بداألدوار أبناء الشدعب فدي القطاعدات األخدرج 

 .التي يكلفون بها مستقباًل 
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 الثاني المبحث
 

 الدور السياسي والدبلوماسي
 

 
تعددد السياسددة أ دد  النشدداطات التددي تحقددق المجتمعددات مددأ خاللهددا أ دددافها وتحمددي 

فالسياسدددة تقدددرر الحدددرب وتضدددع أ ددددافها وتحددددد مسددداراتها وطرقهدددا  مصدددالحها الحيويدددة،
العسدددكرية، والمالمددد   سدددتراتيجيةاألسددداس الددد ي تبنددى عليدددم اإل وأسدداليبها، والسياسدددة تعددددّ 

 .(1 المسّلحةالمميزة والغرض مأ القوات 
 إلددىالسياسددية للتحريددر  ددي أحددد المددداخل السددلمية والدبلوماسددية للو ددول  سددتراتيجيةواإل

 .(2 أو  ي أحد أذرع إمداد المقاومة خارة ميدان المجابهة العسكرية الهد 
ة لتسددديير عالقاتهدددا الّدولددد دددو وضدددع الخطدددا التدددي تضدددعها  ويعدددد  دددد  السياسدددة الخارجيدددة

 الخارجية، بينما الدبلوماسية  ي أداة لتنفي  السياسة الخارجية وتحقيق أ دافها.
ة وماسسداتها التشدريعية، الّدول إلى ور  ورس  السياسة الخارجية قرار سياسي يعود في ج

ة مصال  حيويدة دائمدة، بينمدا الدبلوماسدية  دي عمليدة تنفي يدة فدي مجدال الّدولوما تعتبر  
همددا توأمددان االتصداالت الخارجيددة، فالسياسدة الخارجيددة ال تتكامدل بدددون الدبلوماسدية وك نّ 

 .(3 يانسيام
 ب اآلتية:سنتناول الدور السياسي والدبلوماسي حسب المطال

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .463، مصدر سبق ذكر ، بطالس ، طصلفى  آد  د  منظر   (1 
، المقاومة السياسية والدبلوماسية، مأ بحوث ماتمر المقاومة خيار أم ضرورة، مركز اإلعالم العربي، القا رة،  حج ز  ،    م منظر   (2 

 .136-134، ب ب2008

 .134المصدر نفسم، ب   (3 
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 األول المطلب                                       

 
 السياسية ستراتيجيةبناء اإل

 

 السياسية للتحرير مراحل نستعرضها وفق اآلتي: ستراتيجيةلبناء اإل
تم هسددتراتيجيوتحدمددد أ دافددمف و  الخصدد  وتقيددي و ددي مرحلددة معرفددة  أواًل: المرحلددة األولددى:

السدددتنبا  األدوات وذلدددا وحلفائدددم فدددي الدددداخل والخدددارة، دوان، وندددوع وطبيعدددة العددد
 أ دافها. إلىوالوسائل التي توظفها القوج المعادية و واًل 

تركدددز علدددى المسددد  المتكامدددل لألوضددداع واإلمكانيدددات والقددددرات  قانيدددًا: المرحلدددة الثانيدددة:
علدى التعدر   إلدىالشاملة المتاحة والممانعدة فدي حقهدا ضدد العددوان،  د ا إضدافة 

 ية على التضامأ بدع  المقاومة سياسيًا وعسكريًا.الّدولاستجابة البيئة السياسية 
 :(1 المناسبة إلدارة الصراع والتي تتضمأ ستراتيجيةوضع اإل قالثًا: المرحلة الثالثة:

 اإلطار العام لمواجهة العدوان  طرق المواجهة(. -1
 أخطار العدوان على األمأ الوطني. -2
 دوان على المصال  الحيوية.آقار الع -3
 .المسّلحةأ دا  المقاومة والقوات  -4
تحدمدددددد أسددددددبقيات األ ددددددا  ومجاالتهددددددا  السياسدددددية والعسددددددكرية واالقتصددددددادية  -5

 واإلعالمية( مع تحدمد مراحل الصراع المتوقعة.
تحدمددددد الوسددددائل واألسدددداليب التعبويددددة المتددددوفرة والتددددي يمكددددأ توظيفهددددا لتمكدددديأ  -6

 بلوغ أ دافها داخليًا وخارجيًا.المقاومة مأ 
 ي إلسناد القضية.الّدولعلى الصعيد اإلقليمي و  دمد الحلفاء في الخارةتح -7
 
 

                                                
، اإلسددتراتيجية طصــلفى طــالس  آدــ  د ولمزيدددًا مدأ التفا دديل منظدر  135، مصددر سددبق ذكدر ، ب حجــ ز  ،   ــ م ط مــب منظدر   (1 

 السياسية العسكرية، مصدر سبق ذكر .
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 الثاني المطلب
 

 السياسية الداخلية ستراتيجيةاإل
 

 
تعددد المجابهدددة والتحددددي الددداخلي أول األ ددددا  الرئيسدددية للعدددوان بقصدددد إضدددعا  

اليددد س بدديأ  دددفو  الددرأي العدددام الدددوطني  رعا و  المعنويددات لتحقيدددق أعددراض االحدددتالل،
 ودفعم لالستسالم والخضوع إلرادة القوج المعتدية.

تبددددرا أ ميددددة العامددددل السياسددددي لتحقيددددق أكبددددر قدددددر مددددأ التمسددددا والصددددالبة بدددديأ أفددددراد 
المجتمع، و و مأ أ   الواجبدات التدي تقدوم بهدا القيدادات والجهدات التدي تتصددر العامدل 

 :(1 السياسي مأ خالل
تعبئتددم للدددفاع عددأ التددي تهدددد أمددأ وسددالمة الددوطأ، و  باألخطددار الّشددعبتوعيددة  اًل: أو 

 مصالحم الحيوية ضد العدوان.
اجتماعيددددًا والدددد ي يحفددددز وينمددددي  اختيدددار الخطدددداب السياسددددي الصددددادق والمقبدددول قانيًا: 

، كالشددعارات التددي تنمددي الحمدداس وتحشددد الطاقددات الوطنّيددةور بالمسدداولية الشددع
 .الوطنّيةعلى كامل التهيا للمجابهة  إلبقائم الّشعبوتحفز 

تعبئددددة ماسسددددات المجتمددددع المدددددني لتوحيددددد مواقفهددددا المنا ضددددة للعدددددوان ودعدددد   قالثًا: 
مدددددع الهيئدددددات  منّظمدددددة المقاومدددددة ومسددددداعدتها علدددددى إدامدددددة  دددددالت وعالقدددددات 

 ة المناظرة لها.األجنبيوالمنظمات 
لجان وجمعيات شدعبية لددع  وهسدناد  الصديقة على تشكيل الّدولتشجيع شعوب  رابعًا: 

 المقاومة سياسيًا وهعالميًا وتقدي  المساعدات.
 

                                                
 .138-136المصدر نفسم، ب ب  (1 
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 الثالثالمطلب 
 

 السياسية على الصعيد الخارجي ستراتيجيةاإل
 

السياسدية علدى مسدتوج سداحة العمدل الخدارجي  دي التحدر  دوليدًا  سدتراتيجيةمهام اإل    
وحرمان العدو مأ الت ميدد الخدارجي  لوطنّيةاوهقليميًا لكسب الت ميد والتعاطص مع القضية 

 :(1 وفق اآلتي
سواء فدي إطدار المنظمدات والماسسدات والوكداالت  يةالّدولاالستفادة مأ الهيئات  : أوالً 

يدددة التدددي تنعقدددد دوريددًا لكسدددب ت ميدددد ودعددد  الّدوليددة أو فدددي نطددداق المدداتمرات الّدول
 تم.وقضي الّشعبوالشعوب الصديقة التي تتعاطص مع  الّدول

 المشاركة الفاعلة في تنظي  وتسيير المظا رات المايدة ضد العدوان واالحتالل. قانيًا: 
يددة العاملددة فددي المجدداالت الّدولتدد ميأ العالقددات بالهيئددات والماسسددات والوكدداالت  قالثًا: 

 .يةالّدولالعفو  منّظمة و  اإلنسانية مثل حقوق اإلنسان والصليب األحمر
ت ايدة اإلقليميدة لحثهدا علدى استصددار القدرار الّدوليئات والمنظمدات رابعًا: السعي لدج اله

 التي تجرم العدوان.
 

 الرابع المطلب
 

 الدور الدبلوماسي للتحرير

 
السياسدية للتحريدر خططهدا  سدتراتيجيةالدبلوماسية  ي ال راع ال ي تنف  بواسطتم اإل

القات الخارجية، وتمثدل ية، و ي أحد أ   أركان العمل السياسي في العالّدولفي الساحة 
 الواجهة التي تعبر عأ وجهة النظر الرسمية للدولة وتتقيد بها تقييدًا  ارمًا.

اإلكددرا ، وتعددر  كدد لا  التوافددق، وفددأّ  ، وفددأّ الممكددأ أّ وعرفددئ الدبلوماسددية ب نهددا فدد
 وعلددددد  إدارة الشددددداون الخارجيدددددة، وتعندددددي علددددد  فدددددأّ  المفاوضدددددات، و دددددي فدددددأّ  ب نهدددددا فدددددأّ 

                                                
هيونية  أبحدداث ومناقشددات الندددوة وللمزيددد مددأ التفا دديل منظددر ققافددة المقاومددة ومواجهددة الصدد 142-137منظددر المصدددر السددابق، ب  (1 

 (.1989الفكرية التي عقد ا مركز البحوث العربية بالقا رة، سنة 
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، قدددّوةالحدددوار  التفددداوض( بددددل ال إلدددىوالدبلوماسدددية تسدددتند فدددي جو ر دددا  .(1 المفاوضدددات
التفداوض مدأ  ويعددّ  ،(2 وتبادل األفكار بدداًل عدأ أعمدال العندص، واألشدكال العدائيدة كافدة

يدددددة والجهددددداا المكلدددددص بالعمدددددل الّدولتسدددددوية الصدددددراعات  إلدددددىالوسدددددائل األولدددددى الهادفدددددة 
 :(3 ريجاا على النحو اآلتيالدبلوماسي لم وظائص يمكأ اإلشارة إليها ب

التدددددي تفضددددد  االحدددددتالل وجرائمدددددم عبدددددر القندددددوات  الوطنّيدددددةعدددددرض وجهدددددة النظدددددر  -1
الدوطني الحدّق لت ميدد  الدّدولالدبلوماسية التقليديدة مدع دول العدال  كافدة، وتددعو  د   

 وهدانة المعتدي.
عقددد تحدددئ يدددة، التددي تنالّدولاالسددتفادة مددأ كافددة المندددابر فددي التجمعددات والمدداتمرات  -2

ي الددددّدولوحشددددد الت ميددددد  الوطنّيددددةالمتحدددددة أو خارجهددددا، لطددددر  الرؤيددددة األمدددد  مظلددددة 
 للموقص الوطني والمندد بالعدوان.

ي باالسددتفادة مددأ أجهددزة اإلعددالم التددي تهددت  بمتابعددة الددّدولالتدد قير علددى الددرأي العددام  -3
 ي.الّدولالنشا  الدبلوماسي على الصعيد 

كافدددة اومددة الدبلوماسددية القيدددام بهددا مددع ر التدددي تتددولى المقالتفدداوض و ددي أ دد  األدوا -4
 األطرا  الصديقة والمحامدة والمعادية.

والمحامددة فالتعامدل معهدا معدرو  ويركدز علدى الحصدول علدى  فاألطرا  الصدديقة
 أكبر قدر مأ تعاونها ودعمها وت ميد ا.

األمددر أن تكددون أمدا التفدداوض مدع األطددرا  المعاديدة إذا اقتضددئ الضدرورة فرنددم متطلدب 
التفددريا أو  الموجددم للطدر  المعددادي حريصدة علددى عددمالموحدد لغدة الخطداب السياسددي 

 ير.تيجية الشاملة للتحر ا دا  التي حددتها ورسمتها اإلستر التراجع عأ األ
                                       

 الثالث المبحث                                
 مستلزمات العمل العسكري                         

                                                
. وللمزيدد مدأ الفائددة فدي موضدوع 27، ب1975لقدانون الدبلوماسدي، مكتبدة المعدار ، اإلسدكندرية،  ب  هيف،  ن  ص اق ،  منظدر   (1 

 .1973الحدمثة، دار اليقظة العربية، دمشق،  ، الدبلوماسية  ق  دب اة ا. جم ح الدبلوماسية، منظر 

 .20-19، ب2002، الدبلوماسية القديمة والمعا رة، دار األوائل، دمشق، الطبعة األولى،   دغف ة ،  ن   دب  دي   منظر   (2 
 .139و 138، مصدر سبق ذكر ، ب حج ز  ، ط مب منظر   (3 
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العسدكرية  دي  سدتراتيجيةالسياسيون والعسكريون على أن اإل يجمع المفكرون والقادة    

أ ددا   إلدىللو دول  قدّوةتعني استخدام ال أنهاالقومية الشاملة و  ستراتيجيةأحد أشكال اإل
يددددق أ دددددا  للدولددددة لغددددرض تحق المسددددّلحةالسياسددددة، وأنهددددا فددددأ وعلدددد  اسددددتخدام القددددوات 

 .(1 أو التهدمد باستخدامها قّوةالقومية عأ طريق ال ستراتيجيةاإل
التددي تددرتبا ارتباطددًا  العسددكرية للتحريددر تنبثددق مددأ العقيدددة العسددكرية سددتراتيجيةواإل

وقيقًا بالعقيدة السياسية للدولة، والعقيدة العسكرية  دي ظدل السياسدة فدي الميددان وتعدر  
مجموعدة األوامدر كد لا و دي  ،(2 سية للبنداء العسدكري للدولدةب نها األسس والمباد  الرئي
كّل  ا ا القيادة السياسية التي تتمثل وجهة نظر ا الرسمية فيوالمفا ي  والتعالي  التي تتبنّ 

 .(3 ما متعلق ب مور الصراع المسل 
  دب ك يح دني  ي : جي   يجيح إل

األرض  ًا مددا متددر  االحددتاللحاسددمة فددي الصددراع ونددادر ة العسددكرية األداة التعددد األدا 
ا دا تتبنّ  والتدي العسكرية للتحرير ستراتيجيةالمحتلة بالوسائل السياسية، و نا ي تي دور اإل

مدددوارد كددّل  ريتسددخ عليهددا يالقوميددة الشدداملة للدولددة والتددد سدددتراتيجيةة فددي إطددار اإلالّدولدد
 . المسلّ  في الصراع المسّلحة قّوةوطاقات األمة لدع  ال

وباالسدددتعانة بخبرتندددا السدددابقة فدددي  الّتحريدددررب الشدددعوب والجيدددو  فدددي وفدددي ضدددوء تجدددا
مواكبتنددا للصددراع الدددائر بدديأ المقاومددة العراقيددة واالحددتالل األمريكددي و المجددال العسددكري 

 وفدددق دندددااجتهالعسدددكرية المالئمدددة للتحريدددر حسدددب ا سدددتراتيجيةيمكنندددا وضدددع مالمددد  اإل
 اآلتية: المطالب

 

 األول المطلب
 

                                                
ر. . وللمزيد مأ التفا يل منظر 70و 69رية، الجزء األول، مصدر سبق ذكر ، ب، الموسوعة العسك الي ة ،  د ي م  آد  د  منظر  (1 

ــبل هــ ةا ل. ، 1978تاريخهددا فددي العددال ، ترجمددة: الهيددث  األمددوبي، دار الطليعددة للطباعددة والنشددر، الطبعددة الثانيددة، ، اإلسددتراتيجية و دي
 بيروت.

 .22، ب1986، الزرقاء، مكتبة المنار، العقيدة القتالية في اإلسالم، األردن أحمب  دب ةةه،منظر   (2 

 .343، ب1983منظر قاموس المصطلحات العسكرية، بغداد، الطبعة الثالثة،   (3 
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 الحروب غير المتماثلة )غير المتوازنة( إستراتيجية

 
مددأ البددددمهيات  دددي أن قددوات االحدددتالل تتمتدددع بتفدددوق عسددكري وتقندددي علدددى قدددوات 

 علدى خسدارةال رب  الجولة األولى مأ الحرب وفرض نئ مأالجانب اآلخر وبالتالي تمكّ 
 ومأ ق  احتالل بالد  كليًا أو جزئيًا. المسّلحةقواتم 

وان دنتيجددددة العددددوالدددد ي مددددرفض  دي ملجدددد  الطددددر  المقابددددلوللتقليددددل مددددأ التفددددوق المعددددا
باعتمددداد أسدددلوب الضدددعيص ضدددد القدددوي  أسدددلوب الحدددرب عيدددر المتماقلدددة إلدددىواالحدددتالل 

ما يتها في الفصدل التمهيددي مدأ  إلىالتي سبق وأن تطرقنا  واستخدام حرب العصابات
 .  ا بحثنا

لدى فكدرة الغمدوض ويتمحور جو ر   ا النما الجدمد مأ الحدروب حدول التشددمد ع
أ، وتتلخ  أ مية الفكرة في عدم إمكانية تحدمد ما ية العدو بجدالء وأمدأ  دو يْ ق  أو الالي  

، (1 الحدرب عيدر المتماقلدة أو عيدر المتوااندة تددور فدي بيئدة عامضدة ن  إميدان المعركدة، 
نهدا حددرب بدديأ طدرفيأ عيددر متكددافئيأ فدي القددوج واألسدداليب وتمثدل التفددا  واضدد  علددى إ

 نقا  ضعص. إلىالخص  وقدراتم مت  تفادمها وتحويلها  قّوة
وعدم التماقل فدي  د ا األسدلوب يعندي اسدتخدام الطدر  األضدعص طاقدة الحدرب النفسدية 
ومددا يصدداحبها مددأ شددحنات الصدددمة والعجددز لكددي منتددزع فددي مددد  امددام المبددادأة وحريددة 

يديدددة وأسدددلحة الحركدددة واإلرادة، وب سدددلوب يسدددتخدم وسدددائل مسدددتحدقة وتكتيكدددات عيدددر تقل
وتكنولوجيددات جددرج التو ددل إليهددا بددالتفكير فددي عيددر المتوقددع وعيددر المعقددول، وتطبيقددم 

 .(2 العمليات إلىالتخطيا  إلى ستراتيجيةمستويات الحرب مأ اإلكّل  على
تقليددي تمامدًا عدأ الحدرب، عيدر وفي   ا اإلطار فرن الحرب عيدر المتماقلدة شدكل 

ات القتال وال يخضع لمعامير التدواان إستراتيجيات أو ال يستخدم الطرفان فيم نفس األدو 
صور ال موجد مسدر  عمليدات ملتقدي فيدم المقداتلون ب يدة  دورة، تالسائدة، وحسب ذلا ال

                                                
، قدددورة المعلومددات واألمدددأ القددومي، مركدددز اإلمددارات للدراسدددات والبحددوث اإلسدددتراتيجية، اإلمددارات العربيدددة  ك ةالكـــب ،   طــ س منظددر   (1 

 409-403،الصراع الدولي بعد الحرب الباردة،بد دب  دمبين ئدة منظر .وللفا90، ب2003المتحدة، سنة 

، القدا رة، كدانون الثدداني 14، الحدرب عيدر المتماقلدة بدديأ الواليدات المتحددة والقاعددة، السياسدة الّدوليدة، العددد ط مـب  دـب  د ـالممنظدر   (2 
 .102، ب2002



 -185- 

 طددر  أسددلحة عيددر متماقلددة، وقددد ال تكددون  نددا  عالقددة بدديأ الفعدددل وردّ كددّل  ويسددتخدم
تقيددد  ر ولدديس  نددا تخدمة فيهددا خددارة نطدداق التصددو الخطددا المسدد الفعددل فيهددا، كمددا أن  

تحويلهدا لخطدا مدروسدة، وتحديا  بمباد  الحدرب وهنمدا ب فكدار تندتا عدأ مصدادفات مدت ّ 
ة، ويخددتلا فيهددا مددا  ددو شدديء بسددرية تاّمددكددّل  بعملياتهددا أقصددى درجددات المخدداطرة، ويددت 

 .(1 ي بما  و نفسيمادّ 
 

 الثاني المطلب
 

 استنزاف الجهد المعادي وإطالة أمد الصراع

 
بمختلدددص تكتيكاتهدددا  الّتحريدددر إسدددتراتيجيةأسددداس  االسدددتنزا  أسدددلوب يشدددكل ً :أ ال

 إلددى ذلددا اديالخ، بحيددث مددضددية واسددتخدام األلغددام والمتفجددرات..ومنهددا العمليددات التعرّ 
موارد االحدتالل الماديدة والمعنويدة تمهيددًا لتوجيدم ضدربة حاسدمة لدم فدي النهايدة  ضعا إ

رض لالحدددتالل والددد ي متبدددع  ددد ا حيدددث متحدددول ميدددزان القدددوج لصدددال  الطدددر  الددد ي تعددد
 .(2 األسلوب

بالقتدال تعندي  وب االسدتنزا  ب ندم  فكدرة اال تدراءوقد عبر كدارل كالوفيتدز عدأ أسدل
استنزا  القوج المادية وهرادة الصراع بصورة تدريجية نظرًا لطول مدة العمل، كان عليندا 

تدوخى  ددفًا كبيدرًا أن االكتفاء بنتائا متواضعة نسبيًا، ألن طبيعدة األشدياء تتطلدب ممدأ م
 .(3 مبدد قوج تفوق ما مبدد  طالب الهد  الصغير(

 

 
 إطالة أمد الصراعثانياً: 

                                                
ألمريكي د المحافظون الجدد والنظام العالمي، ترجمة: عمر األموبي، دار الكتاب ، التفرد ا ه دد ا ،   يف د ه  االة  ف ك ث د منظر  (1 

 .406، ب2005العربي، بيروت، لبنان، 
 .73و 72، الموسوعة العسكرية، مصدر سبق ذكر ، ب الي ة  ، د ي م  آد  د  منظر   (2 
 .835عأ الحرب، مصدر سبق ذكر ، ب كال ز يي ، ا ةل   د، منظر   (3 
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عادة ما تكون حرب طويلة األمد والتي  ي نوع مأ الصراع المسل   الّتحريرحرب 
وتحدددداول أحدددددا ا تبدددددمل ميددددزان القددددوج  بدددديأ قددددوتيأ متمددددامزتيأ بخصائصددددهما األساسددددية،

 .(1 يق إطالة أمد الصراعوتحقيق الحس  عأ طر 
بديأ الطدر  المدددافع عدأ وطندم وذو المعنويدات العاليدة والطدر  المحتددل  الّتحريدروتجدري حدرب 

 ال ي يعاني فقدان الثقة ب  دا  وجود  في األرض المحتلة على الغالب.
قد يحدث خالل الصراع الطويل أن يحقدق الطدر  األقدوج نجاحدات علدى الخصد  لكنهدا 

مطلقدددة إذا اسدددتثمر الطدددر  األضدددعص الدددزمأ إلعدددادة تنظيمدددم وتعبئدددة تعدددد نسدددبية وعيدددر 
وتطددددوير إمكاناتددددم  المسددددّلحةية الّشددددعبفددددي المعركددددة وهتبدددداع أسدددداليب المقاومددددة  الّشددددعب

االقتصددادية والتصددنيعية وفددرض خسددائر جسدديمة علددى العدددو بشددرية وماديددة تدداقر علددى 
 .(2  معنوياتم وتصيب قياداتم وجنود  بحالة مأ الملل واالرتبا

والمه   نا تطويع الزمأ وتنظيمدم السدتنهاض إرادة القتدال ورفدض االحدتالل مدع التركيدز علدى   
 الحس  السياسي لتثني إرادة الخص  على القتال وبالتالي حملم على االنسحاب.

