
  بسم اهللا الرمحن الرحيم                             

  **وفوق كل ذي علم عليم **                          

تنان والتقدير من نتوجه باالم بأسم رابطة القانون الدويل االنساين وبأمسي شخصيا

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف عموما ومن كلية العلوم القانونية واالدارية فيها

صة بشخص عميدها األستاذ الدكتور أمحد سي علي لدعوم الكرمية ملشاركتهم خا

 : حتت عنوان 2010\11\ 10و9قده يف فعاليات املؤمتر الدويل املزمع ع

 حرب التحرير اجلزائرية والقانون الدويل االنساين    
ان تكون  ومتاهيا مع طبيعة حماور املؤمتر املعدة من اهليئة العلمية للمؤمتر، ارتأينا

  :يف املؤمتر ببحث موضوعه مشاركتنا مضمون 

ومشروعية أفعاهلا طبقا للقانون   يةاجلزائرالوطين  شرعية جبهة التحرير 

  .)قانون الرتاعات املسلحة آنذاك(الدويل االنساين
ويأيت اختيارنا للموضوع اعاله سندا للحقائق القانونية العرفية والوضعية املكرسة حلق 

لدفاع عن أنفسهم جتاه املعتدي او احملتل او املستعمر ناهيك عن حق  الشعوب يف ا

اىل كل الوسائل ومنها الكفاح املسلح لتحقيق املصري  جؤلتقرير املصري ومشروعية ال

  .السيادي املستقل احلر للشعب 

االضاءة على االشكاليات اليت حتيط سنحاول نهجية تارخيية قانونية موضوعية مل ووفقا

 حتكم الرتاعات املسلحة بعمومها  القوانني الدولية العرفية والوضعية اليت كانتبالتزام 

ما كان ساريا ونافذا  خالل حقبة  ، ونستهدف حتديدا منهاوتداعيات االنتهاكات هلا

 .القادمة  ، يف املقاطع االحتالل الفرنسي للجزائر
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، لالحتالل واالستعمار الفرنسي  1830العام  اعتبارا مناجلزائر خضعت ==   1

،دون defacto  حىت ان فرنسا صنفت اجلزائر كجزء منها بفعل واقع االحتالل

رست على الشعب وغري خفي ان فرنسا ما. اعتبار ملبدأ  ان القوة التكسب الشرعية 

واملصنفة جرائم ،  1919حىت العام و كل أنواع اجلرائم املعتربة عرفيااجلزائري 

ولكن االهم ). ومتوا  تنظر معاهدة فرساي( دولية بعد ذلك معاقب عليها دوليا 

 اعتبارا من لتلك اجلرائم وما يقاضي عليهاقننه القانون الدويل العام كان ما راح  ي

تطبيق عده، عنينا ارساء الدستور االممي وانشاء املنظمة االممية ووماب 1945العام 

: اتفاقيات يرتبط مضموا ببحثنا ، وامهها ابرام و نورمربغ وطوكيو اتحماكم

 -- الستعمارااللغاء ل --- االبادة اجلماعية―قوق االنساناالعالن العاملي حل

فاقيات الدولية الا واالكتفاء ذا الذكر لالت. 1954و  1949اتفاقيات جنيف ل

رتبت التزامات دولية  على فرنسا الدولة آنذاك املستمرة باحتالهلا للجزائر ودوال 

الحقة اللتزاماا انتهاك فرنسا وعلى مدى العقود الرى يف املغرب العريب ، وأخ

بصفتها دولة مصدقة على  يضعها امام املسآءلة الدولية املدنية واجلزائيةاملدونة الدولية 

