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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
املقاومة هي التعبري احلي عن البقاء، والصنو املرادف للحياة، واحلقيقـة املسـاوية جلـوهر    

ضد أسباب الفنـاء وعوامـل   الوجود، وما استمرار اإلنسان ذاته إال نتاجاً للمقاومة والبقاء داخله، 
املقاومة وصفاا، وإرادة البقاء وأدواا، فسيحكم عليـه بـاملوت    مساتذ ما أن تنتهي منه إ..اهلالك

  .وكذا األمر بالنسبة للشعوب والدول..واالنتهاء
احلية دافعاً يدفعها إىل احملافظـة علـى ذاـا     لكل الكائنات«:ولقد أصبح من املسلم به أن

بأا ف األمة عروحني ن) إرادة احلرية(و ) إرادة احلياة(واستقالهلا، وتظهر على البشر تبعاً لذلك مسيت 
استعداد للتصرف اجلماعي لغايات سياسية، فإننا نعين ضمناً أنه حينما وجدت أمة، فقد وجد الكفاح 

واستقراء سريع للتاريخ ووقائعه وأحداثه يكشف لنـا أن  . »من أجل التعبري عن الذات تعبرياً مستقالً
ال تظهر على حقيقتها إال يف أتون تلك الصراعات طلباً للحرية  التها وصالبتهامعادن الشعوب يف أص

وكان البقاء لتلك الشعوب اليت عرفت كيف تبذل الدماء، وجتود باألرواح يف تلـك  .. أو ذوداً عنها
 بد من أن تبذل الدماء وتصري التضحية واليت مل يكن فيها..الساعات احلالكة من تارخيها وتاريخ العامل

ولئك الذين حيبون ويقدسون أرض اآلباء واألجداد، ويدافعون عنها وكان أل..باألرواح واجباً مقدساً
، اعتبار كبري يف تكوين الضمري االجتماعي، ويتغىن م كأبطـال يف األدب ويف كـل   بشىت الوسائل

  .العصور
تيجـة وجهـان   ويعترب حق احلياة أو البقاء وحق املقاومة أو الدفاع عن النفس من حيث الن

إذ ال معىن للتأكيد على ..لعملة واحدة باعتبارمها مترابطني وال يقبالن التجزئة أو االنفصال أو التنازل
ن يستتبع ذلك إعادة التأكيد على الوسيلة املؤدية للحفاظ ق احلياة سواء لألفراد أو الشعوب، دون أح

ب اليت تعرض حق احلياة أو البقاء للخطر على هذا احلق، أال وهي وسيلة الدفاع واملقاومة ضد األسبا
والفناء، وما ذلك إال العتبار أن حق املقاومة والدفاع ميثل حقاً طبيعيـاً ومالزمـاً للبشـر، أفـراد     

، وقد تأكد هذا احلـق  وجمموعات، يقوم عند حدوث أي اعتداء أو انتهاك للحقوق اليت يتمتعون ا
، وبعض الدساتري والقـوانني الوطنيـة   ملية حلقوق اإلنسانعملياً بالنص عليه يف بعض اإلعالنات العا

وكانت االنطالقة الفعلية ذا اخلصوص يف اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن غداة ..األخرى
  .1789الثورة الفرنسية عام 

سياسية وعسكرية وقانونية _ ولئن كانت املقاومة بشكا عام ، ظاهرة ذات جوانب متعددة 
القانونية حوهلا تتسم بالغموض، غموض االصـطالحات الـيت    فإن الكتابات_ واجتماعية وتارخيية

للحـرب،   على عكس احلال فيما يتعلق باملعاجلة القانونيـة ..تستخدم للتعبري عنها، أو عدم وضوحها
فبينما يستقر الفقه الدويل على استعمال اصطالحات حمددة، تتعلق ا معان مستقرة، ويترتب عليهـا  

، جند أن الفقه ذاته، يستعمل تعبريات عديـدة يف إشـارته إىل   ار قانونية متميزة للتعبري عن احلربآث
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وهو ما يؤدي إىل زيادة الغموض واللبس، وحييط دراسة اجلوانب القانونية الـيت  .. وحروا ،املقاومة
  .تثريها مبشاكل وصعوبات ال حصر هلا

ومة وحرب التحرير الوطنية متثل وضعاً سياسياً قبل وما هذا الوضع إال نتيجة العتبار أن املقا
يف التأثري على حتديـد   أن متثل مفهوماً قانونياً، وهكذا تتداخل العوامل السياسية مع املفاهيم القانونية

 وهذا ما يـؤدي عمليـاً إىل  ..ماهية املقاومة وحروب التحرير الوطين، وضبط مضموما وحدودمها
مة والتحرير الوطين عن أنواع أخرى من التنظيمات والتجمعات املماثلة أو حركات املقاو صعوبة متييز

  .املشاة هلا تقريباً، كاحلركات االنفصالية، واألحزاب املعارضة واحلركات اإلرهابية
لبعض الدول، يف موضوع تعاملها مـع حركـات    وقد وفرت هذه االعتبارات غطاًء جيداً

اً ملا حيقق مصاحلها وأهدافها، وحسب موقعها من األحداث، بني املقاومة والتحرر الوطين، وذلك تبع
حيث كانت تنظر إىل مثل هذه احلركات علـى أـا   ..دولة غازية أو معتدية أو معتدى عليهاكوا 

