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المقدمة
إّن التفريق بين المقاومة واإلرهاب ليس 
األكثر  المفاهيم  م��ن  إّن���ه  ب��ل  السهل  ب��األم��ر 
شخص  من  يختلف  الّتوصيف  ألّن  صعوبة 
وألّنه  نفسها،  الجماعة  إلى  بالنسبة  آخر  إلى 
ال��ي��وم وف���ي ظ��ل غ��ي��اب ال���وع���ّي ال��س��ي��اس��ّي 
ب��ات  ال��ع��اط��ف��ّي��ة  ال��ت��ب��ع��ّي��ة  واالن���ج���رار وراء 
إلى  يعود  واإلره��اب  المقاومة  بين  التفريق 
وجهات نظر سابقة فاإلرهاب هو ما اختاره 
البعض  ب��رأي  والمقاومة  ا  ع��دوًّ قبلنا  هم  من 
ا. هي حمل السالح للّدفاع عمن اختارناه عدوًّ
للتفريق  أس��اس منطقّي  ك��ان هناك  ف��إّن 
مفهوم  ه��و  فهل  واإلره����اب،  المقاومة  بين 
أم  الّدولّية  العالقات  موحد متفق عليه في 
أن كل دولة تصبغه بلون مصالحها وتنحو به 
المفاهيم  إلى مشربها؟ وكيف يمكن مقاربة 

المختلفة حول هذه الظاهرة؟

أّوالً: المقاومة
بشكل  ال��م��ق��اوم��ة  م��ف��ه��وم  ت��ح��دي��د  إّن 
ل��م��ا يكتنفه  ب��ال��ص��ع��وب��ات  دق��ي��ق، م��ش��ح��ون 
ه����ذا ال��م��ص��ط��ل��ح م���ن ت��ع��ق��ي��دات، وت��ش��اب��ك 
واأليديولوجّية  الفكرّية  االختالفات  بسبب 

ه��ذا  ب��دراس��ة  المهتمة  وال�����ّدول  للمفكرين 
المصطلح، حيث شكل هذا المصطلح الكثير 
على  والعقدية  السياسّية  االره��اص��ات  م��ن 
مدى عقود من الزمن لما ينتابه من غموض 
التي  الموجبه  في تحديد ركائزة واألسباب 

غالًبا ما تأخذ الطابع السياسّي والقانونّي.

1. مشروعّية المقاومة

ال��ح��دي��ث ع��ن م��ش��روع��ي��ة ال��م��ق��اوم��ة هو 
الحديث عن مشروعية نابعة أواًل من الطبيعة 
ال��ب��ي��ول��وج��ّي��ة ل��ل��ك��ائ��ن��ات، وم���ا ي��ق��وم ب��ه جهاز 
المناعة الذي يعمل على مقاومة أي فيروسات 
جسم  تدخل  أن  ممكن  وأم���راض  جراثيم  أو 
اإلنسان، كما تستمد المقاومة مشروعيتها من 
أحكام القانون الّدولّي المتمثلة في االتفاقات 
ال��ّدول��ّي��ة وق�����رارات األم���م ال��م��ت��ح��دة، وب��اق��ي 
واألع����راف  واإلق��ل��ي��م��ّي��ة  ال��ّدول��ّي��ة  المنظمات 
الّدولّي،  القانون  مصادر  من  وغيرها  الّدولّية 
كما أّن المقاومة المسلحة هي ظاهرة تحظى 
باحتالل  المبتالة  ال��ش��ع��وب  م��ن  ق��وي  ب��دع��م 
بقوة   - لقد تكّرس  أجنبي، أو سلطة مستبدة. 
في  الحّق   - المعالم  واضحة  جدية  وبصورة 
االحتالل  نير  من  التحرر  أج��ل  من  المقاومة 

المقاومة واإلرهاب إشكالّية العالقة في المفاهيم الّدولّية والمحلّية
محمد حسن جابر)*(

طالب في العهد العالي للدكتوراه الجامعة اللبنانّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، قسم التاريخ.  *
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منذ  الّدولّي  القانون  في  واالستبداد  والظلم 
المبادئ  األول��ى، ضمن  العالمية  الحرب  نهاية 
ال���ت���ي أت����ى ب��ه��ا ال���رئ���ي���س األم���ري���ك���ي آن����ذاك 
المقاومة  حركات  ميالد  أعلن  إذ  “ويلسون”، 
مرتبًطا  ا  قانونيًّ ا  حقًّ وأصبح  االستعمار  ضد 
بسيادة الّدول. فمقاومة المحتل حّق مشروع 
ي��ق��وم ع��ل��ى م��ب��دأ ح���ّق ال���ّدف���اع ع���ن النفس 
والمحافظة على سيادة الدولة عندما تنتهك، 
وه���و ال��م��ب��دأ األول ف��ي ش��رع��ي��ة ال��م��ق��اوم��ة، 
دائًما  مدعوة  الّشعوب  أّن  منطلق  من  وذل��ك 
من  ومقوماتها  الوطني  وجودها  عن  للّدفاع 
لالستقالل.  طلًبا  ل��ل��ع��دوان  مقاومتها  خ��الل 
الثاني  المبدأ  المصير)1( هو  تقرير  والحّق في 
أبرز  من  المسلحة وهو  المقاومة  في شرعنة 
حقوق الشعوب التي تتعرض لالستعمار، على 
اليوم شعاًرا  الّشعار أصبح  الرغم من أن هذا 
ألسباب  ال��ك��ب��رى  ال����ّدول  ترفعه  ��ا  دي��م��اغ��وج��يًّ
إلى  فبالرجوع  لمصالحها.  خ��دم��ة  تكتيكّية 
المتحدة كأداة تسهر على احترام  دور األمم 
قواعد القانون الدولي، نجد هناك العديد من 
المحاوالت التي كانت تستهدف في األساس 
المسلحة،  المقاومة  بين  للتمييز  إط��ار  وض��ع 
قرار  وأول  أوجهه،  بمختلف  العنف  وظاهرة 
ص���در ع��ن ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ب��ش��أن معالجة 
 18 بتاريخ   3034 رق��م  ال��ق��رار  نجد  ال��م��وض��وع 
من  النضال  قانونية  أكد  الذي  1972م  ديسمبر 
هذا  بين  والتمييز  الوطني)2(،  التحرر  أج��ل 
مضمون  فكان  اإلره��اب،  ظاهرة  عن  الّنضال 

تقرير  في  الثابت  الحّق  على  التأكيد  ال��ق��رار 
الواقعة  الّشعوب  لجميع  واالستقالل  المصير 
نضالها،  ش��رع��ّي��ة  وت��دع��م  االستعمار...  تحت 
وذل��ك  التحررّية،  الحركات  نضال  خصوًصا 

