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عمليات التحالف األمريكي في سورية
جرائم فوق سقف القانون الدولي
د .أحمد محمد طوزان

ملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى الخروج بمجريات وتفاصيل التدخل العسكري األمريكي
الذي تخوضه الواليات املتحدة األمريكية تحت يافطة "التحالف الدولي ملحاربة تنظيم داعش في
سورية" ،من حيز املعالجات اإلعالمية والسياسية ذات األهداف املحدودة في الزمان واملكان ،إلى
ميادين املواجهة القانونية لنظرية أمريكية بدأت تتشكل على ساحة السلوك الدولي املعاصر،
ُويراد لها أن تلقى املقبولية كمبدأ جديد من مبادئ استعمال القوة املشروع في القانون الدولي،
ً
ذلك منذ العام  2001في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول ،مرورا بغزو العراق في العام
ً
وانتهاء
 ،2003وتوجيه الضربات العسكرية إلى ليبيا لإلطاحة بالعقيد القذافي في العام ،2012
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ً
نهاية بالتدخل العسكري األمريكي في سورية الذي بدأ في العام  2014في إطار ما ُس ّ
مي
وليس
ْ
اكتوت بنيرانها أجساد السوريين
بعمليات التحالف الدولي ملجابهة تنظيم "داعش" اإلرهابي ،التي
ّ
من املدنيين األبرياء ،ونالت ُمدنهم نصيبها من ُحطام قصفها الجوي وقذائفها فخلفت وقائع
ً
مريعة وأرقاما كبيرة من الضحايا والخسائر املادية الفادحة في البنى التحتية واملمتلكات العامة
والخاصة ،وتنبع أهمية البحث في هذا املجال من كون خطر التدخل األمريكي ،في حال السكوت
ٌ
سعي أمريكي حثيث لتحويل الوجود العسكري
عنه ،لن ينتهي عند هذا الحد ،بل سيتبعه
ُ
األمريكي الذي فرض على الجغرافية السورية بشرعية " األمر الواقع " إلى وجود تدعمه
ُ
مشروعية القانون الدولي ،األمر الذي ينبغي مجابهته إلبعاده عن فرص نيله املشروعية الدولية،
ً
ليس فقط من قبل السوريين ،بل من قبل كل الدول املرشحة لتصبح هدفا للتدخل األمريكي،
وأفضل ُسبل املواجهة تكمن في تسليط الضوء على حقيقة كون االنتهاكات التي وقعت بفعل
التحالف األمريكي على األرض السورية هي جرائم ينبغي توثيقها ،ومالحقة مرتكبيها باملساءلة
ً
والتعويض ،كلما كان ذلك ممكنا ،وأال يجري بحال من األحوال الخلط بينها وبين مجريات الحرب
السورية املريرة ،التي قد تتطلب تسويتها املسامحة والتغاض ي عن كثير من تفاصيلها فاألمر
مختلف تمام االختالف بين الحالتين.
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مقدمة :الفكرة وإشكالية البحث
ُيالحظ منذ أن أطلق ما ُس ّ
مي ب ـ "التحالف الدولي ملكافحة اإلرهاب" عملياته العسكرية في
ً
ّ
الجوية منها ،ذلك بإعالن صدر عن وزارة الدفاع األمريكية في  23أيلول من
سورية ،تحديدا
العام  ،2014بدأت مجريات األحداث تتسارع على أجندة امليدان السوري ،إذ بسبب هذه
العمليات نفسها ،ازدادت أعداد الضحايا ،وارتفعت معدالت الخسائر املادية فوصلت إلى نسب
عالية ،كما كشفت عن ذلك إحصائيات الحرب الدامية على سورية.
ً
ّ
بشرية ،أم
هذا ،ورغم فداحة هذه الخسائر التي يتكبدها السوريون كافة ،سواء أكانت
ّ
مادية تلحق بالبنى التحتية من طرق وجسور ومرافق عامة وغيرها من مستلزمات حياة
ً
السوريين التي استغرق بناؤها عقودا طويلة من أعمارهم وجهودهم وأموالهم ،إال أن هذه
الخسائر تفقد َّ
كل وزنها وأهميتها في ميادين التجريم واإلدانة على الصعيد الدولي املزعوم ،ذلك
إذا استثنينا بعض اإلشارات اإلعالمية الباردة التي ترد في نشرات األخبار هنا أو هناك.
يجب أن يسترعي انتباه السوريين هذا الصمت املريب على الساحة الدولية ،ذلك من أجل
ً
مواجهته بكل ُ
