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ةـدمـقـم  

الهجمات  اإلنسانيالتي تمثل جوهر القانون الدولي  1949لعام  األربعجنيف  اتفاقياتتحظر 

و تدعو القانون، التي تمثل انتهاكات جسيمة لهذا  األعمالالمدنية و  األهدافالعشوائية على 

م الجميع بضبط السلوك في اتخاذ مواقف تتسق مع هذا القانون و تلز إلىالنزاع  أطراف

.الحرب  

الذهن هو هل قيدت ثورة التحرير مقاتليها بما يقضي به القانون  إلىالسؤال الذي يتبادر  أن إال

أم ال؟ اإلنسانيالدولي   

 إبانالتي تحمي السكان المدنيين و المقاتلين  األربعةنصوص اتفاقيات جنيف  إنفي الحقيقة 

ر الدولية أي الداخلية كانت نافذة في عهد الثورة ،و بالمثل النزاعات المسلحة الدولية و غي

باستثناء بروتوكولي جنيف لعام  1907،المعدلة في عام 1899نصوص اتفاقيات الهاي لعام 

أن مصدر تفكير قادة الثورة في القتال كان نابعا التي لم تكن معدة بعد ،و من ثم نعتقد  1977

يشكالن معا القانون الدولي اإلنساني ،فقد استوحى منهما  من قانون الهاي و قانون جنيف الذين

.الشعور اإلنساني و تم من خاللهما التركيز على حماية الفرد  

تجعل القانون المذكور صالحا  1949و المالحظ أن المادة األولى من اتفاقيات جنيف لعام 

.ين دولة متعاقدة للتطبيق حتى في الحاالت التي ال يكون فيها طرف أو أكثر من المتحارب  
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بحث األولـالم  

 المصادر التي استندت إليها الثورة

 في احترام القانون الدولي اإلنساني

قامت علي جناح عسكري مكون من قوة  بادئ ذي بدء يمكن القول أن ثورة التحرير الوطنية

ك المصادر متفق مسلحة مقاتلة في الميدان،و كان لها مصادر سلوك تلتزم بها في الحرب،و تل

على تطبيقها في جميع الدول التي تخضع للحرب، و هي قواعد قانونية دولية استند إليها رجال 

.الثورة الجزائرية في حربهم ضد الجيش الفرنسي المعتدي   

:و من بين تلك المصادر     

 المطلـب األول 

.الدين اإلسالمي أو القانون الدولي اإلسالمي اإلنساني  

مصدره  أنثورة التحرير الجزائرية يجد  إبانالجناح العسكري المقاتل  لى سلوكإن الرجوع إ

عند تعريفهم للقانون  اإلسالميةن فقهاء الشريعة ألالقانون الدولي اإلسالمي اإلنساني،  إلىيعود 

النزاعات المسلحة الدولية  أوالمطبق في الحرب  اإلنسانيالدولي العام الذي كان القانون الدولي 

نه قانون السلم و الحرب أي القانون الذي يطبق في زمن ير الدولية فرع منه ،عرفوه على أغو 

من  اإلسالميةالشريعة  أحكامالسلم وزمن الحرب ،و المقصود بهذا القانون ما تنطوي عليه 

.قواعد فيما يتعلق بمعاملة المسلم للعدو في النزاعات المسلحة  

 أهلن الكريم و السنة النبوية المطهرة و ما صدر عن رآجب البحث عن هذه القواعد في القو ي

1.العامةو قواعده  اإلسالميالعلم وروح التشريع   

و يعبر ذلك القانون الدولي اإلسالمي اإلنساني على األخوة اإلنسانية التي تقتضي  أال يتجاوز 

وح بها في وب الطاحنة الضرورة العسكرية المسمالمسلمون أثناء النزاعات المسلحة و الحر

ن أل ،أن يعاملوا خصومهم أيا كان دينهم معاملة إنسانية و يوفروا لهم الحماية الالزمةالقتال ،و

اإلنسانية تعلي من قدر اإلنسان وتمنع كل ما يؤدي إلى أهانته و انتهاك حرماته أو الحد من 

.حريته و عقيدته   

                                                 
���� و ا<�=ل ا	>���� 	���ا -د- 1���� ،دار ه��� 	��B�%C و ا	"�3 و ا	��ز�D ،ا	��ا�� ،ا	�A1 ��B �A%C ا@ ،ا	����ن ا	�و	� ا

  .219،ص  2007اGو	� ،
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الحرب  آدابمن ذلك القانون و من  ولقد تغذت الثورة الجزائرية من الفكرة الوطنية النابعة  

رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائرية، لذلك كانت الثورة شكال  أفكارو  اإلسالمفي 