وفًقا ألهداف ميثاق األمم المتحدة ومبادئه.
الموقف مرة أخرى من طرف  تكرر هذا 
الجمعّية العامة من خالل القرار 3246 بتاريخ 
12/14/م، 1974 إذ أكدت شرعية كفاح الّشعوب 

بالوسائل  االستعمار  من  التحرر  سبيل  في 
المسلح.  الكفاح  ذلك  بما في  كافة،  المتاحة 
أث��ر كبير في اإلق��رار  ال��ق��رار  و قد ك��ان لهذا 
بشتى  والكفاح  المسلحة  المقاومة  حّق  بأّن 
أن��واع��ه، دف���اع ع��ن ال��ح��ري��ة ق��د ت��ح��ول إلى 
واج��ب دول��ّي، إذ نص القرار ذات��ه على” أّن 
السيطرة  ض��د  ال��ك��ف��اح  لقمع  م��ح��اول��ة  أّي���ة 
االستعمارّية واألجنبّية واألنظمة العنصرّية، 
هي مخالفة لميثاق األمم المتحدة وإلعالن 
بالعالقات  الخاصة  ال��ّدول��ّي  القانون  مبادئ 
لميثاق  وفًقا  ال��ّدول  بين  والتعاون  ال��ودّي��ة، 
لحقوق  العالمي  ول��إع��الن  المتحدة  األم��م 
لتطوير  ال���ّدول���ّي  ال��م��ؤت��م��ر  وف���ي  اإلنسان”. 
بجنيف  المنعقد  اإلن��س��ان��ي  ال��ق��ان��ون  ق��واع��د 
البروتوكولين  عليه  ترتب  وال��ذي   1976 سنة 
اإلضافيين العام 1977م الملحقين باتفاقيات 
الّتحرير  ح��روب  ع��ّدت  وقد  األربعة،  جنيف 
ح��روًب��ا دول��ي��ًة، إذ ج��اء ف��ي ال��م��ادة األول��ى 
التحرير  ح��روب  أّن  األول  البروتوكول  من 
الوطنّي هي حروب مشروعة وعادلة، وهي 
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كافة  القواعد  بشأّنها  تطبق  دول��ّي��ة  ح��روب 
قوانين  بشأن  ال��ّدول��ّي  القانون  أقرها  التي 
الوطنّي  الّتحرير  ح��رك��ات  أّن  كما  ال��ح��رب، 
هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، وهي 

الدول التي ال تزال في طور التكوين.

2. المقاومة المسلحة

أفراد المقاومة المسلحة أو األنصار)3(، هم 
عناصر ال ينتمون إلى أفراد القوات المسلحة 
عاتقهم  ع��ل��ى  ي���أخ���ذون  لكنهم  ال��ن��ظ��ام��ّي��ة، 
المصالح  عن  دفاًعا  القتال  بعمليات  القيام 
الوطنّية أو القومّية ضد قوى أجنبّية، سواء 
كانت تلك العناصر تعمل في إطار منظم أّي 
تشرف عليه سلطة قانونّية أو فعلّية تعمل 
مبادرتها  على  بناء  تعمل  أو  توجيهه،  على 
القتالّي  العمل  ه��ذا  ك��ان  وس���واء  ال��خ��اص��ة، 
الذي تقوم به على اإلقليم الوطنّي أو خارج 
عمل  المعتدي��ن  وم��ق��اوم��ة  اإلقليم.  ن��ط��اق 
ومبادئ  السماوية  الشرائع  تجيزه  مقدس 

حقوق اإلنسان والقانون الّدولي)4(.

3. الخصائص المهّمة للمقاومة المسلحة

قديمة  ظ��اه��رة  ه��ي  المسلحة  المقاومة 
وم��ت��ج��ذرة ف��ي ال��ت��اري��خ اإلن��س��ان��ّي، حيث 
النظامّية،  ال��ج��ي��وش  ض��م��ن  ُت��م��ّي��ز  ال  ك��ان��ت 
العشرين،  القرن  في  أهميتها  تعاظمت  وقد 
وأصبحت تثير مشاكل قانونية عديدة أمام 
بالقانون  المهتمين  طرف  من  معالجتها  قلة 

ال��ّدول��ّي  الفقه  م��ن  جانب  هناك  إذ  ال��ّدول��ّي، 
يعطي تفسيًرا واسًعا لعبارة الشعب المقاوم، 
ف��ل��ي��س ال��م��ق��ص��ود ه��ن��ا ه���و ال��ّش��ع��ب ال���ذي 
بالدولة،  وقانونّية  سياسّية  بروابط  يرتبط 
فالمقاومة قد توجد من دون أن تكون هناك 
دولة، أو تظهر من أجل إنشاء دولة، ثم إن 
وج���ود ال��ّش��ع��ب س��اب��ق على وج���ود ال��ّدول��ة، 
فالمقصود بالّشعب هنا هو مجموعة األفراد 
اّلذين ينتمون إلى وطن واحد سواء أكانوا 
مقيمين فيه أم ال، تجمعهم روابط مشتركة 
من لغة ودين وتاريخ وتراث وغير ذلك من 
العوامل القومّية، وعليه فالمقاومة المسلحة 
المصلحة  مع  يتماشى  وطنّي  بدافع  تتسم 
أرض  عن  الّدفاع  في  يتمثل  للوطن،  العليا 
ال���غ���زاة، وال يشترط  األج����داد واآلب����اء ض��د 
شعب  ق��ي��ام  المسلحة  ال��م��ق��اوم��ة  ل��ش��رع��ّي��ة 
المهم  لكن  منه،  فئة  قيام  تكفي  بل  بأكمله، 
يثبت  والتاريخ  معهم  الّشعب  تعاطف  هو 
المقاومة  الّدعم يعدُّ أساسي لنجاح  أّن هذا 
يبيح  الّدولي  القانون  أّن  كما  واستمرارها، 
لرجال المقاومة اللجوء إلى استخدام القوة 
ت��ك��ون ض��د ع��دو  م��ا  ع����ادة  ال��ت��ي  المسلحة 

أجنبي مغتصب)5(.