منبغي أن تكون عير محددة بمدة امنية وقد يكون مدأ الصدعب افتدراض  الّتحريروحرب 
مدددة الحددرب تتعلددق  األشددهر الدد ي يسددتمر الصددراع خاللهددا، ألنّ  أوأو توقددع عدددد السددنيأ 

ال ي سيحصل في ميزان القوج وتطوير سدبل المقاومدة وتوسديعها بالوسدائل  الّتغييركليًا ب
كافددة وهحددراا التقدددم االقتصددادي والتطددور التقنددي والثقددافي والعلمددي وتدد ميأ جميددع فئددات 

ويددة للعدددو وجدد ب شددرائ  واسددعة مددأ وحشددد ا فددي المعركددة لتحطددي  الددرو  المعن الّشددعب
 .(3 الرأي العام العالمي

                                                
 .617-614، الموسوعة العسكرية، مصدر سبق ذكر ، ب الي ة ،  د ي م  آد  د  ظرمن  (1 
 .614منظر المصدر السابق، ب  (2 
 .75و 74، ب2006مقدمة في إستراتيجية المقاومة العراقية، الجزء األول، دمشق،  ،ا.  دمبين ، د دبنقلئ بتصر  مأ:   (3 
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 ب الثالثالمطل
 

 اداـــدا القيـــــوح
 

الت قير فدي اآلخدريأ، والقائدد النداج  الد ي يقدود وسياسة القيادة فأ  يمكأ القول ب نّ 
 مرؤوسيم لتحقيق النصر ب قل التضحيات.

صدددراع، وبدددرا فدددي مثدددل  ددد   مكاندددة حاسدددمة ومددداقرة فدددي ال الّتحريدددروللقيدددادة فدددي حدددرب 
والشعوب ت كر   باعتزاا وفخر عبدر األجيدال ومدنه  األم  ريخييأ تبقى االحروب قادة ت

عبد الكري  الخطدابي،  در الجزائري،اعبد القعلى سبيل المثال ال الحصر عمر المختار،
 منم، وجياب... الخ. يماوتسي تونغ،  وش

ة القيدادة السياسدية والعسدكرية بيدد قائدد لتحريدر تعندي تفدويض  دالحيفدي اووحدة القيدادة 
علدى المسدتوج العسدكري فرنهدا تعندي إشدرا  حد قوي   ا علدى المسدتوج الدوطني، أمدا وا

 المجهود الحربي  قوات مسلحة ومقاومة أو أنصار(. على قائد واحد
وحدددة الجهددد بالعمددل المنسددق تجددا  الهددد   تددامأ الّتحريددروحدددة القيددادة فددي حددرب و 

ا يمكددددأ الحصددددول علددددى التنسدددديق بواسددددطة التعدددداون فددددرن أفضددددل طريقددددة الواحددددد، وبينمدددد
 .تفويض قائد واحد بالسلطة لم الصالحيات المناسبةللحصول على التنسيق  و ب

متماسا وقرار موحد متماسا وخطة واحدة واضحة  وحدة القيادة تعني وجود تقيي  واحد
 .(1 الّشعبباقي قطاعات ية و الّشعبوالمقاومة  المسّلحةوضمان التنسيق بيأ القوات 

ًا ضدددوابا يقدددع فدددي ضدددوالقيدددادة والسددديطرة علدددى وحددددات المقاومدددة واألنصدددار لهدددا أي
مقدددمتها وضددع قيددادة  دد   الوحدددات تحددئ قيددادة القائددد األعلددى لمسددر  العمليددات الدد مأ 

 المسددّلحةو ددي  زيمددة القددوات  ل علددى النتددائا األساسدديةيعملددون ضددمأ قاطعددة للحصددو 
العدام لمنطقدة أو قطداع معدديأ  دو وحددة يسدتطيع تقددمر الشدرو  التددي  والقائدد المعاديدة ،

 .(2 تتمكأ فيها المقاومة مأ بلوغ أ دافها

                                                
، حدرب العصدابات السدوفيتية، الماسسدة العربيدة للدراسدات والنشدر، الطبعدة ه دـ  د أ  ـ  دجن  ل ايكن  د ، ر. أ ة      هينمنظدر   (1 

 .20-19، ب1979الثانية، بيروت، 
 .19المصدر نفسم، ب  (2 
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يأ فدددي ظدددرو   ددد    دددفات مدددأ خاللهدددا وبواسدددطتها قيدددادة المقددداتل الّتحريدددرولقدددادة 
المتبدلة، ولكي يطاع القادة يجب أن يكونوا أخالقييأ وأن يكون دافعه  الحرب المتغيرة و 

مددأ الطمددو  الشخصددي، ممددا متطلددب إمدمولوجيددة أو قضددية محددددة تمامددًا لتفسددير أعظدد  
 .(1 قرارات وحجا انتفاضته 

بئدددة التعالفددرب التددي تسدداعد علددى سددرعة كدددّل  وعلددى القيددادة أن تكددون مسددتعدة اللتقددا 
مرحلة مدأ الندزاع  حادث وكل  كّل  واجبها األول أن تعيد ا، ويغدو السياسية للشعب والثورة

 إلدىقضية الكبدرج، بحيدث تصدب  المقاومدة الوسديلة الطبيعيدة واألخالقيدة للو دول ال إلى
 .(2 بوتيرة متصاعدة الجما ير لمتوخاة وتعبئةالغاية ا

                                                
 .152-150حرب المستضعفيأ، تعريف: محمود سيد ر اب، مصدر سبق ذكر ، ب ب ة ة ا   ب ،منظر   (1 
 .151المصدر نفسم، ب  (2 



 -189- 

 الرابع المبحث
 

 العامل النتصادي
 

ة اقتصددداديًا الّدولدددمفا دددل أجهدددزة كدددّل  ة اقتصددداديًا للحدددرب يعندددي إعددددادالّدولدددإعدددداد 
 المسددّلحةنتاجيددة والخدددمات االقتصددادية لمصددلحة القددوات السددتمرار عمددل الماسسددات اإل

 .(1 في آن واحد دون توقص أو ت قير كبير نتيجة الصراع الدائر الّشعبو 
واالقتصدداد يعددد القاعدددة األساسددية التددي مبنددى عليهددا البندداء الفددوقي للدددفاع وخططددم، 

مليدة إعدداد جميعهدا بوسدائل العديش والعمدل، وع الدّدفاعو و المصددر الد ي يغد ي أجهدزة 
مسدتمرة  الدّدفاعة اقتصاديًا للتحرير عمليدة مسدتمرة ودائمدة بقددر مدا  دي عمليدة عدأ الّدول

 .(2 ودائمة
وتتوقص طبيعة اإلعداد االقتصادي للحرب على طبيعة الصراع المسل  المتوقدع وعلدى 

ون العسدكريون سدتراتيجيدروس الحروب والتجارب الماضية، ويمثدل مدا ي خد  المخططدون اإل
يددددة بعدددديأ االعتبددددار حينمددددا مرسددددمون خططهدددد ، ي خدددد  المخططددددون الّدولظدددرو  والعوامددددل ال

االقتصددادمون  دد   الظددرو  والعوامددل مددأ وجهددة النظددر االقتصددادية بعدديأ االعتبددار عندددما 
 .(3 ة للحربالّدوليضعون خططه  االقتصادية إلعداد 

  ال يص ايح دني  ي : جي   يجيح إل
دية للتحريددر يمكددأ أن تبنددى وفددق قددالث ركددائز أساسددية االقتصددا سددتراتيجيةاإل ن  إ  

 :(4  ي
بناء قواعد القتصاد وطني قادر على تمويل الكفدا  مدأ أجدل االسدتقالل السياسدي،   -أ

 ولتمويل بناء القدرة العسكرية الكافية للدفاع عأ األمة ومقدراتها.
 الل قروات وطاقات األمة.ع دولة االحتالل والعدوان مأ استغمن -ب

                                                
 .230-205، مصدر سبق ذكر ، ب ب، طصلفى   آد  د طالس منظر  (1 
 .230-205المصدر نفسم، ب ب  (2 
 .230-205المصدر نفسم، ب ب  (3 
، المقاومدة االقتصددادية مددأ المقاطعددة السددلبية إلددى البندداء اإليجددابي، مددأ بحددوث مدداتمر المقاومددة خيددار أم   دنج ة،أحمــب  د ــيب منظدر   (4 

 .2008لقا رة، ضرورة، مركز اإلعالم العربي، ا
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 ة أو دولة االحتالل ومقاطعة مشروعاتها ومنتجاتها.المعادي الّدولمقاطعة  -ت
 

 األول المطلب
 

 نتصاد وطني حقيقيبناء ا

 
متطلب بناء اقتصاد وطني قوي يحقدق مطالدب تحددد ا خطدا اإلعدداد االقتصدادي 

 :(1 التي تقوم على معطيات تستخرة مأ حصر
 المسل  طويل األمد.ة اقتصاديًا للصراع الّدولمطالب إعداد  -1
 ة وقدراتها وأسلوب استخدامها لمصلحة اإلعداد.الّدولإمكانات  -2
 وتدبر أمر الحصول عليها. ة وقدراتهاالّدولخارة عأ إمكانات ما  و  -3

 المسدّلحةمنبغدي أن يغطدي مطالدب القدوات  الّتحريدرواالقتصاد الوطني فدي ظدرو  
ة وأجهزتهددا والتددي الّدولددإعددداد مرافددق  ومطالددب تجهيددز وهعددداد مسددر  العمليددات ومطالددب

 المسددّلحةوالقددوات  الّشددعبيقصددد بهددا تلددا الماسسددات والمنشددآت التددي تقددوم علددى خدمددة 
كشبكات الميا  والكهربداء والموا دالت السدلكية والالسدلكية والمطدارات والمدوانئ والطدرق 

 .(2 والسكا الحدمدية والمستشفيات والمخاان 
 الّنظدامتحويدل  إلىديًا للحرب عملية قومية شاملة تهد  ة اقتصاالّدولولكون إعداد 

اقتصاد حرب، فمأ الضدروري أن تكدون خطدة  إلىاالقتصادي للدولة مأ اقتصاد السل  
ة االقتصددادية ووضددعها فددي الّدولددتعبئددة جميددع مددوارد  إلددىالتمويددل دقيقددة وشدداملة وتهددد  

والزراعيدة ووسدائا النقدل خدمة المجهود الحربدي، وتشدمل  د   الخطدة التعبئدة الصدناعية 
 إلددى. وكدد لا تحويددل الصددناعة (3 والماسسددات الماليددة وعير ددا مددأ األجهددزة االقتصددادية

 التصنيع الحربي.

                                                
 .145المصدر نفسم، ب  (1 
 منظر كراسة إعداد الّدولة للحرب، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، العراق.  (2 
 .216، اإلستراتيجية السياسية والعسكرية، مصدر سبق ذكر ، بطالس ، طصلفى   آد  د منظر    (3 
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مدأ العوامدل  ويدخل ضمأ   ا اإلعداد اال تمام باألمأ الغد ائي للشدعب الد ي يعددّ 
 ددر الرئيسددية وتددوفير العنا والمقاومددة المسددّلحةوهدامددة القددوات  الّشددعبالمدداقرة علددى بقدداء 

 الستمرار ا في إدامة مهامها القتالية.
لدد ا منبغددي اال تمددام بالقطدداع الزراعددي سددعيًا وراء تحقيددق االكتفدداء الدد اتي وخا ددة 
المددددواد الغ ائيددددة الرئيسددددية، مددددع السددددعي للمحافظددددة علددددى األسددددواق التقليديددددة الخارجيددددة 

 .(1 مثل الحبوب ستراتيجيةللمنتجات الزراعية اإل
ات األ لية والنقابات ومنظومات المجتمدع المددني األخدرج المسدا مة ويمكأ للجمعي

فددددي بندددداء اقتصدددداد الحددددرب لت سدددديس مشددددروعات  ددددغيرة وتعاونيددددات محكومددددة بالثوابددددئ 
 .(2 لدع  االقتصاد الوطني امأ الحرب الوطنّية
 

 الثاني المطلب
 

 منع دولة الحتالل من استغالل ثروات األمة

        
ة أو اإلقلدددي  الّدولددد دددو سدددرقة ونهدددب واالسدددتيالء علدددى مدددوارد  االحدددتاللأحدددد دوافدددع 

المحتددل لتعزيددز اقتصددادياتها وتثبيددئ أركددان سددلطانها فددي الددداخل، وال يسددتبعد أن تعدددود 
 النفا. السيما األساسيةفي المستقبل عند نضوب موارد الطاقة الحروب االقتصادية 

مدأ أولويدات الواجبدات  عددّ ومنع دولة االحتالل مدأ اسدتغالل الثدروات االقتصدادية ي
واألجيال القادمة  الّشعبللحفا  على قروات  المسّلحةللشعب والمقاومة والقوات  الوطنّية

 التي تشكل المصدر الرئيسي لالقتصاد الوطني والتنمية واإلعمار.
ة المحتلة مأ استغالل الّدولالوسائل بال استثناء مأ أجل منع كّل  وينبغي استخدام

سددددواء فددددي شددددكل االسددددتنزا  المباشددددر إذا كانددددئ أرض الددددوطأ خاضددددعة  دددد   الثددددروات 
 .(3 لالحتالل أو في  ورة االستنزا  بمساعدة حكومة أو جماعة عميلة

                                                
 .216منظر المصدر السابق، ب  (1 

 .162، المقاومة االقتصادية مأ المقاطعة السلبية إلى البناء اإليجابي، مصدر سبق ذكر ، ب  دنج ة،أحمب د يب  منظر   (2 
 .145ب المصدر نفسم، (3 
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ال  وشركات صباإلمكان تدمير م المسّلحةوباالستخدام الواسع مأ أعمال المقاومة 
المعاديدة والمحتلدة  الدّدولوكد لا معاقبدة  الوطنّيدةاالحتالل ومنعها مأ اسدتغالل الثدروات 

 جراء عدوانها.
 قدّوةوتعتبر مصادر الطاقة وبمقدمتها النفا مأ الموارد والثروات الحيوية التدي تسدعى ال

العالميددة للسدديطرة عليهددا مسددتقباًل مددأ خددالل العدددوان واالحددتالل لدد ا مددأ الضددروري وضددع 
 .وخا ة في العراق االحتالل دولة الخطا لمنع استثمار     المادة مأ قبل

 

 الثالثالمطلب 
 

ً  مقاطعة  الحتالل انتصاديا
 

المقاطعة االقتصادية  ي االمتناع عأ معاملة اآلخر اقتصاديًا وفق نظدام جمداعي 
 .(1 مرسوم بهد  الضغا عليم لتغيير سياستم تجا  قضية مأ القضايا

ومقاطعددة دول االحددتالل يعددد مدددأ أسددلحة الددردع والمقاومددة والضدددغا إلجبار ددا علددى تغييدددر 
 منتجاتها. إلىياستها ومنعها مأ تمويل عدوانها وقواتها ومشاريعها وعدم الترويا س

األكثدر تد قيرًا لمحا درة  الّسال السلبية االقتصادية و ي  والمقاطعة أحد أشكال المقاومة
 شركات وماسسات دولة االحتالل االقتصادية.
 الّشددددعباعددددات تشددددتر  فيهددددا قط منّظمددددة ومقاطعددددة دولددددة االحددددتالل منبغددددي أن تكددددون 

ة االقتصادية واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة اإلعالم التدي الّدولوماسسات 
أعمال فدي  د ا االتجدا  مدع بيدان فوائدد  مأ الّشعبمأ مساوليتها لتوضي  المطلوب مأ 

 .(2 في الصراع مع المحتل ذلا
بات قتصددددادية ضددددد العصددددداالعربيدددددة المقاطعددددة اال الددددّدولولقددددد اسددددتخدمئ معظدددد  

ردًا علددى اعتصددابها دولددة فلسددطيأ العربيددة والتددي فرضددتها فددي كددانون األول  الصددهيونية
مأ خالل الجامعة العربية بعدد ت سيسدها كتعبيدر عدأ الدرفض العربدي العتصداب  1945

                                                
 .20، ب2005، المقاطعة االقتصادية حقيقتها وحكمها، دار الجواي، السعودية،   دشم  ك  ،د دب بت  دب هللا بت ا يرمنظر   (1 
 عربية الشاملة، المقاطعة االقتصادية.منظر الموسوعة ال  (2 

 http://Mousou3a.educdz.com 
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فلسددطيأ، وفددي محاولددة لمحا ددرة الجماعددات الصددهيونية فددي فلسددطيأ اقتصدداديًا بهددد  
 .(1 اعتصاب فلسطيأإضعافها في إطار محاولة منع عملية 

لبضددددائع والمشددداريع الصددددناعية األمريكيددددة نجدددد أي مقاطعددددة عراقيدددة لولألسدددص لدددد  
الد ي  ،األمدر محاوالت فدي  د ا المجدال ةيأ على ول  نعثر بعد التحري الشدمد ،وحلفائها

 .متطلدب نشددر الدوعي بدديأ أبنداء الشددعب لضددرورة  د   المقاطعددة للضدغا علددى االحددتالل
ذراع المقاومة الثقافية والفكرية القيام بحمالت توعية  دارمة لمندع  كما نعتقد منبغي على
 التعامل مع المحتل.

 

                                                
 .150-145، مصدر سبق ذكر ، ب  د يب  دنج ة ،أحمب منظر   (1 
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 الخامس المبحث
 

 اإلعالمية للتحرير ستراتيجيةاإل
 

أن  ددناعة  نسددتنتا الوطنّيدة الّتحريددرريخي لحدروب ااسدتقراء السددياق التددمدأ خددالل 
حالدة النصدر  إلدىالمرحلية لتصل  تراكمية، بنائية تتكتل فيها اإلنجااات الّتحريرالنصر و 
لبناء فدي المقاومة تصل  كبرناما لتحقيق مشروع ا وجالء المحتل، وأن   الّتحريروتحقيق 

 .(1 الم أمام المحتلساالستمواجهة الضعص والخنوع و 
 المسدّلحةومأ  نا مبرا دور اإلعالم ال ي يعبر عأ األدوار التدي تادمهدا المقاومدة 

اإلعالميدددة للتحريدددر  سدددتراتيجيةسياسدددية للتحريدددر، وأ دددبحئ اإلألجدددل تنفيددد  األ ددددا  ال
الشددداملة للتحريدددر والتدددي ال يمكدددأ  سدددتراتيجيةبمكاندددة  امدددة بحيدددث باتدددئ أحدددد أشدددكال اإل

ي ودعد  ققافدة الدّدولعلدى المسدتوج الدوطني و  الّتحريدراالستغناء عنهدا فدي تحقيدق أ ددا  
 المقاومة ومواجهة اإلعالم المعادي المضاد.

 

 األول المطلب
 

 التّحريرمفهوم ودور اإلعالم في 
 

 :أ اًل: طف  م  إلجي   يجيح  إل الطيح
وضددع  وأ ميتددم وجدددت مددأ المناسددب  الّتحريددرفدي ضددوء اسددتقراء دور اإلعددالم فددي 

 : و للتحرير اإلعالمية ستراتيجيةتعريف مالئ  لإل
يدق األ ددا  اسدتخدام اإلعدالم ووسدائلمف لتحق اإلعالمية  ي عل  وفدأّ  ستراتيجية اإل

 السياسية للتحرير(.

                                                
 .419-413، المقاومة اإلعالمية،مصدر سبق ذكر ، ب ب  ح كه،  دب  د حمت منظر  (1 
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 :(1 اإلعالمية ستراتيجيةوتتضمأ اإل
 خطابًا تعبويًا لل ات: لبناء الشخصية المقاومة للشعب. -1
 خطابًا نفسيًا للعدو: للت قير في معنوياتم. -2
  .خطابًا قانونيًا وأخالقيًا وهنسانيًا للرأي العام -3

 : إل الم أهميح: ث كي ً 
 :التالية األبعاد ت خ  باعتقادنا بالغة ةأ ميّ  الّتحرير حرب في اإلعالمي للبعد
 لكسدب والعدالمي الدوطني العدام الدرأي أنظدار أمدام االحدتالل وجدرائ  انتهاكدات كشص -1

 .العادلة الّتحرير قضية مع والتعاطص الت ميد
 الّشدعب معنويدات وتعزيدز لرفدع األرض على المقاوم الفعل عأ واضحة  ورة نشر -2

 المقاومددة وهسدناد دعدد  فدي الّشدعب أبندداء تطدوع علدى ويسدداعد والمقداتليأ( اضدنةالح 
 ضدعفه  نقدا  وكشدص( وجندود وشعب إدارة  االحتالل إرادة نيقو  كسر إلى و والً 

 .المعركة ساحة في
 أمددام المقاومددة وققافددة مبدداد  ونشددر المقاومددةحددّق  عددأ الددّدفاع فددي اإلعددالم يسددا   -3

 .خداعوال التضليل على تعتمد التي اإلعالمية وأجهزتم االحتالل محاوالت
  دّي  ي  أ الم أهب ف: ث د  ً 

 :(2 باالتي تحدمد ا يمكأ الّتحرير معركة في أ دا  لإلعالم
 المرئيددة  المسددتخدمة والوسددائل المددنها حيددث مددأ ومتطددور حدددمث مقدداوم أعددالم بندداء -1

  .(والمقروءة والمسموعة
 المقاومدددة وحددددة مدددأ النيدددل تهدددد  التدددي المعاديدددة النفسدددية الدعايدددة وسدددائل مواجهدددة -2

 .أعراضم وتعرية الخص  أ دا  وكشص ،الّشعب و مود
 .الشباب نفوس في المقاومة رو  وبث المقاومة ققافة نشر -3
 .الصراع طبيعة أبعاد وبيان للمقاومة الوطنّيةو  السياسية األ دا  توضي  -4
 .المقاومة لهاجأ مأ نطلقئا يالت والمباد  باألسس الّشعب أفراد إقناع -5

                                                
 .416المصدر نفسم، ب  (1 
 2) 

لمقاومة العراقية وخياراتهاا المسابقيةية، ماح بحاوج ال ةساة البةااورية لةقاوه المناتالاة ل  اب  ، ، اعبد القادر محمدالزوبعي ،  د.