.ومضمونا فلسفة ثورية جهادية  

مع إطالق الرصاصة األولي،  1954لذلك كان سلوك الثورة يتمثل في بيان أول نوفمبر عام 

، وحمل توقيع األمانة العامة الوطنية لجبهة ائريالبيان الذي تم توزيعه علي الشعب الجز

جاء فيه أن الهدف األساسي للثورة هو تحقيق االستقالل الوطني وإقامة  الذي يالتحرير الوطن

. 2الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ اإلسالمية  

 اإلسالميد وأحكام القانون الدولي   إن مصادر سلوك الحرب كانت منذ بداية الثورة قواع

و  اإلسالميةاإلنساني ، و كان سلوك قادتها المنخرطين في القتال قائما على احترام القيم  

،فكانوا يجتهدون في توفير  ملزمين باحترامها في كفاحهم المسلح أنفسهم، و يرون  اإلنسانية

و يرفضون تعذيب األسرى و  ،الحرب و المحافظة على شرفهم و كرامتهم ألسرى المأوى

. 3الجرحى و المرضى و العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم من إفراد قوات العدو  

ب الثانيـالمطل  

 القانون الدولي العرفي

شكل القانون الدولي العرفي مصدرا لسلوك المقاتلين في حرب التحرير الوطني،  وهذا القانون 

وب، وإلثبات أن قاعدة معينة هي قاعدة عرفية علي خالف قانون المعاهدات الدولية غير مكت

في ممارسة القوات المسلحة لدول ما ولدي مقاتلي حركات التحرير، وأنه يوجد  يجب أن تنعكس

اقتناع في المجتمع الدولي أن هذه الممارسة تعتبر كقاعدة قانونية و هي تتعلق بالممارسة 

نات الرسمية التي تصدر عن هذه الرسمية للدول و حركات التحرير ،و كذلك تشمل البيا

.الكيانات   

وعة القواعد الدولية المنبثقة من ممارسة جيوش الدول مو يعرف القانون الدولي العرفي بأنه مج

تعتبر قانونا، ويعرف أيضا بأنه فرع من القانون الدولي العام  يو مقاتلي حركات التحرير والت

هو ضمان حماية األشخاص غير المشتركين ،و يفهم من هذا المعنى أن غاية هذا القانون 

                                                 
�R/ ا	>�=وي ،ا	����ن ا	�و	� ا	�Aم وOP ا	��- ،دار ا	�M��N 	�"�3 و ا	��ز�D ،ا	�A%C اGو	�  -د -2 SR$12010637، ص . �Uا�

.  229،ص �R!1967 ،ا	��ه�ة ،��� �C�1ن ،ا	����ن ا	�و	� وOP ا	��- ،دار ا	"$�V ا	�A- أ��V د  
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و المدنيين و الحد من  األسرىبصورة مباشرة في األعمال العدائية، مثل الجرحى و الغرقى و 

. 3النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية أثناءاستخدام العنف   

ت الحرب ، و و بصفة عامة لقد امتثل مقاتلي ثورة التحرير الجزائرية لهذا القانون خالل سنوا

كان هذا القانون قد كفل سلوكا مالئما لهؤالء المقاتلين بالرغم من كونه مشكال من قواعد مكتوبة 

.و من قواعد عرفية غير مكتوبة   

و ظهر حرص المقاتلين على االلتزام بهذا القانون منذ بداية الحرب حيث أنهم كانوا يخضعون 

اجبة ألسرى الحرب و مبدأ التمييز بين المقاتلين للواجبات التي يفرضها عليهم ،كالحماية الو

والمدنيين ، وتشجيع اللجنة الدولية للصليب األحمر على التدخل للقيام بعمليات إنسانية في 

.4الحرب  

 بالرغم من اللبس الذي أحاط الوصف القانوني للنزاع و بالتالي حول القواعد المطبقة عليه ،

في فرنسا ينكرون انطباق القانون الدولي العرفي على  القانون الدولي أساتذةبعض  أنكما 

الثورة ممثال شرعيا و كيانا يخوض  إلىهؤالء المقاتلين ، عكس الكثير من الدول كانت تنظر 

حربا ضد االحتالل الفرنسي في الجزائر ، و تصرف رجال الثورة في معاركهم مع االحتالل 

نيف األربع الحرب و اتفاقيات ج أعرافحترام ككيان يتمتع بتنظيم معين له سلوك قائم على ا

و عدم القيام باإلبادة و المساس بالمدنيين ، و على تحمل المسؤولية الجماعية عن   1949لعام 

.خرق القانون الدولي اإلنساني   

و ذلك من خالل تعاملها وفق  اإلنسانية باألعرافلقد تمسكت الثورة الجزائرية في سلوكها 