4. الوضع القانوني لرجال المقاومة المسلحة
رفض الفقهاء و الشراح في أوائل هذا 
القرن االعتراف بصفة المقاتلين القانونيين 
لم  إذا  المسلحة  المقاومة  ورج��ال  للثوار، 
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التي حددتها  تتوفر فيهم الشروط األربعة 
ال���م���ادة األول����ى م��ن الئ��ح��ة اله����اي للحرب 
للسلطة  ُتعطي  وكانت  1907م  لعام  البرية 
ي��ده��ا عليهم مطلق  ت��ض��ع  ال��ت��ي  ال��م��ع��ادّي��ة 
الحرية في عّدهم مجرمين، وخارجين عن 
الصفات  من  ذلك  وغير  ومخربين  القانون 
تفوق  بقسوة  لهم  معاملتها  بها  تبرر  التي 
أحياًنا درجة الضرر الذي تسببوا فيه، لكن 
لما عمت حروب التحرير العالم خالل وبعد 
الثانية نازع عدد كبير من  العالمية  الحرب 
واقعية  الجدد مدى  الّدولّي  القانون  فقهاء 
تلك الّشروط األربعة، خاصة منها الشرطين 
نطلب  أن  يعقل  كيف  إذ  وال��ث��ال��ث،  الثاني 
المرسل  المقاوم  أو  الثائر  أو  الفدائّي  من 
بإشارة خاصة  نفسه  يميز  أن  بمهمة سرية 
أو يحمل سالحه علًنا في أرض محتلة من 
قبل جنود العدو؟ وعليه فاالتفاقيات التي 
نوًعا  الليونة  نحو  س��ارت  ذل��ك  بعد  أبرمت 
ما، وهذا ما نستشفه في المادة 3 المشتركة 
التفاقيات جنيف األربعة التي أقرت بعض 
الضمانات للثوار، كما أّن المادة 4 فقرة 2 من 
اتفاقية جنيف الثالثة قد تنازلت عن شرط 
التي  الفئات  ح��ددت  عندما  االحتالل  عدم 
تتمتع بحقوق المقاتل القانونّي ومن أهمها 
الحق في المعاملة كأسير حرب، وقد جاء 

نصها كاآلت�ي:
والوحدات  األخرى  المليشيات  »أفراد 
ب��م��ن فيهم أع��ض��اء  ال��م��ت��ط��وع��ة األخ�����رى، 

الذين ينتمون  المنظمة،  المقاومة  حركات 
ال��ن��زاع ويعملون داخل  إل��ى أح��د أط��راف 
ه��ذا  ك���ان  ول���و  ح��ت��ى  إقليمهم،  خ���ارج  أو 
الشروط  تتوفر  أن  على  محتاًل،  اإلقليم 
الوحدات  أو  المليشيات  ه��ذه  في  اآلتية 
المقاومة ح��رك��ات  فيها  ب��م��ا   ال��م��ت��ط��وع��ة، 

المنظمة المذكورة:
م���س���ؤول عن  ي���ق���وده���ا ش��خ��ص  أن   ü

مرؤوسيه.
محددة  مميزة  ش���ارة  لها  ت��ك��ون  أن   ü

يمكن تمييزها من بعد.
أن تحمل األسلحة جهًرا.  ü

أن ت��ل��ت��زم ف���ي ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ب��ق��وان��ي��ن   ü
الحرب وعاداتها.

5. االتفاقيات التي

   شرعنت المقاومة المسلحة
باتفاقات  التنويه  يجب  اإلط���ار  ه��ذا  ف��ي 
وقرارات دولّية أسهمت في تجذير المشروعّية 

الّدولّية للمقاومة المسلحة، أبرزها:  
اتفاقيات الهاي للعام 1899م والعام 1907م   ü

المتعلقة بقانون االحتالل الحربّي.   
اتفاقيات جنيف للعام 1949م، ال سيما   ü
بحماية  المتعلقة  الرابعة  االتفاقّية 
المدنيين في زمن الحرب واالحتالل 
الحربّي، وحماية الحقوق والحريات 
وتحريم اللجوء إلى القوة والتهديد. 

ولعل أبرز مبادئها أربعة)6(:
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االح����ت����الل وض����ع م���ؤق���ت ل��ي��س له   ·
صفة ال��ّدوام، وليس له أّي تأثير في 

استمرار وجود الّدولة.   
إل��ى نقل السيادة  ي��ؤدي  االح��ت��الل ال   ·
م��ن دول���ة إل���ى أخ����رى، ألّن ال��ّس��ي��ادة 
يحق  الذين  السكان  في  كامنة  تبقى 
ل��ه��م، خ����الل م����ّدة االح����ت����الل، رف��ض 
الغزو واللجوء إلى المقاومة )بما فيها 
حروب العصابات وحركات المقاومة(.

االح��ت��الل ال ي��خ��ول دول���ة االح��ت��الل   ·
فعلّية  سلطة  ممارسة  صالّحية  إاّل 
واق��ع��ّي��ة ت��ه��دف إل���ى ح��ف��ظ ال��ّس��الم 
وتسيير  المحتل  اإلقليم  في  واألمن 

شؤون سكانه.   
·  ق��ان��ون االح��ت��الل ال��ح��رب��ّي ه��و ال��ذي 
واإلجرائي  التشريعّي،  اإلط��ار  يحدد 
تدخله  تغيير  وكل  االحتالل.  لسلطة 
يقتصر  أن  يجب  الّسلطة  ه��ذه  عليه 
ع��ل��ى م���واج���ه���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ح��ي��اة 

اليومّية للسكان.   
م��ي��ث��اق األم���م ال��م��ت��ح��دة ال���ذي ح��رم   ü
ال��ق��وة، بل  ال��ح��رب وح���ّرم استخدام 
باستخدامها،  التهديد  م��ج��رد  ح���ّرم 
ب��ال��ح��رب إال ف��ي حالة  ي��س��م��ح  ول���م 
وقد  الّنفس.  ع��ن  ال��م��ش��روع  ال��ّدف��اع 
ُعّدت المادة 51 منه أّن للدول، فردًيا 
ا في الّدفاع عن  ا طبيعيًّ ا، حقًّ وجماعيًّ
نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح. 

وقد عدَّ معظم الفقهاء أّن تفوق الكبار 
وال��ّدول  الّشعو،   يضطر  السالح  في 
بالّدفاع  ممارسة حقها  إلى  الّصغيرة 
المشروع عن طريق المقاومة بشّتى 
المقاومة  ذلك  طليعة  وفي  أشكالها، 

الشعبية وحرب العصابات.)7(
اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان عام   ü
بالحقوق  الخاصة  واالتفاقّية   1948

والثقافّية  واالجتماعّية  االقتصادّية 
واالتفاقّية الخاصة بالحقوق المدنّية 
اإلعالن  عدَّ  وقد  لالنسان.  السياسّية 
العالمي لحقوق اإلنسان في ديباجته 
نظام  يتولى  أن  ال���ض���رورّي  م��ن  أّن���ه 
لئال  اإلنسان،  حقوق  حماية  قانونّي 
إلى  األم���ر  نهاية  ف��ي  ال��م��رء،  يضطر 

التمرد على القهر والطغيان.  
عن  ص��درت  التي  الّدولّية  ال��ق��رارات   ü
والجمعية  ال���ّدول���ّي  األم����ن  م��ج��ل��س 
العام  منذ  المتحدة  لألمم  العمومّية 
على  انطوت  التي   1991 ولغاية   1967