السبل املمكنة ،وصوال لتأكيد عدم شرعية هذه العمليات تحت أي تسمية ،بما
في ذلك تسمية "الحرب على اإلرهاب" ،ومن ثم إرغام دول هذا التحالف على تحمل مسؤولياتها
القانونية بما يكفل احترام السيادة الوطنية للدولة السورية من جهة ،وتأمين السند القانوني
لحفظ حقوق الضحايا وتمكينهم من املطالبة بالتعويضات عن الخسائر املادية والبشرية املترتبة
على هذه العمليات ،من جهة أخرى.
ويتطلب تحقيق هذه األهداف اإلجابة على عدد من األسئلة ،يمكن تلخيصها وفق اآلتي:
 هل يصح القولَّ :إن عمليات التحالف الدولي العسكرية في سورية هي استعمال مشروعللقوة تحت مظلة القانون الدولي تحت عنوان "مكافحة اإلرهاب"؟
ُ ّ
 أال تشكل تلك العمليات التي باشرها التحالف الدولي دون موافقة الحكومة السوريةمنصة ملساءلة الدول الداخلة في هذا التحالف عن األضرار البشرية واملادية التي ألحقتها
بالسوريين وأموالهم؟
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منهجية استقر ّ
ّ
ائية تنتقل من
تتناول الدراسة –بغية الوصول إلى أهدافها املنشودة–
ً
ْ ً
ّ
الوقائع الجزئية لتصل إلى تعميمات ُي َّ
املوضوعية والدقة ،ذلك
قدرا كافيا من
ؤمل أن تحقق
ً
وفقا للمحورين اآلتيين:
ً
أوال -عمليات التحالف الدولي العسكرية في سورية :شرعية القوة أم القانون؟
ً
ثانيا -انتهاكات التحالف الدولي العسكرية في سورية :أرقام أم مسؤوليات؟
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ا
أول  -عمليات التحالف الدولي العسكرية في سورية :شرعية القوة أم
القانون ؟
ً ًّ
جدل على مختلف
ال يمكن الشك في أن الحرب ،بصفتها سلوكا دوليا ،كانت وما تزال محل ٍ
ً
ً
املستويات ،تحديدا على املستويين القانوني واألخالقي ،ويشتد هذا الجدل عادة في أعقاب
َ
الحروب التي شهدتها وتشهدها الساحة الدولية ،وربما اعتقد العالم َّأن نهاية الحرب العاملية
ً
ً
ً
الثانية وإر َ
ساء أسس جديدة تتضمن تقنينا واضحا وصريحا ملشروعية سلوك طريق الحرب من
ً
قبل الدول ،استنادا إلى ميثاق األمم املتحدة ،قد ينهيان أو يخففان إلى حد كبير من حدة التباين
الدولي حول تلك الظاهرة البشرية العنيفة ،إال أن ذلك لم يكن حقيقة بكل تأكيد ،فقد تكررت
ْ
حملت في ثناياها انعدام
بصبغة،
الحروب حول العالم ،لكنها كانت في غالب األحيان تكتس ي
ٍ
تكتف الدول القوية بشن الحروب ،بل باتت تسعى لجعلها
التوازن بين القوي والضعيف ،فلم
ِ
تبدو مشروعة ومبررة ،كأساس قانوني يحمل طابع املقبولية والديمومة في جميع األحوال!
هذا ،وبالعودة إلى العمليات التي ّ
يشنها التحالف الدولي على تنظيم "داعش" في سورية،
يمكن االستناد إلى معلومات هامة توصلت إليها لجنة تحقيق تابعة لألمم املتحدة ،إذ اكتشفت
َّأن "الدعم الخارجي الذي ُيقدم إلى جميع املقاتلين في سورية قد أسهم في تحول املجموعات
املسل حة إلى التطرف ،وأفاد في النهاية تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ،وكانت
املنظمات الخيرية واألثرياء يمولون الكيانات املتطرفة املستعدة لدعم عقائدهم وخدمة
برامجهم ،وكانت األسلحة والدعم املقدمان إلى املجموعات املسلحة التي ّ
تعد معتدلة يقعان مرة
ً
بعد مرة في أيدي املجموعات األكثر تطرفا بما فيها "داعش" ،وقد أسهم وصول عدد كبير من
املقاتلين األجانب في توسع املجموعة مع انضمام أشخاص غاية في التطرف والخبرة إلى
ً
صفوفها...وحتى وقت قريب جدا أخفق املجتمع الدولي والدول املجاورة في اتخاذ تدابير فعالة ملنع
الدخول إلى منطقة الصراع ...ورغم تجنيد آالف السوريين في صفوفها ال يزال املقاتلون األجانب
يسيطرون إلى حد كبير على هيكل قيادة التنظيم.1