في الحرب ، خاصة تلك التي تمنع الهجمات العشوائية التي ال تفرق  األساسيةالمبادئ العرفية 

المدنية و توجيه عملياتها ضد  األعيانبين المقاتلين وغير المقاتلين ،و عدم المساس بالمدنيين و 

القانون الدولي العرفي كما  بأحكامكانت مقيدة  أنها، ما يعني  5العسكرية دون غيرها األهداف

                                                 
3- -،�R	و�	ا �R��"�	ا ��W
���� وا	������ل �"�3ر �M ا	�Z.��ات ا	 �R��A	����R! �Aوت  د �
�� �WX ���Bي، ا	����ن ا	�و	� ا

Gا �A%C	%"�ن، ا	وت، �R! ،�RP��
����، \�Mق و.
���ت، ا	��ء ا	�N	 ، �"�3رات ا	
�%� ا	��و	�، ا	�R!�A، ا	����ن ا	�و	� ا
.94،ص2005 3  

1�� ر1=ن 	��B�%C و ا	"�3 و ا	��ز���A� Dن �CB ا@ إ	$R��  -د -4Z� دار و ، ������،���Pن ا	
�ب ا	����ن ا	�و	� ا
���Aن �CB ا@ إ	$R�� ���P،ن ا	
�ب ا	����ن ا	�و	�  -د: ا��U .89،ص 2008،د�3^،�1ر�� ،ا	��ء اGول ،ا	�A%C اGو	� ،

���� ،دار و ���1�� ر1=ن 	��B�%C و ا	"�3 و ا	��ز�D ،د�3^ ،�1ر�� ،اZء��	، ا �	وGا �A%C	ا ، ���N	141،ص 2008ا .   
���� ا	�����Wت ا	�
��R ، د��ان ا	��B�%Cت ا	���WB /!، �RA"�ن ، ا	��ا�� ، ا	�A%C  -د -5�� �A1 ��B ا@ ، ا	����ن ا	�و	� ا

. 58، ص  2008اGو	�    
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 إطارأي نزاع مسلح حتى و لو كان ذلك في  أطرافزام بمثل هذه المبادئ يتم بين االلت أن

.كما يدعي المستعمر حرب عصابات   

،  رو بذلك خلقت سابقة في مراعاة هذا القانون أثناء النزاعات المسلحة من أجل تقرير المصي

رة في القانون الدولي المقر تفلم يعد فيها رجال المقاومة من حرب العصابات مقيدين بااللتزاما

. 

كانت تبرر كفاحها المسلح على الساحة الدولية و الدبلوماسية  أنهاو من القواعد المطبقة كذلك 

نتيجة العدوان الفرنسي المسلح  ،حقها في الدفاع الشرعي عن الشعب الجزائري أساسعلى 

ال يمكن أن تكون ، و تنطلق من كون الحرب الحديثة الدولة الجزائرية  أراضيعلى الشعب و 

بين متحاربين من الدول المتعاقدة فحسب ، بل يمكن أن تنشأ فيها كيانات جديدة مثل حركات 

التحرير ،حيث تتواجه فيها قوات تقليدية و قوات رجال العصابات التي ال تمثل جيوشا منتظمة 

.6وب القديمة،من خالل الكر و الفر في أساليب القتال الحديثة التي لم تكن مألوفة في الحر  

الميدانيـة واقفـالم  

:حماية األشخاص الذين ال يشاركون في األعمال العدائية  -1  

على   بأنهعملت بالقواعد القانونية الوضعية التي تقضي  أنهاثبتت ممارسات الثورة الجزائرية أ

الذين ال يشاركون  األشخاصالنزاع اتخاذ ما يجب في كل الظروف احترام و حماية  أطراف

توقفوا عن القتال،مثل الجرحى و المرضى و المدنيين و  الذين أو ،العدوانية األعمالمباشرة في 

. إليهبصرف النظر عن الطرف الذي ينتمون  األسرى  

 اإلنسانيو التزموا بقواعد القانون الدولي  اإلنسانرجال الثورة حافظوا على كرامة  أنكما 

ال على ذلك هو سماح الثورة الجزائرية بزيارة اللجنة طيلة فترة الكفاح المسلح، ولعل أبرز مث

لجميع الجرحى و المرضى  اإليواءالفرنسيين لديها،و توفير  لألسرى األحمرالدولية للصليب 

.7المدنيين و العسكريين و بذل العناية الضرورية للحفاظ على حياتهم   

 

 

 
                                                 