المحتلة،  لالراضّي  قانوني  توصيف 
الّدولّية،  االتفاقات  تطبيق  ووج��وب 
الّرابعة،  ال سيما منها اتفاقّية جنيف 
ودع��وت��ه��ا “إس���رائ���ي���ل« إل���ى ال��ت��زام 
انتهاكها.  ع���ن  واالق������الع  أح��ك��ام��ه��ا 
وه�����ي ت��ش��ك��ل م��رج��ع��ي��ة ق��ان��ون��ّي��ة 
مواجهة  في  العربّي  للجانب  مؤيدة 
ينطبق  ال��ت��ي  إس��رائ��ي��ل  م��م��ارس��ات 
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هذه  وم��ن  الدولة”)8(.  “ارهاب  عليها 
 2852 رق�����م  ال��ق��رار  المهّمة،  ال��ق��رارات 
ال���ص���ادر ع�����ن ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
إلى  دع��ا  ال���ذي  20-12-1971م  بتاريخ 
»ض�����رورة وض���ع م��ب��ادئ ت��ه��دف إل��ى 

تعزيز حماية األفراد الذين يناضلون 
ضد السيطرة االستعمارّية واالجنبية 
وض��د االح��ت��الل األج��ن��ب��ّي واألنظمة 
العنصرّية”، وضرورة “تطوير القواعد 
ورج��ال  المناضلين  بوضع  المتعلقة 
ومعاملتهم  وح��م��اي��ت��ه��م  ال��ع��ص��اب��ات 
المنازعات  إبان  في  إنسانّية  معاملة 

المسلحة، الّدولّية وغير الّدولّية«)9(.
غ��ي��ر أّن ك���ل ه����ذه ال���م���ب���ادئ واألح���ك���ام 
إلى  تبقى،  الّدولّية  والقرارات  واالتفاقيات 
الّدولّية.  ال��ق��وى  م��وازي��ن  أس��ي��رة  بعيد  ح��د 
ت��ح��اول دائ���ًم���ا أن تطبق  ال��ك��ب��رى  ف���ال���ّدول 
قانونها، قانون الغالب، وما على المغلوب أو 

الضعيف إال أن يرضخ إذا أعيته الحيلة.
ف��ال��م��ق��اوم��ة ال��م��س��ل��ح��ة وف���ًق���ا ل��ل��ق��واع��د 
هي  اإلنسانّية  والقواعد  الّدولّية،  القانونية 
استخدام مشروع للقوة المسلحة بهدف طرد 
وانتزاع  المصير،  وتقرير  األجنبّي  المحتل 
مقهورة  أصبحت  ال��ّش��ع��وب  ألّن  ال��ّس��ي��ادة، 
وخ��ص��وًص��ا  ال���ّدول���ّي،  المجتمع  ع��ج��ز  أم���ام 
األمم المتحدة في ضمان تطبيق مقتضيات 
اآللة  محاوالت  وفشل  المصير،  تقرير  ح��ّق 
عن  المقاومة  تختلف  وبذلك  الدبلوماسّية. 

الذي كثيًرا ما أصبحت تنعت به   - اإلره��اب 
فلسطين  في  الّشريفة  المسلحة  المقاومة 
وال�����ع�����راق وأف���غ���ان���س���ت���ان وج����ن����وب ل��ب��ن��ان 
والصومال - الذي )أي اإلرهاب( يعتمد أساًسا 
على العنف من دون أن تكون لديه مرجعّية 

قانونية يستند إليها.

ا: اإلرهاب ثانيًّ
ال ُي��ع��دُّ اإلره�����اب ظ��اه��رة ح��دي��ث��ة على 
األعمال  انتشار  يعود  بل  ال��دول��ي،  المجتمع 
اإلره���اب���ّي���ة إل���ى ت���اري���خ ق���دي���م، ح��ي��ث ك��ان 
القرصنة  ب��ع��م��ل��ي��ات  ي��ق��وم��ون  اإلره���اب���ي���ون 
ال��ب��ح��ري��ة، واخ��ت��ط��اف ال��ط��ائ��رات وال��ّس��ف��ن 
واح����ت����ج����از ال����ره����ائ����ن واالع������ت������داء ع��ل��ى 
أدى  وق���د  والّديبلوماسيين.  السياسيين 
تفاقم النشاطات اإلرهابّية، وشدتها وحداثة 
ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا إل���ى اه��ت��م��ام ال��م��ج��ت��م��ع ال���ّدول���ّي 
بمكافحة هذه الظاهرة، فانعقدت المؤتمرات 
واالتفاقّيات، وصدرت  المعاهدات  وُوِقعْت  
القانونّية  والقواعد  والّتشريعات  القوانين 
العديدة لتجريمها، ومالحقة فاعليها واتخاذ 
والحؤول  الكتشافها  ال��الزم��ة  االحتياطات 

دون وقوعها)10(.

1. لمحة تاريخّية لتقنين اإلرهاب
لتوحيد  األول  ال���ّدول���ي  ال��م��ؤت��م��ر  ع��ق��د 
ال��ق��ان��ون ال��ج��ن��ائ��ّي ف��ي وارس���و ف��ي تشرين 
مؤتمر  أول  وك��ان  1927م،  ال��ع��ام  م��ن  الثاني 
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يتعرض لما يمكن تسميته، في ذلك الوقت، 
ب��ال��ن��ش��اط اإلره���اب���ّي ع��ب��ر اس��ت��ع��م��ال عمدي 
تبعته  ع���ام،  خطر  خلق  شأنها  م��ن  لوسائل 
1930م،  ال��ع��ام  ب��روك��س��ل  أخ����رى:  م��ؤت��م��رات 
1935م،  العام  ومدريد  1931م،  العام  وباريس 
على  اُت��ِف��ق  حيث  1935م،  العام  وكوبنهاغن 
أهمية مواجهة األفعال التي ينشأ عنها خطر 
إدخ��ال  بقصد  الّرعب  من  حالة  يخلق  ع��ام، 
الّسلطات  عمل  في  اضطرابات  أو  تغيرات 
اإلاع��ت��داء  أو  ال��ّدول��ّي��ة  ال��ع��الق��ات  أو  العامة 
والديبلوماسيين  ال��ّدول  رؤس��اء  حياة  على 
تلك  مرتكبّي  محاكمة  وض���رورة  وُأس��ره��م، 
الجرائم في محكمة ذات طابع دولي. ويعّد 
بتاريخ  مرسيليا  ف��ي  وق��ع  ال���ذي  االع��ت��داء 
يوغوسالفيا  ملك  ح��ي��اة  على  1934/10/9م، 