جمموعات إرهابية وإجرامية، وترتل بأفرادها أشد العقوبات وأقساها، فيما إذا كانت دولـة معتديـة   
هذه احلركات وتنادي ا وحتث املواطنني على االنضمام هلا، باعتبارهـا   بينما كانت تشجع..وحمتلة

يف الدفاع عن الوطن ورد املعتدي وذلك يف حالة تعرضـها   حركات مشروعة متارس حقها املشروع
  .القوة املهامجة الغازيةلغزو خارجي، واحتالل أراضيها من قبل 

 أرجاء العامل أثناء وبعد احلرب العاملية وهكذا مع تزايد حركات املقاومة والتحرير الوطين يف
وحتريـر أراضـيها   االستقالل لبالدها  يف حتقيق الثانية، وتعاظم دورها على املستويني الوطين والدويل

وممارسة حقها املشروع يف تقرير مصريها، مث يف تنامي االعتراف الدويل ا وبشرعية جلوئهـا  .. احملتلة
فقد مت اعتبار حروـا  ..بيل حتقيق أهدافها الوطنية بالتحرير واالستقاللالستخدام القوة املسلحة يف س

، 1977اليت ختوضها يف هذا اال حروباً دولية، كما أقر بذلك الربوتوكول اإلضـايف األول لعـام   
على أنه يعترب من قبيل احلروب الدولية اليت تطبـق  :(حيث جاء يف الفقرة الرابعة من املادة األوىل منه

أحكام هذا الربوتوكول املنازعات اليت تناضل ا الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحـتالل   فيها
األجنيب وضد األنظمة العنصرية، وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير املصري، كما كرسه ميثاق 

بني الـدول  عاون األمم املتحدة واإلعالن املتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية والت
  ).طبقاً مليثاق األمم املتحدة

وأخرياً، ومع األخذ بعني االعتبار ما تضمنته قوانني وأعراف احلرب وخباصة اتفاقيات جنيـف لعـام   
، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة،  1977املكملني هلا لعام  والربوتوكولني اإلضافيني1949

  :على النحو التايل ميكننا حتديد مفهوم املقاومة، وتعريفه
العمليات ذات الطابع العسكري، واليت تستخدم فيها القوة املسلحة، من قبل القـوات املسـلحة   ( 

أفراد القوات النظامية، وتنفذ ضد السلطات القائمة باالحتالل النظامية بواسطة عناصر وطنية من غري 
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عسكرية وما يف حكمها فـوق إقلـيم   أو قواا أو مراكزها فوق األراضي احملتلة، أو ضد األهداف ال
احملتلة ذاا أو خارجها، يدفعهم إىل ذلك الدافع الوطين يف الـدفاع عـن الـبالد ومقاومـة      الدولة

وسواء كانت تلك العناصر تعمـل  .. االحتالل، يف سبيل حترير األراضي املغتصبة، وطرد احملتلني منها
أو واقعية، أو كانت تعمل بناء علـى مبادرـا   يف إطار تنظيم خيضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية 

  ).اإلقليم احملتل ذاته، أو من قواعد خارج اإلقليم اخلاصة، وسواء باشرت النشاط فوق
تطبيقاً لكل ما تقدم سنناقش يف هذا البحث املركز القانوين الدويل حلركات املقاومة وفقـاً  و

  :لب التاليةلقواعد القانون الدويل املعاصر، وذلك من خالل املطا

  .1949الوضع القانوين فيما قبل اتفاقيات جنيف لعام : املطلب األول

  .1949الوضع القانوين يف ظل اتفاقيات جنيف لعام : املطلب الثاين

  .1977النظرية احلديثة للمقاومة يف ظل الربوتوكولني اإلضافيني لعام : الثالثاملطلب 

  .قاومة والتحرير الوطينالطبيعة الدولية حلروب امل: الرابعاملطلب 

  .الشخصية القانونية الدولية حلركات املقاومة والتحرير الوطين: اخلامساملطلب 
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  املطلب األول

  .1949الوضع القانوين فيما قبل اتفاقيات جنيف لعام 

، وفيما يتعلق 1949نظرة تارخيية بسيطة إىل الوراء، وفيما قبل إبرام اتفاقيات جنيف لعام  
داً خبصوص معاملة الدول ألفراد حركات املقاومة داخل األراضي احملتلة، تعطينا صـورة  مبا كان سائ

واضحة وجلية ذا الصدد، من حيث أن غالبية الدول كانت تنكر على هـؤالء املقـاومني صـفة    
 واألدهى من ذلك أن األفـراد ...احملاربني أو املقاتلني القانونيني، فيما إذا وقعوا يف قبضتها أو أسرها

الذين ينخرطون يف مقاومة احملتل، كانوا يعتربون من قبل الدول القائمة باالحتالل مبثابـة اـرمني   
، ثـأراً منـهم   والقتلة، وجيب أن حياكموا عن جرمية مقاومة االحتالل و أن ترتل م أشد العقوبات

  .ممارسة هذا الفعلو..وردعاً لباقي السكان داخل اإلقليم احملتل، عن االنضواء حتت لواء املقاومة
وما كانت هذه النظرة ألفراد حركة املقاومة داخل اإلقليم احملتل إال صدى وترديداً ملفـاهيم  