   .2009دمةق، 
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 األذج إيقداع تجنب على ها حر  ومدج العسكرية وعلمياتها المقاومة أنشطة تغطية -6
 بالمدنييأ

 عبددددر المضدددداد اإلعددددالم مددددأ التشددددويم حمددددالت مواجهددددة فددددي الددددوطني الدددددور إبددددراا -7
 الصديقة الفضائية القنوات في موجهة إعالنية ساحات تخصي 

 
 الثاني مطلبال

 
 المعركة في ماإلعال

 
 علدى وت قير دا اإلعدالم سدلطة تقددمر في وتتفاوت متعددة اإلعالمي الت قير نظريات

 و ددو، فاعلددة سددلطة لددم اإلعددالم أن   علددى مجمعددة ولكنهددا، معددم التفاعددل وأنمددا  الجمهدور
 أ   أ ب  الحرب وفي، ك لا في الثقافي والغزو، الحضاري  الحوار قنوات أ  ّ  مأ يعد

 .(1 الماقرة ةالمقاوم أدوات
 التددد قير نظريدددات مدددأ مركبددداً  مزيجددداً  يسدددتخدم أن المقددداوم واإلعالمدددي الوسدددا علدددى لددد لا

 أن اإلعالميدددة الوسدددائل وعلدددى ،المقاومدددة جنددددةأ لتحقيقدددم المختلفدددة بنماذجهدددا اإلعالمدددي
 والصدراع وتكثيدص ،والتخصصدية واالستقصدائية والشدمولية العمدق على طرحها في تعتمد
 .امنياً  وتحدمد ا التغطية تكرر مع متنوعة ب نما 

 :(2  ما باتجا يأ يعمل أن المقاوم لإلعالم وينبغي
 الرسدائل تفكيدا علدى وتعمدل بالد ات الثقدة تعدزا التدي االتصدالية الرسدائل تكثيدص :األول

 للجهدددود اإلدراكيدددة القددددرة إضدددعا  بهدددد  تضدددليل مدددأ تحملدددم ممدددا المعاديدددة االتصدددالية
 .العدو وعأ ذاتم عأ الصحيحة  نيةال  الصورة بتشكيل المتعلقة
 تكثيددص خددالل مددأ ،يددملد ال  نيددة الصددورة و ددزّ  تشددويش بهددد  العدددو باتجددا  العمددل :الثدداني

 وال ،معنوياتدم علدى للتد قير المواجهدة فدي  خسدائر  حجد  عدأ تتحددث التدي االتصالية الرسائل

                                                
 . 418و 417 ب، ذكر  سبق مصدر،   د حمت  دب  ح كه،  منظر  (1 

، العربدي اإلعدالم مركدز، رةضدرو  أم خيدار المقاومدة مداتمر بحدوث مدأ، االتصدال وقورة اإلعالمية المقاومة،  جنيم دص دح،  منظر   (2 
 .185-163 ب ،2008، القا رة
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  دالحية بعددم عداديالم العام الرأي إلقناع واألخالقي اإلنساني العامليأ استخدام مأ ضير
 .حكومتم تتبنا ا التي السياسيةو  واإلنسانية األخالقية القاعدة

  مدا إطداريأ في يرو والتص الّتحرير فنون  على االعتماد اإلعالمية الحرب وتتطلب
 ولبنددداء ،البصدددري  التددد قير تقنيدددات واسدددتخدام ،واآلنيدددة الدقدددة ومراعددداة والمصدددور النصدددي
 ب دوات تصاعدي إعالمي خا باعتماد ونفسي سياسي إطار بناء منبغي ال  نية الصورة

 .(1 الماقرة المنتقاة الصورة وبلغة والمقروءة، المحكية اللغة
 

 المطلب الثالث
 

 اإلعالمي الخطاب

 
 ،والددددمني واألخالقدددي والنفسدددي والتحليلدددي بدددوي تعال منهدددا ةعددددّ  اإلعالميدددة الخطابدددات

 المقاومدة الشخصدية بنداء علدى قددراأل ألندم وي تعبدال الخطداب يسدود الد ات مخاطبة وفي
 بديأ المدزة كثيدرة أحيدان فدي ملدزم المقاومدة اإلعالميدة المعالجدة سدياق فدي ولكأ، للشعب

 يطر  التي الزمنية واللحظة المتلقي الجمهور وطبيعة الحاجة حسب المتعددة الخطابات
 .(2 الخطاب فيها

 : إل الط   دخل   ط  صف ا
 :(3 أبرا ا موا فات الّتحريرو  للمقاومة ياإلعالم الخطاب في توافر منبغي

 .والمتزنة الصادقة المعلومة على يستند معرفي إطار في المصداقية وبناء ةيالموضوع  -1

 .فيم الماقرة والقوج  المجتمع وقوابئ مفا ي  معرفة  -2
 .الخطاب مضمون  إيصال في والماقر الرئيسي العامل هاألنّ  مناسب بشكل الخطاب تحرير  -3
 .ةوالقوميّ  الوطنّية المصلحة وتغليب، ويةفئال اللغة أو اللهجة عأ االبتعاد  -4
 .وتهريجي إنشائي إلى الخطاب يحول ذلا نأل والهتافات الشعارات تكثيص عأ االبتعاد  -5

                                                
 .417، مصدر سبق ذكر ، ب   ح كه ، دب  د حمت منظر   (1 

 . 415و 414 ب، نفسم مصدرال  (2 

 . 416و 415 ب، نفسم المصدر  (3 
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 وطنيدة قضدية لدم بدل ،حياديداً  لديس المقاومدة إعدالم نّ أل ،الحياديدة مقولدة مأ رح ال  -6
 .عنها مدافع

 و ددي الموضددوعية بحجددة «الخطدداب تددواان » نظريددة تسددتخدمها التددي باللغددة عتددراراال عدددم  -7
 .الوطنّية القضية عأ الّدفاع يستدعي الوطني االلتزام نأل ،الرسمي اإلعالم في سائدة

 المقاومددة خطدداب تحددول خشددية ،اإلنسدداني الخطدداب لغددة اسددتخدام فددي اإلفددرا  عدددم  -8
 .وحزيأ بكائي إلى

 
 المطلب الرابع

 
 )النترنت( خدام الشبكة العنكبوتيةاست

 
 تتطدور و دي الحددمث العصدر فدي االتصدالية التطورات أ   مأ االنترنئ شبكة عدت
وبالفعدددل أ دددب  العدددال  قريدددة  دددغيرة  ،االنتشدددار وواسدددعة مهمدددة وسددديلة لتصدددب  بسدددرعة

وحركددات التحدددرر  اإلعالميدددة المقاومددة فدددي اسددتخدامها فدددرن لدد ا باسددتخدام  دد   الشدددبكة،
 .مأ ضرورات العمل المقاوم وديمومتم ضرورة أ ب  يالوطن
 الشدددعوب مدددع والسدددريع الواسدددع االتصدددال المقاومدددة قدددوج  أمدددام فتحدددئ الشدددبكة  ددد   ن  إ
، معنيدة أ ددا  تحقيدق أو الّتغييدر تحقيدق إلدى تسدعى شعبية حركات لتشكيل المجال وفتحئ
 بشددكل يسدده  يمكددأ مددا و ددو ،االنترنددئ عبددر الحركددات  دد   بدديأ الحددوار إدارة مددت  أن ويمكددأ
 .(1 والتنظي  والمناقشة التفاعل على والقدرة الّشعب أبناء وعي ايادة في كبير

 وحركددددات فصدددائلو  مددددة لحركدددات التحدددررعد مواقددددعأنشددداء  الشدددبكة  ددد   وشدددهدت
تتضددمأ برامجهددا  التددي البيانددات ونشددر الفصددائل بتلددا التعريددف خاللهددا يجددرج  المقاومددة

 وجدرائ  انتهاكات عرضعأ  فضالً  ،لمقرؤة والمصورةمقاومة اتوقق فعاليات الوأ دافها و 
 .تعاطفم وكسب والوطني يالّدول العام الرأي الطالع االحتالل

                                                
 .185و 163 ب، ذكر  سبق مصدر، جنيم دص دح، منظر    (1 
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 واألجيدددال الشدددباب إعدددداد تسدددتهد  أن منبغدددي الّتحريدددرو  المقاومدددة حركدددة فدددرن لددد ا
 .الرأي وقادة االنترنئ مستخدمي مأ المالميأ وهعداد االتصال قورة لعصر المقاومة

و ندددا  الكثيدددر مدددأ النمددداذة الناجحدددة السدددتخدام االنترندددئ فدددي المقاومدددة اإلعالميدددة لعدددل 
أ مهددا التجربددة الفلسددطينية خددالل سددنوات االنتفاضددة ، فلقددد أسددتطاع الفلسددطينيون داخددل 

 األرض المحتلة وخارجها أن يستخدموا االنترنئ لنقل أخبار االنتفاضة .
فصددائل المقاومددة  دد   الشددبكة عبددر ت سدديس وكدد لا المقاومددة العراقيددة حيددث اسددتخدمئ 

هاكددات االحددتالل مواقددع لهددا للتعريددف ب خبددار ونشددا  مقاومددة ونشددر المعلومددات عددأ انت
 . والعربي رأي العام العالميال وت ميأ االتصال مع
البدد أن تبندى علدى  ن التحريدر والمقاومدةتقددم يمكدأ أن نشددد علدى إ وفي ضوء ما

هدددددا وعنا دددددر ا المتعدددددددة والمترابطدددددة ومنهدددددا السياسدددددية سدددددتراتيجية شددددداملة بكافدددددة فروعإ
والتددددي منبغددددي توظيفهددددا نحددددو تحقيددددق  عالميددددةواالقتصددددادية واالجتماعيددددة واإلوالعسدددكرية 

 الهد  الهائي للتحرير.
الخيددارات اإلسددتراتيجية للتحريددر فددي  دد ا الفصددل فرنهددا تعددد إطددارا  ونحددأ إذ تناولنددا

ستشددرا  يمكددأ اعتماد دا كددليل وجددزء مدتم  الي عامدا لإلسدتراتجية الشدداملة للتحريدر والتد
  الحالة العراقية التي سنتناولها في الفصل الخامس الالحق.

  
 

 
 



 -200- 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخىمي
 
 

 ستشراف مستقبلي لتحرير العراقا
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 -201- 

 
 

 الفصل الخىمي
 

 العراق لتحرير مستقبلي رافاستش
 
  م يب

 متكافئدة عير بحرب 2003 نيسان 9 في العراق وبريطانيا المتحدة الواليات احتلئ
( والترويددع ةمالصدد  أسددلوب علدى معتمدددةً و  أطلقدئ عليهددا تسدمية  الحريددة للعدراق( القدوج 
تدد قير ول لتحقيددق تدد قير مددزدوة األ األ دددا  علددى كثيفددة ناريددة قددّوة اسددتخدام قوامددم الدد ي

سددواء كاندددئ  ر نفسددي ومعنددوي علددى القددوج البشدددرية دددا  والثدداني تددد قيمددادي علددى األ
  مدنية. وأمسلحة 
 وعجدددزت ، دددحتها عددددم األيدددام أقبتدددئ للحدددرب وأ ددددافاً  أسدددباباً  المتحددددة الواليدددات سددوعئ
 يخدددوله  األمدددأ مجلدددس مدددأ قدددرار صدددداراست مدددأ وحلفاؤ دددا وبريطانيدددا المحتددددة الواليدددات
 .  ا المبحث قنايا في سنرج  كما راقالع على بالحرب
 حدداالت وانتشددار ،ةالّدولدد ماسسددات وحددرق  وتدددمير تخريددب حملددة وشددهدت بغددداد احتلددئ
 مدرت التدي الحضدارات قصدة تحكي التي العراق آقار فيها بما للممتلكات والسرقة النهب

 االددئ مددا المحتددل أراد ددا التددي الفوضددى مددأ حالددة فددي الددبالد ودخددل ،الرافدددمأ بددالد فددي
 .(1 العراقي الجسد في تنهش

 المغول يأمد على م1258 عام تخريب: كبيريأ يأتخريب هاتاريخ في بغداد شهدت
 ألدص 400 دجلدة نهدر فدي لقدائه إ البربريدة أعمداله  بديأ كدان الد مأ (خان  والكو  بقيادة
 .المستنصرية للجامعة الكبرج  المكتبة هاتضمّ  كانئ التي كتاب

                                                
 .2، ب2006، القا رة، مدبولي مكتبة، بغداد جدار،  د ةيب   ديب للتفصيل منظر   (1 
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 تيمورلندا مغدول  د  آخدريأ شرسديأ مغدول  دنع مدأ كدان الد ي م1401 عام وتخريب 
 الثدددروات مددأ حصدديلة أعظدد  رواودّمددد المدنيددة نهددب فددي انهمكدددوا الدد مأ( األعددرة تيمددور 

 .(1 اإلطالق على العال  عرفها والثقافية المادية
 القدددرن  مطلدددع فدددي للعدددراق البريطددداني – األمريكدددي االحدددتالل أن نظرندددا وجهدددة ومدددأ

 وتشددريداً  وقددتالً  للددوطأ دمدداراً  واألكثددر األسددوأ  ددو مددااال مسددتمراً  والدد ي والعشددريأ الواحددد
 .الم كوريأ مأ الحدقيأ العراقي للمواطأ
 لدد ا سددجالياً  ويعددد بعددد يحسدد  لدد  اال مددا والموضددوع مسددتمراً  العددراق احددتالل اال مددا
 معلومدات مدأ متيسدر مدا ضدوء وفدي اجتهادي حسب ستشرافيةاإل الحالة بيان إلى ذ بئ
 .ووقائع

 :اآلتي النحو وعلى باحثم أربعة إلى فصلال تقسي  رج ج
 .العراق على األمريكية الحرب ويشمل: األول بحثالم -1
   .العراقية المقاومة وتضمأ: الثاني بحثالم -2
 .الداخلية الّتحرير عوامل بحث: الثالث بحثالم -3
 .الخارجية الّتحرير عوامل تناول: الرابع بحثالم -4

                                                
  .173و 172 ب، 2006، القا رة، الثالث العال  دار، كلفئ خليل ترجمة، والعشريأ الحادي القرن  حروب، جي   يني , ة ط كيه   (1 
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 األول بحثالم
 

 العراق على األمريكية الحرب
 

 بعد بغداد العا مة واحتلئ 2003 آذار 19/20 يلةل العراق على األمريكية الحرب بدأت
 علددى ويتواجددد قائمدداً  االحدتالل اال ومددا، 2003 نيسددان التاسددع مدأ فددي مددأ القتدال مومدداً  عشدرون 
 األمريكيددون  تفظويحد ،ألمنيدةا شدركاتالعنا ددر  و األمدريكييأ الجندود مدأ اآلال  العدراقأرض 
 .موظصآال   قالقة  قبل مأ تدار بغداد العا مة في العال  في له  سفارة ب كبر
 سدنرج  كمدا 2004 حزيدران 28 فدي السديادة بتسدلي  األمريكية االدعاءات مأ الرع  على
 األمريكية القوات وقائد األمريكي السفير أن   إلى يشير األرض على الواقع أن   إال ،الحقاً 

 .سلطةال مدمران ال مأ  ما نجوم ب ربع جنرال برتبة و و راقالع في
 وأ ددددا  بالحدددر  شدددرعية وانعددددام العراقدددي د األمريكدددي للصدددراع التاريخيدددة الخلفيدددة أسدد بيّ 

 :اآلتية مطالبال وفق بحثالم   ا في العراق على الحرب
 

 المطلب األول
 

 ينالعرا ـ  األمريكي الصراع خلفية
 

 فدي األمريكية المتحدة الواليات مصال  أن   و ي مهمة قةحقي تكشص تاريخال ملفات
 الحكومددة قددررت عندددما 1899 سددنة ومندد  عشددر التاسددع القددرن  أواخددر إلددى تعددود العددراق

 فدي مهمدة ةمكاند العدراق احتدلّ  الوقدئ ذلدا ومدأ، العدراق فدي لها قنصل تعييأ األمريكية
 بلدددداً  األمريكيدددة السياسدددية اتاألدبيددد فدددي عددددّ ي العدددراق ن  أ حتدددى ،األمريكيدددة سدددتراتيجيةاإل

 .(1 األوسا الشرق  ي مفات مأ اً همّ م ومفتاحاً  أساسياً 
                                                

 :منظر العراقي د  عأ الصراع األمريكي التفا يل مأ للمزيد (1 
ــ  هيم، دبــالف . ا -1 ، المو ددل جامعددة، اإلقليميددة الدراسددات مركددز، المعا ددرة األمريكيددة اإلسددتراتيجية فددي قالعددرا موقددع،  دنيــر دب

 .2007، العراق
 .2008، العراق، المو ل جامعة، اإلقليمية الدراسات مركز، الجوار ودول  العراق، ن ح يت طجم  ح -2
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  ددد   فدددي يددداً تاريخ المعروفدددة المحطدددات أ ددد ّ  أسددد بيّ  معا دددرة  دددي الدراسدددة أن   وبمدددا
 والسدلبية االيجابيدة للعالقدة محطدات ألمريكدافدرن   تداريخال  د ا مدأ امتدداداً  ندمرف ،العالقدة

 :(1 اآلتيك عند ا سو  نتوقص  العراق مع
ة   البددددارد  الحددددرب فتددددرة نابددددأ وبريطانيددددا األمريكيددددة المتحدددددة للواليددددات السددددرية المباحثددددات:أوالً 

 مشدتركة رؤيدة لرسد  اتفداق إلدى لللتوّ د 1947 عدامفي  هاأ مّ  العراق مأ الموقصو 
 .ةالبارد الحرب بداية مع األوساق الشر  حيال الخارجية لسياستهما

          قدددداد الدددد ي القددددومي مدددددّ ال لمواجهددددة قاعدددددة العددددراق اتخدددداذ لمتحدددددةا الواليددددات ومحاولددددة
      فددي مونجاحدد 1952 عددام موليددو/ تمددوا قددورة بعددد النا ددر عبددد جمددال المصددري  ئيسر الدد

   .   االنحياا عدم كتلة إقامة
 الحدرب ظدرو  فدي السدوفيتي االتحداد قلتطويد 1955 عام األمريكية المحاوالت  :قانياً 

 تدددنظ  لددد  الددد ي بغدددداد حلدددص وهنشددداء ،العسدددكرية األحدددال  مدددأ لسدددلةسب البددداردة
 للعدددراق مسددداعدات لتقددددي  برنامجددداً  توأعددددّ  شدددجعتم ولكدددأ لدددم المتحددددة الواليدددات

 معم. عسكري  تعاون  اتفاقيةعقدت و 
 العدراقواراء  رئديس إعدالن وأقنداء 1958 لعدام تمدوا 14 قدورة مأ السلبي الموقص :قالثاً 

 .الكويئ لض ّ  ةالنيّ     قاس   الكري  بدع الركأ الزعي  األسبق
 حزيددران فددي الصددهيوني العدددوان بعددد العربددي والددوطأ العددراق مددأ السددلبي الموقددص :رابعدداً 

 .1967 عام
 تعددد   حيددث ،1972 عدام العددراق فددي الدوطني الددنفا تدد مي  مدأ السددلبي الموقددص: خامسداً 

 .همامصالح هددت اً خطر  العراق دولة وبريطانيا المتحدة الواليات
 عدددر  فيمدددا( 1980–1976  كدددارتر جيمدددي األسدددبق األمريكدددي الدددرئيس إعدددالن :سادسددداً 

 علدى السديطرة تسدتهد  محاولدة أي المتحددة الواليدات تعدد  » حيدث كارتر بمبدأ
  دد ا مثددل علددى بددالردّ  وسددتقوم ،الحيويددة مصددالحها علددى اً اعتددداء الخلدديا منطقددة

                                                
  . العراق في األمريكية المصال  تاريخ ندوة إلى مقدم بحث، 1968-1942 األمريكية العالقات جي ة،، دجمير امنظر  (1 
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 أنشدد ت وقددد «المسددّلحة قددّوةال ذلددا فدي بمددا لدددمها المتددوفرة الوسددائل بشددتى العددوان
 .(1 السريع التدخل قوات المتحدة الواليات

 لتكثيددص فر ددة( 1988-1980  العراقيددة -اإلمرانيددة الحددرب فددي أمريكددا وجدددت  :سابعاً 
 إلددددى لإلشددددارة بددددد وال ،العربددددي الخلدددديا منطقددددة فددددي واألمنددددي العسددددكري  تواجددددد ا
 األمريكيدددة األسدددلحة  دددفقات حدددول وهمدددران أمريكدددا بددديأ( كدددونترا إمدددران  فضددديحة
 .(2 المعروفة

 مدددأ العدددراق إلخدددراة عدمددددة دوالً  ضددد ّ  عسدددكرياً  تحالفددداً  المتحددددة الواليدددات تقددداد  :قامناً 
-1990  عدام الصدحراء عا دفة باس  عرفئ النطاق واسعة عملية قرأ الكويئ
 حدد إلدى أسده  العدراق علدى اقتصدادي حصار فرضب سا مئ بفاعليةو  ،1991
 .وايادة معاناة شعبم اإلنسانية تمقدرا إضعا  في كبير

 رحظددد منطقدددة أعلندددئ عنددددما 1991 نيسدددان فدددي المتحددددة الواليدددات تددد رعئ لقدددد :تاسدددعاً 
 للسدكان مدأآ مدالذ خلدق إلدى تسدعى ب نهدا درجدة 36 عدرض خدا شمال الطيران

 وبريطانيددة أمريكيددة قددوات ئضددعو  وقددد،تركيا إلددى النددااحيأ األكددراد مددأ العددراقييأ
 قدد  المطرقددة قددوات باسدد  األمددر أول التركيددة( نجرليدداا  عدددةقا فددي جددواً  محمولددة

 .(3 الشمال مراقبة قوات باس 
 العددراق جندوبي درجددة 32 العدرض خددا جندوب فددي جدوي  رظددح بعددد ذلدا وفرضدئ

 وقددد .بحجددة إنقدداذ المدواطنيأ فددي الجنددوب مدأ االضددطهاد الحكددومي 1992 آب 27 فدي
 مندد  والبريطانيددة األمريكيددة الطددائرات نفدد تها التددي المسددّلحة الجويددة الطلعددات مجمددوع بلددغ
 جويدددة طلعدددة( 44892  2002 الثددداني تشدددريأ أواخدددر وحتدددى 1998 األول كدددانون  17

 .(4 مسلحة

                                                
، 1995، عمددان، األوسدا الشدرق  دراسدات مركدز أ دددر ، األوسدا الشدرق  تجدا  أمريكيدة وجهدات(، وتحريددر عددادإ    فـ  ا  د مـب، منظدر  (1 

 .13-9ب
 .2001 آب 6، لعراقيةا ثورةال جريدة في مقال، العراق قّوة تنامي مأ والخو  المتحدة الواليات،  دنير دب  هيم  دبالف، منظر   (2 

 .نفسم المصدر  (3 
 .2002 األول كانون  4، العراقية الثورة جريدة في مقال، العراق في الطيران حضر ، دنير   هيم دبالف،دبمنظر   (4 
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 أسدددلحة ملدددص بمتابعدددة المكلفدددة الخا دددة اللجندددة اسدددتخدام أمريكدددا اسدددتطاعئ  :عاشراً 
 وهقدددارة العدددراق عدددأ معلومدددات علدددى الحصدددول فدددي العراقيدددة الشدددامل الددددمار

 بلددغ وقدد، وحدتددم وتهدمدد الداخليددة شداونم فددي للتددخل الدد رائع خلدقو  األامدات
 شددار  ايددارة آال  سددبعة مددأ أكثددر نفدد  فريقدداً ( 397  التفتدديش فددرق  مجمددوع

 .(1 مفتش 3200 فيها
 مراكدز فيهدا تعرضدئ التدي 2001 سدنة أملول مأ عشر الحادي أحداث بعد :عشر أحد

 اادادت، دمدةش ضربة إلى األمريكية واالقتصادي والعسكري  السياسي القرار
، نظامددم وتغييددر العددراق عددزل علددى التشدددمد بضددرورة قناعددة األمريكيددة اإلدارة

 أمدددام خطابدددم فدددي االبدددأ بدددو  جدددورة السدددابق األمريكدددي الدددرئيس أشدددار وقدددد
 المتحددةاألمد   أن  إلدى 2002 أملدول 13 مدوم المتحدة لألم  العامة الجمعية

 خطدراً  لثدمي فدالعراق، للتحدر  ةمسدتعدّ  أمريكدا فدرن العدراق ضددّ  تتحر  ل  إذا
 عدددأ مهمدددة معلومدددات يخفدددي والعدددراق البشدددر مدددأ المالمددديأ حيددداة علدددى كبيدددراً 

 وأسدلحة متقدمدة تقنيدة واشدترج  العقوبدات على التصّ  والعراق، النووي  برنامجم
 .(2 (بالستية

ثل في التي تتم وبريطانيا أمريكا قرار و ي الصراع تاريخ في الخطرة المحطة :عشر اقنا
 والتي،المتحددددةاألمددد   مددأ شدددرعي تفددويض دون  العدددراق علددى لحدددرب خددوض
 بغداد األمريكية القوات دخول واعتبر 2003 آذار 19/20 ليلة الحرب بدأت
، دون الدددبالد الحدددتالل الرسدددمي تددداريخال  دددو 2003 نيسدددان مدددأ التاسدددع فدددي

ق الص أطدداتفاقيددة وقددأيددة يددة وقواتهددا المسددلحة ولدد  تبددرم الدولددة العراق استسددالم
أي مأ الناحية العملية والقانونيدة أن الحكومدة النار بيأ األطرا  المتحاربة ،

العراقيددة وقواتهددا المسددلحة مددا االددئ فددي حالددة حددرب فعليددة مددع قددوات العدددوان 
 األمريكي وحلفائها. 