  . تلك االتفاقيات الدولية

النفس عن النفس  ق الدفاعاملؤكدة حل االهلية يةعتأسيسا على الشر ==  2

والعرض وبكافة الوسائل املتاحة .......) امللكية-الوطن-البيت- االرض(واملال

عمليا لزمن  واملمكنة للمعتدى عليه أخذ القانون الطبيعي ذا الشرعية وكرسها

القانون الوضعي يف كل احلضارات االنسانية سواء البعيدة يف  قبل ان ترحل اىل طويل

بتراكمه العريف اعتمد وشرع حق  والقانون الدويل العام. التاريخ وحىت املعاصرة منها

الدفاع عن النفس بصيغ احلرب الدفاعية او احلرب العادلة باملفهوم القانوين االورويب 

  . املسيحي



ولية اعتبارا من بدايات القرن العشرين االثر املباشر وكان لظهور املواثيق الد       

ى تقنني حق الدفاع عن النفس ضمن قواعد القانون الدويل العام الوضعي ، عل

ليس يف هذا :**  51يف مادته االعلى  ويكفينا سندا ما نص عليه الدستور االممي 

الدفاع عن  امليثاق ما يضعف أو ينقص احلق الطبيعي للدول فرادي  او مجاعات يف

  .............***.انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة 

اضافة اىل ذلك تستقر النصوص يف القانون اجلنائي بشقيه الوطين والدويل على توفري 

عند حتقق ظرف الدفاع عن النفس  من العقوبة التخفيفاالعفاء او  اسباب االباحة او

.  

يسجل تطبيقات متراكمة  الزمانونضيف اىل ان التاريخ االنساين وعلى مر ا==   3

او من مدع ق الدفاع عن النفس وحترير االرض اما من معتدي او من حمتل حل وموثقة

  .كما كانت مسميات االستعمار  مللكية الدول والشعوب

حق الدفاع عن النفس هو حقا شرعيا ومشروعا طبقا للميثاق االممي وما محلته        

مجيع اجهزة االمم املتحدة واقراراها حبق الشعوب يف القرارات الدولية الصادرة عن 

وحق ) بعد االلغاء االستعمار دوليا(ضد احملتل او املستعمرسلح  وشرعيته الكفاح امل

االدوات املتيسرة لتحقيقه،  ها املشروع لكافةاستخدامري للشعوب عرب تقرير املص

تعترب  وسندا لذلك ،شرقية واستقالهلا عن اندونيسياواحدثها ما حصل يف تيمور ال

و املستعمر تعبريا  وضعيا املعتدي او احملتل ا الوطنية وافعاهلا جتاه  التحررحركات 

ا مشروعا لكل الوسائل املتاحة لغاية استخدام شرعيا حلق الدفاع عن النفس  و

  .التحرير او تقرير املصري 

سة الدولية السيتطبيقات ا ه وبسبب، وبكل اسف ،، انونسارع اىل القول ،==   4

سريان االرادة  احملققة بفعل، و 1990 لعاماجلزائية املعاصرة اعتبارا من النصف الثاين 