إقليم الدولة القانون الدويل التقليدي، واليت تعترب أن اإلقليم احملتل يصبح جزءاً ال يتجزء من  ونظريات
تل مقاومة سلطات وقوات االحتالل، ورفع القائمة باالحتالل، ولذلك فال حيق لسكان هذا اإلقليم احمل

السالح يف وجهها ألن ذلك يشكل خرقاً وانتهاكاً اللتزام دويل يتمثل يف واجب الطاعة املفروضـة  
على السكان املدنيني جتاه سلطات االحتالل، ويؤدي إىل إهدار حقهم يف التمتع باحلماية املفروضـة  

ارتكاب جرائم حـرب  بتهم سلطة احلق يف حماكمتهم على سلطات االحتالل جتاههم، وتعطي هذه ال
  )1.(وعاقبتهم بأشد العقوبات تبعاً لذلك

ويف احلقيقة فإن اهتمام اتمع الدويل ذه الطائفة من أفراد املقاومة يف اإلقليم احملتل قد بـدأ  

واعترب أفرادهـا  يف إقليم غري حمتل،   اهلبة اجلماهرييةبشرعية ، إذ أقر املؤمتر 1874يف بروكسل لعام 
مـن مشـروع   كمحاربني إذا ما احترموا قوانني وأعراف احلرب كما جاء يف نص املادة العاشـرة  

دول الصغرى بروكسل ، لكن هذا املؤمتر رفض اهلبة اجلماهريية يف ظل االحتالل رافضاً بذلك رغبة ال
انتصاراً ملعسكر الدول يف إطالق حق املقاومة دون شرط سواء من قبل االحتالل أو بعده ومبا يشكل 

ولذلك اعترب األستاذ ماالرمي إن عدم االتفاق على مسألة املقاومة يف اإلقلـيم  ..الكربى يف هذا اال
  )2.(1874احملتل من األسباب املهمة لفشل مؤمتر بروكسل لعام 

تفاقيـة  األوىل من ا ةأما اخلطوة التالية يف هذا اال فكانت اتفاقيات الهاي، إذ تضمنت املاد
أن حقوق احملاربني ال تكون مقتصرة على اجليش فحسب وإمنا متتد كـذلك إىل   1899الهاي لعام 
  :وفرق املتطوعني اليت تتوافر فيها الشروط التاليةأفراد املليشيا 

  .أن يكون على رأسهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه-1
  .أن تكون هلا عالمة مميزة حمددة، ميكن متييزها عن بعد -2
  .حيملوا السالح بشكل ظاهر أن -3
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  .أن تقوم بعملياا طبقاً ملا تقتضيه قوانني وأعراف احلرب -4
سكان األراضي غري احملتلة الذين يهبون : على أن  كما نصت املادة الثانية من ذات االتفاقية

املـادة  حلمل السالح تلقائياً ضد القوات الغازية، دون أن يكون لديهم الوقت الكايف للتنظيم مبوجب 
  .األوىل، فسيعتربون كاحملاربني ماداموا  حيترمون قوانني وأعراف احلرب

ولكن املؤمتر انتهى دون أن تتضمن نصوصه مادة صرحية متنح سكان األراضي احملتلة احلق يف 
  ).3(املقاومة بال حدود ضد سلطات االحتالل

السابق إذ تكررت القواعد أحسن حاالً من املؤمتر  1907مؤمتر الهاي الثاين لسنة ومل يكن 
السابقة اخلاصة باملقاومة الشعبية املسلحة كما وردت يف املادتني األوىل والثانية من الئحة الهاي سنة 

، فيما عدا إضافة غري ذات أمهية إىل املادة الثانية، تتعلق بشرط أن حيمل أفراد اهلبة التلقائيـة  1899
وأعراف احلرب الربية، وأخذت شـكل املـادتني األوىل    السالح ظاهراً إىل جانب احترامهم لقوانني

  )4.(1907والثانية من الالئحة اجلديدة اليت أحلقت باتفاقية الهاي الرابعة لسنة 
ويف احلقيقة فإن هذه النظرة املتشددة واملعاملة القاسية حيال املقاومة الشعبية املسلحة، وبصفة 

ما جاء يف اتفاقيات الهاي ولوائحها، ال ميكن فهمهـا أو  خاصة إزاء املقاومة داخل اإلقليم احملتل، ك
تربيرها إال من خالل كوا متثل انعكاساً للمفاهيم واألفكار التقليدية السائدة آنذاك، واليت تتـرجم  

، كحقها يف شن احلرب، وما يستتبع ذلك مـن  مصاحل الدول الكربى واالستعمارية على أرض الواقع
حتتلها واعتبارها جزءاً ال يتجزأ من أراضيها الوطنية، حيظر على سـكاا  احلق يف ضم األراضي اليت 

مقاومة احتالهلا ورفع السالح ضدها على أساس أم أصبحوا رعايا للدولة احملتلة، أو على أقل تقدير 
  .مفروض عليهم واجب الطاعة وتقدمي الوالء لسلطات االحتالل

  املطلب الثاين

  1949يات جنيف لعام  يف ظل اتفاقالوضع القانوين

بدأ التسليم احلقيقي بوجوب امتدادا احلماية القانونية ألفراد املقاومة يف إقليم حمتل يف املـؤمتر  
، وكان ذلك نتيجة طبيعية لالعتراف بالدور الكـبري الـذي   1949الدبلوماسي املنعقد جبنيف سنة 