 
 

                                                
 .نفسم المصدر  (1 

 . 2002، بيروت، العربية الوحدة دراسات مركز أ در ، بالعراق التنكيل،  يفف جيم ك ، منظر  (2 
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 الثاني مطلبال
 

 العراق على األمريكية الحرب شرعية انعدام

 

 ميثداق هداانتهاك  دو العدراق على األمريكية لحربا شرعية عدم في يستوقفنا ما أول
 علدى المتحدةاألم   ميثاق مأ الثانية المادة مأ الرابعة الفقرة نصئ حيث المتحدة األم 

 أو قددددّوةال باسدددتعمال التهدمددددد عدددأ يددددةالّدول عالقددداته  فددددي جميعددداً  الهيئددددة أعضددداء يمتندددع 
 وجددم أي علددى أو دولددة ةأليدد السياسددي االسددتقالل أو األراضددي سددالمة ضدددّ  اسددتخدامها

 .(1 (المتحدةاألم   ومقا د متفق ال آخر
 : ي ذكر ا ت  وأن سبق والتي استخدام القوة الميثاق فيها يجيز التي والحاالت

 مدأ 51 المدادة حسدب جمداعي أو فدردي نحو على الّنفس عأ الّشرعي الّدفاع حالة -1
 .الميثاق

األمدد   قبددل مددأ فددرض مددا متددى لجمدداعيا األمددأ لمقتضدديات اسددتجابة قددّوةال اسددتخدام -2
 المجتمددع عددأ منددوب الدد ي التنفيدد ي الجهدداا بو ددفم األمددأ مجلددس وتددوال  المتحدددة

 .(2 ييأالّدول واألمأ  لْ السّ   على الحفا  في يالّدول
 علددى الموقعددة الددّدول إلحدددج ةيددمعاد كانددئ دولددة أيددة ضددد المسددّلحة قددّوةال اسددتخدام -3

 .(3 الثانية العالمية الحرب أقناء الميثاق
 شدرعي عطاء على للحصول األمأ مجلس في الجهود وبريطانيا المتحدة الواليات ب لئ

 التددي القددرارات كتلددا العددراق ضددد قددّوةال اسددتخدام يجيددز قددراراً  صدددارواست للحددرب وقددانوني
 662 ، 66،ا660القددددرار  1991-1990 عددددام الكويددددئ أامددددة إبددددان إليهددددا اسددددتندت

 .(4 (678و

                                                
 . 1945 لعام المتحدة األم  ميثاق مأ الثانية المادة منظر   (1 

 . 1945 لعام المتحدة األم  ميثاق مأ 24 المادة منظر   (2 

 . 1945 لعام المتحدة األم  ميثاق مأ 107 المادة منظر   (3 

 . 1991-1990 الكويئ أامة بش ن األمأ مجلس قرارات منظر  (4 
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 األول تشددريأ 8 فددي 1441 المددرق  األمدأ مجلددس قددرار علدى فددا لتاال حاولددئ وقدد
 سيتعرض العراق أن  منم 13 الفقرة في جاء وال ي العراق أسلحة بنزع والخاب 2002
(1 (بالتزاماتم الوفاء في استمرار  حالة في وخيمة لعواقب

 لتبرير الحرب. 
 يخددول أو  مداعير  أو ايخولهمدد قدرار تصدددارسا فدي اإلدارتدديأ  داتيأ فشددلئ النهايدة فددي ولكدأ

 بحجدة الحدرب خدوض اتدقرر  وأخيدراً  العدراق ضدد قدّوةال اسدتخدام نفسدها المتحددة األمد  منّظمة
 .جيرانم وتهدمد المتحدةاألم   قرارات تنفي  وعدم الشامل الدمار أسلحة العراق امتال 

 األمريكيددة الحددرب مشددروعية بعدددم القددانوني والتقدددمر االعتقدداد بمكددان السددهولة مددأ
 :(2 فرنم سابقاً  ذكرنا كما قّوةال استخدام يجيز التي الحاالت في وحتى العراق لىع
 حتددى مسددل  عراقدي عدددوان إلددى متعرضدوا لدد  الحددرب فدي وحلفددائه  وبريطانيددا أمريكدا -1

 .المتحدةاألم   ميثاق مأ 51 المادة وفق الّشرعي الّدفاعحّق  له  يجيز
 دولهدا فدي حتدى قائمدة السياسدية نظمهدا تعد ل  التي المحور دول مأ العراق يكأ ل  -2

 .الميثاق مأ 107 المادة وفق اآلن الوريثة
 اسدددتجابة المسدددّلحة قدددّوةال اسدددتخدام يجيدددز األمدددأ مجلدددس مدددأ مسدددبق قدددرار وجدددود عددددم -3

دد حفددظ بقصددد الجمدداعي األمددأ لمقتضدديات  تهدمددد وجددود وعدددم، ييأالددّدول واألمددأ  لْ السّ 
 .الميثاق مأ 24 المادة وفق الغير على بالعدوان قالعرا دولة قيام أو خطير عراقي

 العددراق احددتالل بعددد حتددى  ددحتها عدددم وتقبددو  الحددرب مددأ المعلنددة األ دددا  بطددالن -4
 الشددددامل الدددددمار أسددددلحة علدددى تعثددددر لدددد  حيددددث والبريطانيدددة األمريكيددددة القددددوات ووجدددود

 تهدمدددد دوجدددو  وعددددم القاعددددةتنظدددي  و  العراقيدددة الحكومدددة بددديأ  دددلة توجدددد وال المزعومدددة
مددأ لجندة مكافحددة اإلر داب فدي مجلدس األ ،ولقدد أكددتالّدول مددأ لجيراندم يجددّ  عراقدي

عددم ب  2001تشدريأ االول 20الصدادر فدي  1373المنش ة وفق قرار المجلس المدرق  
 وجود عالقة بيأ العراق والقاعدة في الماضي والحاضر.

                                                
 . 2002 األول تشريأ 8 في 1441 أاألم مجلس قرار منظر  (1 

، العربيدة اإلمدارات، لألبحداث الخلديا مركدز، المشدروعية فدي دراسدة: العدراق فدي والمقاومدة االحدتالل، دجـم  ير دنيـر   د ـبي  ، منظر  (2 
 .29 ب، 2005
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 العدام األمديأ (ندانع يكدوف  ومدنه  الكثير مأ الساسة بعدم شرعية الحدرب اعتر  وقد
 السديناتور و در ( شدرعية عيدر العراق على الحرب ن  إ  قال عندما حينم في المتحدة لألم 

 يعتقددد منددا الكثيددر مددزال وال ألمريكددا مدددتهد أي يشددكل لدد  العددراق بدد ن    كنيدددي ادوارد األمريكددي
 االسدتخبارات ةلجند فدي الثداني المساول ليفأ كارل السيناتور وأعلأ ،(خط  كانئ الحرب أن
 لغدزو ذريعدة اتخد ت التي الشامل الدمار أسلحة على الحصول عدم ن  إ  الشيوخ مجلس في

 تلدا كاندئ إذا مدا سدتخباريةاأل أجهزتندا حدول الجاري  التحقيق يحدد أن ضرورة يعزا العراق
 .(1 (تضخيمها أو بها التالعب ت  قد المعلومات

 ييأالدّدول األسدلحة تشديفم كبيدر (بليكس  انز ت كيد  إلىونجد مأ األ مية اإلشارة 
 شدامل دمدار أسدلحة بوجدود المتحددة الواليات ادعاءات أن  على 2003 أيار 26 بتاريخ
 .(كاذبة بالعراق

 بد ن   اعتقداد  عدأ العمدال حدزب عضو( بيأ توني  السابق البريطاني الواير وأعرب
 القدانوني التوظيدص أن   إلدى يراً مشد ،نفطدم لسدرقة العراق احتلتا وبريطانيا المتحدة الواليات

 جددلأ مددأ  ائلددة جيوشدداً  اسددتخدمتا حيددث  مسددلّ  سددطو عمليددة  ددو العددراق فددي لألوضدداع
 العراق سرقة

2
). 

 رفضددم عددأ وبعددد  العددراق احددتالل قبددل الفاتيكددان مددأ الثدداني بددولس موحنددا البابددا وأعلددأ
 .الحتاللم رفضم وعأ العراق ضد الحرب

 ةالّشدرعي مدع طلبهدارض اتعد بسدبب العدراق لغدزو أمريكدا رعبدة يبّ تل ل  المتحدةاألم   أن   كما
 الددددائميأ األمدددأ مجلدددس أعضددداء لدددبعض الممانعدددة المواقدددص عدددأ فضدددالً  جهدددة مدددأ يدددةالّدول

 لدأ إنهدا أكددت التي فرنسا خا ةو  المتحدة الواليات رأي انصياع إلى رفضئ والتي وعير  
 لدأ حدرب فدي تشار  لأ إنها أكدت التي روسياو  ،يةالّدول ةالّشرعيب تحظى ال بحرب تشار 
 عندددما واضددحاً  حينددم فددي ألمانيددا موقددص وكددان، الصدديأ وكدد لا المتحدددةاألمدد   بددرقرار تكددون 

لجدان تحقيدق دوليدة  أن إلدىشدارة والبدد مدأ اإل .(2 العدراق ضدد الحدرب في مشاركةال رفضئ
                                                

  للطباعة دالفرق دار، والنتائا باباألس في تحليلية دراسة، والمقاومة االحتالل ظل في العراق، ح ت  دجنير  دب د  يع ،  منظر   (1 
 .65-63 ب، 2006 دمشق، األولى الطبعة، والنشر

ــب منظددر التفا دديل مددأ وللمزيددد  64و 63ب، نفسددم المصدددر  (1   رؤيددة د والعددال  المقاومددة د العددراق اسددتعمار بعددد،  ــ ة ق   دخــ دق  د
 .2002، القا رة، األولى السطور مطبعة، تشرافيةأس
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بددالحرب علددى  اكددان أخر ددا فددي  ولندددا وبريطانيددا اللتدديأ اشددتركت عدمدددة شددكلئ بعددد الحددرب
للعدددراق فدددي  األمريكددديقدددد أكددددت علدددى أن االجتيدددا   العدددراق إلدددى جاندددب الواليدددات المتحددددة،

وان اسددتخدام القددوة ضددد العددراق  فددي نظددر القددانون الدددولي وقانونيدداً  لدد  يكددأ مشددروعاً  2003
باسدتخدام القدوة، ولد  يكدأ لد لا أي سدند  مدأ لد  يسدم ان مجلس األمناقض القانون الدولي و 

 .ي القانون الدوليقانوني ف
 العددام يالددّدول للقددانون  انتهاكدداً  جدداءت الحددرب بدد ن   الجددزم يمكننددا متقددد مددا علددى وت سيسدداً 

 علدى الحدرب وأن  ، واألخالقيدة القانونيدة الناحيدة مأ عادلة عير فكانئ المتحدةاألم   وميثاق
 لألمدد  امددةالع الجمعيددة قددرار وفددق العدددوان أركددان فيددم تتددوافر  ددري  بعدددوان تمثلددئ العددراق
 .سلفاً  ليمإالتطرق  ت  وأن سبق ال ي 1974 عام في 3314 المتحدة

 

 الثالث المطلب
 

 أهداف الحرب األمريكية على العراق
 

الحرب على العدراق  لشأ   جرج تسويقها اإلدارة األمريكية والبريطانية ذرائعوضعئ 
 :(1 و ي
أسدددلحة  لتدددي تتعلدددق بندددزعالسدددتة عشدددر لمجلدددس األمدددأ وا عددددم تنفيددد  بغدددداد القدددرارات -1

 الدمار الشامل.
 امتال  العراق أسلحة دمار شامل. -2
 منتها حقوق اإلنسان. العراقي الّنظام -3
 العراق يقي   الت بالمنظمات اإلر ابية وخا ة تنظي  القاعدة. -4
 .العراق مهدد دول الجوار -5

عالقدة بديأ  وجدودلد  مثبدئ بالشدكل القداطع  2003وبعد احدتالل العدراق فدي نيسدان 
مدا مدأ دليدل ولد  و  وحكومدة بغدداد، 2001سبتمبر  11الفاعليأ األ لييأ وراء  جمات 

مف كانددئ  نددا  إقبددات أّندد د حتددى بعددد االحددتاللد  تسددتطع السددلطات األمريكيددة والبريطانيددة
                                                

  .172و171حروب القرن الحادي والعشريأ، ترجمة خليل كلفئ، مصدر سبق ذكر ، ب ،جي  ،ديني ة ط كيهمنظر  ( 2 
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العددراق  هجددوم ضدددّ ال  دلة بدديأ شددبكة القاعددة وحكومددة بغددداد، كمدا لدد  تسددتطع إقبدات أن  
ولدد  تسدددتطيع إقبددات والعثدددور علددى امدددتال   يالدددّدولاإلر دداب ب ندددوع تربطددم  دددلة مددأ أي

 . (1 العراق أسلحة الدمار الشامل
 الحاكمدة اإلدارة لها خططئ والتياأل دا  الحقيقية للحرب  نأمر حقيقة األ ولكأ

 :(2  ي( المتصهيأ باليميأ  و فها ت  والتي المتحدة الواليات في
 واعتقداد المتحددة، الواليدات لدم تعرضدئ الد ي 2001 أملول م جو  على ماقر قوي  بردّ  القيام -1

 .الهجمات في أخرج  أو بطريقة شار  قد العراق أن األمريكييأ مأ 70%
 قلثددي علددى تحددوي  والتددي بددالنفا نيددةغال العربددي الخلدديا منطقددة علددى الكاملددة السدديطرة -2

واليدات لل ياالقتصاد ومللن وحيوي  رئيسي طاقةمصدر  والنفا ،العالمية االحتياطات
 .قاني احتيا  نفطي في العال  عراق يملاال أن   لمناع إذا   ا ،مريكيةالمتحدة األ

 ةالّدولدد دمدا نحددو األوضداع ودفددع ،المحتملدة العراقيددة التهدمددات مددأ إسدرائيل حمايدة -3
 بسدهولة حلهدا سدتجد الفلسدطينية المس لة أن   مبدأ مأ انطالقاً ، المنطقة في اليهودية

 .عسكرياً  واشنطأ عليم تسيطر أوسا ق شر  في كبرأ
 مأ النما ه اب بعد فيما عالتوس بهد  العراق في( ديمقراطي  نموذة رقامةب االدعاء-4

 تحقيددق وبالتددالي ،األوسددا الشددرق كددّل  إلددى ليمتددد ألمريكددا المددوالي السياسددي الّنظددام
 المشددددددروع فددددددي األساسددددددية الركيددددددزة يعدددددد الدددددد ي الكبيددددددر األوسددددددا الشددددددرق  مشدددددروع

 .األمريكي راطوري اإلمب
والتددي توقفددئ فيهددا  1991عددام  سددتكمال الصددفحة الثانيددة مددأ حددرب الخلدديا الثانيددةا -5

 .كية وحلفائها بعد خروة القوات العراقية مأ الكويئالقوات األمري
ولدة اعتيدال ابدو  لمح جدورة السدابق ما نعدد  انتقدام شخصدي مدأ الدرئيس األمريكدي -6

 .1993ويئ عام المزعومة في الك بو  األب والد 

                                                
 ،ة الحسد  ضدد األمركدة، دار الطليعدةالمقاومدة الوطنيدة العراقيدة، معركدح ـت دنيـر غ يـ ،وينظر للتفصديل، .167المصدر نفسم، ب  (1 

 . 2004بيروت،

 . 172و171المصدر نفسم،ب  (2 
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 اإلدارة  ن  بدددد نعتقددددد األمريكددددي االحددددتالل علددددى سددددنوات السددددبع يقددددارب مددددا مددددرور بعددددد
 مدأ بحدر فدي الدبالد وهدخدال العراقيدة ةالّدولد تددمير سدوج  م كر  د  أي تحقق ل  األمريكية
 خطيددرة وانتهاكدات جدرائ  ارتكداب إلدى إضدافة ،وأمنهدا إسدرائيل لصدال  والصدعوبات الفوضدى

وفدت  األراضددي  المجتمدع وحددة لتمزيدق الطائفيدة بالورقددة واللعدب ، العراقدي سداناإلنحدّق  فدي
 لتدخالت األجنبية واإلقليمية.أمام ا العراقية

                              
 

 المطلب الرابع
 

 مريكية على العراقفي الحرب األ سرائيلياإلالدور 

       

مددزال خفددي وعيددر  لعددراق وهن كددان ومددافددي الحددرب األمريكيددة علددى ا الدددور اإلسددرائيلي
كبيددرة علددى  ددعيد تشددجيع المحددافظيأ ن إسددرائيل بدد لئ جهددودًا رفدد ،فهددو دور خطيددر معلددأ

  .وتدمير قدراتم لتعطيل دور  القومي العراق واحتالل على عزو لمتصهيأ(االجدد  اليميأ 
التددي فددي التجسدس علددى العدراق كددان واضدحًا فددي عمدل لجددان التفتديش ودور إسدرائيل    

سددلحة الدددمار الشددامل العراقيددة المزعومددة فددي أمدد  المتحدددة للبحددث عددأ كانددئ ترسددلها األ
رية التدي سدتخبااال توكانئ شريكا كامال في المعلوما .(1 التسعينيات مأ القرن الماضي

جهدزة االسدتخبارات سلحة الدمار الشامل العراقية و دي تتحمدل نفدس مسداولية أضخمئ أ
  .(2 مريكيةالبريطانية واأل

عتيدال تسددتهد  ا لوع قددوات خا دة إسدرائيلية بعمليدات ضد إلدىو ندا  معلومدات تشدير    
للقيددام  مخابراتيددةسددرائيل محطددات إاًل عددأ إقامددة لمدداء العددراق مندد  احددتالل بغددداد، فضددع

 .ات مهمتها خرق المقاومة العراقيةنشاء وحدهو  ةبعمليات سرية في العراق والمنطق

                                                
كدانون الثداني   8  ،2588الددور اإلسدرائيلي فدي الحدرب األمريكيدة علدى العدراق، مقدال فدي جريددة الزمدان العراقيدة، العددد  ، م ا  ن  ، منظدر   (1 

2007. 
  ، عمان.33 ، العددمجلة دراسات شرق أوسطيةالدور اإلسرائيلي في الحرب األمريكية على العراق،  طصنح ، ط ه ،منظر   (2 
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ة التي منيشركات األالقوات االحتالل مأ خالل  لدع  اقسرائيل حضور قوي في العر وإل
حج  القوات األمريكية والتي تقوم أيضًا بمهام قتاليدة  ي مزيد عدمد أفراد ا عأتدمر ا والت

 .(1 كما اعتر  ب لا قادته  وساندة لقوات االحتالل
كيدة علدى بتددريب بعدض الوحددات األمري تقارير إلى قيام القدوات اإلسدرائيليةكما تشير ال 

باالسدتفادة مدأ التجربدة  وتصدفية قيدادات المقاومدة أساليب مكافحة المقاومة وقتدال المددن
 . (2 الصهيونية في   ا المجال

لي واسددع النطدداق وخطيددر فددي يلددى تغلغددل إسددرائإ أيضدداً  والتقددارير والمعطيددات تشددير
بعد الماضي ر  إلى التسعينيات مأ القرن تعود ج و  مهدد مستقبل العراق ووحدتم شمالال

 انسحاب أجهزة السلطة مأ محافظات الشمال عقب أامة الكويئ.
مدأ الحدرب  مسدتفيد األولال ن إسرائيل  دييمكننا القول أ في ضوء     المعلومات

  دا  مع األ دا  الصدهيونيةاأل متكامل مريكياأل العدوان وهن ،األمريكية على العراق
وان  ،العدراق عبدر ت ريخدم المشدهود ع بدمالتي تسعى لتقويض الدور القومي ال ي يضدطل

تفكيا وتقسدي  العدراق وتددمير مقوماتدم ووحدتدم  دي المهمدة الكبدرج للمشدروع الصدهيوني 
وسددا الكبيدددر الددد ي األالمحطدددة األولدددى لتحقيددق مشدددروع الشدددرق  الددد ي يعددد فددي المنطقدددة

 .ول المنطقة تحئ المظلة األمريكيةدما   ا الكيان مع د إلىسعى ي

                                                
 alJazeera.net/newsأخبار. ،احتالل العراق، تقرير إخباري في الجزيرة  الدور اإلسرائيلي في (1 
 المصدر نفسم.  (2 
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 لثانيا بحثالم  
 
 العرانية المقاومة

 

 اليدددوم فدددي واإلسدددالمية ومدددأ مختلدددص التيدددارات الوطنيدددة العراقيدددة المقاومدددة انطلقدددئ
 بالمقاومدددات مقارنتهدددا عندددد وتعدددد   ،2003 نيسدددان10 مدددوم فدددي بغدددداد احدددتالل مدددأ التدددالي