 1منظمة األمم املتحدةُ " ،حكم الرعب :الحياة في ظل الدولة اإلسالمية في العراق والشام في سوريا" ،تقرير لجنة
التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 14 ،كانون الثاني/نوفمبر .2014
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014_AR.pdf
عمليات التحالف األمريكي في سورية جرائم فوق سقف القانون الدولي

6

 .1خلفيات وأسس عمليات التحالف الدولي العسكرية في سورية
بدأت عمليات ما ُس َّ
مي بالتحالف الدولي ملحاربة اإلرهاب في سورية بضربات جوية ،وجهتها
بدعم ومشاركة معلنة
الواليات املتحدة األمريكية في  2014-9-23على مواقع لتنظيم "داعش"،
ٍ
من دول عربية كالسعودية واألردن والبحرين واإلمارات ،إضافة لدول أخرى ،مثل :كندا وأستراليا
وغيرها ،إذ بلغ عدد الدول التي أعلنت مشاركتها في هذا التحالف حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة
ً
 74دولة كان آخرها الكاميرون التي أعلنت انضمامها املستغرب لهذا التحالف مؤخرا.
وكان هذا التحالف قد بدأ ضربات مماثلة على األراض ي العراقية في آب من العام نفسه،
إال أن الفرق بين الحالتين العراقية والسورية شاسع من الناحية القانونية ،إذ جاء التدخل
العسكري األمريكي والتحالف املشارك له ،بطلب وموافقة من الحكومة العراقية ،في حين أن
ذلك لم يحصل في سورية ،ولتالفي هذا الخلل صار بعض رجال السياسة والقانون في الواليات
املتحدة يبررون هذه العمليات بحجج مختلفة ،مثل :حق التدخل اإلنساني ،واستعمال القوة في
ً
دولة فاشلة ،وحق املطاردة الساخنة (الحثيثة) ،قبل أن تجد ضالتها أخيرا في حق الدفاع
املشروع عن النفس املعروف في القانون الدولي الذي تعزز كحجة في هذا امليدان ،بعد الهجوم
اإلرهابي الذي استهدف طائرة الركاب الروسية فوق صحراء سيناء املصرية بتاريخ 2015-10-31
ً
وعلى متنها  224راكبا ،وما تبعه من هجوم تعرض له مسرح في باريس بتاريخ  ،2015-11-13أدى
ً
ً
شخصا آخرينّ ،
تبنى بعدها مجلس األمن الدولي القرار رقم 2249
ملقتل  130شخصا وجرح 368
تاريخ  2015-12-2الذي قررت فيه الدول األعضاء باإلجماع أن تنظيم "داعش" هو تهديد للسلم
واألمن الدوليين ،داعين التخاذ كل اإلجراءات الالزمة للقضاء على املالذ اآلمن لـ "داعش" في
ً
ً
سورية .وليس مفارقة أن يأتي هذا القرار متماهيا لدرجة كبيرة مع مضمون رسالة أرسلتها
"سامانثا باور" املمثلة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية في األمم املتحدة إلى األمين العام لألمم
ً
ً
ً