  )5(ضد االحتالل النازيلعبته املقاومة الشعبية املسلحة إبان احلرب العاملية الثانية 
من اتفاقييت جنيف األوىل والثانية على طوائف اجلرحى واملرضى الـذين   13إذ تنص املادة 

تنطبق عليهم أحكام هاتني االتفاقيتني ويتعني بالتايل احترامهم ومحايتهم، كما نصت املادة الرابعة من 
  :االتفاقية الثالثة اخلاصة مبعاملة أسرى احلرب على مايلي

أسرى احلرب باملعىن املقصود يف هذه االتفاقية هم األشخاص الذين ينتمون إىل إحدى الفئات التالية " 
  :ويقعون يف قبضة العدو
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أفراد القوات املسلحة ألحد أطراف الرتاع واملليشيات أو الوحدات املتطوعة اليت تشكل جزءاً من -1
  .هذه القوات املسلحة

، مبن فيهم أعضاء حركات املقاومة املنظمة دات املتطوعة األخرىاملليشيات األخرى والوح أفراد -2
الني ينتمون إىل أحد أطراف الرتاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم حىت لو كان هذا اإلقليم حمتالً، 

أو الوحدات املتطوعة مبا فيها حركـات املقاومـة    على أن تتوافر الشروط التالية يف هذه املليشيات
  :رةاملنظمة املذكو

  .أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه -أ
  .أن تكون هلا شارة مميزة حمددة ميكن متييزها من بعد -ب
  .أن حتمل السالح جهراً -ج
  .أن تلتزم يف عملياا بقوانني احلرب وعاداا -د
أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم حلكومة أو سلطة ال تعتـرف ـا الدولـة     -3
  ...اجزةاحل
سكان األراضي غري احملتلة الذين حيملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العـدد ملقاومـة    -6

القوات الغازية دون أن يتوفر هلم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن حيملوا السالح 
  )6"(جهراً وأن يراعوا قوانني احلرب وعاداا

من اتفاقية جنيف الثالثة اخلاصة مبعاملـة   135تنص عليه املادة وإذا أخذنا بعني االعتبار ما 
أسرى احلرب، من حيث أن هذه االتفاقية تكمل الفصل الثاين من الالئحة امللحقة باتفاقييت الهـاي  

من هذه االتفاقية أعادت تكـرار   -4-فإننا جند أنه على الرغم من أن املادة  1907-1899لعام 
ني القانونني واحملميني اليت عددا املادة األوىل والثانية من الئحة الهـاي، فـإن   فئات احملاربني واملقاتل

عن الرغبة يف إضافة فئة جديدة إىل هـذه الفئـات    -Dreper-هذه املادة عربت كما يقول دريرب
إن املـادة  ( ويفسر ذلك بقولـه ..احملمية سابقاً، وهي فئة أفراد حركات املقاومة املنظمة يف إقليم حمتل

الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة اخلاصة مبعاملة أسرى احلرب، إذ تقدم تعداداً حصرياً لألشخاص الذين 
ص الذين يكون هلـم  يكون هلم احلق يف التمتع بوصف أسرى احلرب، إذ تقدم تعداداً حصرياً لألشخا

حملـاربني احملمـيني   احلق يف التمتع بوصف أسرى احلرب، فإن ذلك يعين ضمنياً تعداداً للمقاتلني و ا
مبوجب هذه االتفاقية، ذلك ألنه إذا كان كل مقاتل أو حمارب قانوين، يتمتع بوصف أسري احلـرب،  
فهذا يعين أن كل أسري حرب يكون له قانوناً مباشرة األعمال القتالية، ولذلك يعترب مقـاتالً قانونيـاً   

  )7(يتمتع حبماية هذه االتفاقية
نون جنيف إذ سلم باحلق يف املقاومة املسلحة ضـد السـلطة   وميكن القول بشكل عام أن قا

القائمة باالحتالل، إال أنه ظل حمتفظاً بذلك الربط التقليدي بني املقاومة، وبني الغزو أو االحـتالل،  
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فاملقاومة ال تقوم وال يعترف هلا ذا الوصف مبا يرتبه من محاية وضمانات، إال يف حاالت الغـزو أو  
وبذلك تابع قانون جنيف موقف النظرية التقليدية يف جتاهـل املقاومـة الشـعبية     يف ظل االحتالل،

املسلحة ضد السلطات القائمة باالستعمار أو االحتالل واليت كانت توصف عادة يف النظرية التقليدية 
جنيف رغم تسليمه باحلق يف املقاومة  ، واملالحظ هنا أن قانون باحلروب األهلية أو حروب االنفصال

إال أنه مل يتخل عن الشروط األربعـة املنصـوص   ..ملسلحة ضد قوات االحتالل داخل اإلقليم احملتل ا
بل أعاد التأكيد عليها وضرورة توافرها يف أفراد حركات املقاومـة داخـل   ..عليها يف لوائح الهاي

يف الوقت ..اللاإلقليم حىت يتمتعوا حبمايته، وبصفة أسري احلرب، فيما إذا وقعوا يف قبضة قوات االحت
الذي كان مؤموالً فيه ومطلوباً من املؤمتر الذي متخضت عنه االتفاقيات األربعة، أن يتجاوزوا هـذه  