 ، انقلبت باملصاحل مع نسق دويل غريب ةتجانسم االحادية للعامل  بزعامة امريكية



ها ، خاصة اجلمعية العامة  وجملس  االمن ، عن ثوابت منظمة االمم املتحدة واجهزا

ري واستبدلتها شرعية ومشروعية املقاومة وحق تقرير املصاملثبته لقة الساب وقراراا

بعدئذ  طبيعة   االرهاب وافعاله ، ولتحول:شكايل  االفهوم املوادخلتها  ضمن الئحة 

التجرمي ضمن وعاء خانة   ومشروعيتها اىل  لغزو واالحتاللة اقاومالشرعية مل

 --- انلبن―العراق(؟؟ الدويل االرهاب النفعي الذي يفرض عليه اجلزاء

راجع املناقشات يف اجلمعية العامة واملداوالت الدولية **؟ .............)فلسطني

  **اللغاء مفهوم الكفاح املسلح لتحرير االرض او لتقرير املصري 

  واحلمد اهللا ان اجلزائر اليت احتلت واستعمرت بل واحلقت بالدولة الفرنسية ،

شعبها ضد الغزاة واملستعمر وفرضت  طالقة مقاومةعرفت ان 1960و 1830بني 

 استقالهلا وسيادا بدم مليون شهيد مقاوم من ابنائها  قبل ان تتغري التوصيفات

  .يف السياسة الدولية اجلزائية املعاصرة القانونية

ان الشعب اجلزائر تعرض لكل انواع  تؤكد مجيع الوثائق والشهادات على==   5

مل تكن مقاومة املستعمر الفرنسي  وبالتايل ،عرفيا  ووضعيا: وليا اجلرائم املوصوفة د

رد فعل طبيعي جتاه  بشكل فردي او مجاعي ، فوضوي او منظم ،حزيب او جبهوي اال

حبق الشعب اجلزائري وبيئته وب املتمادية واملستمرة الفرنسية املمارسات اجلرمية 

--- قرية800وجريقسري ل  )التجارب النووية (ثراوته من خالل اعمال ابادة

  .اخل....واجلرائم ضد االنسانية -- االعدامات بدون حماكمات و

قبل ان تصبح حمرمة  1919واجلرائم املرتكبة السالفة كلها كانت حمرمة عرفيا حىت 

حماكمات  – 1919مسآءلة املانيا عنها ( دوليا وضعيا ومعاقب عليهابعد ذلك 

  ). 1945نورمربغ وطوكيو 

 القانون الدويل اجلنائي  وأالقانون الدويل العام الوضعي مبكوناته  يا مع ومتاه   

الفرنسية املرتكبة يف اجلزائر ابان فترة استعمارها  الدولية اجلرائم بصكوكه تصنف



 وهي جرائم التتأثر بأزمنة ارتكاا،الا . جرائم دولية معاقب عليها قانونيا  للجزائر

وقت كان أي زمن بل هي موضع املساءلة اجلنائية يف ال تسقط مبرور او تقادم ال

ما زال الشعب اجلزائري يعاين  املرتكبةاجلرائم  نوعيةاضافة اىل ان . لطبيعتها اجلرمية 