 قاالنطدال فدي األسدرع وعير دا والفيتناميدة  والجزائريدة في الحرب العالمية الثانية األوربية
 وقدي  خصدائ  إلدى يعدود رأمندا فدي و د ا ،االحتالل رفض على المبني القوي  الفعل ورد

 فددي عسددكرياً  المددواطأ وبندداء ،ةاألجنبيدد يطرةالسددو  الهيمنددة مددرفض الدد ي العراقددي الّشددعب
 .وتوفر مستلزمات المقاومة مأ سال  وذخائر سابقاً  العراق خاضها التي التجارب

 منجزاتهاو  وخصائصها العراقية المقاومة ومشروعية حقّ  على  تعرّ نس بحثالم   ا في
 :اآلتية مطالبال وحسب
 

 
 

 األول مطلبال
 

 العرانية المقاومة حقّ 
 

 وبريطانيدددا المتحددددة للواليدددات الددددائميأ الممثلددديأ وجدددم 2003 أيدددار مدددأ الثدددامأ فدددي
 المركددز تحدمددد بهددد  جلسددة عقددد إلددى تدددعو  األمددأ مجلددس رئدديس إلددى موجهددة رسددالة
 التسدددلي  إليدددم وتطلبدددان ،فيدددم الموجدددودة والبريطانيدددة األمريكيدددة والقدددوات للعدددراق يالقدددانون

 يالدددددّدول القدددددانون  بموجدددددب المحدددددددة وااللتزامدددددات والمسددددداوليات بالصدددددالحيات للددددددولتيأ
 سدددلطة تسدددمى موحددددة بقيدددادة احدددتالل دولتدددي بو دددفهما تيأالدددّدول  ددداتيأ علدددى المنطبدددق
 .(1 االحتالل

                                                
 .538/2003/5 الوقيقة، المتحدة األم  وقائق منظر  (1 
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 الواليدددات اً  دددفوا 2003 أيدددار 22 فدددي 1483 لمدددرق ا قدددرار  األمدددأ مجلدددس أ ددددر
 العدراق فدي والمددني العسدكري  بوجود مدا وأنهما ،احتالل دولتي ب نهما وبريطانيا المتحدة
 .(1 احتالل سلطة يمثالن
 تدعي ب نهدا كانئ أن بعد باالحتالل مو ص التواجد له ا القانوني الوضع أ ب  وب لا
 ضددد المسددّلحة ومددةاالمق بمشددروعية االعتددرا  يضدداً أ بدا ددة يعنددي مددا و دد ا ،تحريددر قددوات
 .(2 االحتالل   ا
 إلددى شددرناأو  المقاومددةحددّق  موضددوع إلددى  دد ا بحثنددا مددأ الثدداني الفصددل فددي تطرقنددا لقددد

 المسددّلحة يةالّشددعب المقاومددة حركددات اسددتعمال شددرعية عليهددا تقددوم التددي القانونيددة األسددس
 حقددددوق  احتدددرام وضدددمان المصدددير ريدددرتق وحدددق الّشدددرعي الدددّدفاعحدددّق   دددي تددديوال قدددّوةلل

 منظدددر  هايتوشدددرع العراقيدددة المقاومدددةحدددّق  علدددى تمامددداً  تنطبدددق األسدددس و ددد   ،اإلنسدددان
 .(الثاني الفصل مأ األول المبحث

 ندا   تصدب  الدّدول وواجبدات وحقدوق  العدام يالدّدول والقدانون  المتحددةاألمد   لميثاق ووفقاً 
بسددبب  اآلن لحددد قددانوني مركددز علددى حصددلت لدد  التددي العراقيددة للمقاومددة قانونيددة حجيددة

 الظرو  المحيطة بها والضغا األمريكي.
 كونهدددا فددي تتمثددل العراقيددة للمقاومدددة القانونيددة الحجيددة فددرن تقددددم مددا علددى وت سيسدداً 

الواليدددات  جاندددب مدددأ قدددّوةلل المشدددروع عيدددر االسدددتخدام مواجهدددة فدددي مسدددل  كفدددا  حركدددة
 علدددى المشدددروعية مبسدددا ذاتدددم الوقدددئ فدددي و دددو ،واحدددتالل عدددزو مدددأ ابريطانيدددو المتحددددة 
 سدددلطة يقيدددد فرندددم حقدددوق  مدددأ يالدددّدول القدددانون  رتبدددمم مدددا بكدددل ويشدددملها العراقيدددة المقاومددة
 علدددى يدددةالّدول المسددداولية ويرتدددب ،تطبيقهدددا منبغدددي وواجبدددات بالتزامدددات الفعليدددة االحدددتالل

 يالدّدول بالقدانون  لةمشدمو  العراقيدة المسّلحة المقاومة فرن   ق  ومأ .(3 تجاوا ا أو هاانتهاك
 ةباتفاقيد مشدموليأ حدرب أسدرج  العددو ةبضدق فدي وقعدوا مدا إذا أفراد دا يعدد كما اإلنساني

                                                
 . 2003 أيار 22 في 1483 المرق  األمأ مجلس قرار منظر  (1 

، العربيدة اإلمدارات ،لألبحداث الخلديا مركدز ،المشدروعية فدي دراسدة :العراق في والمقاومة االحتالل ، م  يرجد دنير د بي   ،  منظر  (2 
 .29و 28ب، 2005

 .29و 28ب، نفسم المصدر منظر  (3 
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وأن المقاومة العراقية  ي حق طبيعي سدابق علدى القدانون  .(1 1949 لعام الثالثة جنيص
حقددوق الطبيعيدددة وتسددلي  بسدددالمة متهدددان لل، وهن التشددكيا فدددي  دد ا الحدددق  ددو ايالوضددع

 .ومشروعيتم حتاللاال
 

 الثاني مطلبال
 

 العرانية المقاومة خصائص
 

 وانطلقدددئ ،2003 نيسدددان مدددأ التاسدددع فدديقدددد احتلدددئ  بغدددداد العراقيدددة العا ددمة أن
 حددديأ التددالي اليددوم فددي فعالياتهدداب ذات الهويددة والخصو ددية العراقيددة المسددّلحة المقاومددة
 ببغدداد ميدةظعألا حدي يفد األعظد  اإلمدام مسدجد أمام أمريكية دبابة المقاومون  استهد 
 مدا قد ، نفسدها الليلدة فديو  نفسدم الحيّ  في ومركبات عاتمدرّ  سئّ  مع رو اودمّ  العا مة

 نطاقهددا ذلددا بعددد سددعمتّ  لكددي بغددداد عربددي الفلوجددة مدمنددة إلددى المقاومددة امتدددت أن لبثددئ
(2 العراق مأ الوسطى المنطقة ليشمل

. 
 : دي ديح ن دم  حر  دب   يح  دمي  طح ط ا   

 فعاليدات علدى اعتمددت تنظيميدة عيدر و دي الفعدل وردّ  الفعل مرحلة  ي :األولى المرحلة -أ
 عامتهددا ةمبرمجدد عيددر كانددئ فددي بدددامتهاو  الوطنيددة واإلسددالمية، مددأ مخلددص التيددارات شددعبية

 مقاومدددة بوجدددوددول العدددال  لكدددّل و  دارة وقدددواتإتوجيدددم رسدددالة واضدددحة لالحدددتالل  ساسددديةاأل
دوان أمريكدددددي _  الددددد ي وقددددع بعدددددد عددددد األجنبدددددي الحدددددتاللا فضر تدددد حةمسدددددلّ  عراقيدددددة شددددعبية

 مدأ العدراق التحدر  علدى أبنداء الشدعب فدي منداطق محدددة    المرحلة جدرج بريطاني،وفي  
 .لمقاومةللكسب ت ميد   المادي والمعنوي 

 تنظيمدات هدرت فيهداظ التيالمهمة مأ وجهة نظرنا و  مرحلةلا وتعد :الثانية المرحلة -ب
 فدديو  ،ذات قيدادات وطنيددة عراقيدة وجبهددات ائلصدف علدى شددكل وقانويددة ةرئيسدي للمقاومدة

 اسدتنزافمو  علدى إيقداع الخسدائر البشدرية والماديدة بداالحتالل المقاومدة عملئ المرحلة    

                                                
 .1949 لعام الثالثة جنيص اتفاقية منظر  (1 

 .54و 53ب، ذكر  سبق مصدر،  دجم  ير دنير  د بي  ،  منظر  (2 
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حددرة، وكدد لا عملددئ ولددو بشددكل محدددود علددى  وضددع قتددالي ونفسدديلددى وهيصددال قواتددم إ
كددان و  ،يددةالّدول المحافددل أمددام يةالقضدد وعددرض اإلقليمددي واإلسددناد يالددّدول  ميدددالت كسددب

 انتهاكددددات وكشددددص العراقيددددة المقاومددددةفعددددال أو   ددددورة توضددددي  فددددي مهدددد  دور لإلعددددالم
 .االحتالل

 للمقاومدددة القانونيدددة التنظيمدددات توحيددد فيهدددا مدددت  قالثدددة مرحلددة  ندددا  تكدددون  مدددا عددادة -ت
، شدداملة مقاومدة إسدتراتيجية لهدا موحددة قيدادة وتظهدر رئيسدي مقداوم تنظدي   ندا  ويصدب 

 القددرار جدداء 2006-2004 عددامي بدديأ ةالعراقيدد الوطنّيددة المقاومددة عمددل ذروة فددي ولكددأ
 ولعبددئ، الثالثددة المرحلددة إلددى الخددروة مددأ وحرمانهددا العراقيددة المقاومددة بدداحتواء األمريكددي

 انهداحرم وبالتدالي أفقيداً  لتتوسدع نفسدها علدى المقاومدة رانشدطا علدى أخرج  خطيرة عوامل
 .(1 السياسية سبهامكا جني مرحلة مأ

 الخصددائ  مناقشددة إلددى   بندد العراقيددة المقاومددة مسدديرة عمددار فددي الخددوض عنددد
 :تيةاآل فرعوفق األ تحدياتو  قّوة نقا  إلى هانيفبتص سنقوم التي الرئيسية
 

 الفرع األول
 

 المقاومة نّوا نقاط
 

وأربدددا  نطالقهدددا بشدددكل أد دددش العدددال ت المقاومدددة العراقيدددة بسدددرعة وقدددوة ا: تميدددز والً أ
 ي خدد  ومددأ تجددارب الشدعوب المقاومددة أن حيددث مددأ المعتداد ،حدتاللمخططدات قددوات اال

الثدورة والنخدب الواعيدة  ، تنتظدر فيدم بدارفها وقتدًا طدويالً للمقاومدة وتنظدي   دفو  التحضير
، وكد لا الر دان علدى طاعدات واسدعة مدأ الجمدا ير الشدعبيةتبلور الحس الدوطني لددج ق

سدددتهتار بالشخصددددية نتهاكاتهدددا ألفددددراد الشدددعب واالااتها و حددددتالل بممارسدددتمدددادي قدددوج اال
 .(2 والثقافة والعادات الوطنية

                                                
 . 2007، دمشق، المطلوبة واإلستراتيجية العراقية المقاومة ثبح، اإلستراتيجية للدراسات بابل دار مركز منظر (1 

، المقاومدددددة العراقيددددددة واإلر ددددداب األمريكددددددي المضددددداد، الجددددددزء الثالدددددث، منشددددددور علدددددى الميدددددددل إيسددددددئ  ط جــــــى  د  ــــــين ،  منظدددددر  (2 
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 الّشدعب رفدض علدى قاطعدة داللدة يعطدي األجنبي االحتالل على سريعال فعلال ردّ  :قانياً 
ولقد عكس ذلا سمات مميزة وفريدة ،ةاألجنبي والهيمنة لالحتالل المسّلحة تماوقو  العراقي

بدددم مدددأ وعدددي وطندددي وقدددومي وأنسددداني متبلدددور  تتميدددز ومدددا العراقيدددةللشخصدددية الوطنيدددة 
 .ستثمار نتائا الحربالمحتل مأ ا متكامل بشكل ال ي منعو 

مكانيدات روبفدي العدال   واقتصدادية: وقو  المقاومة العراقية بوجم أكبر قدوة عسدكرية قالثاً 
تهدا فدي العدراق سدتراتيجياتها وتكتيكاإعلى تبدمل  االحتاللقوات  تأجبر  بسيطة ومحدودة

 .ندحارأكثر مأ مرة للتقليل مأ خسائر ا وتجنب الفشل واال
 واإلسدالمية العربيدةالوطنيدة العراقيدة و  القدي  منظومة إلى العراقية المقاومة استندت :رابعاً 

 فددي لددةالمتمثّ  راقيدةالع هوّيددةال  دمي  مددأ نابعددة القدي   دد   ،واسدتمرار ا لشددرعيتها كمصددر
 الجمداعي واإلذالل الضي  ورفض المظلوم ونصرة للحق واالنتصار والكبرياء الّنفس عزة

 .(1 األجنبي االحتالل بم جاء ال ي
 وحددة علدى ومرجعياتها هاتهاتوجّ  مختلص على العراقية المقاومة فصائل انسجام :خامساً 
 .األجنبي االحتالل نهاءهو  العراق بتحرير يقضي ال ي الرئيسي الوطني الهد 
 ضدددّ  الضددعيص أسددلوبو  ،واانددةالمت عيددر/ المتماقلددة عيددر الحددرب اليبأسدد إتبدداع: سادسدداً 
 بمهاجمدة  وذلدا البريطاني د األمريكي التفوق  مأ للتقليل العصابات حرب أسلوب القويّ 
 تكتيكددات تسددتخدم عاليددة ومعنويددات قتددال إرادة ذات  ددغيرة بمجموعددات االحددتالل قددوات
 بديأ يقداعإعمدل علدى وت العددو صضدع نقدا  إلى متوجّ  ةر قصي وبمعار  العصابات حرب

 .ومادية بشرية خسائر  فوفم
 عامها تدخل األمد طويلة استنزا  حرب العراقية المقاومة تخوضها التي الحرب :سابعاً 
القدوات  للمزيدد مدأ الطلدب ايدادة وبالتدالي االنتشدار علدى االحدتالل قوات أجبرت ،السابع

وضدددداع ة وانعكددداس ذلدددا علدددى األعدددأ كلفدددة الحدددرب البشدددرية والماديددد فضدددالً  اإلضدددافية
 .مريكيةالواليات المتحدة األ االحتالللدولة  واالقتصادية والمالية الداخلية

 موجددودات مددأ باالسددتفادة وذخددائر تسددلي  مددأ ال اتيددة اإلمكانددات علددى االعتمدداد :اً قامندد
 اأمد، الوطنّيدة الخبدرات مدأ باالستفادة المحلي التصنيع إلى إضافة،سابقاً  العراقي الجيش

                                                
 .2004 ة ضد األمركة،الجزء األول، دار الطليعة، بيروت،،المقاومة الوطنية العراقية:معرك غ ي  ، ح ت دنير  منظر  (1 
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 كما،السدابق العراقدي الجديش عنا در وبرشدرا  الوطنّيدة األراضدي داخل فيجري  التدريب
 مسدددتلزمات وتددد ميأ الجرحدددى وعدددالة الشدددهداء عوامدددل برعايدددة المقاومدددة فصدددائل تتكفدددل
 .للمقاتليأ العيش
 وجهدددددد والبريطدددداني األمريكددددي التكنولدددددوجي التفددددوق  العراقيددددة المقاومدددددة واجهددددئ :اً تاسددددع

 بددون  استطالع وطائرات عسكرية  ناعية أقمار مأ مت لص وال ي رالمتطو  االستطالع
 بالعقدددل التطدددور حجددد  عكسدددئ بسددديطة علميدددة ب سددداليب واجهتهدددا، ذكيدددة وأسدددلحة، طيدددار

الدد ي أبددددع فددي اختدددراع وتطددوير وسدددائل ناجعددة سدددا مئ فددي التقليدددل مددأ قيمدددة  العراقددي
 .التفوق المعادي

 
 الفرع الثاني

 
 المقاومة العرانية تحديـات

 
 علبهداأ  أن نجدد العراقيدة المقاومةتواجهها  التي حدياتتال واستقراء متابعة خالل مأ
 بدددالقرار وانفدددراد  العدددال  فدددي واحدددد قطدددب وجدددود اهفرضددد التدددي الخارجيدددة بالعوامدددل متعلدددق

 :التحديات     ومأ العالمي السياسي
 إلقامددة تخطددا قددّوة العددال  فددي تددتحك  امدداني ظددر  فددي العراقيددة المقاومددة انطددالق :أوالً 

 .العراق مأ انطالقاً  إمبراطورية كبرأ
 علددى انعكددس ممدا العددراق لغدزو أمريكددا دفدع العددال  فددي تحكد  الدد ي القطدب أحاديددة: قانيداً 

 ضددددد ا علددددى عمددددل بددددل العدددراق مقامددددة لدددددع  متحددددر  لددد  الدددد ي القددددائ  يالددددّدول الوضدددع
 العربية وخا ة الّدول علبأ  وقفئ حيث اإلقليمي الوضع على ذلا وانعكاس ، اييدوتح
 .ومقاومتم العراق شعب قضية مأ المتفرة موقص منها
ومددالذ امددأ فددي دول الجددوار  سددتييجولو  سياسدديو  عسددكري ي دولدد دعدد  وجددود عدددم :اً قالثدد

 ،لهمددا التطددرق  سددبق تدديال والجزائددر فيتنددام مقاومدة فددي الحددال  ددو كمددا  العراقيددة للمقاومدة
 .صراعال فترة خالل ماقرة ةنوعيّ  لياتعم تشهد ل  المقاومة فعاليات جعل ال ي األمر
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 أضددخ  وحلفائهمددا وبريطانيددا أمريكددا امددتال  بسددبب للمقاومددة شددامل إعالمددي حصددار :رابعدداً 
 فددي اإلنسددان حقدوق  انتهاكددات وعلددى المقاومدة عمليددات علددى اً يمدعتت فرضددئ إعالميددة ماكيندة
 .العراق

 وحدددقّ  العدددراق قضدددية وهسدددناد دع بددد محددددود العدددالمي العدددام الدددرأي دور اال مدددا :خامسددداً 
 علددددى ضددددغا عامددددل الدددددور  دددد ا ليشددددكّ  ولدددد  ،المصددددير وتقريددددر الّتحريددددر فددددي المقاومددددة
 .العراق شعب جانب إلى للوقو  حكوماته 

 الفصدددائل االددئ ومددا ناآل لحدددّ  العراقيددة للمقاومددة دةموّحددد وطنيددة قيددادة عدددم ظهددور :سادسدداً 
 إلدى المقاومدة ل فصدائلتحدوّ  فدرض تد خير علدى الد ي األمدر، األخدرج  عدأ باستقاللية تعمل
 دة.موحّ  إستراتيجيةوفق  شاملة وطنية حرب تخوض وطنية تحرر حركة
 مدأ المتفدرة موقدص يقدص العراق شعب مأ كبير جزء اال ما الوطني العام الرأي :سابعاً 

 االحدددتالل مدددع جددداءت التدددي والدمنيدددة السياسدددية األحدددزاب تددد قير بسدددبب العراقيدددة القضدددية
 .باإلر اب المقاومة وو ص لالحتالل اإلعالمي الت قير حج  وك لا
مدددأ بعدددض أفددددراد  االحددددتالل سدددهاأسّ  التدددي اإلسدددناد ومجددددالس الصدددحوات رظهدددو  :قامنددداً 

 ئضدعف األخيدرة اآلوندة وفدي ،فعاليتهدا يديوتح ومراقبتها المقاومة دور إلضعا  العشائر
 .ضمحاللاال إلى متجم ودور ا التشكيالت    

 دبلدد فددي تجددري  نهدداأ مددأ ةالخاّ دد معالمددم دتتحدددّ  خدداّب  نمددا ةالعراقيدد المقاومددة: تاسددعاً 
 الطوائدددددص وأن   ،عميقددددة درجددددة إلدددددى والطوائددددص واألعددددراق القوميدددددات فددددي تمددددامزاً  يحددددوي 

 لدولدة وأجهدزة سياسدية كياندات تشدكيل مدأ نئتمك   المقاومة في المشاركة عير والقوميات
 التدي المقاومدة خدال  لدىع ،سدنوات عددة اسدتمرت التي الجوي  رظالح مرحلة خالل لها

 مدددع المتعاوندددة بالجهدددات مقارندددة ماسسدددياً  األضدددعص  دددي فكاندددئ االحدددتالل بعدددد ظهدددرت
دددرض مجتمدددع ظددل فدددي ظهدددرت إنهدددا كمدددا، االحددتالل  تدددمقياد تسدددتل  أن دون  لالحدددتالل تع 

 بحكدد  ةالّدولدد لقيددادة وال جدديشلل امتددداداً  تمثددل إنهددا اإلعددالن علددى منددم قدددرة دون  ،جيشددمو 
 .(1 األرض على وسياسة ةعسكري أوضاع

                                                
ــ ةطــيح ،   منظددر  (1   كتدداب، ضددرورة أم خيددار المقاومددة مدداتمر إلددى مقدددم بحددث، العددراق تحريددر مواجهددة فددي إسددتراتيجية تحددديات،  طنب

 . 2008، القا رة، العربي اإلعالم مركز، الشاملة المقاومة إستراتيجية
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ن العدراقييأ يقددمون اليدوم بمقداومته  مدرسدة رعلى ما تقدم مأ خصدائ  فد ت سيساً 
ريخي لحدددروب التحريدددر الشدددعبية حيدددث والمسدددار التدددا ونظريدددة جدمددددة لحركدددات التحريدددر

 أقددوج جماعددة  ددغيرة مامنددة معتمدددة علددى قدددراتها ال اتيددة أن تتفددوق وتغلددب  اسددتطاعئ
 . ي الواليات المتحدة ي العال حربية ف آلةوأحدث 
 

 الثالث مطلبال
 

 العرانية المقاوم نجازاتإ
 

 الصدددعيد علدددى والفعدددال الواضددد  األقدددر لهدددا وانجدددااات شدددراقاتإ العراقيدددة للمقاومدددة
 والحصدددار تواجههددا التدددي والصددعاب المحيطددة الظدددرو  رعدد  يالدددّدولو  والقددومي الددوطني
 :نجاااتاإل     ومأ تاللاالح فرضم ال ي واإلعالمي والعسكري  السياسي

 للمشدددروع أساسدددية ركيدددزة لتشدددكل العراقيدددة المقاومدددة جددداءت الدددوطني الصدددعيد علدددى :والً أ
 الدوطني التحدرر حركدات أن المعلدوم فمدأ ،االحدتالل لمشروع المنا ض العراقي الوطني

 إلددى تلجدد  وطنيددة قيددادات تقود ددا سياسددية تجربددة رحدد  مددأ تلددد كانددئ العددال  هدداعرف كمددا
 العكددس كددان العددراق فددي حدددث الدد ي أن   عيددر ،السياسددية إرادتهددا لفددرض  لمسددلّ ا العمددل

 ومشددروعها العراقيددة الوطنّيدة السياسددية الحركدة والدة حاضددنة لئشددكّ  التدي  ددي فالمقاومدة
(1 العراق في الوطني د السياسي

. 
 إعدددادة علدددى االحدددتالل قدددوات العراقيدددة المقاومدددة أرعمدددئ االحدددتالل  دددعيد علدددى :قانيددداً 

 ال ي األمر ،عدمدة اتلمرّ  العراق في العسكرية اتهاهستراتيجيو  السياسية برامجها ة ياع
 واإلدارة قياداتهدا وبديأ ،قياداتهدا داخدل تناقضدات فدي دخلهداأو   دفوفها فدي االرتبدا  أقار

 .(2 وحلفائها المتحدة الواليات وبيأ ذاتها اإلدارة أجنحة وبيأ، األمريكية
 حسددب 2008لغايددة تمددز  المقاومددة عمليددات بلغددئ لقددد ري العسددك المسددتوج  وعلددى :قالثدداً 

 لتقيدددي  2008 تمدددوا 23 بتددداريخ الصدددادر (G.A.O) األميركدددي المحاسدددبة مكتدددب تقريدددر
                                                

 . 14ب، ذكر  سبق مصدر، األداء وقبات القيام شرعية، العراق في المسلحة الوطنية المقاومة ،اسات واألعالمدار بابل للدر منظر   (1 

 .16و 15ب، نفسم المصدر  (2 
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 مددع( وعنيفددة ةمهّمدد  و ددص تحددئ مسددجلة قتاليددة عمليددة ألددص 164،العددراق فددي الحددرب
 .(1 الدالب وجنوب شرق  الهجمات تشمل ل  األرقام     أن   التقرير نفس في اإلشارة
 الكدددونغرس مددأ مسددتقلة لجندددة و ددي  دداملتون  د يكددرب لجنددة تقريدددر أن   إلددى اإلشددارة والبددد

 بدد ن   ةمددرّ  ألولعترفددئ و ا التددي  ،يدداً لوما عسددكرياً  خبيددراً  183 بددد اسددتعانئ التددي األمريكددي
 أي مددا (2 موميداً   جومدداً  180 بلدغ قددد 2006 أكتدوبر/ األول تشددريأ فدي الهجمددات معددل

   .لية قتالية شهرياعم5000مزيد عأ 
وعددد  2008-2003موض  إجمالي الخسائر المادية والبشرية األمريكية  أدنا  جدولوال

 ة والكلفة المادية للحرب:وم جمات المقا
 ىلعدد القت
2003-2008 

 2008عدد القتلى محسوب فقا لغاية تموا  ألص 33.615

عددددددددددددددددد الجرحدددددددددددددددى 
2003-2008 

224.000 
 ألص

ألعددددددددراض  VAواارة قددددددددامى المحددددددداربيأ ليأ رسدددددددميًا لدددددددددج مسدددددددجّ 
 التعويضات.