  .، ويعفى أفراد املقاومة منهاالشروط

  الثالثاملطلب 

  .1977النظرية احلديثة للمقاومة يف ظل الربوتوكولني اإلضافيني لعام 

حصلت يف اتمع الدويل، فيما بعد التوقيـع علـى    أثر التطورات السياسية والعسكرية اليت
، والسيما ما يتعلق منها بزيادة عـدد حركـات املقاومـة يف الـبالد     1949اتفاقيات جنيف لعام 

النضالية والتحريرية ضد القوات االستعمارية احملتلة، واالعتراف املتنامي املستعمرة، وتصاعد عملياا 
الدويل ككل، بشرعية كفاحها املسلح ونضاهلا من أجل التحرر ونيـل  من قبل األمم املتحدة واتمع 

من انتقادات كثرية موجهة  فأثر هذه التطورات وما واكبها...االستقالل وممارسة احلق يف تقرير املصري
بدأت هذه النظرية باألفول ..إىل النظرية التقليدية يف املقاومة وما تضمنته من شروط قاسية حبق أفرادها

يف مساء القانون الدويل وقانون الرتاعات املسلحة، النظرية احلديثة يف املقاومة، والـيت  ياً، لتسطع تدرجي
انطلقت أساساً من اهلجوم العنيف على مبادئ النظرية التقليدية وشروطها األربعة، باعتبارها تشـكل  

  )8.(قيوداً قاسية تكبل حق املقاومة
منه التأكيد علـى   43يف املادة  1977يف األول لعام ونظراً ملا تقدم تبىن الربوتوكول اإلضا

متتع طوائف املقاتلني واحملاربني والذين سبق ذكرهم يف االتفاقيات السابقة، علـى متـتعهم بوصـف    
منه على حنو يبيح من جانب آخـر،   44، وقد جاءت املادة احملاربني القانونيني، وبصفة أسري حرب

ن قوات الدول غري النظامية وغـري املسـتوفية للشـروط    أخرى م انطباق هذه الصفة على طوائف
إذ توسعت هذه املادة يف حتديد مفهوم احملارب ومن ينطبق عليه وصف املركز الـدويل  )..9(التقليدية

ملفهوم حرب العصابات اليت ال تتبع أية قوات نظامية أو شـبه   وذلك من خالل تبنيها..ألسري احلرب
املسلح ضد االستعمار أو االحتالل األجنيب أو الفصل العنصـري،  عسكرية واليت تساهم يف الكفاح 

  )10(حيث اعترب كفاحها هلذه األغراض نزاعاً مسلحاً دولياً



 9

يعد كل  -1: مقرراً مايلي، 1977من الربوتوكول األول عام  44نص املادة وهكذا جاء 
      .أسري حرب إذا وقع يف قبضة اخلصم  43مقاتل ممن وصفتهم املادة 

يلتزم مجيع املقاتلني بقواعد القانون الدويل اليت تطبق يف املنازعات املسلحة بيد أن خمالفـة هـذه    -2
األحكام ال حترم املقاتل حقه يف أن يعد مقاتالً، أو أن يعد أسري حرب إذا ما وقع يف قبضة اخلصـم،  

  .وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه املادة
يلتزم املقاتلون، إزكاء حلماية املدنيني ضد آثار األعمال العدائية، أن مييزوا أنفسهم عن السـكان  -3

املدنيني أثناء اشتباكهم أو يف عملية عسكرية جتهز للهجوم، أما وهناك من مواقف املنازعات املسلحة 
عندئذ حمتفظـاً بوضـعه    ما ال ميلك فيها املقاتل املسلح أن مييز نفسه عن النحو املرغوب، فإنه يبقى

  :كمقاتل شريطة أن حيمل السالح علناً يف مثل هذه املواقف 
  .أثناء أي اشتباك عسكري) أ

طوال ذلك الوقت الذي يبقى خالله مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات ) ب
  .يف مواقعها استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه 

ل املقاتل الذي يقع يف قبضة اخلصم، دون أن يكون قد استوىف املتطلبات املنصوص عليهـا يف  خي -4
محاية متاثل مـن   -رغم ذلك -اجلملة الثانية من الفقرة الثالثة، حبقه يف أن يعد أسري حرب ولكنه مينح

ـ  كافة النواحي تلك اليت تضفيها االتفاقية الثالثة مانات مماثلـة  وهذا اللحق، وتشمل تلك احلماية ض
لتلك اليت تضفيها االتفاقية الثالثة على أسري احلرب عند حماكمة هذا األسري أو معاقبته علـى جرميـة   

  .ارتكبها
ال يفقد أي مقاتل يقع يف قبضة اخلصم، دون أن يكون مشتبكاً يف هجوم أو يف عملية عسـكرية   -5

إىل مـا سـبق أن قـام بـه مـن       جتهز للهجوم؛ حقه يف أن يعد مقاتالً أو أسري حرب؛ اسـتناداً 
  ).11(...نشاط

وهكذا يتبني لنا من دراسة مضمون هذه النصوص؛ أن الربوتوكول اإلضايف األول؛ قد أخذ 
بتعريف واسع ملفهوم القوات املسلحة، يشمل مقاتلي مجاعات املقاومة، وذلك عرب التخفيـف مـن   

حبذافريها؛ حيث أظهرت التطورات السياسية قسوة الشروط التقليدية األربعة؛ أو عدم استلزام توافرها 
والعسكرية، وجتارب حروب املقاومة، الصعوبة البالغة يف االلتزام ذه الشروط من قبـل حركـات   