�"R/، -د -6  ��
� ��A�1>را ، �A!ا�	ا �A%C	ا�� ،ا��	ب ،ا��W�	 �R"#�	ا ��1Z�	ا، ��.   322،ص 1986ا	>��  
�1ي ا	
�ب �M ا	>�` ا�1=�� و ا<.>��RPت ا	�و	�R، �"�3رات ا	
�%� ا	
���R! �RPوت ا��U ا	�
���R و�Mء ��زوق،  أ–د  -7

A%C	%"�ن، ا	، ��	وG89،ص  2008ا .   
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العسكريةتسيير العمليات  -2  

و  أساليبالقوات المسلحة في اختيار  أطرافن حق ألتي تقول بالتزم رجال الثورة بالقاعدة ا

في كل الظروف بين  حالتمييز بوضووسائل القتال ليس حقا مطلقا غير مقيد ،بل يجب 

.المدنية و المقاتلين األماكنالمدنيين و  األشخاص  

:هما أساسيتينو يتبين هذا السلوك في نقطتين   

.8المدنية األعيان أولمدنيين ا األشخاص إلىحظر توجيه أي هجوم  -أ  

بأضرار أو خسائر فادحة في األرواح و اتخاذ التدابير االحتياطية لتفادي السكان المدنيين  -ب

.الممتلكات  

الطبية األنشطةو  األحمراحترام شارة الصليب  -3  

ية لم تنحرف الثورة الجزائرية طيلة فترة الكفاح المسلح عن القاعدة التي توجب احترام و حما

،و كذلك الوحدات و اإلسعافالهيئات الدينية و المستشفيات و سيارات  أوالخدمات الطبية  أفراد

التي تعتبر رمز الحماية  األحمر، التي توجب احترام شارة الصليب األخرىوسائل النقل الطبية 

.في كل الظروف   

لتي كان استخدامها مقتصرا و لم تهاجم فيها قواتها المستشفيات و وسائل النقل الطبية الفرنسية ا

الدولي في المعارك  األحمرعلى توفير العالج،فضال عن تامين الثورة الحركة لموظفي الصليب 

.جل الغدر بالعدو أمن  األحمر،و لم يستخدموا شارة الصليب   

التي كانت تحت سيطرتها ، بتمويل دائم  األراضيفي  اإلغاثةكما سمحت الثورة بعمليات 

توجب على  ،اإلنسانيفي القانون الدولي  أساسيةيين و حمايتهم امتثاال لقاعدة للسكان المدن

قادة  أنلبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ،كما  األساسيةن يكفلوا المواد أالنزاع ب أطراف

. ن يمدون المدنيين باإلغاثةوليين الذيارى جهدهم في حماية الموظفين الدالثورة بذلوا قص  

: اإلنسانيقانون الدولي نشر ال -4  

 اإلنسانيو قواعد القانون الدولي  اإلنسانية األخوةساهمت الثورة الجزائرية في نشر فكرة 

 أفرادبين  ،من ضحايا هذا النزاعو غيرهم  األسرىالخاصة بحماية الجرحى و المرضى و 

                                                 
���� و ���� ا	���RR/ إ!� - �ZM �<Caاد ،د–د  -8������ \�Mق و .
���ت ،ا	��ء ا	���N ،ا	����ن ا��اهR- ا	A"��� ،ا	����ن ا	�و	� ا

��، �bR%	اث و ا��	ل �"�3رو ا� ��.Z�	ا �Mات R! �A���	 �R��A	ا �%�
ا	
���R!، �RPوت 	%"�ن ،ا	�A%C �وت ا	�R!�A ،�"�3رات ا	
.68،ص2005اGو	�   
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حرمت  إذ ،ريافاألالمسلحة في المدن و بين الفدائيين في  المجموعاتجيش التحرير الوطني و 

.قوات العدو  أفرادمن  أنفسهمتعذيب الجرحى و العاجزين عن الدفاع عن   

حمرالقبول بعمل اللجنة الدولية للصليب األ -5  

عليها  اإلنسانيبما يوجبه القانون الدولي  األحمرعهدت الثورة الجزائرية للجنة الدولية للصليب 

و ذلك استجابة  ،الفرنسيين لديها األسرىتجاه من مهمات ،و هكذا فقد قبلت قيامها برسالتها 

 اإلسهامللقاعدة الدولية التي تقر للجنة بمهمة حماية و مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة و 

. اإلنسانيةعلى تنفيذ القواعد  إمكانياتهاالمعنية و في حدود  األطرافمع  باالتفاق  

 إجراءالوطني للجنة الدولية على تكريس هذا القبول فيبدو من تشجيع جبهة التحرير  أما

تنص عليه اتفاقية  المبادرات قصد القيام بالمهمة الملقاة على عاتقها وفق ماو إبداء االتصال 