تداعياا السلبية كالتجارب النووية الفرنسية وكذلك حىت اليوم  ستمرة من اثارها امل

  .على البيئة

قبة االستعمار الفرنسي مجيع أمناط املقاومة وكان أن عرفت اجلزائر أثناء ح==   6

الشعبية وبكل صورها املدنية والعسكرية للخروج من حالة االستعمار وسلطانه 

وروي التراب اجلزائري بدم ابنائه من كل الفئات بفضل . التعسفي ومهجية ممارساته 

يت تصدرت اومة لالحتالل ومن امهها جبهة التحرير الوطين الاموعات الشعبية املق

عملية الكفاح ضد املستعمر على الصعيد اجلهادي او على الصعيد السياسي يف 

  .املراحل االخرية من طرد احملتل الفرنسي 

وغين عن البيان ان اموعات الشعبية اجلزائرية املقاومة للمستعمر استخدمت       

ها والتخلص من حقها الشرعي والطبيعي وامليثاقي والوضعي يف نضاهلا لتقرير مصري

  . اعباء االستعمار الفرنسي 

ضد  بالنضال والكفاح املسلح  واملشروعيةالدولية  الشرعية  وسندا ملبدأي      

لتخلص من حقها يف اجبهة التحرير اجلزائرية املستعمر او احملتل او املعتدي مارست 

بقها مع ا ومدى تطاحول تصرفا تساؤال هتاك من يثري، وعبء االجرام الفرنسي 

) الدويل االنساين الحقا ما باتت تعرف بالقانون(  اوعادا ضوابط الرتاعات املسلحة

الفرنسية مع التزاماا الدولية  اجلرمية هل تطابقت االفعالحنن بدورنا نتسائل و؟ 

  واالنسانية ؟ وهل ميكن مسآءلة فرنسا عن جرائمها حاليا وكيف؟

 انونية نشري اىل انه وعندما كانت جبهة التحريربداية، ولالمهية العلمية الق==   7

تناضل وتكافح من اجل حترير اجلزائر ، مل يكن يف القاموس القانوين  الوطين



ما يسمى او ما أطلق  القانون الدويل العام العريف والوضعي قاموس ومصطلحاته او يف

ا كان القانون الدويل االنساين، بل كل م 1977-7- 20عليه اعتبارا من تاريخ 

مورثات من عادات وتقاليد حربية و 1954 و 1949انذآك اتفاقيات جنيف لعام 

 ونضيف ان اول تطبيق عملي. 1907و1899متراكمة ، اضافة اىل مبادىء الهاى 

حتت مسمى القانون الدويل اليت أدرجت التفاقيات جنيف وبروتوكالا الالحقة  دويل

من القرارات اجلزائية اليت فرضها جملس االمن ض 1990االنساين كان يف العام 

  .الدويل على العراق 

وال نغفل االشارة يف هذا املقام اىل ما أرسته حماكم نورمربغ وطوكيو عمليا من       

اقتبسها  وقضائه  مسميات للجرائم الدولية واليت أصبحت ركيزة اجلزاء الدويل

    .حرفيا القانون الدويل االنساين الحقا

 ات الدولية املربمة قبلواالتفاقي 1949ف ية واتفاقيات جنيالعادات احلرب اذا هل     

  تنطبق على سلوكيات جبهة التحرير وافعاهلا؟  1960العام 

من احلقائق القانونية الثابتة ان تقنني مبادىء الهاى واالعراف  : املبدأ ==   8

بني الدول ال بني  ف االربع جرتيف قوالب اتفاقيات جني 1949ة عام احلربي

والحقا عممت مضامني .  ات دولية بني الدول حصراجمموعات، وبالتايل هي التزام

شمل ، لت1977وعدلت عام  غري الطابع الدويل االتفاقيات على الرتاعات املسلحة

  .حركات املقاومة والتحرير وافعاهلا

  :القانوين الدويلالواقع 

شاركت وابرمت وصدقت على اتفاقيات سة اليت يفرنسا من الدول الرئ: اوال  

واملعاهدة االوروبية يف الهاى،  1954واالتفاقيات الالحقة عام  1949جينيف عام 

 ،ملتزمة دوليا مبضامينهاوبالتايل فهي , 1955حلماية حقوق االنسان وحرياته عام 

ات وهل طبقت متون االتفاقي فهل وفت فرنسا بتعهداا الدولية القائمة يف اجلزائر ؟



االسرى واجلرحى (او على املقاومني   ؟ على الشعب اجلزائري املدين احملمي ا دوليا

يف حالة قيام نزاع مسلح يف (  ؟ او على املمتلكات اجلزائرية احملمية ؟)منهم خصوصا 