إذ تبني أن التقيد الصارم ا يعترب ..املقاومة وأفرادها؛ أمام قوات معادية تفوقها كثرياً يف العدد والعدة
  ).12(عسكرية ب يف وجه قوات االحتالل كفيالً بالقضاء على أية مقاومة

وإزاء ذلك فقد تعامل الربوتوكول اإلضايف األول مع هذه الشروط بطريقة غاية يف املرونـة  
من وعلى حنو روعي فيه الطابع غري النظامي للمليشيات وفرق املتطوعني وقوات املقاومة الشعبية، إذ 

جانب تلك القوات بصفة فردية، ولكـن بصـفة   جانب مل يتطلب احترام قواعد وقوانني احلرب من 
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ذلك القانون من حقه يف أن يعد  مجاعية؛ حبيث ال حيرم العضو الفرد الذي ال تتفق ممارساته مع أحكام
ومن ناحية ثانية فقـد أبـاح   ) 2ف/44م(مقاتالً أو أن يعد أسري حرب إذا ما وقع يف قبضة اخلصم

المة اليت متيزها عن املدنيني، آخذة هنا يف عـني االعتبـار   الربوتوكول لتلك القوات عدم االلتزام بالع
أن مييز نفسه ) غري النظامي(وجود مواقف من املنازعات الدولية املسلحة، ال ميلك فيها املقاتل املسلح

  )13(على النحو املرغوب
عسكرية وهلذا الغرض جيب على أفراد  حركات املقاومة االلتزام بسلوك معني عند ممارسة العمليات ال

  :والقتالية ضد قوات االحتالل، على النحو اآليت
  .أن حيملوا السالح عالنية أثناء أي اشتباك عسكري مع قوات العدو احملتلة -1
أن حيملوا السالح عالنية طيلة الوقت الذي يتم فيه االنتشار العسكري الذي يسـبق أي   -2

ك للحيلولـة دون  ، وذلعلى أن يكونوا معرضني لرؤية اخلصم على مدى البصر..هجوم
اختفاء احملارب املقاوم بني السكان املدنيني باعتباره مدنياً غري مسلح، وبالتايل يتميز عن 

كـذا ألغـي   وه..من هذا الربوتوكول 37املدنيني وال يباشر الغدر الذي حرمته املادة  
ـ  ا شرط محل العالمة العسكرية املميزة، وذلك لغرض إخفاء هذه احملارب بني املدنيني، م

ويؤخذ على هذه الفقرة غموضـها وعـدم   ..دام ال يقوم بعمليات عسكرية ضد العدو
حتديدها فما هو املقصود بالرؤية من قبل اخلصم على مدى البصر؟ هل هي الرؤيا بالعني 

كما أنه من الصـعب   ؟االلكترونيةاردة؛ أم تشمل الرؤيا اليت تستخدم أجهزة الرصد 
 ).14(سكريحتديد املقصود باالنتشار الع

  :ويف الواقع ميكن تقسيم الشروط الواردة يف الربوتوكول األول إىل قسمني
  :الشروط الواجب توافرها يف حركة املقاومة ذاا، وهي: األول
  .شرط التنظيم -1
 .شرط القيادة املسؤولة عن سلوك مرؤوسيها -2

 .شرط االنتماء إىل أحد أطراف الرتاع -3

  :افراد املقاومة الشروط الواجب توافرها لدى: الثاين
  .يف إطار حركة مقاومة منظمة، وحتت قيادة مسؤولة عنهم وعن أعماهلم أن يعملوا -1
 .االلتزام بقواعد القانون الدويل وقانون وأعراف احلرب -2

أن مييزوا أنفسهم كمقاتلني، عن السكان املدنيني أثناء اشتباكهم يف هجوم أو يف عملية  -3
 .ةاديعسكرية جتهز للهحوم ضد القوات املع

  :وأخرياً البد أن نشري إىل أن هناك فئات تستبعد من عداد أسرى احلرب، وذلك كمايلي
  .اجلواسيس -1
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 .املرتزقة -2

 ).اخلونة(الوطنيون امللحقون بقوات العدو  -3

 )15 .(جمرمو احلرب -4

  الرابعاملطلب 

  .الطبيعة الدولية حلروب املقاومة والتحرير الوطين

تمع الدويل ممثالً يف األمم املتحدة بشرعية جلوء الشـعوب  االعتراف املتزايد من قبل ا أدى
املستعمرة إىل الكفاح املسلح لتحرير بالدها واستقالهلا وممارسة حقها يف تقرير املصري بعيداً عـن أي  

إعماالً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة ذا اخلصوص، والسيما القرار اخلاص بتصفية ..تدخل أجنيب
، فقد أدت هذه األمـور  )16(ح الشعوب املستعمرة احلق يف االستقالل وتقرير املصرياالستعمار ومن

والعوامل إىل إعادة التفكري وتغيري النظرة إىل حركات املقاومة والتحرير الوطين، والتوصيف القـانوين  
  .للحروب اليت ختوضها ضد السلطات االستعمارية أو قوات االحتالل األجنبية

، ، مل تعترب هذه احلروب والرتاعات حروباً دوليـة 1949ت جنيف لعام وإذا كانت اتفاقيا
فإنه وحتت ضغط التطورات والظروف املستجدة فيما بعدها؛ والسيما سلسلة القرارات الصادرة عن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملؤكدة على حق الشعوب املستعمرة يف النضال والكفاح املسلح مـن  