الثورة ككيان شرعي قام على احترام قواعد  أنكما  ،األسرى الفرنسيينتجاه جنيف الثالثة 

.1949ليها اتفاقيات جنيف لعام التي انطوت ع ألحكامهو االمتثال  اإلنسانيالقانون الدولي   

حث الثانيـالمب  

 المتطوعون األجانب مع الثورة الجزائرية

.والقانون الدولي اإلنساني  

فرق من المتطوعين األجانب تكونت لتعمل في  رة التحرير أول تجربة في إنشاءلقد شهدت ثو

ون الدولي صفوف جيشها، وهذه الفرق خضعت لسيطرتها وبالتالي ألزمتها بأحكام القان

.اإلنساني  

لب األولـالمط  

بـن األجانـورة للمتطوعيـالث قبـول  

جنسيات مختلفة  إلىينتمون  أشخاصوحدات مقاتلة مكونة من  األجانبيقصد بالمتطوعين 

القتال على جبهات متعددة ضد الجيش الفرنسي ،قبلت الثورة بفرق  أعمالاستخدمتها الثورة في 

صعبة جدا ،حيث وضعت فرنسا كل ثقلها في الحرب الدائرة  قاتأوالمتطوعين بعدما واجهتها 

و تم استشهاد القائد الميداني العربي بالمهيدي و بالجزائر حيث اكتشفت اغلب شبكات الدعم ،

مما جعل فرق جيش التحرير  ،الخارج إلىلجنة التنسيق و التنفيذ للخروج  أعضاءاضطر 

فرق داخل الشعب ،كل هذه الصعوبات جعلت التحرك ضمن وحدات صغيرة و خفية و اندساس 
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جديدة تتعلق بدعم جهود المقاومة و تعزيز الوحدة الوطنية و الحرب  أفكاراالثورة تعتنق 

. 9الشاملة على العدو  

من خالل مبادرتها و انضمامها  في صفوفها األجانبو ظهر اعتماد الثورة لعمل المتطوعين 

فرق من  بإشراكالسياسية  إرادتهاعبرت فيها عن  إذ، 1949لعام  األربعةاتفاقيات جنيف  إلى

عن  أعلنت ،1960جزائريين، و تحديدا في عام في صفوف المحاربين ال األجانبالمتطوعين 

 أصبحقبول قادة الثورة تشكيل فرقة دولية جديدة من الجيش في حرب التحرير الوطني ،و 

 اإلنسانيدى خضوعهم للقانون الدولي التساؤل يدور حول مشاركة هؤالء في جبهات القتال و م

. 

سببين  إلىفي صفوف قادة الثورة يعود  األجانبالقول بتشكيل فرق من المتطوعين  أن إال

:رئيسيين  

تحقق بعض المكاسب على حساب الجيش الفرنسي ، حيث يؤدي فتح  أرادتالثورة  أن -1

ط على الحكومة الفرنسية توفير وسيلة جديدة لتحقيق النصر و الضغ إلىالباب للمتطوعين 

حل ثنائي مع الجزائريين يحقق هدف االستقالل الوطني و تقرير المصير للشعب  إليجاد

.الجزائري   

في صفوفها يعكس روح التضامن الدولي مع تلك  األجانبقبول الثورة للمتطوعين  أن – 2

في  اإلنسانيالتي يقرها القانون الدولي  اإلنسانيةتحسين الخدمات  إلىالثورة ، و يؤدي 

. 10النزاعات المسلحة الدولية  و غير الدولية  

من االتفاقية الثالثة  85الحرب وفقا لنص المادة  أعرافقادة الثورة احترموا قوانين و  أنكما 

الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين  أسرىمن اتفاقيات جنيف ،التي تقضي بان يحتفظ 

هذه  أحكام،يحق لهم االستفادة من  أسرىاقترفوها قبل وقوعهم  أفعالحاجزة عن الدولة ال

.االتفاقية حتى و لو حكم عليهم  

الحرب الذي يتهم بارتكاب  ألسيركبر قدر من الضمانات أتوفير  إطارهذه المادة في  تأتيو 

ة الحامية عنه و الدول إبالغانتهاكات جسيمة بالتمتع بمزايا االتفاقية الثالثة ،بما في ذلك 

                                                 
���� و ا<�=ل ا	>���� ، د �A1 ��B ا@ ، - 9��.  232ا	��&D ا	��!^ ص ا	����ن ا	�و	� ا  
 10-  �A%C	ر�� ، ا�"W1����� ، �"�3ة ا	��Aرف ، ا���%�� ، ا	��آ� ا	������ �1Gى ا	
�ب �M ا	����ن ا	�و	� اA	ا �� ��
د �
. 121، ص  2005اGو	�     
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استدعاء الشهود، كما تتواصل استفادة  إجراءالحصول على مساعدة مترجم مؤهل للدفاع عنه و 