عددددددددددددددددد  جمدددددددددددددددات 
 المقاومة 
2003-2008 

164.000 
 ألص

ة( وال  جمدددات مسدددجلة رسدددميًا لددددج الجددديش األمريكدددي  عنيفدددة ومهّمددد
تشددددمل  دددد   اإلحصددددائية الهجمددددات جنددددوب وشددددرق العددددراق أو الفتددددرة 

 الالحقة.
 ية الكلفة المادّ 

2003-2008 
تريليددددددددددددون  1.8
 دوالر

 

  فر. 12جانبم  هلىريليون: واحد  و الت

الخسدائر األمريكيدة  د لمدرّ صاد ات االستقالل، مقال الحمركز دراسا ذكر   دمصبة:
 .2009الحقيقية في العراق، 

 بقدوات يدةومادّ  بشدرية خسدائر أوقعدئ العراقيدة المقاومدة نأعدال  متبديأ أ مأ الجدول 
 وانتشددار االنتحددار حدداالت وااديدداد قواتددم معنويددات انهيددار فددي األقددر لهددا كددان االحددتالل
 .ي العراقبيأ  فو  جنود  العامليأ ف واادياد أعداد المعاقيأ النفسية األمراض

وان عمليددات المقاومددة مسددتمرة لحدديأ إعددداد  نهائيددة وليسددئ أوليددة األرقددام  دد   ن  إ 
 خددّ  ت العتبددارات التقليددل فيهدا مراعددى أرقددام مدأ االحددتالل عددأ يعلدأ مددا ن  هو  بحثندا  دد ا،

                                                
 .2008، دمشق، اإلستراتيجية للدراسات االستقالل مركز، العراق في الحقيقية األمريكية الخسائر.. المر الحصاد ،د دب ،ا  دمبين  ذكر    (1 

 . 2007، دمشق، طالس دار مكتبة، الجابي  بحي الركأ العميد ترجمة، العراق حول ه طني د  ـ بيك  لجنة تقرير منظر  (2 
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 الحدرب تحويدل وآليدات السياسدي القدرار  دنع عملية على وت قيراتم األميركي العام الرأي
و  ا نها قدي  اتبعتدم القدوات .(1 قالعرا في مريكييأاأل الجنود معنويات على ذلا وت قير

  األمريكية من  حرب فيتنام.
 عصدب يشدكل ال ي األمريكي االقتصاد على الحرب اتو رفيّ  الخسائر انعكاس :رابعا

 أمريكدا دخلدئ لقدد، يالدّدول السياسدي الهدرم ةقّمد علدى ومكانتها المتحدة الواليات في قّوةال
 المصددار  نهيدداروه والبطالددة الكسدداد مددأ تعدداني االددئ ومددا 2008 عددام ةحددادّ  ةمالّيدد أامددة

 .(2 والبنو 
 فددي لاالحددتال قددوات حققتددم الدد ي النجددا  أن   لتثبددئ انطلقددئ العراقيددة المقاومددة :سدداً خام

 علددى األمريكيددة األ دددا  نجددااهو  النصددر تحقيددق يعنددي ال عدددوانها مددأ األولددى  ددفحتها
 العدراق فدي الالحقدة األمريكيدة المخططداتكدّل  فشدل وبالتدالي واإلقليمي الوطني الصعيد

 الكيددداندمدددا  أمريكدددا تحددداول الددد ي الكبيدددر األوسدددا الشدددرق  مشدددروع وبمقددددمتها والمنطقدددة
  .اودوله المنطقة في الصهيوني

األمريكدددي والبريطددداني مدددأ تطدددوير  االحدددتالل: منعدددئ المقاومدددة العراقيدددة قدددوات  سادسدددا
التهدمدددات األمريكيددة لددبعض الدددول  انتهددئوتوسدديع عدددوانها علددى دول المنطقددة وبدد لا 

 .لغة مهادنة ومغاالة إلىوتحولئ  اإلقليمية
اقيددة قددد قاربددئ بدد ن المقاومددة العر يمكددأ القددول  ووفددق تقدددمراتنا تقدددم علددى مددا ت سيسداً 

المشدروع  الفشدتمكندئ مدأ إ وأنهدا الصدفحة العسدكرية مدأ الصدراع بنجدا  تدام مأ أنجاا
قدددوات  ومدددا تبقدددى لهدددا خدددالل الفتدددرة المتبقيدددة النسدددحاب فدددي العدددراق والمنطقدددة مريكدددياأل

 .وتداعياتم قار االحتاللآة تصفي مهمة 2010المتوقع في شهر أب  مريكيةاالحتالل األ
 واالقتصادية السياسية والقانونية المقاومة ذرعألا اومة تفعيل أنشطةوعلى قيادة المق

رق وفدق إسدتراتيجية موحددة سدنتط عالمية الستثمار تلا النتائا لرب  الصدراع سياسدياً واإل
وأن المقاومدة العراقيدة أقبتدئ أن الخلدل فدي مالمحها في المبحدث الثالدث الحقدًا.  إلى أ  

بديأ دولدة االحدتالل والمقاومدة لدأ يكدون عائقدًا أمدام نشدوء ميزان القدوة العسدكرية والماديدة 
                                                

 ، مصدر سبق ذكر .ئر األمريكية الحقيقية في العراق... الخسا، الحصاد المر  دمبين  ، د دبمنظر   (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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وتطدددور المقاومدددات، عنددددما تكدددون اإلرادة الوطنيدددة واإليمدددان بعدالدددة القضدددية مدددأ سدددمات 
 الشعوب ورجال المقاومة والتحرير.     
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 المبحث الثالث
 

 الداخلية التّحريرعوامل 
 

راق ومشدروعيتها والخلفيدة بعد أن ت  الخوض في عمار الحدرب األمريكيدة علدى العد
 حدق المقاومدة العراقيدة وهشدراقاتها،ية للصراع األمريكي على العراق، وخصائ  و تاريخال

ا التددي بتصددورن مرحلددة تحريددر العددراق تندداول مرحلددة مهمددة أال و ددي استشددرا  إلددىننتقددل 
وفلسددددفة جدمدددددة للمقاومددددة العراقيددددة علددددى األ ددددعدة السياسددددية  إسددددتراتيجيةأنهددددا تتطلددددب 

موحدددددة سددددكرية واالقتصددددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة واإلعالميددددة فددددي ظددددل مرجعيددددة والع
 اآلتية: حسب المطالبوذلا ،  للمقاومة
 
 

 المطلب األول
 

 نحو فلسفة )نظرية( للمقاومة العرانية ومرجعية واحدا

 
مسدتمرة و دامدة علدى الدرع  مدأ المقاومة فدي العدراق  أن   إلىالوقائع واألدلة تشير 

 الماسدص لدم  دو العام الواقع على فعاليتها البطولية بكافة ولكافة فروعها، بيدد أن    التعتي
بديأ أطدرا  المقاومدة فدي الوقدئ كمدا منبغدي ال موجد توافق وتنسديق وتدرابا وانسدجام  أّنم

نتا عنهدا  إستراتيجيةخسائر  إلىج ذلا ر على فعالياتها وتعارضها وأدّ الحاضر، مما أقّ 
 امع المانع تحرير العراق.اإلخالل بالهد  الج

 ددد    و ددد ا بددددور  يعكدددس التددد خير فدددي عددددم نشدددوء فلسدددفة  نظريدددة( للمقاومدددة، ألن  
النظرية مأ أحد مستلزماتها األساسية  و وجود توافق بديأ أطرافهدا قيدادة وقواعدد وكد لا 

 التوافق في وسائلها نحو تحقيق الهد  األساسي.
حدددرب تحريدددر  إلدددىى أن تمتددد أفقيدددًا لتتحدددول الواقددع الحدددالي للمقاومدددة التدددي نتمنددد ن  إ

في تلا الوسائل واأل دا  لكدي نبندي نظريدة خا دة بهدا  لها إطارًا جامعاً  شعبية ل  يكأ
 تدد ّ  لنمددوذجيأ التدديأو مددا نسددميم عقيدددة المقاومددة العراقيددة كتلددا التددي كانددئ شددائعة فددي ا
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ألخدددرج مثدددل المقاومدددة ة المقاومدددات ااعتماد دددا و مدددا النمدددوذة الجزائدددري والفيتندددامي وبقّيددد
 الفرنسية والسوفيتية أمام االحتالل النااي في الحرب العالمية الثانية.

بدديأ الوسددائل واأل دددا  الدد ي  توافددقإخددالاًل كبيددرًا بعدددم وجددود  ننددا أمددام موقددص أخددلّ إ
االسددتمرار فددي  دد ا  يجددري حاليددًا فددي القضددية الفلسددطينية وبالتددالي نتوقددع مددا ال نتمنددا  إذا تدد ّ 

العقائدددي بدديأ أطرافهددا وعدددم تماسددا وحدددة وسددائلها سددنكون أمددام مدد اق  ددو ضددياع  التخلددع
العدراق سدتكون قضديتم مثدل القضدية  بحدرب وطندي أكيدد أنّ  القضية الفلسدطينية، و ندا نددقّ 

 إلدددىالفلسدددطينية وبالتدددالي يشدددوبم الضدددعص فدددي مقاومدددة االحدددتالل وعندددد ا سددديكون الركدددون 
 أشالء حضارة العراق بمجملها وبكافة مكوناتها. على الماسسات التي أنش  ا االحتالل

أو أبحددر فددي  دد ا الفددرع حددول بندداء نظريددة للمقاومددة منتددابني الحددزن عيددر  وأنددا أدقّ 
ة محتلددة م ال توجددد قددوّ المشددوب بالتشدداؤم، وينبددع ذلددا مددأ اعتقددادي الدد ي ال متزعددزع ب ّندد

زمئ معم وأ بحئ مدأ ة داخلية مهما كانئ أذرعها إال و استمرت بالتاريخ وال توجد قوّ 
بيددان مددا يمكددأ بيانددم  السدديئة التددي تسددجل خيانتهددا للددوطأ، ومددأ  نددا أودّ  تدداريخذكريددات ال

نحدددو بنددداء فلسدددفة  نظريدددة( للمقاومدددة علدددى أسددداس مرجعيدددة واحددددة بدددالرع  مدددأ األشدددوا  
توج ي أمددل علددى المسددالسياسددية واالجتماعيددة التددي تحا ددر ا فددي الددداخل والخددارة، وكّلدد

 دددو أحدددد المدددداخل  الوطنّيدددة ددد ا المفتدددا  فدددي البنددداء العقائددددي للمقاومدددة   ن  بددد الشخصدددي
طدددرد المحتدددل وأعواندددم فدددي الدددداخل  إلدددىاألساسدددية التدددي يشدددهد ا وطنندددا المحتدددل و دددواًل 
واجبدًا ال مدانيدم أي واجدب آخدر شدرعي   ومعاونيم في الوسا اإلقليمي المجاور و  ا يعددّ 

  :ركائز  ، وأرج أن أ  ّ وأخالقي  وقانوني  
 المحافظة على وحدة العراق وانتمائم العربي وبعد  اإلسالمي.  -أ

 2003نيسددان  9أشددكال الجددرائ  التددي حدددقئ بعددد االحددتالل بتدداريخ كددّل  رفددض  -ب
 المجرميأ وشركاؤ   المعنوييأ داخليًا وخارجيًا. مسائلة إلىوالسعي 

 قانونية واألخالقية.تحدمد وسائل العمل السلمية والعسكرية بكافة مستلزماتها ال  -ت
ضدددمأ كدددّل  الوطنّيدددةانبثددداق وحددددة قيدددادة للمقاومدددة وتوايدددع وظائفهدددا  إلدددىالسدددعي  -ث

 اختصا م.
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والتكتيكية وفق تلا األولويات، و  ا  ستراتيجيةتحدمد األولويات وبناء الخطا اإل  -ة
 تداركم عند إقرار وقبول وحدة المقاومة ووحدة وسائلها وبرامجها. مت ّ 

 لجان لتحدمد العمل الداخلي الخارجي على كافة الصعد.تشكيل  - 
 ة أذرع تلا المقاومة.ة لكافّ الّشرعيتشكيل مجلس وطني يكون بمثابة المظلة   -خ
ياسدددددي والقدددددانوني والعسدددددكري ة فدددددروع العمدددددل السّ تحدمدددددد وسدددددائل التنسددددديق لكاّفددددد  -د

 واالقتصادي واالجتماعي والدمني.
عربيدددة وهسدددالمية لمحاكمدددة مجرمدددي الحدددرب مدددأ عي لتشدددكيل  يئدددة عالميدددة و الّسددد  -ذ

 اإلدارة األمريكية والبريطانية السابقة.
عمليدات  إلدىعلى المستوج العسكري منبغي استمرار المقاومدة وتطدوير عملياتهدا   -ر

اسدتنزا  وهنهدا   إسدتراتيجيةنوعية وماقرة، مع تد ميأ مسدتلزماتها والتركيدز علدى 
 االحتالل.

 

 الثاني المطلب
 

 رأي عام وطني رافض لالحتاللتأصيل 

   
عظيمًا ليس لم حدود و دو حاضدنة  الّتحريرفي حرب  العراقي المتوقع الّشعبدور 
 فهو: دونها متحدد ويضعص عمل المقاومة والتي الّتحريرالمقاومة و 

 الّسددددال  ا بويقدددددم العنا ددددر الما لددددة للقتددددال وهسددددناد المقاومددددة ويمدددددّ  الّتحريددددرأداة  -1
 وال.وال خائر واألم

مددوفر المددالذ اآلمددأ للمقدداوميأ ويددامأ لهدد  سددبل المعيشددة والسددكأ ويسدداعد   علددى  -2
ويكدددون بحددددق الحاضدددنة للمقاومدددة ويمنحهدددا  ددددفة  ،إخفددداء   وأسدددلحته  ومعدددداته 

 .المقاومة الشعبية
 المقاومة. إلىالمعلومات عنها  مر د نشاطات المحتل وتمرير -3
 نفسيًا ويعزا إرادته  على القتال.دع  المقاتليأ المقاوميأ معنويًا و  -4
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مدددوفر لهددد  قواعدددد التصدددنيع وبددداقي االحتياجدددات لتعزيدددز اإلمكانيدددات ال اتيدددة لفصدددائل  -5
 المقاومة.

المقاومدة العراقيدة كاندئ وبقيدئ لحديأ  أن   أاسدتقراء الوضدع القدائ  حاليدًا متبديّ مأ خدالل 
أ االحدددتالل والهدددواجس كتابددة البحدددث قددد تمركدددزت فددي الوسدددا بسدددبب التدد قيرات الناجمدددة عدد

الطائفية وفعل وت قير بعض األدوات والمرجعيات السياسدية والدمنيدة والعشدائرية التدي  ادندئ 
االحددددتالل، حيددددث بقيددددئ قطاعددددات عيددددر قليلددددة مددددأ شددددعب العددددراق خددددارة ميدددددان المقاومددددة 

 ، وقس  مأ     القطاعات بقيئ تعول على المقاومة السلمية.المسّلحة
إسدددباغ الطدددابع الطدددائفي علدددى  إلدددىة وبرشدددرا  االحدددتالل األجنبيدددبرات ت المخدددالقدددد أدّ 

لتحدريض أطدرا  أخدرج علدى عددم التعداون معهدا وهسدناد ا،  الوطنّيدةفة المقاومة وهبعاد الّص 
المقاومدة للقيدام ب عمدال عدائيدة  ىالمحسوبيأ عل األفرادوكما قامئ تلا األجهزة بدفع بعض 

تهمدة اإلر داب والطائفيدة علدى المقاومدة، وبالفعدل األبريداء وذلدا إللصداق  الّشدعبضد أبناء 
نجحدددئ فدددي ذلدددا فدددي منددداطق معيندددة مدددأ العدددراق كمقدمدددة ومبدددرر إلنشددداء مجدددالس اإلسدددناد 

 والصحوات التي أضعفئ المقاومة وحددت فعالياتها.
مقاومددددة الظددددرو  فددددي المرحلددددة الرا نددددة أ ددددبحئ أكثددددر مالئمددددة لقيددددام ال نعتقددددد أن  

قدة بسدبب انكشدا  خددداع وهعدادة الثّ  الّشدعبوة بديأ المقاومددة و الفجد وقياداتهدا علدى تجسدير
 وتظليل االحتالل والعملية السياسية التي جاء بها.

المنا ضدددة  الوطنّيدددةوالشخصددديات  ائديدددةالتنظيمدددات العق ونجدددد مدددأ المناسدددب قيدددام
بنداء الثقدة واسدتنهاض القدي  فدي  د ا المجدال إلعدادة  المسداعدة لالحتالل وأجهزة اإلعالم

 مكان الجدزم اندمومقاطعة االحتالل، وباإل الّتحريرالعراقية األ لية لدع  وهسناد  نّيةالوط
ل أراضدي واسدعة مدأ الدوطأ سدو  تكدون في حالة انتشار المقاومة وامتداد ا أفقيًا لتشم

 .بوقئ قريب النصرو  الّتحرير تحققيو  سريعة األجنبيتالل والتواجد والتدخل نهاية االح
 
 
 

 الثالث المطلب                               
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 والستفتاء علي  التّحريرنحو صياغة دستور لما بعد 

 
القواعددد  وقيقدة قانونيدة سياسدية اقتصدادية اجتماعيدة ققافيدة تحدوي علدى أ د ّ  الّدسدتور

ة وانتقالهددددا وممارسددددتها وحقددددوق وحريددددات اإلنسددددان الّدولدددداألساسددددية التددددي تددددنظ  سددددلطة 
بالقواعدد األساسدية فدي  د ا التعريدف  دي تلدا القواعدد التدي والمواطأ ومنظماتم، ويقصد 

 .(1 ةالّدول  حياة المجتمع والفرد و تنظّ 
 2003تمددددوا  13أقامددددئ سددددلطة التحددددالص الماقتددددة مجلددددس الحكدددد  االنتقددددالي مددددوم 

بموجددب األمددر الصددادر مددأ سددلطة التحددالص الماقتددة، وأشددار  بددول بريمددر( حدداك  سددلطة 
احددددة مدددأ أولدددى وظدددائص المجلدددس أن يسددداعد فدددي إطدددالق و  أن  » إلدددىالتحدددالص الماقتدددة 

اتك  أ حرّيدددتّ  م  دسدددتورًا  دددو الددد ي سددديف  ن  أالعدددراقييأ  إلدددىية وقدددال متحددددقًا الّدسدددتور العمليدددة 
 .(2 «أ مأ إجراء انتخابات ديمقراطيةكّ  وسيم  
الددد ي أ دددددرتم  2003تشدددريأ الثددداني  13فدددي  13ير تقريدددر الشدددرق األوسدددا الدددرق يشددد

 :إلىي في العراق الّدستور حول التحدي  *ية لألاماتالّدولالمجموعة 
لقد اشتعلئ المعركة األولى في التحضير لدستور جدمد في النقا  حول كيفية  ياعتم 

العبون سياسيون مثيرون مطالب إجرائية كوسيلة لجعل الجو ر النهائي للدستور  ود  إذ ب  
 .(3 ما فيم مصلحته  إلىيميل 

فوضى واختالل كامل للتواان على  عيد  في خض ّ  2005عام  الّدستورإقرار  ت ّ 
تحدئ  دخب إعالمدي عيدر   مدأ التر يدب والقمدع المسدلّ  ر في جوّ ة والمجتمع ومرّ الّدول

                                                
 .226، مصدر سبق ذكر ، ب  ب  هيف،  ن  ص اقمنظر   (1 
 ..CPA regulation no. 6, Governing council of Iraqمنظددر األمددر الصددادر مددأ سددلطة التحددالص الماقتددة   (2 

Cpa/reg/13 july 2003/06. 
فدردًا منتشددريأ فدي خمددس  90لّدوليدة لألامددات  دي منظمددة مسدتقلة متعددددة الجنسديات، مبلددغ عددد طداق  موظفيهددا أكثدر مددأ المجموعدة ا  *

 قارات، يعملون مأ خالل التحقيق الميداني لتجنب الصراعات وحلها.