في  التحول  نقطة  األول،  ألكسندر  الّسابق 
اإلرهاب،  لمواجهة  الدولّي  الجنائّي  القانون 
ه��ذا  ف��ي  اتفاقيتين  إع����داد  ع��ل��ى  ُع��ِم��ل  إذ  
ال��ش��أن، وُوِق���ع عليهما في عصبة األم��م في 
األولى  االتفاقّية  1937/11/16م.  بتاريخ  جنيف 
واالتفاقّية  الّدولّي،  اإلرهاب  بتجريم  تتعلق 
تتولى  دولّية  بإنشاء محكمة  تتعلق  الثانّية 
لكن  اإلرهابّية.  ال��ج��رائ��م  مرتكبّي  محاكمة 
هاتين االتفاقيتين لم تحصال على الّتصديق 
الالزم عليهما من الّدول لتدخال حيز التنفيذ، 
ويعيد المحللون ذلك إلى أّن تعريف اإلرهاب 
فقد عرفت  م��ح��دًدا بشكل واض��ح،  يكن  لم 
الفقرة الثانّية من المادة األولى من اتفاقّية 

جنيف أعمال اإلرهاب، بأّنها أعمال إجرامّية 
ترتكب ضد دولة ويكون الهدف منها أو من 
طبيعتها نشر الّرعب لدى شخصيات محددة 
أو مجموعات محددة من األشخاص أو من 
الجمهور، ما يظهر عدم شمول هذا التعريف 

على جميع مظاهر اإلرهاب.
ص��درت  ال��ث��ان��ي��ة،  العالمية  ال��ح��رب  ب��ع��د 
عن منظمة األمم المتحدة توصيات عديدة 
لمواجه�ة ظاهرة اإلرهاب، وُعقدت مجموعة 
جرائم  بعض  تناولت  التي  اإلتفاقيات  من 
اإلره�����اب ال��خ��ط��ي�����رة، م��ث��ل اإلع���ت���داء على 
الديبلوماسيين  وخط�ف  المدني  ال��ط��ي��ران 
اإلتفاقيات  ه�ذه  وته�دف  والسفن.  والرهائن 
دولي�ة  ج��رائ��م  األف��ع�����ال  بعض  اعتب�ار  إل��ى 
ي��ت��ع��ي��ن ت��ج��ري��م��ه�����ا ب��ال��ق�����وان�����ي��ن ال��داخ��ل��ي�����ة 
الدول  هذه  تلتزم  أن  على  األعضاء،  للدول 
بمحاكمة مرتكب�ي هذه الجرائم أو تسليمه�م 
إدانته�م،  ثبت�ت  إذا  عليهم  العقاب  وتوقيع 
وال���ت���زام ال����دول ب��ال��ت��ع�����اون واألخ�������ذ بمبدأ 
ال��ق��ان��ون ال��ج��ن��ائ��ي ح��ت��ى ال يفلت  ع��ال��م��ي��ة 
تزايد  بعد  خ��اص��ة  ال��ع��ق��اب،  م��ن  المجرمون 
التكن�ولوجيا  اإلرهابي�ين  واستغالل  العولمة 
لتحقي�ق  المتطّورة  وال��م��وارد  واإلت��ص��االت 

أهدافه�م اإلجرامي�ة.

2. تعريف اإلرهاب على المستوى الّدولّي

ع���ل���ى ال�����ّرغ�����م م����ن ت���ع���دد االت���ف���اق���ي���ات 
تحديد  على  ُيِتفق  ل��م  لقمعه،  وال��م��ع��اه��دات 
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بسبب  وذل���ك  ل��إره��اب،  ال��ق��ان��ون��ّي  المفهوم 
المظاهر المختلفة لألعمال اإلرهابّية وصعوبة 
وضع تعريف عام شامل لإرهاب. وقد تعددت 

تعريفات اإلرهاب وفي ما يلي أهمها:
أستاذ   )Saldana( س��ال��دان��ا  ال��دك��ت��ور   ·
مدريد،  جامعة  في  الجنائّي  القانون 
العام،  مفهومه  في  اإلره��اب،  أّن  عدَّ 
أو  س��ي��اس��ّي��ة  ج��ن��اي��ة،  أو  ك��ل جنحة 
اجتماعّية، يؤدي ارتكابها أو اإلعالن 
ع���ام يخلق  ذع���ر  إح����داث  إل���ى  عنها 

بطبيعته خطًرا عاًما)11(.
·  وعدَّ الفقيه الفرنسّي دونديو دي فابر 
)Vaberes De Doundio( أّن اإلرهاب 

ه��و أف��ع��ال ع��ص��اب��ة، غ��ال��ًب��ا م��ا تكون 
ذات طبيعة دولّية، ويكون من شأنها 
المتفجرات،  باستخدام  الّرعب  نشر 
الحديدية  السكك  خ��ط��وط  وتدمير 
وقطع الّسدود وتسميم المياه المعّدة 
بما  المعدّية،  للشرب، ونشر األمراض 
يؤدي إلى خلق حالة من الخطر العام. 
 ).E .David( أّما الفقيه الفرنسّي دايفيد  ·
فقد عّرف اإلرهاب هو كل عنف مسلح 
فلسفّية  أو  سياسّية  أله��داف  يرتكب 
مخالًفا  دي��ن��ّي��ة،  أو  إي��دي��ول��وج��ّي��ة  أو 
التي  اإلنسانّي  القانون  قواعد  بذلك 
الوحشّية  ال��وس��ائ��ل  اس��ت��خ��دام  تمنع 
أو  بريئة  أه��داف  لمهاجمة  والبربرّية 

أهداف ليس لها أهمية عسكرية)12(.

وي������رى األس�����ت�����اذ ج������ورج ل��ي��ف��اس��ي��ر   ·
اإلره��اب  أّن   )Levasseur  George(

والمنظم  ال��ع��م��دّي  االس��ت��خ��دام  يعني 
ت��ن��ش��ر  أن  م����ن ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  ل���وس���ائ���ل 
أهداف محددة،  إلى  للوصول  الّرعب 
ك���اس���ت���خ���دام ال���ّت���خ���وي���ف ل��ت��ع��ج��ي��ز 
ومهاجمتهم،  الضحايا  أو  الضحّية، 
العنف،  ب��اس��ت��خ��دام  ال���ّرع���ب  ن��ش��ر  أو 
أو  الحياة  في  الحّق  على  كاالعتداء 
الحّق في سالمة الجسم، أو الّتعذيب 
أو ارتكاب جرائم عنف عمياء بواسطة 
أو  المفخخة  ال��س��ي��ارات  أو  ال��ق��ن��اب��ل 
إرسال طرود ملغمة، أو االعتداء على 
األموال بالحريق أو التفجير لتحقيق 