بالمزايا من هذه االتفاقية حتى بعد صدور الحكم ، مثل احترام المدة المحددة عند الحكم  األسير

اوى و زيارته من قبل الفردية، و تقديم الشك اإلغاثةعليه و تسليم المراسالت العائلية و طرود 

المنظمات الدولية و غير و غيرها من  األحمرمندوبي الدولة الحامية و اللجنة الدولية للصليب 

.11الدولية   

رب ـي الحـة فـالمشارك  

في  األجانببغموض قواعده فيما يتعلق بفتح المجال للمتطوعين  اإلنسانييتسم القانون الدولي 

ء ضمن فصائل جيش التحرير ، ويعد القبول بمشاركة الحروب التحريرية ،حيث يكون هؤال

من المالمح الجديدة التي تتعدى التصنيف المعتاد للفئات المشاركة في  األجانبهذه الوحدات من 

على جيش المدنيين الذين يعملون في مهام  أساساحروب التحرير، و التي تعتمد فيها المقاومة 

.عسكرية بحتة   

المتطوعون لضغوطات من قبل قوات االحتالل و من سفارات بلدانهم و عادة ما يتعرض هؤالء 

النزاع ،  أطرافعن  بأنفسهمو من عائالتهم التي ال تتوقف عن االتصال بهم و حثهم عن الناي 

قبلت مشاركة  األطرافالدول  أن،حيث نجد  1991كما حصل في حرب الخليج الثانية عام 

.على جيوش نظامية  أساساح يعتمد فيها كفئة في نزاع مسل أجانبمتطوعين   

في  األجانبالثورة في جوهر طبيعتها تحمل تشجيعا على مشاركة المتطوعين  أنو يمكن القول 

.قائمة على رفض الظلم و القهر و ضد اإلذالل و الوحشية و االستعمارية ألنهاصفوفها،   

  يـاإلنساني ـن للقانون الدولـوك المتطوعيـوع سلـخض

في حرب التحرير  األجانبالذهن هو هل خضع نشاط المتطوعين  إلى يتبادر السؤال الذي

؟ اإلنسانيالقانون الدولي  إلىالجزائرية   

 األولهناك بعض العوامل جعلت المتطوعين في ثورة التحرير يخضعون لهذا القانون ،العامل 

 ألوامراتنظيم معين هو جيش التحرير الذي كان يفرض  إلىالمتطوعين يخضعون  أنهو 

الصارمة و العقوبات القاسية و الفعالة و يتولى التدريب العسكري و االستعداد الجماعي 

،فضال عن كون  اإلنسانيةعليه صفة الشيطان و نزعت عنه صفة  أصبغتللمواجهة مع عدو 

                                                 
��ي ،ا	��"R/ ا	�و	� –د  -11  ���A	ا �%B #�رق  �	وGا �A%C	ا، �a�، ت�R���%	"�3 و ا�	ت ��X ،دار �	و�	إره�ب ا �����	

. 43،ص 2009   
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باعتباره سلطة شرعية و ينظرون  إرادتهمهؤالء قبلوا العمل في صفوف جيش التحرير بملء 

.هذه السلطة في مقاومة االحتالل  إلرادةمنفذون  همبأن ألنفسهم  

مستوى  إلىوصلت حالة العنف  أينماينطبق  اإلنسانيالقانون الدولي  أنهو :العامل الثاني 

الحرب ،و هو ما يؤدي  أوالنزاع المسلح و ليس له دخل في فئات المشاركين في النزاع 

.في حرب الجزائر األجانبتطوعين انطباق هذا القانون مباشرة على الم إلىبالنتيجة   

المشتركة في  األطرافهناك مالحظة هامة يجب مراعاتها و هي المساواة التامة بين  أنكما  

،و يصدق هذا على  اإلنسانيالنزاع المسلح في الحقوق و الواجبات بموجب القانون الدولي 

ح يتمتع فيه طرف اع مسلالوحدات المقاتلة بمن فيهم وحدات المتطوعين ،و من ثم ال يوجد نز

.فيه طرف آخر من الحقوق  حرم بجميع الحقوق و ي  

ب الثانيـالمطل  

يـي اإلنسانـون الدولـرام القانـورة باحتـزام الثـالت  

من التزامات ثورة التحرير  عددا1949لعام  األربعنتج عن انضمام الجزائر التفاقيات جنيف 

. اإلنسانيالوطني تجاه القانون الدولي   

:اللتزام االيجابي ا  

نه يقع على إثورة التحرير منخرطة في كفاح مسلح ضد الجيش الفرنسي المستعمر ف أنبما 

اتفاقيات جنيف اتخاذ جميع التدابير وفقا لاللتزامات الواردة في  إلىعاتقها بمجرد انضمامها 