 .200-149، ب2003، كانون األول 298، العدد 26نشر التقرير في مجلة المستقبل العربي، السنة   (3 
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مأ االنقسام الغيدر مسدبوق  وفدي حالدة مدأ االحتقدان  في جوّ  الّدستورإقرار  مسبوق، ت ّ 
 .(1 الطائفي والعرقي والم  بي
لطة وبمعاونددة االحددتالل  دد  أ ددحاب  دد ا المشددروع كة بالسددوكانددئ القددوج المتمّسدد

رون بالطائفيددة مأ كددان العراقيددون مخدددّ ورعبددوا فددي تمريددر  علددى عجددل وفددي عفلددة مددأ الددزّ 
بصدددفقة  الّدسدددتورر والقمدددع المددد  بي فرضدددها علددديه  االحدددتالل ومدددأ تعددداون معدددم، ومدددرّ 

ت ومدرّ الحقدًا  المختلدص عليهدا ظر في الموادّ تحئ مبرر إعادة النّ  قوج أخرج سياسية مع 
 .(2 ق ذلا(أكثر مأ خمس سنوات دون أن متحقّ 

ستور العراقي  و المحامي ة للمرحلة االنتقالية وكاتب الدّ الّدوللقد كتب قانون إدارة 
إعدددادة  مجدددرد الددد ي فعلتدددم اللجندددة العراقيدددة  دددوهن ، و (ندددو  فلددددمان  األمريكدددي اليهدددودي

روا فيدددم خالفهددد  واختالفددداته  دون سدددتور ليبددددو عراقيدددًا وسدددم  لهددد  أن يحشددد دددياعة الدّ 
ة العدراق بمدا يخددم ويالئد  مصدال  لطة و وّيدالمساس باإلطار العام ال ي حدد شدكل الّسد

 .(3 الواليات المتحدة
 الوطنّيددةتهدمدد وحدتدم تقسدي  العددراق و  إلدىس ماّسدد 2005لعدام سدتور الحدالي الدّ  إن  

التدي تتعلدق بالمنداطق  (140  مدادةال على سبيل المثال ال الحصر  الكثير مأ موادّ  وأن  
 ، التدددي تحددددد سدددلطات األقدددالي ( 112  والمدددادة ،المتندددااع عليهدددا بددديأ محافظدددات العدددراق

سديا تنسص النّ  التي أقرت إنشاء األقالي  وعير ا و ي خارة مجال بحثنا( (117 والمادة 
اق وشدعبم دخل العدر ، وتدللعدراق دولدة وشدعباً ياسي واالقتصدادي الوطني واالجتماعي والسّ 

 (4)امة المشاكل والمنااعاتفي دوّ 
ستور العراقي خالفًا لقرار مجلس األمأ سلطة التحالص الماقتة قامئ برلغاء الدّ  ن  إ
وبريطانيددا ب نهمددا سددلطة احددتالل،  الدد ي و ددص أمريكددا 2003حزيددران  22فددي  1483

ي قيددددت التددد 1949لعدددام جنيدددص واتفاقيدددات  1907دون االلتدددزام باتفاقيدددات ال ددداي لعدددام 
 ي قيد سدلطاته  و دالحياته  ال 2003ايار 22في  1483القرار  سلطاته ، وكما نّ  

                                                
 (.600، ألعراق مأ االحتالل إلى التحرير  طبعة موسعة عأ مستقبل العراق، بيروت، ح ي  ، دي   دبيت منظر   (1 
 .3، ب2005، السنة األولى، 12 حيفة المدار اللندنية، العدد   (2 
 .126، ب2005عمان، األردن، ، العراق مستقبل بدستور عامض، دار عمان للنشر والتوايع،   د  ا ك  ،    س  دب  د ز ق منظر   (3 

 140  117  112) دم  ا 2005 دبجي ة  دب     دب م منظر   (4
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سددددات سددددتور والقددددوانيأ السددددائدة بموجبددددم وبالماسّ هددددا  ددددو منددددع المسدددداس بالدّ ا وأ مّ لهددددوأوّ 
. فددالقوانيأ التدي فرضددئ فددي امددأ (1 االقتصدادي القددائ  الّنظددامالمتصدلة بددم بمددا فدي ذلددا 
 الّدسدددتوري العدددام لددد لا فدددرن الدددّدولشدددروعة أ ددداًل وفدددق القدددانون االحددتالل أساسدددًا عيدددر م

 المفروض  و ت سيس خاطئ وهجراء عير مشروع.
اسدة و ددي مرحلدة لددزرع ة والحسّ مددأ المراحدل المهّمدد تعددّ  الّتحريددرمددا بعدد لمرحلدة  ن  إ

 ة أطيافم مأالعراقي بكافّ  عبالمقتر  مأ جهة والشّ  قة بيأ المقاومة والمجلس الوطنيّ الثّ 
العراقددي فددي  الّدسددتورروري قطددع الوعددد برعددادة كتابددة جهددة أخددرج، لدد لا نعتقددد مددأ الّضدد

 الّدسدتوروأن يكدون  د ا  مدالءات خارجيدة،ب مددي عراقيدة دون أمناخ ديمقراطدي ومالئد  و 
عراقيددة قويددة وهحسدداس  هوّيددةالعددراق العربيددة وياسددس ل  وّيددةوقيقددة وطنيددة تحددافظ علددى 

أ فدددي الحقدددوق والواجبدددات، وأن دأ المدددواطنيأ متسددداوية مشدددتركة تسدددتند علدددى مبدددبمواطنددد
س  دد   الوقيقددة لوحدددة العددراق أرضددًا وشددعبًا وتمنددع المشدداريع التددي تسددتهد  وحدتددم تاّسدد

وضمان توايعهدا بشدكل  الوطنّيةستور الحفا  على موارد العراق وسيادتم. كما منبغي للدّ 
لهد   الوقيقدة أن  ًا، والبدّ عادل على المواطنيأ كافة وفي مختلص محافظات العراق جميع
 ا عرات الطائفية التي نعدّ تاكد على تالح  النسيا العراقي، وتمنع المحا صة وهقارة النّ 

 .(2 المجتمع العراقي وحدة ق االحتالل لتمزّ  مأ أخطر اآلفات التي جاء بها
                                                                     

                                                
 .30و 29، االحتالل والمقاومة في العراق، مصدر سبق ذكر ، ب  د بي  ، دنير  جم  يرمنظر   (1 

 وما بعد ا. 79، ب2005، أملول 319منظر مجلة المستقبل العربي، العدد  (2 
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 الرابع المطلب
 

 لألدوات التي هادنت الحتالل الّشرعيإيجاد البديل 

 
جددئ لدددم واجتماعيددة تعاوندددئ مددع االحدددتالل وروّ  رت فدددي العددراق أدوات سياسددديةظهدد

أفكددار  ومشدداريعم، ومددأ ضددمنها جميددع مددا بددرا أقندداء االحددتالل مددأ أحددزاب وماسسددات 
 .ية وقضائيةوتنفي  تشريعية

ة ى  بالعملّيددقوطًا بسددبب إخفداق مددا يسددمّ سدد فددي الوقدئ الحاضددر تشدهد  دد   األدوات
سبب استغاللها الفر ة لتحقيق مكاسب سياسدية االحتالل ب التي ت سسئ بعد ة(السياسيّ 

سددددقو  المشددددروع األمريكددددي  إلددددىوشخصددددية علددددى حسدددداب المددددواطأ العراقددددي، إضددددافة 
مدأ واالنتهاكات التي سدببها االحدتالل، ومعانداة المدواطأ فدي انعددام الخددمات وفقددان األ

 .منّظمة والجريمة ال واإلداري  الياد الموانتشار ظا رة الفس
األمدددر الددد ي يسدددتوجب إيقدددا  الضدددمير الدددوطني والدددوااع الددددمني واألخالقدددي لدددرفض 

إلدامدة االحدتالل، وانتخداب مرجعيدات وطنيدة شدرعية تمثدل  د أدوات االء واعتبار   مجرّ 
مرحلددة الحرجددة مددأ ت ريخددم الشددعب العراقددي بكافددة مكوناتددم وتعمددل لصددالحم فددي  دد   ال

وجددالء المحتددل وانتخدداب حكومددة وطنيددة شددرعية وفددق  الّتحريددرلحدديأ تحقيددق و  المعا ددر
 انتخابات تشريعية.
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 الرابع المبحث
 

 ةالخارجيّ  التّحريرعوامل 
 

ألنفسددنا أن نضددعمف بمجملددم  تددي ني ال مددزال والدد ي يمكددأ أن الددّدولنعتقددد أن العامددل 
ة واألخالقيدة واإلنسدانية للوقدو  ص ولد  مدادي وظيفتدم القانونيدالعام عيدر عدادل مدع األسد

أو مساعدًا أو عيدر مهتمدًا بد لا ممدا  مشجعاً أ الجرائ  التي تقع في العراق إن ل  يكأ م
 .هاة موقفجعل إدارة االحتالل عير مهتمة بجديّ 

ص وعيدر كبيدر بدالموق اً ن كدان نسدبيهو  الّتغييدر نا  إشارات على  ولكأ األمر المه ّ 
م جدداء متناقضددًا مددع  دد ا االحددتالل قددد فقددد مشددروعيتم ألن دد وأن   جريمددة االحددتالل،  جددااتّ 

ي الددّدولي اإلنسدداني والقددانون الددّدولحدددة والقددانون المت  األمدد  ي وميثدداق الددّدولقواعددد القددانون 
 لحقوق اإلنسان.

المطالب  وفق نهاء االحتالل هو  الّتحريرأ العوامل الخارجية المساعدة لتحقيق س بيّ  
 اآلتية:

 

 
 األول المطلب
 

 ةغات الحتالل غير القانونيّ تثبيت ونشر مسوّ 
 

األمددد  سدددبق وأن ذكرندددا فقددددان مشدددروعية االحدددتالل األمريكدددي وتناقضدددم مدددع ميثددداق 
ي اإلنسداني وانتهاكدم لمبداد  وقواعدد حقدوق الدّدولي العدام والقدانون الدّدولالمتحدة والقانون 

 اإلنسان في العراق.
  القدانوني والسياسدي والدبلوماسدي للمقاومدة علدى الصدعيد تقد بضدرورة التحدرّ ل ا نع

 يدةالّدولالوقدائق والصدكو   إلدىناد ي لنشر مسوعات االحتالل عيدر القانونيدة باالسدتالّدول
   أن يشمل:وينبغي التحرّ 

 مجلس حقوق اإلنسان.  -أ
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 ية لحقوق اإلنسان.الّدولالفدرالية  -ب
 وق اإلنسان.السامي لحق ضالمفوّ  -ت
 ة.عير الحكوميّ ية الّدولمات والهيئات المنظّ  -ث
 .ةاألحزاب السياسية التقدميّ  -ة
 .يالّدول مات المجتمع المدنيمنظّ  - 
 ة.المراكز الدمنيّ  -خ
 .1998ية وفق نظام روما لعام الّدولائية مخاطبة مدمر عام المحكمة الجن -د
مدددة مجرمدددي الحدددرب األمريكيدددة علدددى لمحاك (مبدددورلاالكو  اسدددتثمار تشدددكيل محكمدددة  -ذ

 .العراق
مركددز لحقددوق  تشددكيل ذراع قددانوني للمقاومددة يضدد ّ  نعتقددد ضددرورة دد ا المجددال  فدديو  -ر

لفضدد  ممارسدددات  وهقليميدداً  اً   عالمّيدددلر ددد انتهاكدددات االحددتالل والتحددرّ  اإلنسددان
 االحتالل.

 

 الثاني المطلب
 

 حتاللمن ال في المونف العربيّ  التّغييرالبحث عن وسائل 

 
          إلدددىم قدددد انقسددد  أّنددد األمريكدددي للعدددراق   عدددأ الموقدددص العربدددي مدددأ االحدددتاللعدددرّ 

 موقفيأ أساسييأ  ما:
المحتلديأ  تدالعربيدة التدي حرضدئ وسداعدت علدى الحدرب واوّ  الدّدولموقص بعدض  -أ

بمعلومات على كافة المسدتويات لتحريضدم وتشدجيعم علدى االحدتالل ومدأ ضدمنه  
 .(1 كتيأالمتواطئيأ السا

                                                
     ا ة ا:ينظ  اي   ب    (1 

 Ward, Bob, wood, plan of Attack (New York, London, Simon and Schuster, 2004) pp. 312-315. 

  ينظ  اي     ط     كك : 
 Franks, Tommy with Malcolm, McConnell, American solider (New York, Haper Collins Books, 

2004, p. 204). 
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مددددع األسددددص يخشددددون الضددددغا  دددد  ة والدددد مأ الموقددددص الددددرافض لالحددددتالل و دددد  قّلدددد -ب
 .(1 ي لمنع العدوان واالحتاللاألمريكي وتهدمد  له  ول  يفعلوا أو يقوموا بدور جدّ 

النظددر عددأ الجانددب  عدددوان واحددتالل بغددّض الدد ي وقددع علددى العددراق  ددو جريمددة  ن  إ
 الّدولحية القانونية في ميثاق الجامعة العربية والتزام الرافض لها و  ا يعد مخاًل مأ النا

 العربية للوقو  ضد العراق.
ال اال الموقددددص العربددددي بالتقدددددمر الددددوطني العراقددددي الحيددددادي لدددد  يكددددأ بالمسددددتوج 

ضدعص  بسدبب الر ان األمريكي على التمادي في االحدتالل واسدتمرار   دو المطلوب وأن  
العربدي الد ي لد  يكدأ بمسدتوج جريمدة  الّشدعبفعل الموقص العربي الرسمي وعدم جدوج 

 .االحتالل
للعدددراق وطندددًا وشدددعبًا ومقاومدددًة العمدددل علدددى تغييدددر  وت سيسدددًا علدددى مدددا تقددددم البددددّ  

 وفق المحاور اآلتية: بالعمللبي مأ االحتالل الموقص العربي السّ 

 ة العربية.مأ خالل الجامعة العربية وماتمراتها وخصو ًا ماتمرات القمّ  -1
 الدددّدولالتركيدددز علدددى العالقدددات الثنائيدددة و دددي  دددعبة جددددًا بددديأ المقاومدددة العراقيدددة و  -2

 العربية.
وتكدددويأ رأي عدددام ضددداعا باتجدددا   سدددات المجتمدددع المددددني العربيدددةماسّ  إلدددى مالتوّجددد -3

 دولها لتغيير موقفها تجا  العدوان واالحتالل.
ة بخطدداب فكددري وقددانوني واحددد العربيددة والجامعددة العربيدد الددّدول إلددىم محاولددة التوّجدد -4

 للمقاومة ال ي يجعل مأ   ا الخطاب مدار احترام وتقدمر وتبني لم.
تبندددي موقفدددًا لددددج القندددوات والفضدددائيات العربيدددة لمحاولدددة التددد قير بصدددورة أو أخدددرج  -5

منصدددفًا باتجدددا  أخبدددار المقاومدددة وتمييز دددا عدددأ العصدددابات اإلجراميدددة ومدددا يسددددمى 
يشيات وفضد  دور التشدويم المبندي مدأ تلدا األفعدال بقصدد بالمرتزقة الجدد أو المل

 اإلساءة للمقاومة.
 

                                           

                                                
ــ   دــبيت منظددر  (1  ، مسددتقبل العددراق، االحددتالل د المقاومددة د التحريددر والديمقراطيددة، بيددروت، مركددز دراسددات الوحدددة العربيددة،  ح ــي ، دي

 .85-74، ب2004
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 الثالث المطلب
 

 محاولت إيجاد دعم دولي مناصر للمقاومة العرانية
 

لقدد اسدتثمرت الواليدات المتحددة انعددام مندافس دولدي لهدا بعدد انتهداء الحدرب البداردة 
ريددر ، واسددتطاعئ تمالّشددرعياحتاللهددا عيددر تالل العددراق فددي انتددزاع قبددول دولددي بفددي احدد

فيم مجلس  وال ي أقرّ ال ي ت  ذكر  سلفًا  2003أيار  22في  1483قرار مجلس األمأ 
 الدددّدول دد ا القدددرار جعددل حتدددى  أناألمددأ بددداحتالل أمريكددا وبريطانيدددا للعددراق كددد مر واقدددع،

بيددة ك لمانيددا وفرنسددا تقبددل نتددائا العدددوان خالفددًا ضددمنها دول أورو مددأ المعارضددة للغددزو و 
 .(1 ي اإلنسانيالّدولي والقانون الّدولالمتحدة والقانون األم  لميثاق 
ي االنطبدداع لمفهددوم مفددداد  بعدددم وجددود مقاومدددة الدددّدولجددئ أمريكددا لددددج الددرأي العددام وّ ر 

 يجددري فددي مددا أ  دد  رجالهددا وأمددأ برامجهددا؟ وأن  حة فددي العددراق، ولددو كانددئ موجددودة فدد ممسددلّ 
ندئ مدأ خلدق الظدرو  المالئمدة لنشدوب الصدراعات العراق  دو إر داب ولديس مقاومدة، وتمكّ 

مشددكلة  بصددراعات داخليددة اسددتنف ت قددوا  ، وأعطددئ انطبدداع بدد نّ  الّشددعبالطائفيددة إلشددغال 
 .(2 العراقييأ ليسئ مع االحتالل بل برفض بعضه  للبعض

فدددي حصدددار المقاومددددة  جهددددا مهمدددا قددددئالسياسدددة األمريكيدددة قدددد حقّ  والخال دددة أنّ 
العراقيدددة وجعدددل الغالبيدددة العظمدددى مدددأ دول اإلقلدددي  ودول العدددال  تقدددص موقفدددًا سدددلبيًا إااء 

 ليها.المقاومة وممثّ 
لدرأي العدام بهدا ا لئعات اإلدارة األمريكيدة التدي ضدلّ سدوّ بعد انكشا  ايدف وكد ب م

هد ا الواليدات المتحددة فدي بش ن احتالل العراق، ولألوضاع الداخلية والخارجية التي تشد
الظددددرو  مالئمددددة للتحددددر  لكسددددر الحصددددار السياسددددي  اإلدارة الجدمدددددة، نعتقددددد أن   ظددددلّ 

  :إلىم األنشطة توجّ  واإلعالمي المفروض عليها وأن  
 المتحدة.األم  مة منظّ   -أ

                                                
، المقاومة العراقية والعمل السياسدي علدى السداحة الّدوليدة، بحدث مقددم إلدى نددوة "لمداذا لد  تحدظ القضدية   دم ج   ، جبب حميبمنظر   (1 

 ، دمشق.2009نيسان  18ظمات الدبلوماسية العربية واإلقليمية والّدولية، دار بابل للدراسات واإلعالم، العراقية با تمام المن
 المصدر نفسم.  (2 
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 األوروبية واالتحاد األوروبي. الّدول  -ب
 دوان واالحتالل.الصديقة التي  ي أ اًل عارضئ الع الّدول  -ت
 ية الرسمية وعير الرسمية.الّدولالمنظمات   -ث
 ي.الّدولية على المستوج الّشعبمنظمات المجتمع المدني واألحزاب والتكتالت   -ة
 ية واإلقليمية لعرض قضية العراق.الّدولاستغالل حضور الماتمرات   - 
والمعلومدات الضدرورية  بالوقدائق اعالم العالميدة وتزويدد االنفتا  على وسائل اإل -خ

مشدددروعية وحدددق المقاومدددة والتدددي تتعلدددق بعددددم مشدددروعية الحدددرب علدددى العدددراق و 
  نتهاكات االحتالل.عراقية في الكفا  المسل  مع كشص اال
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 الخىتمة والتوصيىت
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 الخاتمة 

       
احدددد مظدددا ر العالقدددات الدوليدددة القائمدددة رعددد   العسدددكري  مبقدددى العددددوان واالحدددتالل

 مدا فدي القدانون الددولي، وهن أشدكال مدأ التددخل العسدكري مااالدئ موجدودة ومدااال حظر 
انعدددام موقددص قددانوني وأخالقددي جددامع مددانع  ددو المهدديمأ والواضدد  علددى ردود المجتمددع 

دون تفددويض  2003البريطانيددة عددام  -والدددليل الواضدد   ددو الحددرب األمريكيددة ،الدددولي
األمد  المتحددة والجامعدة  والعضدو فدي منظمدةشرعي وقانوني على دولة العراق المستقلة 

 .وباقي المنظمات والماسسات الدولية وعير الدولية العربية
وعنددددما يكدددون  ندددا  احدددتالل عسدددكري فدددان المقاومدددة وحدددروب التحريدددر وحركدددات 

وان  الدوليدة،التحرر الوطني تصب  أفعالها مشروعة حسب القدوانيأ والمواقيدق األعدرا  
ية عسدددكرية تحددددث واقدددع سياسدددي جدمدددد مدددت  التحدددر  عليدددم سياسددد حدددروب التحريدددر  دددي

و ددددي بهدددد ا المعنددددى  ددددراع عدددادل تسددددتخدم فيددددم الدددددول القدددددرات السياسددددية ،  دبلوماسدددياً 
 .نبية مستعمرةقوة أج للشعوب ضدوالعسكرية والمعنوية 

ولتحقيددق النصددر فددي حددروب التحريددر وتحقيددق الهددد  األسددمى فددي تحريددر األرض 
منبغدي إعدداد إسدتراتيجية تحريدر شداملة يجدري توظيدص فيهدا كدل  المحتلة وطرد االحدتالل

عنا دددر ا المتعددددددة والمترابطدددة ومنهددددا السياسددددية والعسدددكرية واالقتصددددادية واالجتماعيددددة 
 . األ دا  والوسائل وبقيادة موحدة واإلعالمية في إستراتيجية موحدة واضحة

                       
 اجاتالستنت                        

التدي  االسدتنتاجات ة نسدتطيع ت شدير أ د ّ فدي فصدولها األساسديّ  األطروحدةتبعًا لمضداميأ 
 إليها: نالتوّ  
دوان و ددو حالددة ماقتددة، فهددو وهن منددع االحددتالل العسددكري أحددد أشددكال العدد يمثددل   -1

م ال يخددول ة المحتلددة لسدديادتها علددى الجددزء المحتددل مددأ إقليمهددا، فرّنددالّدولددمباشدرة 
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ما تظدل  د   الحقدوق محفوظدة لدولدة الل نقل حقوق السيادة إليها، وهنّ دولة االحت
 األ ل حتى منتهي االحتالل.

وخروجدددًا عدددأ مبددداد   عمددداًل عيدددر مشدددروع ة أشدددكالم يعددددّ االحدددتالل فدددي كاّفددد ن  إ  -2
ة في حقوق اإلنسان المتحدة والمواقيق الخاّ  األم  ي العام وميثاق الّدولالقانون 

ضددافة باإلعوب األخرج،والّشدداألمدد  و  الددّدولتددي تتضددمأ حقددوق امل البمعنا ددا الّشدد
نسددداني السددديما جميدددع اتفاقيدددات جنيدددص وال ددداي إلدددى انتهدددا  القدددانون الددددولي اإل

 .وتوكوالتهاوبر 
ر تبقدى حالدة االحدتالل العسدكري شدكاًل مهما بلغئ المجتمعات البشرية مدأ تطدوّ   -3

ق س انتهاكات خطيدرة تتعّلدمأ أشكال العدوان ال ي يصادر إرادة الشعوب ويمار 
 بحقوق اإلنسان.