طلبات الجناة اإلرهابيين.
 )B  .Bouloc.( ب���ول���وك  األس���ت���اذ  وُي���ِع���دُّ 
يرتكب  ع��ن��ف  ك��ل  ه��و  اإلره�����اب  أّن 
أو  األم��������وال،  أو  األش����خ����اص،  ض���د 
ال���م���ؤس���س���ات وت����ك����ون ل����ه ط��ب��ي��ع��ة 
على  الحصول  ويستهدف  سياسية، 
نظام  قلب  أو  معين  إقليم  استقالل 
على  اعتراض  التعبير عن  أو  الحكم 
وعلى  الّدولة.  سياسة  مظاهر  بعض 
الّرغم من المحاوالت المتعّددة لوضع 
إجماع  شبه  هناك  ل��إره��اب،  تعريف 
هذا  له.  تعريف  وض��ع  صعوبة  على 
العظمى  ال��ّدول  سعي  إلى  باإلضافة 
غامًضا  اإلره����اب  مفهوم  إب��ق��اء  إل��ى 
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في  المطلقة  الحرية  لها  تبقى  لكي 
الحركات  اإلرهاب على  إطالق تهمة 
كالمقاومة  سياستها،  ت��ع��ارض  التي 
ك���م���ا ه��ي  ال����وط����ن����ّي،  ال���ت���ح���ري���ر  أو 
إلصاق  إسرائيل  محاولة  في  الحال 
اللبنانّية،  بالمقاومة  اإلره���اب  تهمة 
والفلسطينّية ضد الِكيان اإلسرائيلّي 
ال��غ��اص��ب ال�����ذي ي��س��ت��خ��دم وس��ائ��ل 
تتسم بالوحشّية، والبربرّية لمهاجمة 
يمثل  بشكل  وبريئة  مدنّية  أه��داف 

خرًقا ألبسط القيم اإلنسانّية)13(.

3. تعريف اإلرهاب

   في الّتشريعات الّداخلّية
عرفت بعض الّدول اإلرهاب في قوانينها 

الّداخلية، وفي ما يلي استعراض لبعضها:
عّرف المشترع الفرنسّي اإلرهاب في   ·
قانون العقوبات الجديد رقم 686-92، 
عاّدًا أّن الجرائم تعّد إرهابّية عندما 
جماعّي  أو  ف���ردّي  بمشروع  تتعلق 
بالنظام  الجسيم  اإلض����رار  بقصد 
ال���ع���ام ع���ن ط��ري��ق ب���ث ال���خ���وف أو 
الرعب، ويتوفر فيها القصد الخاص.

من  م��أخ��وًذا  نًصا  تشومسكي  يذكر   ·
فيه  األم��ري��ك��ّي��ة  ال��ّرس��م��ّي��ة  الكتابات 
»االستخدام  ه��و  ل��إره��اب  تعريف 
ال��ت��ه��دي��د  أو  ل��ل��ع��ن��ف  ال���م���ح���س���وب 
أه��داف  لتحقيق  العنف  باستخدام 

أو  دينّية  أو  سياسّية  طبيعة  ذات 
التخويف  طريق  عن  أيديولوجية 

أو القهر أو نشر الّذعر”)14(.
كما عّرف المشترع المصرّي اإلرهاب   ·
العقوبات  ق��ان��ون  86 م��ن  ال��م��ادة  ف��ي 
رقم 97 لعام 1992م، بأّنه كّل استخدام 
أو  ال��ّت��ه��دي��د  أو  ال��ع��ن��ف  أو  ل��ل��ق��وة 
تنفيًذا  الجاني  إليه  يلجأ  الترويع، 
بهدف  جماعّي،  أو  ف��ردّي  لمشروع 
تعريض  أو  العام  بالّنظام  اإلخ��الل 
إذا  للخطر،  وأمنه  المجتمع  سالمة 
كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص 
تعريض  أو  بينهم  الّرعب  إلقاء  أو 
أم��ن��ه��م  أو  ح��ري��ت��ه��م  أو  ح��ي��ات��ه��م 
بالبيئة،  ال��ض��رر  إل��ح��اق  أو  للخطر، 
أو  بالمواصالت،  أو  باالتصاالت  أو 
باألمالك  أو  المباني،  أو  ب��األم��وال 
أو  باحتاللها  أو  الخاصة  أو  العامة 
عرقلة  أو  منع  أو  عليها  االستيالء 
ُدور  أو  العامة  السلطات  ممارسة 
ألعمالها،  العلم  معاهد  أو  العبادة 
ال���ّدس���ت���ور أو  ت��ط��ب��ي��ق  ت��ع��ط��ي��ل  أو 
القانون  اللوائح. وشدد  أو  القوانين 
ال��م��ص��رّي ال��ع��ق��وب��ات ال��م��ق��ررة لبعض 
إرهابّي،  لغرض  ارتكبت  إذا  الجرائم 
وت�����ت�����راوح ال���ع���ق���وب���ة ب���ي���ن ال��س��ج��ن 
واإلع������دام ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��غ��رام��ة 

والحّل واإلغالق والمصادرة.
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اإلرهابية  األف��ع��ال  تخضع  لبنان،  ف��ي   ·
ق���ان���ون  م����ن  ي��ل��ي��ه��ا  314 وم�����ا  ل���ل���م���ادة 
 1943/3/1 بتاريخ  ص��در  ال��ذي  العقوبات 
حيث نص على اآلتي: »ُيعنى باألعمال 
ترمي  التي  األفعال  جميع  اإلرهابية 
إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل 
كاألدوات المتفجرة والمواد الملتهبة 
ال��م��ح��رق��ة  ال���ّس���ام���ة أو  وال��م��ن��ت��ج��ات 
والعوامل الوبائّية أو المكروبّية التي 

من شأنها أن تحدث خطًرا عاًما«.