المشتركة  األولىادة تقوم بالتدابير التي تنص عليها الم أنفيجب عليها  اإلنسانيالقانون الدولي 

من اتفاقيات جنيف ، من بينها اتخاذ كافة التدابير الممكنة لوضع حد النتهاكات القانون الدولي 

و مقاضاة المشاركين في و معاقبة كل فرد من الوحدات المقاتلة ينتهك هذا القانون  اإلنساني

التدابير الجنائية الحصانة ضد  أشكالمن أو غيره و عدم جواز العفو  المحظورة األعمال

.للمقاتلين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب   

قادة الثورة وفاءا بالتزاماتهم الواقعة على عاتقهم فيما يتعلق بالقانون الدولي  أنو الحقيقة هي 

:اتخذوا التدابير التالية  اإلنساني  
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 إعادةو شرط،  أوالحرب لديهم بدون قيد  أسرىسراح  بإطالقمرسوما يقضي  أصدروا -

،و لكنها عملت  الشأنو تقابل هذه االلتزامات االلتزامات الفرنسية نفسها في هذا  الحرية لهم ،

.على نقيض ما تقضي به اتفاقية جنيف الرابعة من التزامات تجاه الطرفين   

الشباب الذين تم  إعادة أمرجبهة التحرير الوطني عددا من المكاتب التي تتولى  أنشأتكذلك  -

.من قبل السلطات الفرنسية في الفرق األجنبية بغير رضاهم للقتال في الجزائر  جنيدهمت  

ج قائم على احترام القانون الدولي ثورة التحرير كان لديها منه أنو يفهم من هذه التدابير 

.الدوليةالمطبق في النزاعات المسلحة  اإلنساني  

ل الحكومة من التزامات عدم تحل -1  

  .األسرىالماضية تجاه  جبهة التحرير الوطني

بموجبه بمراسلة دولية و تلقيهم  نالفرنسيي األسرىلها نظاما لحماية هؤالء و تمتع  أنشأت

،و نتيجة  األحمرصوتية من ذويهم بواسطة اللجنة الدولية للصليب  أشرطةرسائل مسجلة على 

غت حدا جعلهم يقبلون الفرنسيين بل األسرىلهذا النظام فان عاطفة الحنان لدى الجزائريين تجاه 

لجنة التنسيق و التنفيذ  أن،كما  األسرىالجراحة على ضعفي على توزيع  األحيانفي كثير من 

ضمنته نظام جيش التحرير الوطني الذي تحتم قواعده احترام قوانين و قرارا  أصدرتقد 

.12 1949اتفاقيات جنيف لعام  أحكامالحرب و  أعراف  

كان محترما من قبل الثورة  اإلنسانيلى احترام القانون الدولي هذا النظام الذي  يؤكد  ع إن

 أنهمالفرنسيون المفرج عنهم ،حيث  األسرى أكدفي سياقات النزاع الجزائري ،كما  جزائريةال

في حرب و يحصلوا على ما هو مقرر لهم لم يتعرضوا النتهاكات قوانين ال بأنهمكشفوا للعالم 

. األسرىنظام حماية   

  األحمرن مع اللجنة الدولية للصليب التعاو -2

في  ،طرفا ثالثا غير منخرط في النزاع المسلح في الجزائر األحمراللجنة الدولية للصليب  شكلت

في  أنشطةو لها  اإلنسانيالقانون الدولي  إلىللمبادرات فيما يتعلق باالمتثال  آليةشكل   

الحماية و المساعدة و رصدها االمتثال مجال التعريف بمعاهدات هذا القانون و عملها في مجال 

.ضحايا النزاع المسلح  إلىو الوصول  اإلنسانيللقانون الدولي   

                                                 

��د ا	���و�� -12� ��B ن    د��B، Dز���	�3 و ا"�	 �M��N	دار ا، �R	و�	ا �R��"�	ا ��W
���� �f �Mء ا	���،ا	����ن ا	�و	� ا

.  257،ص 2009اGردن ،ا	�A%C اGو	� ،  
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الضحايا من النساء و الفتيات كجزء  األحمرو في هذا السياق ساعدت اللجنة الدولية للصليب 

ية و نه كان للنساء و الفتيات احتياجات خاصة تتصل بالحماأمن المهمة المنوطة بها ،غير 

 إطارعلى النحو المالئم في  ن اللجنة عنيت بكفالة تلبية هذه االحتياجات إالصحة و المساعدة ، ف

من  أن اإلقناع بأسلوبكافة حاملي السالح  أوساطثم قامت بنشر الوعي في  ،كافة أنشطتها