اراضي احد االطراف السامية املتعاقدة يلتزم كل طرف بان 

  ).1949جنيف لعام من اتفاقيات 3املادة :.................يطبق

و غري الدولية وبكافة امناطها ان الرتاعات املسلحة الداخلية ا من املسلم به: ثانيا    

اتفاقيات الذين سدا ثغرات  1977وتكولني االضافيني لعام للربختضع بوضوح 

الما تضمنا القواعد واملبادىء االساسية الدارة االعمال العدائية  وكيفية  1949

اىل  7املواد(اص واالعيان املشمولني باحلماية وعن اساليب حرب حمددةمحاية االشخ

  ) .من الربوتوكولني 65

 1977ونشري  اىل أن املادة االوىل الفقرة الرابعة  من الربوتوكول االول لعام       

تعترب املؤسسة الدخال حروب التحرير الوطنية ضمن قوانني احلرب وعاداا العرفية 

منه املعدلة فرضت التزامات على املقاتل من اجل  44ضا املادة واي.والتعاهدية

راجع الربوتوكول االول لعام (التحرير ان يلتزم بعضا من الشروط لالعتراف به 

1977.(  

جبهة التحرير الوطين هي حركة وطنية شعبية كانت تنضال لتحرير بالدها :  ثالثا    

تكن والدفاع عن النفس ، و اجلبهة مل طبقا ملفهوم احلق الطبيعي حبق تقرير املصري 

وغري معنية مبضامينها، وعليه ال ميكن قانونيا  الدولية طرفا منضما اىل االتفاقيات

ضد  وايضا اعماهلا.1949مساءلتها عن خروقات،لو وجدت،طبقا التفاقيات 

مبفعول رجعي  ،فكيف ميكن تقييم1977بروتوكلي عام  متت قبل صدور املستعمر

وهل من املنطق ان حناسب جبهة التحرير ونتحرى افعاهلا  التحرير؟ تصرفات جبهة

       ؟  لقوانني صادرة بعد حوايل عقدين من وقوعهاطبقا 



هي بعيدة يف التاريخ  نسنة الرتاعات املسلحة سواء الدولية او غري الدوليةوأ==   9

عليه ومن بعده االنساين ، وحيتسب لالسالم وبتطبيقات نبينا حممد صالة ربنا وسالمه 

اخللفاء بام وضعوا وكرسوا عمليا النموذج االمثل لضوابط الرتاعات املسلحة 

ولكن املفارقة يتم التعتيم العمدي على االصل االسالمي الذي . وسلوكيات املقاتلني

 اىل كتيب سولفرينو يتم ارجاعهانيف ومالحقها ونسخت عنه مضامني اتفاقيات ج

  .اطوارا 1907و 1899الهاى تارة واىل مؤمترات  1864

ضد احملتل الفرنسي كانت حمكومة لضوابط ومسألة افعال جبهة التحرير الوطين      

مادية ومعنوية وحىت دينية ولكن بالتأكيد غري حمكومة قانونيا ملضامني اتفاقيات 

جنيف، فهي ليست طرفا باالساس فيها ، وهي وفق التوصيف الفرنسي آنذاك هلا 

كانت فرنسا تعترب اجلزائر من ضمن ( رد داخلية يف االراضي الفرنسيةباا حركة مت

تطبيق  ، اذا كيف حسب الوصف هذا يطلب من جبهة التحرير)الكيان الفرنسي

؟ اليس املنطق القانوين املوضوعي يقرر مساءلة الدولة الفرنسية عن  قواعد دولية

ااملرتكبة من ابادة وجرائم حرب انتهاكاا اللتزاماا الدولية من ناحية؟ وعن جرائمه

 وجرائم ضد االنسانية حبق الشعب اجلزائري وافراد جبهة التحرير من ناحية  ثانية؟

وهل  يعقل أن تكون املسآءلة  عن رد الفعل املشروع اجلزائري على الفعل االجرامي 

  الفرنسي ؟

وفقهيا  هل جبهة التحرير الوطين ينطبق عليها قانونيا: ويبقى السؤال الفيصل 

  توصيف املقاومة؟

- أنصار–مقاومة ( عموما هي جمموعات شعبية  حركات التحرر الوطين==   10

تسعى اىل حترير شعوا وأوطاا من جور السيطرة العسكرية االجنبية ) متطوعون 

عسكري وسياسي تظهر : وهي عادة ذات جناحني . على بالدها وتراا الوطين 

  :رة، وتتميز بامليزات االساسية التالية غالبا يف البلدان املستعم



تظهر وتنمو يف املناطق اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واالحتالل وتقود ***  1