تأثري ذلك برزت الـدعوات الفقهيـة والدوليـة     فتحت..ستقالل وتقرير املصريأجل نيل احلرية واال
املشككة يف صحة هذه املواقف من حركات املقاومة وتوصيف حروا اليت ختوضها ضد املستعمرين 

أنه ميكن تصور وقوع حرب ذات طابع دويل، رغم أا : وبدأت تتبلور نظرية جديدة مفادها..احملتلني
ولتني، ذلك ألن قانون احلرب ال يفترض أن تكون اموعات أو األفـراد املتحاربـة   ال جتري بني د

  )17.(دوالً، حىت ولو كان الرتاع املسلح واقعاً داخل إقليم دولة واحدة
، والذي دعـت إليـه   1977-1974وهكذا فما إن انعقد املؤمتر الدبلوماسي يف جنيف 

، حىت ظهرت مـن  1949يل وتنقيح قانون جنيف لعام اللجنة الدولية للصليب األمحر، للنظر يف تعد
واألقلية الرافضـة  ..، األغلبية املؤيدة العتبار حروب املقاومة حروباً ذات طبيعة دوليةخالل املناقشات

  ).18(هلذا الرأي ومتثلها الدول الغربية
من املادة متت الغلبة للرأي األول من خالل التصويت على الفقرة الرابعة  ويف اية املناقشات

صوت معارض،  21صوت مؤيد و 60، بأغلبية 1977األوىل من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
  ).19(دولة عن التصويت  13وامتناع

وعلى هذا األساس نصت الفقرة الرابعة السابقة الذكر على أنه يعد مـن قبيـل املنازعـات    
وب ضد التسلط االسـتعماري واالحـتالل   املنازعات املسلحة اليت تناضل ا الشع( املسلحة الدولية

األجنيب وضد األنظمة العنصرية، وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير املصري، كما كرسه ميثاق 
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األمم املتحدة واإلعالن املتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاص بالعالقات الودية والتعاون بـني الـدول   
  )20).(طبقاً مليثاق األمم املتحدة

هذا فإن احلروب اليت ختوضها الشعوب وحركات املقاومة والتحرر الوطين ضد اهليمنة  وعلى
والتسلط االستعماري واالحتالل األجنيب وضد األنظمة العنصرية، تعترب منازعات مسـلحة دوليـة   

  .ينطبق عليها أحكام الربوتوكول اإلضايف األول اخلاص حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية
ا التعريف يتضح أن القاسم املشترك األعظم يف حروب التحرير واملقاومة هو العنصر ومن هذ

األجنيب، فالتسلط االستعماري واالحتالل األجنيب واألنظمة العنصرية جيمعها العنصر األجنيب بصـفته  
عنصراً دخيالً أو معتدياً، وعلى ذلك فكلما وجد عنصر أجنيب جيسد االعتداء على حقوق وحريـات  

ب من الشعوب، كان ذلك مربراً مشروعاً لوصف احلركة اليت تقاومه بأا حركة حترر وطـين،  شع
  ).21(واحلرب املوجهة ضده بأا حرب دولية للتحرير الوطين

  اخلامساملطلب 

  .الشخصية القانونية الدولية حلركات املقاومة والتحرير الوطين

ي تتوجه إليه أحكام القانون الدويل الشخص الذ: (يعرف الشخص القانوين بشكل عام، بأنه
فهو الكائن الذي يعترف له القانون الدويل ..العام مبخاطبته لتمنحه احلقوق، ولتفرض عليه االلتزامات

باألهلية الالزمة ألن يكون صاحب حقوق أو مكلفاً بالتزامات دولية، والذي يكون له مبقتضى ذلك 
  )22()مها وحددها القانون الدويلاملطالبة ذه احلقوق وفقاً للطرق اليت نظ

وإزاء ذلك فقد انقسم الفقه الدويل إىل آراء ونظريات متعددة، فيمن يعترب مـن أشـخاص   
  ).23(القانون الدويل وينطبق عليه هذا الوصف والتحديد

بينما راح الفريق الثاين إىل ..فريق إىل أن الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدويل فذهب
أن : ومجع فريق ثالث بني هذين الرأيني بقوله..هو الشخص احلقيقي للقانون الدويل العام اعتبار الفرد

  ).24(كالً من األفراد والدول واملنظمات واهليئات الدولية تعترب أشخاصاً قانونية دولية
هذا الواقع وأمام التطورات السياسية املتالحقة والدور الكبري الذي لعبتـه حركـات   وإزاء 

، والتحرير الوطنية يف حتقيق االستقالل لبالدها، وحترير أراضيها من املسـتعمرين واحملـتلني  املقاومة 
وكذلك أمام االعتراف الدويل املتزايد بشرعيتها، وحبقها املشروع يف اللجوء إىل الكفـاح املسـلح   

النظريـة   لتحقيق أهدافها الوطنية، أمام كل ذلك سلم الكثري من فقهاء القانون الدويل، وحتت تـأثري 
السوفيتية يف حروب التحرير الوطنية، بتمتع حركات املقاومة والتحرير الوطنية بالشخصية القانونيـة  