القانون  في  اإلره���اب  أرك��ان جريمة   .4

اللبنانّي
لجريمة اإلرهاب عنصرين مادّي ومعنوّي. 
وفي ما يلي استعراض لكل منهما بحسب ما 
ورد في قانون العقوبات اللبناني في المادة 

314 وما يليها، وذلك وفق اآلتي:

بالنسبة إلى العنصر المادي لجريمة   ·
اإلرهاب بحسب المادة 314 المذكورة، 
ف���إّن���ه ي��ش��ك��ل ج��م��ي��ع األف���ع���ال ال��ت��ي 
المتفجرة  ك��األدوات  ترتكب بوسائل 
والمواد الملتهبة، والمنتجات الّسامة 
أو  ال��وب��ائ��ّي��ة  وال��ع��وام��ل  المحرقة  أو 
المكروبّية التي من شأنها أن تحدث 
ا. بداية، إن استعمال كلمة  خطًرا عامًّ
يعطي  ال��ع��رب��ّي��ة  ال��ل��غ��ة  ف��ي  »جميع« 

عند  اللبنانّي  المشترع  ب��أّن  انطباًعا 
ال��ن��ص األص���ل���ي ك���ان بنيته  وض��ع��ه 

ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ت��ط��ب��ي��ق ال���م���ادة 314 
مضمون  يشير  ��ا،  ظ��اه��ريًّ المذكورة. 
إجرامّي  فعل  كل  أّن  إلى   314 المادة 
يؤدي إلى حالة خوف شديد أو ذعر، 
عمالً  يعدُّ  معينة،  وسائل  باستخدام 
 314 ال��م��ادة  كانت  لو  وحتى  ا.  إرهابيًّ
أو االدوات،  الوسائل  ع تحدد بعض 
المفصّلة  الالئحة  أّن  يعني  ال  فهذا 
ومغلقة.  ضّيقة  المذكورة  المادة  في 
ظاهرة  مرونة  التفسير  ه��ذا  ويترك 
على مستوى تعريف الفعل اإلرهابي.

بالنسبة إلى العنصر المعنوّي، يشرح   ·
الفقه اللبنانّي، أن النّية الجرمّية في 
الجرائم المذكورة في المادة 314 من 
العامة  الّنية  تشمل  العقوبات  قانون 
هذه  مثل  الرت��ك��اب  الخاصة  والّنية 
الجرائم. بداية، تقتضي القصد العام 
هذه  مثل  الرتكاب  واإلرادة  المعرفة 
ما  ال��خ��اص  القصد  وتعني  األفعال. 
لآلخرين.  ذعر  إلى خلق حالة  ي��ؤدي 
كذلك  فتتطلب  ال��خ��اص��ة،  الّنية  أّم��ا 
في  وال���ّرغ���ب���ة  واإلرادة،  ال��م��ع��رف��ة 
فعل  ب��أن  والمعرفة  ذع��ر،  حالة  خلق 

المرتِكب يرمي إلى إرهاب اآلخرين.

5. إرهاب الدولة

»الُحكم  األساسّي  العربّي  المعجم  عّرف 
اإلره���اب���ّي« أّن���ه »حكم ي��ق��وم ع��ل��ى إره���اب 
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الّشعب واستعمال العنف لكبت حريته”)15(. 
قد  إّن��م��ا  األف����راد  على  يقتصر  ال  ف��اإلره��اب 
يطال المنظمات وحتى الّدول. فالّدولة عندما 
وتستخدم  مواطنيها  على  العنف  ت��م��ارس 
فهي  إنسانّية،  وغير  مفرطة  بصورة  القوة 
إّنما تمارس أعماالً إرهابّية من شأنها إرهابهم 
رأيهم  ع��ن  التعبير  ع��ن  وثنيهم  وترويعهم، 
تخالف  ب��ذل��ك  وه��ي  بحقوقهم،  والمطالبة 
ال��ّدول��ّي��ة،  ال��م��واث��ي��ق  كرثتها  ال��ت��ي  ال��م��ب��ادئ 
وضمنتها اإلعالنات العالمية لحقوق االنسان، 

التي تنص على حرية التعبير وإبداء الّرأي.

ثالًثا: بعض معايير
التفريق بين المقاومة واإلرهاب

المقاومة هي اّتحاد اإلرادة الوطنية   .1

فهو  اإلره���اب  أّم��ا  المحتّل...  إلخ��راج 
ترويع  على  أجهزة  أو  زم��رة،  اّت��ح��اد 
أغ���راض  أج���ل  م��ن  وقتلهم...  ال��ن��اس 
مصلحية...  أو  م��ادي��ة  أو  س��ي��اس��ي��ة 

وبشعارات قد تكون زائفة.
وهو  نبيل  واح��د  حس  لها  المقاومة   .2

الحّس الوطنّي الذي يهدف إلى رفع 
يد األجنبّي عن البلد.

شعارات المقاومة التخرج عن مصلحة   .3

البلد العليا... وتحقيق أهدافه الوطنية... 
وهى التخضع إطالًقا إلى رأي شخصي 
باب  فى  تدخل  وإّنما  عابره...  نزوة  أو 

اإلراده الجماعية الوطنية.

أ- دمغ المقاومة العربية باإلرهاب
هل ما يقوم به العرب، من ممارسة للقوة 
واالح��ت��الل  ال��ع��دوان  مواجهة  ف��ي  والعنف 

األجنبيين، هو مقاومة أم إرهاب؟
إّن���ه س���ؤال ق��دي��م طرحته ش��ع��وب عدة 
تمارس  وه��ي  ومناضليها،  مفكريها  بأقالم 
ك��ف��اح��ه��ا ال��م��ري��ر ض���د االح���ت���الل األج��ن��ب��ي 
اجتاحتها  التي  الّشعوب  طرحته  ألراضيها.   
ال��ج��ي��وش ال��ن��اب��ول��ي��ون��ّي��ة ف��ي م��ط��ال��ع ال��ق��رن 
استعمرتها  ال��ت��ي  وال��ّش��ع��وب  عشر.  ال��ت��اس��ع 
ذاته  القرن  في  وإيطاليا  وفرنسا  بريطانيا 
وط��رح��ت��ه  العشرين.  ال���ق���رن  م��ط��ل��ع  وف����ي 
الّشعوب التي ابتليت بحروب إلمانيا النازّية 
في الثالثينيات واألربعينيات من هذا القرن. 
وطرحته جميع الّشعوب في القارات الخمس 
االستعمار، ومظالم  التي قاست من ويالت 
النظم السياسية المستبدة في حقبة الحرب 
الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.   
وم���ع ذل���ك ي��ب��دو ال���ع���رب وك��أّن��ه��م وح��ده��م 
القرن  أع��ت��اب  على  ال��س��ؤال  ب��ه��ذا  معنيون 
الحادي والعشرين، ربما ألّنهم أبرز الّشعوب 
مقاومة  في  بآخر،  أو  بشكل  تنخرط،  التي 
األجنبيين  واالح���ت���الل  ل��ل��ع��دوان  م��س��ل��ح��ة 
امتداد  على  المستبدة  السياسية  ولألنظمة 
القارة العربية، وأحياًنا عبر البحار وفي عقر 
في  العالميين.    والهيمنة  الّتسلط  مراكز  دار 
تحاول  المسلحة  العربّية  المقاومة  مواجهة 
تلقي  أن  و”إسرائيل”  األطلسي  حلف  دول 
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ال��م��ق��اوم��ون  يفعله  م��ا  أّن  ال��ع��ال��م  روع  ف��ي 
العرب هو نوع من أن��واع اإلره��اب، بل هي 
سعت مؤخًرا، من خالل مؤتمر شرم الشيخ، 
باإلرهاب وحشد  العربية  المقاومة  إلى دمغ 
تأييد دولّي واسع لمكافحتها. غير أّن الجهود 
تبقى  المحمومة  “واإلسرائيلّية”  األطلسّية 
النيل  عن  عاجزة  تكثيفها،  من  ال��ّرغ��م  على 
للمقاومة  الوطنّية والّدولّية  المشروعّية  من 
القانون  نابعة من  فهي مشروعّية  المسلحة. 
األمم  الّدولّية وقرارات  الّدولي، واالتفاقات 
الّشعوب  قوّي من  بدعم  المتحدة، وتحظى 