  معركة حترير االرض ،

  تنتهج أسلوب الكفاح املسلح يف مواجهة املستعمر او احملتل ،*** 2

  توظف النشاط الشعيب لطرد العدو احملتل ،*** 3

  .رئيسية بتحرير الوطن من االحتالل العسكري حتصر غايتها ال*** 4

وال خالف ان جبهة التحرير الوطين متتعت بامليزات السالفة ، وبالتايل فهي حركة  

حترير  جزائرية شعبية هدفها وغايتها ااء االستعمار الفرنسي الذي طال ومل تنهيه 

  !ة الصادرة عنها تباعا املنظمة االممية بالقوانني الدولية الوضعية او القرارات الدولي

  

ال بد من  توفر عناصر    :مشروعية املقاومة حلركات التحرير الوطين  == 11

  :ضرورية الكساب حركات التحرر الوطين مشروعية افعاهلا ، وهي 

مبعىن اا نتاج الشعب املستعمر وحتظى بالكم العريض من : الطابع الشعيب *** 1

  من خمتلف الطبقات ، التأييد الشعيب ، وأشخاصها خليط

  اي ان يكون احلافز الوطين للتحرر والتخلص من االحتالل،: الدافع الوطين *** 2

استهداف العدو واملتحالفني معه ،اي ان االفعال موجهة ضد عدو حيتل االرض *** 3

  .ويصادر استقالل البالد وحرية الشعب ويفرض بالقوة العسكرية وجوده 

   .على جبهة التحرير الوطيناصر السابقة تنطبق فعليا وغين عن البيان فان العن 

ضد احملتل الفرنسي هي  نرى ان جبهة التحرير الوطين واعماهلا وسندا ملا اسلفنا      

 الوطنية والدولية، وتتماهى مع يةلقانونمكتسبة للشرعية االهلية والطبيعية والعرفية وا

وزيادة على ذلك نعترب ان افعال  .هلا املشروعية باساليبها وادواا اليت كانت متاحة

االعالن ( اموعات الشعبية اجلزائرية يف مقاومة االحتالل الفرنسي تتطابق كليا مع 

والقرارات االممية املشرعة  حلق الشعب ) العاملي حلق الشعوب يف تقرير املصري 



صدر سنويا واليت كانت ت( باللجوء اىل الكفاح املسلح لتحرير االرض وتقرير مصريه 

  ).، وتتصدر جدول  أعمال اجلمعية العامة  1991حىت العام 

واخريا كيف ميكن مسآءلة فرنسا عن انتهاكاا اللتزاماا الدولية واجلرائم ==   12

الدولية اليت ارتكبتها ضد الشعب اجلزائري ؟ نظريا وطبقا لنصوص القانون الدويل 

، انون الدويل االنساين العريف والتعاهدياجلزائي املعاصر وكذلك طبقا ملكونات الق

اضافة اىل املبدأ املستقر دوليا وعمليا القائل بعدم سقوط املسآءلة مبرور الزمن ، نقول 

ان يقوم جملس االمن بانشاء حمكمة دولية جنائية خاصة مهمتها النظر يف االفعال 

  .اجلرمية املرتكبة من احملتل الفرنسي

ا مع واقع النظام الدويل احملكوم كليا من الدول اخلمس دائمة اما عمليا ومتاهي        

ر اي قرار يتعارض فانه يستحيل اصدا فرنسا واحدة منهاالعضوية يف جملس االمن و

اذا ال بد من محلة قضائية جزائرية  ومحلة اعالمية عاملية واسعة تبني ! مع مصاحلها 

الدعاء باحملافظة على االنسان وكشف زيف ا !بالوثائق االفعال اجلرمية الفرنسية 

! ومسرحيتهم باملطالبة الدائمة برؤية العدالة الدولية اجلنائية تؤدي دورها باستقاللية 

ومل )2010حصل ذلك يف شهر سبتمر (وملاذا املانيا تعتذر من فرنسا عن جرائمها 

  نسمع حىت اليوم اي اعتذار فرنسي من اجلزائر؟

  

  

                 *************************************************  

                           ********************************  

                                     *****************  
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