  ).25(.الدولية
إقرار وتكريس حق تقرير املصري وبالتايل تصفية االسـتعمار، فقـد أصـبح    (( ذلك أنه مع 

هـذه التصـفية   تأسيس حركات املقاومة والتحرر الوطين وسـيلة لنيـل هـذا احلـق وحتقيـق      
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متثل شعوا اليت تناضل من أجل حتقيـق هـذه األهـداف    وإضافة لذلك فألا  )26())لالستعمار
وقد انتهينا آنفاً إىل تكييف حـروب املقاومـة   ..وممارسة حقها يف تقرير املصري دون تدخل خارجي

عـان بشخصـية   تقع بني وحـدتان تتمت (( والتحرير، بأا حروب ذات طبيعة دولية، وهذا يعين أا
، أو تلك الـيت تتـبىن نظامـاً    دولة االستعمار أو دولة االحتالل(القانون الدويل، دولة قائمة بالفعل

وإذا كانت هذه الدولـة يف  ) حركة التحرر الوطين(ودولة يف دور التكوين أو طور النشوء ) عنصرياً
عالية والسيطرة على هذا اإلقليم طريق التشكل، تفتقد من الناحية العملية لعنصر اإلقليم، أو عنصر الف

ونظراً للحالة اليت توجد فيها تستبدل هذا العنصر مببادرا ونضاهلا الدؤوب وسـعيها الفعـال   فإا 
وهذا ما يعوض هذا النقص، أو يعد من حيـث النتيجـة،   ..السترداد أراضيها من الغاصبني واحملتلني

  .)27(األحوال العادية تطبيقاً ملبدأ الفعالية والسيطرة على اإلقليم يف
حيث يرى بعض الشراح أن الدولة يبقى هلا وجودها القانوين الدويل، حـىت ولـو فقـدت    
السيطرة على إقليمها يف ظروف خاصة، وذلك إذا كان من الواضح أا ستستعيد تلك السيطرة مىت 

ذلك مـا حيصـل   ومن أمثلة ..زالت الظروف اخلاصة اليت منعت احلكومة من االستقرار على إقليمها
خالل احلرب من سيطرة العدو على إقليم الدولة وانتقال احلكومة الوطنية واستقرارها على إقليم دولة 

من ذلك ..ومباشرا من داخل هذا اإلقليم األخري االختصاصات اليت تباشرها عادة احلكومة..أخرى
وتكـرر الوضـع   ..تها إىل فرنساأنه خالل احلرب العاملية األوىل وبالنسبة لبلجيكا فقد انتقلت حكوم

السابق بصورة أوسع خالل احلرب العاملية الثانية، حيث انتقلت كثري من احلكومات على إثر احتالل 
مثـل احلكومـة الفرنسـية والنروجييـة     ..، خصوصاً إىل لندندوهلا بواسطة دول احملور إىل اخلارج

  .)28(واليونانية
املقاومة والتحرير الوطين املمثلة لشعوا شخصاً  هكذا ميكن اعتبار حكومة املنفى أو حركةو

ذلك أنه يف حالة االحتالل ..ولو مل تكن تسيطر فعلياً على اإلقليم..من أشخاص القانون الدويل العام
احلريب أو االستعمار األجنيب، ال جمال للقول بتطبيق النظرية التقليدية يف االعتراف، والـيت تشـترط   

ذلك  لة على اإلقليم أو جزء منه حىت يتم االعتراف بالشخصية القانونية الدولية،السيطرة الفعلية والفعا
أنه يكفي يف هذه احلالة، حىت تتمتع حركات املقاومة والتحرير أو حكومـات املنفـى بالشخصـية    

وتقـويض أركاـا   ..االحـتالل أو االسـتعمار   أن تسـعى جاهـدة ملقاومـة    القانونية الدولية،
حنو حتقيق أهدافه الوطنيـة يف طـرد    خالل تعبئة شعبها والسيطرة عليه وقيادتهوذلك من ..ودعائمها

فهذا األمر مينحها درجة من الفعالية، تساوي السيطرة الفعلية ..احملتلني ونيل االستقالل وتقرير املصري
  .)29(على اإلقليم، ومينحها بالتايل وصف الشخصية القانونية الدولية

هذا االستنتاج، هو يف النظر إىل ما جرى عليه العمـل الـدويل يف    ويف احلقيقة فإنه ما يعزز
إذ أصبحت هذه احلركات تدخل يف نطاق عالقات دولية مـع  ..ممارسات الدول واملنظمات الدولية
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كما أصبح من حقهـا أن  )30(...العديد من الدول واملنظمات الدولية العاملية واإلقليمية املتخصصة
من قبـل الـدول و املنظمـات     انية والسياسية واملادية وحىت العسكريةحتصل على املساعدات اإلنس

الدولية يف سبيل حتقيق أهدافها الوطنية وممارسة حقها يف تقرير املصري واحلصول علـى االسـتقالل   
كما أا أضحت تتفاوض مع دول أخرى، وتقيم عالقات متثيلية وسياسـية مـع بعـض     ...واحلرية
  .ك يف أعمال املنظمات واملؤمترات الدوليةوتدعى إىل االشترا..الدول

ولكل هذا فإن حركات التحرير الوطين واملعترف ا، عندما متارس الكفاح املسلح من أجل 
وهـذا مـا   ..وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية ..تقرير املصري تعد كيانات حماربة ذات صفة دولية
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