املتحدة بتاريخ  2014-9-23جاء فيها اآلتي" :بات واضحا أن العراق يواجه خطرا جديا من
الهجمات املستمرة لـ "داعش" القادمة من املالجئ اآلمنة في سورية ،وهذه املالجئ اآلمنة تستخدم
من قبل "داعش" للتدريب والتخطيط والتمويل وتنفيذ الهجمات عبر الحدود العراقية ضد
املواطنين العراقيين ،ولهذه األسباب ،فإن حكومة العراق طلبت من الواليات املتحدة األمريكية
قيادة الجهود الدولية لضرب تنظيم "داعش" ومواقعه وتحصيناته العسكرية في سورية ،بغرض
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وقف هجماته املستمرة على العراق ،ولحماية املواطنين العراقيين ،ولتمكين القوات العراقية
املسلحة من إنجاز مهمتها في استعادة السيطرة على الحدود العراقية".2
و ّ
صرح املقرر الخاص لألمم املتحدة في السياق نفسه "فيليب آلستون" أن االستهدافات
القاتلة التي تقوم بها دولة على إقليم دولة ثانية ال تخرق سيادة الدولة الثانية ،ذلك أن للدولة
األولى الحق في الدفاع عن نفسها بموجب املادة  51من ميثاق األمم املتحدة طاملا أن الدولة
الثانية ال ترغب أو ال تستطيع وقف الهجمات املسلحة املنطلقة من إقليمها.3
وعليهَّ ،إن هذه الحرب التي قررت الواليات املتحدة األمريكية خوضها على األراض ي
السورية بذريعة مكافحة تنظيم "داعش" ،هي الحرب الرابعة بعد الحروب الثالث التي قادتها
ً
الواليات املتحدة األمريكية في أفغانستان والعراق وليبيا ،وهي إن كانت في ظاهرها ارتدادا من
ً
ارتدادات أحداث الحادي عشر من أيلول  ،2001إال أنها ُت ّ
أيضا عن ّ
تحول ملفهوم عوملة القوة
عبر
ّ
املكرسة –في ظاهرها على األقل– لتحقيق وتجسيد
العسكرية األمريكية باتجاه نمط القوة
الرؤية األمريكية الغربية للديمقراطية ،ومكافحة اإلرهاب ،وغيرها من مظاهر التهديد للسلم
ً
ً
ّ
التحول الذي أنتج انعطافا مواكبا في تفسير وتطبيق القواعد املقننة
واألمن الدوليين ،وهو
ّ
التحول الحقيقي
ملبادئ مشروعية اللجوء الدولي للحرب في إطار القانون الدولي العام ،عززه
ً
الذي حصل في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول  ،2001وتحديدا بعد أن أصدر مجلس
األمن الدولي قراريه رقم  1368تاريخ  12أيلول  2001ورقم  1373تاريخ  28أيلول  2001اللذين
زودا الواليات املتحدة األمريكية باملشروعية الدولية الالزمة لها لخوض حربها ضد " اإلرهاب " –
أينما وحيثما وجد– بحسبان أن الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها في الحادي عشر من أيلول،
ً
ُ
ت َع ُّد تهديدا للسلم واألمن الدوليين ،وأنه ينبغي االعتراف للواليات املتحدة بحقها في الدفاع