محظورة ال األفعال،و االبتعاد عن  اإلنسانيالسلوك الذي يفرضه القانون الدولي  إتباعالواجب 

.بموجب هذا القانون   
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ة ــمـاتـخـال  

من المسؤولية من  أفضللقد حقق انضمام الحكومة المؤقتة لحركة التحرير الوطني مستوى 

االلتزامات الواردة في  إزاءجانبها و الجماعات المسلحة المقاتلة معها التي تشرف عليها مباشرة 

التابعة لها بالحصانة ضد المالحقات ضال عن عدم تمتع الجماعات ،ف اإلنسانيالقانون الدولي 

القضائية على المستوى الوطني ،كما تنبع المسؤولية من الفاء بااللتزامات التي نصت عليها 

، و على أساس هذه المسؤولية فان الحكومة  1949المادة األولى من اتفاقيات جنيف لعام 

و األجهزة المختصة على تعميق معارف و قدرات  المؤقتة شجعت المجلس الوطني للثورة

.السلطة القضائية في مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني   

إال أن الخصم وضع بعض الصعوبات أمام تطبق قواعد القانون الدولي اإلنساني الذي يطبق في 

.النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية  

.اإلنساني من قبل المستعمرالتطبيق التمييزي للقانون الدولي  -  

مفهوم حركة التحرير الوطني لم يتبلور إال من خالل البروتوكول اإلضافي األول الملحق  -

. 1977باتفاقيات جنيف لعام   

يعتبرهم  اشرعيين، إنمالخصم ال يعترف بمقاتلي الثورة كمقاتلين  أنتكمن الصعوبة في  -

ون يطبق عليهم القان أنو بالتالي يجب  ،القانونمجرمين خارجين عن  أوعصابات مسلحة 

.المسلحةون الحرب الذي يطبق في النزاعات الجنائي الوطني و ليس قواعد قان  
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�ب ا	����ن ا	�و	� ا

. 141،ص 2008ء ا	���N ، ا	�A%C اGو	� ،ا	"�3 و ا	��ز�D ،د�3^ ،�1ر�� ،ا	��   

���� ا	�����Wت ا	�
��R ، د��ان ا	��B�%Cت ا	����RA  - د -5���A1 ��B ا@ ، ا	����ن ا	�و	� ا

. 58، ص  WB /!،2008"�ن ، ا	��ا�� ، ا	�A%C اGو	�  1  

�"R/، ا<1���A -د -  6  ��
1�� ا	�#" �R	�W��ب ،ا	��ا�� ،ا	 ر�Z�	ا، ���A%C ا	�ا!�A ا	>��

.  322،ص 1986،  

ا��U ا	�
���R و�Mء ��زوق،  أ�1ي ا	
�ب �M ا	>�` ا�1=�� و ا<.>��RPت ا	�و	�R، –د  -7

A%C	%"�ن، ا	وت �R! �RP��
. 89،ص  2008اGو	�، ��"�3رات ا	
�%� ا	   

���� \�Mق و .
���ت ،ا	 -�ZM �<Caاد ،د–د  -8����ء ا	���N إ!�اهR- ا	A"��� ،ا	����ن ا	�و	� ا

 �A���	 �R��A	ات ا��.Z�	ا �M ل �"�3ر���، �bR%	اث و ا��	و ا /RR���	ا �������� و ��،ا	����ن ا

.68،ص�R!2005وت ا	�R!�A ،�"�3رات ا	
�%� ا	
���R!، �RPوت 	%"�ن ،ا	�A%C اGو	�   

9 - ����� و ا<�=ل ا	>���� ،ا	��&D ا	��. �232!^ ص د �A1 ��B ا@ ، ا	����ن ا	�و	� ا   

���� ، �"�3ة  -10 ���%�� ، ا	��آ� ا	������ �1Gى ا	
�ب �M ا	����ن ا	�و	� اA	ا �� ��
د �

. 121، ص  2005ا	��Aرف ، ا�W1"�ر�� ، ا	�A%C  اGو	�    
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��ي ،ا	��"R/ ا	�و	� 	����� إره�ب ا	�و	� ،دار X��ت 	�"�3 و  –د  -11  ���A	ا �%B رق�#

، �a�، ت�R���%	ا �	وGا �A%C	43،ص 2009ا .   

���� �f �Mء ا	�
��W ا	�"���R ا	�و	�R ،دار  - 12��
��د ا	���و�� ،ا	����ن ا	�و	� ا� ��B د

. 257،ص 2009ا	�M��N 	�"�3 و ا	��ز���B، Dن   اGردن ،ا	�A%C اGو	� ،  

 

 

 

    