المبتالة باحتالل أجنبي أو بسلطة جائرة.   
لعل الّدفاع عن النفس هو كالمبدأ األول 
فالّشعوب  المسلحة.  المقاومة  شرعنة  في 
الوطني،  وجودها  عن  للّدفاع  دائًما  مدعوة 
األجنبيين  واالح��ت��الل  للعدوان  ومقاومتها 
الّدفاع عن  بارز من مظاهر  الذي هو مظهر 

النفس طلًبا للحرية واالستقالل.   
وال��ح��ق ف��ي ت��ق��ري��ر ال��م��ص��ي��ر ه��و المبدأ 
المسلحة،  ال��م��ق��اوم��ة  ش��رع��ن��ة  ف��ي  ال��ث��ان��ّي 
للتصرف وال يجوز  ذلك ألّنه حق غير قابل 
وسيلة  ب��أّي  تتوسل  أن  مستبدة  دول��ة  ألّي 
لنصرته.    الموظفة  الجهود  قمع  أو  لتعطيله 
في  الرئيس  المصدر  هو  ال��ّدول��ي  والقانون 
يميز  وهو  المسلحة،  المقاومة  مفهوم  دعم 
استخدام غير شرعّي  بما هو  اإلره��اب  بين 
للقوة أو العنف بقصد الحصول على أهداف 
سياسّية”، والمقاومة المسلحة بما هي “أداة 

في  أو  المصير،  تقرير  ف��ي  الحق  لممارسة 
القانون  تراعي  ال  احتالل  ق��وة  من  الّتحرر 

االنسانّي الّدولّي)16( . 

في  ال��ع��س��ك��رّي��ة  العمليات  طبيعة  ب- 
الضفة الغربّية

ك��ث��ي��ًرا م���ا ت��ط��رح ه���ذه اإلش��ك��ال��ّي��ة أن��ه 
مدنيين  ضد  تحصل  التي  العمليات  »هل 
الضفة  ف��ي  مستوطنين  أو  إسرائيليين 
ال��غ��رب��ي��ة ت��ع��دُّ م���ن أع���م���ال ال��م��ق��اوم��ة أو 

اإلرهاب؟”
هذا  على  ال��ض��وء  تسليط  م��ن  لنا  ب��د  ال 
فعلى  دائ��م  بشكل  يحصل  كونه  الموضوع 
سبيل المثال نهار األحد بتاريخ 24-04-2011م 
ثالثة  وأص��ي��ب  إسرائيلي  مستوطن  »ُقِتل 
آخرون في هجوم بالرصاص على مجموعة 
من المستوطنين قرب مدينة نابلس بالضفة 
م��ا ذك���رت اإلذاع���ة  المحتلة وف���ق  ال��غ��رب��ّي��ة 
على  آخ��ر  هجوم  حصل  كما  اإلسرائيلّية..« 
المستوطنين في الّضفة الغربية أوقع خمسة 
قتلى من أفراد عائلة واحدة في مارس 2011 
في مستوطنة إيتمار بوسط الضفة الغربّية.

الموضوع,  تحاكي  نظر  وجهتي  ه��ن��اك 
التي  العسكرّية  األع��م��ال  أّن  ت��ع��دُّ  األول����ى: 
أعمال  هي  الفلسطينيّة  الفصائل  بها  تقوم 
إرهابّية كونها تستهدف المدنيين في الضفة 
أّن  الثانية:  الّنظر  وجهة  تعدُّ  فيما  الغربّية. 
هذه األعمال هي أعمال مقاومة ألّن وجود 
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الغربية  الضفة  أرض  على  »اإلسرائيليين« 
ا كان توصيفهم  لها، وبالتالي أيًّ يعدُّ إحتالالً 
)جنود أو مستوطنين(، وهو وجود مغتصب 

عليها  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن  ول���ح���ق���وق  ل�����ألرض 
مشروعيتها  العمليات  ه��ذه  تأخذ  وبالتالي 
م��ن وج���ود ال��م��ح��ت��ل، ب��غ��ض ال��ّن��ظ��ر إذا ك��ان 

ا أو ملحًقا به. اإلحتالل عسكريًّ

الخاتمة
ال يمكن مناداة »الّشيء إال بالشيء«، وإنه 
لمن الصعب أن تتحول المقاومة إلى إرهاب 
حقوق  ترعى  سامية  المقاومة   أه��داف  ألّن 
وهي  المصير(،  وتقرير  الحياة  )حّق  اإلنسان 
وبإقرار القوانين الّدولّية واإلنساّنية حق لكل 
ي��ق��اوم الظلم واالح��ت��الل، ولكن  ب��أن  إن��س��ان 
المقاومة  عمليات  تحويل  محاولة  عن  م��اذا 
تنادي  ارهاب عبر خلق حركات أصولية  إلى 

حركات  م��ن  للنيل  وذل��ك  المقاومة،  بأعمال 
وهذا  تشويهها،  ومحاولة  الشريفة  المقاومة 
ما يحصل في العراق حيث األرض الخصبة 
لهذه الحركات التي تخفي في طياتها أعمال 
فتفجير  وط��ائ��ف��ي��ة،  عنصرية  وإب����ادة  ع��ن��ف 
واس��ت��ه��داف  مسجد  أو  حسينية  أو  كنيسة 
المدنيين هل ينضوي تحت عنوان المقاومة؟ 
أن  يجب  المقاومة  أع��م��ال  ألّن  ال،  بالطبع   !!

تتوجه نحو صدر المحتل فقط، وليس ألبناء 
الوطن الواحد وإال فقدت مضمونها وجنحت 

عن أهدافها الرئيسة.
من هنا نؤكد في بحثنا هذا على ضرورة 
لتعريف اإلره��اب، وهو  العام  باإلطار  التقيد 
إط����ار ال��ج��ري��م��ة ض��د اإلن��س��ان��ي��ة، م��ن دون 
دينّية،  نفسّية، وأخرى  تعاريف  الغوص في 
وثالثة سياسّية تبعدنا عن الطريق الصحيح 

لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
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