العسددكرية المفرطددة لالحددتالل مهمددا بلددغ حجمهددا وقدددراتها وتطور ددا التقنددي،  قددّوةال  -4
ولددددى العسددددكرية األ ق أ دددددا  المحتددددل النهائيددددة، وأن المرحلددددةعيددددر كافيددددة لتحقيدددد

ر بددداالحتالل ليسدددئ  دددي نهايدددة الحدددرب وال تقدددرّ   العددددوان والغدددزو( التدددي تنتهدددي
 راع الطويل ال ي مبدأ بيأ المقاومة واالحتالل.جها في الّص نتائ

قدددورة تحريدددر شددددعبية  إلدددىل أن تتحددددوّ  إذا أرادت المقاومدددة تحقيدددق أ ددددافها فالبددددّ   -5
وحددددة القيدددادة  إلدددىر وطندددي ذات برنددداما سياسدددي وعسدددكري يسدددتند وحركدددة تحدددرّ 

 .وهيجاد نظرية وطنية لها والهد  والوسيلة
ال  أدواتهددددا وب لدددديس لهددددا حدددددود عندددددما تدددددر  طريقهددددا وامددددتعالّشدددد وقدددددرة إرادة  -6

رة، وتسدددتخل  العبددددر علدددى اإلبدددداع واسدددتخدام وسدددائل متطدددوّ  وتشدددجيع قواعدددد ا
الددوعي والثقافددة والقددي  واالسددتعداد للتضددحية، والتكيددص والعمددل  تعميددقوالدددروس و 

الل إرادة االسدددتق والقوميدددة الوطنّيدددةمدددأ أجدددل المسدددتقبل والحقدددوق وتحفيدددز اإلرادة 
 .(1 ومقاومة المحتل األجنبيورفض 

                                                
 .333-327، ب2005، سقو  بغداد ونهوضها، وقائع د دروس د نتائا، بيروت،    ض ، طيخ ئير منظر   (1 
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ى استنزا  تتوخّ  طويلة األمد ةإستراتيجيّ  ي  الوطنّية الّتحريرحروب  إستراتيجية  -7
شددريًا ومعنويددًا ونفسدديًا، بصددورة تجعلددم التفكيددر باسددتحالة يددًا وبمادّ  وهنهددا  المحتددلّ 

 .استمرار  في االحتالل
نيدة والمكانيدة  ا االحدتالل فدي الددوائر الزمقوج االحتالل مهما كان نوع  كّل  ن  إ  -8

و ندا  نمداذة  األمد  نتهي بهزيمة تنتصدر فيهدا إرادة الشدعوب و المختلفة البد أن ت
ول  يخسدر شدعب تاكد     النتيجة كدالتي جدرت فدي الجزائدر وفيتندام. تاريخفي ال

 حرب تحرير خاضها بنفسم.
السددماوية والمواقيددق والعهددود الشددرائع  لددمفالشددعوب فددي مقاومددة االحددتالل تكحددّق   -9

وحدق تقريدر  الّشرعي حّق الّدفاع أسس قانونية  ي إلىيستند الحّق ية،   ا الّدول
حقدددوق اإلنسدددان مثلمدددا تدددد  اإلشدددارة إليدددم فددددي  وقواعددددد  مبددداد المصدددير وضدددمان
 مضمون البحث. 

 بعدض المبداد  والقواعدد واألنظمدة لتجدارب سدتنهاضا يمكدأ مأ خدالل الدراسدة   -10
ر والتددي تنطلددق فددي بدددامتها بمقاومددة عفويددة بسدديطة قدد  تتطددوّ  الوطنّيددةاومددات المق
 ة شاملة.ر وطني تخوض حرب تحرير وطنيّ حركة تحرّ  إلى

يدددة فدددي الكفدددا  الّدوللحركدددات التحدددرر الدددوطني حقوقدددًا وفدددق المواقيدددق واألعدددرا    -11
يدة وهقامدة لالّدو مات عقد االتفاقيات والمشاركة في اجتماعات المنظّ   وحّق المسلّ 

 ياسية والدبلوماسية.العالقات السّ 
بندداًء علددى االسددتثمار  الّتحريددرتتضددافر العوامددل الداخليددة والخارجيددة فددي عمليددة   -12

ة بددددحر النتيجدددة الحتميدددة المتمثّلددد إلدددىاألمثدددل لهددد   العنا دددر وتوظيفهدددا لتدددادي 
 العدوان واالحتالل.

 نددا  عوامددل مشددتركة سددا مئ وجدددنا  الّتحريددرعوب فددي مددأ دراسددة تجددارب الّشدد  -13
 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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      في تحرير األرض المحتلة وهعادة السيادة  وحدة الهد  ال ي متحدد -ت
         الوطنية عليها .                

                       ياسدي والعقائددي ضدال السّ وحددة النّ  إلدىمقاومة شداملة تسدتند  إستراتيجيةإتباع  -ث
 واعتماد المرجعية الواحدة.

 ع  الخارجي.الدّ للشعوب والحصول على  اتيةتعبئة اإلمكانات ال ّ  -ة
األ ددا  بينمدا تعتبدر  حرير األساس في تحقيدقاخلية للتّ العوامل والعنا ر الدّ  تعدّ  -14

العوامددل الخارجيددة عدداماًل مسدداعدًا لددم دور  فددي تحقيددق النصددر وهلحدداق الهزيمددة 
 عندما يكون العامل الداخلي محفزًا للتحر .

ي واإلقليمدي مشدرو  بوجدود الدّدولالعامدل الخدارجي أو  استخل  البحث كد لا أن   -15
أ الجزائرية والفيتناميدة، و د ا اخل و  ا ما كان موجودًا في المقاومتيالدّ  إلىمنف  
ة التدددددي ة المسددددداعدات العسدددددكرية واللوجسدددددتية واالقتصدددددادية والمدنّيددددد ا بكاّفدددددأمددددددّ 

للتحريددر الموجددودة لدددج قيددادة  الوطنّيددةومناعددة اإلرادة  قددّوةومناعددة ال قددّوةأضدافئ 
 .الّدولوشعوب     

ب تعريدددف الكبدددرج التدددي تمدددارس االحدددتالل والعددددوان فدددي ظدددل عيدددا إ دددرار الددددول -16
المتحددددة، علدددى خلدددا  ددد ا المفهدددوم بمفهدددوم شدددرعي األمددد  رسدددمي لإلر ددداب مدددأ 

 لالشعوب في مقاومة االحتالحّق  مكفول آخر  و
طلدب أن تحقيق النصر في الحروب الحدمثدة عمومدًا وحدروب التحريدر خا دًة مت -17

 سداتها وتنفدقن تقوم بها جميع أجهدزة الدولدة وماسجهودًا كبيرة ومشتركة منبغي أ
لسددل  وعدددم تددر  أمددور الدددفاع عنهددا بدددون تاحددة مندد  امكانددات المفددي سددبيلها اإل

 . منها محدد واض  المعال 
حدددرب تحريدددر  إلدددىفدددي الجدددزء المخصددد  الستشدددرا  المقاومدددة وكيفيدددة الو دددول  -18

 ع داخلي وطني كبير وواض شعبية في العراق، وجدت  نا  خلل وتخلّ 
ا مدأ دول الجدوار العربدي أو اإلقليمدي باتجدا  يعرقل عمل المقاومة، و نا  ضدغ       

 ر بشكل كبير على اإلمداد لزيادة فعالية المقاومة.حدود العراق ال ي أقّ 
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انتهاكدًا للقدانون الددولي  2003البريطانية على العراق عام -مريكيةأن الحرب األ -19
 نسدانيةوأنها كاندئ عيدر عادلدة مدأ الناحيدة القانونيدة واإل ، وميثاق األم  المتحدة

وان  دد   الحددرب تمثلددئ بعدددوان  ددري  تتددوافر فيددم أركددان العدددوان وفددق قددرار  ،
والدددددد ي عدددددالا تعريددددددف  1974عدددددام  3314الجمعيدددددة العامددددددة لألمددددد  المتحدددددددة 

 وتو يص العدوان.
لها نتيجة االنتهاكات الجسيمة لدولدة العددوان واالحدتالل مدع الحكومدات التدي شدكّ   -20

اخلي فددي واجددم الوضددع الدددّ مالدد ي اسددتمرت بددم،  فددي العددراق علددى المدددج الزمنددي
فددي حالددة تصدداعد للوقددو   واضدد  المعددال  شددعبي العدراق حدداالت رفددض ومطلددب

 .األجنبياالحتالل  السياسي الحالي في ظلّ  الّنظامضد 
متحدددة وحلفائهددا فددي فعددل المقاومددة العراقيددة قددد وضددع دولددة االحددتالل الواليددات ال  -21

والدددددرفض العدددددام الدددددداخلي  ةوالفكريددددد ةوالسياسدددددي ةالقانونيددددد وضدددددع مدددددأ المسدددددائلة
 والخارجي لوضع حد له ا العدوان والم ساة التي تجري في العراق.

تكمدأ فدي  2003الدروس مأ الحرب األمريكية واحدتالل العدراق فدي نيسدان  أ    -22
قددد خسددرت الحددرب علددى العددراق، وخسددرت الحددرب  اإلدارة األمريكيددة حقيقددة أن  

ر ددداب، وخسددددرت حدددرب الخدددروة مدددأ أاماتهدددا االقتصددددادية علدددى مدددا يسدددمى باإل
د ا في العال ، واالجتماعية بافتعال العدوان والغزو، وبدأت تخسر سيطرتها وتفرّ 

حقيقتهدا، رنيأ ونيفدًا، وانكشدفئ علدى جئ لهدا قدوخسرت نموذجها وقيمها التي روّ 
  .فتحفزت الشعوب على رفضها، وعلى مواجهتها، والتفاعل إلضعافها

في العراق ال اال خطيرًا و عبًا ومعقدًا في  عوبتم يستوجب تو يات  لوضعا -23
، وتعزيددز النتددائا راتيجية شدداملة لمجابهددة  د ا الوضددعإسددتجديدة فددي سددبيل وضدع 

إال  و دد ا ال مددت ّ  اخليددة والخارجيددةالدّ  قددّوةقتهددا المقاومددة ورفددد ا بعوامددل الالتددي حقّ 
حكمدددة مددد كريأ ب ،فيمدددا بعدددد و دددياتنهدددا فدددي التّ وفدددق شدددرو  محددددودة سدددو  نبيّ 

 .مل( عندما يفقد كل شيء مبقى األ الشاعر الفرنسي فولتير
                                      

 وصياتالتّ                                  
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استعراضدنا وبحثندا للفصدول األساسدية فدي األطروحدة وفدي ضدوء النتدائا  مأ خالل     

 حها على النحو اآلتي:و يات التي سنوّض أ   التّ  إلىا بيانها، تو لن التي ت ّ 
سدتثمار ال السيما شدعبنا العراقدي العقائدية للشعوبمنبغي موا لة التعبئة السياسية و  -1

رة فدي حدرب فاعلدة ومداقّ  قدّوةصب  ا اإلعداد المالئ  حتى توهعداد  اوقدراته اطاقاته
 في كافة مراحلها. الّتحرير

 علدددى أسددداس حددب الدددوطأ مدددأ اإليمدددان الّشدددعبلددددج أبندداء  نّيدددةالوطالتربيدددة تعميددق  -2
ربيددة والثقافددة وتغليددب العامددل عددأ الددوطأ مددأ أساسدديات التّ  الددّدفاع رداتوجعددل مفدد

والدمنيدة للشددعوب  الوطنّيددةتحفيددز القدي  و  . الدوطني علددى العوامدل العرقيددة والم  بيدة
فدددي  نسدددجام التددامّ وتحقيددق اال األجنبدددي عدددأ الددوطأ ومقاومدددة المحتددلّ  الددّدفاعألجددل 

 .الّتحريرالرأي الوطني في حرب 
وواجددب حددّق  المقاومددة والت كيددد علددى أن   الّشددعبت  دديل ققافددة المقاومددة لدددج أبندداء  -3

 .لشعوب المحتلةتمارسم ا
اع مسددل  دون إعددداد جيددد ومدددروس  منبغددي  ددر  يحتددى ال تباعددئ الدولددة بتورطهددا فدد-4

خاتمدددة مظفدددرة  السدددل  فدددي سدددبيل تحقيدددقات منددد  ءتخددداذ التددددابير والجهدددود واإلجدددراا
للصراع المسل  و    الجهود تعر  في العل  العسكري برعداد الدولة للحرب وال ي 

هددزة الدولددة وهعدددداد يشددمل إعددداد الشددعب والقددوات المسدددلحة واالقتصدداد الددوطني وأج
مسدددر  العمليدددات خا دددة عندددددما يكدددون النظدددام السياسددددي فيهدددا معرضدددًا للضددددغو  

 كان قائما في العراق.الخارجية كال ي 
العددوان  للتقليل مأ التفوق المعدادي لددول الحروب عير المتماقلة إستراتيجيةاعتماد  -5

بناء جيوشها وهعدداد شدعوبها وفدق  المعرضة للتهدمدات الّدولالكبرج، وينبغي على 
ب تنظي  قطعات خفيفدة وتجهيدز وتسدلي  مالئد  والعمدل التي تتطلّ  ستراتيجية    اإل
بدداع أسددلوب حددرب العصددابات وعمددل الجماعددات والمفددارا الصددغيرة مددع إتّ  ب سددلوب

 .وتعبئة الشعب عقائديًا وعسكرياً  القيادة الالمركزية



 -245- 

األمد  إ ال  نظام  نايد ما يطر  في الماتمرات الدولية إلى يالّدولعلى المستوج   -6
دول التدي ي ووضدع ضدوابا ومحدددات للدالدّدول الّنظدامر المتحدة بما متالئ  مع تطوّ 

 ي العام.الّدولالمتحدة والقانون األم  خارة إطار ميثاق  قّوةتستخدم ال
ق فدي شاملة بحيث متحقّ  إستراتيجيةأشكال المقاومة وفق كّل  تفعيلل ياتلاألوضع   -7

حريددر علددى المسددتوج السياسددي اقددات الالامددة للتّ الجهددود والطّ كددّل  النتيجددة اسددتثمار
 صادي والقانوني واإلعالمي.والدبلوماسي والعسكري واالقت

 و يات على مستوج تجربة المقاومة في العراق:التّ   -8
واالنتصددار  الّتحريددرل وحدددة المقاومددة العراقيددة شددر  أساسددي لنجددا  مهامهددا فددي تشددكّ  -أ

لتدد ميأ  د ا االنتصددار   دي الشددر  األ د ّ  ، كمددا أن تعميدق حاضددنتها الشدعبيةعلدى العددوّ 
 ل ا منبغي: الّتحريرالوطني في مرحلة ما بعد  بناء المشروع إلىواالنطالق 

لالنتقددال إلددى حددرب تحريددر شددعبية  القادمددة للمرحلددة : وضددع إطددار نظريددة للمقاومددةأ الً 
 حدة.مرجعية مو ب

: العمل على انتزاع شرعية المقاومة كحركة تحرر وطني مقابل عدم شرعية العملية ث كي ً 
 السياسية الجارية والتي جاء بها االحتالل.

 : ت  يل رأي عام وطني رافض لالحتالل.ث د  ً 
يحظددى برجمدداع وطنددي ويبعددث  الّتحريددر: التفكيددر برعددداد و ددياعة دسددتور لمددا بعددد ة نبــ ً 

 لى أبناء الشعب بكافة مكوناتم.إ طمئنانبرسالة ا
لكافة فصائل المقاومدة العراقيدة  الوطني شكيل مجلس وطني يكون بمثابة المرجعت -ب 

أو تنظيمددددات للعمددددل السياسددددي والعسددددكري واالقتصددددادي والقددددانوني علدددى أن يضدددد  أذرع 
واالجتماعي والدمني، تكون مهمة   ا المجلس وضع برناما وطني للعمل عل المستوج 

 ي واإلقليمي.الّدولالوطني و 
ي الددددّدولتكليددددص األذرع السياسددددية والدبلوماسددددية والقانونيددددة للتحددددر  علددددى المسددددتوج  -ت

 وهقليمي وعربي منا ر للمقاومة العراقية. والعربي إليجاد موقص دولي
 الّشدددعبأبنددداء ل اإلر ددداب الددد ي يسدددتهد  المددددنييأ مدددأ ة أشدددكالكاّفددد الدددرفض التدددامّ  -ث

 والت كيد على إدانة العمليات اإلر ابية.
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عي قانونيًا لتشكيل  يئة عالميدة وعربيدة وهسدالمية لمحاكمدة مجرمدي الحدرب مدأ السّ  -ة
 السابقة. نيةاإلدارة األمريكية والبريطا

وتطدوير  االحدتالل ضددّ   المسدّلحةاسدتمرار المقاومدة على المستوج العسكري منبغي  - 
اسددتنزا   إسددتراتيجيةنوعيددة ومدداقرة مددع تدد ميأ مسددتلزماتها والتركيددز علددى  إلددىعملياتهددا 

 وهنها  االحتالل وهجبار  على االنسحاب مأ العراق.
ا اآلخر، وينبغي تدوفير يكمل أحد   مسّلحةالاإلقرار ب ن طرفي المقاومة السياسية و  -خ

 أجواء التفه  المشتر  والتنسيق ووحدة العمل بينهما وتبادل األدوار.
ة وم برجراء مسدوحات لكاّفدإنشاء مركز لحقوق اإلنسان لر د انتهاكات االحتالل يق - 

ن مدات حقدوق اإلنسدا  علدى منظّ وتصنيفها، والتحدرّ  مريكياالحتالل األ نتهاكاتأشكال ا
 ي لفض      االنتهاكات وهدانتها.الّدولية ومنظمات المجتمع الّدول

  مأ فخ الطائفية هائي وليس األخير على المقاومة العراقية أن تتخلّ في تقدمرنا النّ  -د
وتدددر  النسدديا العراقددي، وتصددر  جهدددًا كبيددرًا لتوحيددد كافددة العددراقييأ  والم  بيددة والعرقيددة

والدد ي ملعددب بالورقددة الطائفيددة  لدد ي احتددل العددراقد العدددو افددي  ددص مجا ددد واحددد ضدد
عأ طريق االستفادة مأ تنوع شعبم، ونحأ ن  ب في   ا االتجا  مثلمدا مد  ب  والعرقية

العراقدي فدي الوقدئ الحاضدر  الّشدعبواقعية فدي أن بالبعض في تقدمراتم و ي كما نعتقد 
لبرلمدددان، ولكدددأ مسدددتقلون ال عالقدددة لهددد  بددداألحزاب المسددديطرة علدددى ا %80يمثدددل نسدددبة 

 دداالء متضددرريأ مددأ االحددتالل، فددال شددا وفددق  دد ا التقدددمر ونحددأ نددامأ بددم فددي أنهدد  
 1920سينتفضون مثلما انتفض آباء   وأجداد   في قورة العشريأ الكبيرة والخالدة عام 

والسداحات والددوائر األخدرج بغيدة قورة مايس التحرريدة والقوميدة  1941ومأ ق  في سنة 
، فدرذا نجحدئ المقاومدة فدي شروعية والشرعية مأ حكومات االحدتاللاستكمال سحب الم

العراقدددي بددددور   الّشدددعبجانبهدددا، وهذا قدددام  إلدددىتوحيدددد  دددفوفها وكسدددب أعلبيدددة الجمدددا ير 
 .(1   العراق مأ محنتمسيتخلّ  حتالل وأعوانماال ورفض

                                                

 .2009، كانون األول، 370جلة المستقبل العربي، العدد ، الخا الطائفي إلى أمأ، مكم ل طجيب، اخ  بتصر   (1 
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ة ئ مددخاًل لكيفيدة ماشدرات لجهدود وطنيدة وفرديدة وجماعيدة قدد تبّندر د عددّ  لقد ت ّ 
 لغددرض تحقيدددق الفائددددة العلميدددة ندددرج ضدددرورةو إنهدداء االحدددتالل بشدددرو  وطنيدددة ودوليدددة، 

 :ومنها المقررات والبيانات تلا إلى الرجوع
فدي بندد   2009تشدريأ األول  ،القومي العربي المنعقد في بيروت مقررات الماتمر -1

 الثالث الخاب بالعراق.
اإلسالمي السادس المنعقد في الدوحة البيان الختامي الصادر عأ الماتمر القومي  -2

 .2006كانون األول 22و 21بتاريخ 
البيدددان الختدددامي الجتمددداع األماندددة العامدددة للمددداتمر القدددومي العربدددي الددد ي عقدددد فدددي  -3

 .2009تشريأ األول  3و 2بيروت في 
 .2009تشريأ األول  30البيان الختامي لتشكيل محكمة مجرمي الحرب في  -4

 
سدنوات الماضدية يمكدأ  ريات الصراع فدي العدراق خدالل السدئّ مأ خالل دراسة مج

يدئ الواليدات المتحددة األ دا  السياسية لالحدتالل األمريكدي لد  تنجدز ومنّ  االستنتاة ب ن  
هددا تندداور ولكونهددا دولددة عظمددى فرنالعسددكري مددأ الصددراع بهزيمددة قاسددية،  علددى المسددتوج 

يميددًا لتحقيددق الحددد األدنددى مددأ مصددالحها سياسدديًا واقتصدداديًا وهقل بسددبب إمكانياتهددا الكبيددرة
 والحفا  على  يبتها.

 نهدداء سدديطرتما  إنهدداء االحددتالل وهالعراقددي يسددير باتجدد الّشددعب مدأ الواضدد  أن   ن  هو 
 واالجتماعية. والفكرية وتصفية آقار  السياسية

الخددروة عددأ ذلددا  الددوطأ مددأ اإليمددان وأن   حددبّ  د أن  اّكددنوفددي نهايددة المطددا      
إرادة الشددعوب وهيمانهددا بقضدديتها  سددقاطًا للضددمير الددوطني والدددمني واألخالقددي، وأن  إ يعدددّ 

 ل مهما بلغ حج  تفوقم المعادي و:العادلة وبمنطق النصر أقوج مأ المحت
 دذ   دشــــــــب أ ي طــــــــً  أة ا   د يـــــــــ ة

 
 ي طــــــــً  أة ا  د يـــــــــ ة  دّشــــــــب دذ  
 

 أد ي ــــــــيجي   ديــــــــبة بــــــــبّ   ــــــــال 
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  دي آد  دك يم 
  دكي : -أ
األمريكيددة المعا ددرة، مركددز  سددتراتيجية، موقددع العددراق فددي اإل دبالف،دبــ  هيم دنيــر  .1

 .2007الدراسات اإلقليمية، جامعة المو ل، العراق، 
 .1975ة، القا رة، ، عل  السياسة، دار النهضة العربي اة يش ،دب  هيم .2

  والحدددرب، دار الجليدددل، ، مبددداد  القدددانون الددددولي العدددام فدددي السدددل، دح ـــ د هنـــب  .3
 .1984دمشق،

المقاومدددة الشددداملة، مركدددز اإلعدددالم العربدددي،  إسدددتراتيجية،  آدـــ  د  دبـــ  هيم ، أحمـــب .4
 .2008القا رة، 

 .1988، حقوق اإلنسان، مركز النهضة، عمان، ظ ه ، أحمب فم ل  .5
 .1986، العقيدة القتالية في اإلسالم، مكتبة المنار، األردن،  ب دب ةةه ،أحم .6
، االحددتالل والمقاومدة فددي العددراق: دراسدة فددي المشددروعية،   د بي  ،دجـم  ير دنيــر .7

 .2005مركز الخليا لألبحاث، اإلمارات العربية، 
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 .1979ت، بيرو 
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1974. 
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