2

Letter from Samantha J. Power, Representative of the United States of America to the United Nations, to
Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, Sept 23, 2014.
https://www.justsecurity.org/15436/war-powers-resolution-article-51-letters-force-syria-isil-khorasangroup/ https://perma.cc/2Z37-LHPC
3
Philip Alston, “Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions”, Study on Targeted
)Killings, Human Rights Council, ¶ 35, U.N. Doc. A/HRC/14/24/Add.6 (May 28, 2010) (by Philip Alston
[hereinafter Study on Targeted Killings].
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ً
املشروع طبقا للمادة  51من ميثاق األمم املتحدة ،4وهو ما حمل في خلفياته التعاطف الشديد
مع املوقف األمريكي باتجاه إقرار إطالق يد القوة العسكرية األمريكية حول العالم ،دون قيد أو
شرط وبغطاء دولي كامل ،وبهذا املعنى يكون القراران قد جاءا في سياق دعم وتعزيز مفهوم جديد
للعوامل املهددة للسلم واألمن الدوليين ،5ذلك لجهة تكييف األعمال اإلرهابية غير النظامية وغير
العسكرية ،على أنها أعمال تعادل العمليات العسكرية التي قصدها امليثاق األممي في نصوص
فصله السابع ،وهو ما يرى البعض أنه يقطع الطريق على إعمال نصوص العديد من االتفاقيات
ً
ً
الدولية ذات الصلة ،وجعلها دون جدوى رغم كونها عمال اتفاقيا يجسد إرادة دولية نحو مكافحة
الجريمة وأعمال اإلرهاب.6
وبالفعل استثمرت الواليات املتحدة –وما تزال– التحول الذي طرأ على مفهوم حق
الدفاع املشروع في القانون الدولي لطرح استراتيجيتها الجديدة في عملياتها العسكرية ،أال وهي
استراتيجية الضربات العسكرية الوقائية التي تتيح لها توجيه قوتها العسكرية نحو أي هدف
ً
ً
ً
تعتقد أنه يشكل خطرا "حاال" ،أو مستقبليا عليها ،وسواء أكان مصدر ذلك الخطر دولة أم
ً
منظمة أم أفرادا.

 4نص القرار الصادر عن مجلس األمن الدولي رقم  1368تاريخ  12أيلول  ،2001على أن مجلس األمن... " :إذ عقد
ُ
ُ
واألمن الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية وإذ
السالم
العزم على أن يكافح بكافة الوسائل التهديدات التي يتعرض لها
ً
يسلم بالحق األصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس وفقا للميثاق  -1يدين بصورة قاطعة وبأقوى العبارات
الهجمات اإلرهابية املروعة التي وقعت في  11أيلول  2001في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا ويعتبر هذه
ً
ً
األعمال تهديدا للسالم واألمن الدوليين شأنها شأن أي عمل إرهابي دولي  -3...يدعو جميع الدول إلى العمل معا بصفة
عاجلة من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات اإلرهابية ومنظميها ورعاتها إلى العدالة  ،ويشدد على أن أولئك املسؤولين
عن مساعدة أو دعم أو إيواء مرتكبي هذه األعمال ومنظميها ورعاتها ،سيتحملون مسؤوليتها  -5...يعرب عن استعداده
التخاذ كافة الخطوات الالزمة للرد على الهجمات اإلرهابية التي وقعت في  11أيلول  ، 2001مكافحة اإلرهاب بجميع
ً
أشكاله  ،وفقا ملسؤولياته بموجب ميثاق األمم املتحدة".
 5بدأ االهتمام بطرح مثل هذا املفهوم للعوامل املهددة للسلم واألمن الدوليين بالفعل في إطار األمم املتحدة في مؤتمر
القمة الذي ضم الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي بتاريخ  31كانون الثاني العام  ،1992وهو املؤتمر الذي
ً
تمخضت عنه خطة األمين العام لألمم املتحدة تحت عنوان "خطة للسالم" .نقال عن موقع األمم املتحدة اإللكتروني
من الرابط اآلتي:
http://www.un.org/arabic/geninfo/faq/briefingpapers/briefings8.html.
 6إدريس لكريني ،التداعيات الدولية الكبرى ألحداث  11سبتمبر – من غزو أفغانستان إلى احتالل العراق (مراكش:
املطبعة والوراقة الوطنية ،ط ،)2005 ،1ص.40
عمليات التحالف األمريكي في سورية جرائم فوق سقف القانون الدولي

9

ّ
التحول في الحرب ،من الرد على هجوم متوقع ،إلى
ويمكن تمثيل ذلك بمعنى آخر هو
معاد محتمل ،وقد أعلن الرئيس األمريكي األسبق "بوش االبن" عن
املبادرة بالهجوم ملنع هجوم ٍ
ًّ
عادا أن االستراتيجية السابقة
تلك االستراتيجية في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول،
القائمة على الردع واالحتواء ،قد فشلت في الحفاظ على األمن الوطني األمريكي ،وسالمة األراض ي
ُّ
فشن الحرب االستباقية يكون عند توافر القناعة بأن هجوم العدو متوقع بشكل
األمريكية،
حتمي ،أما الحرب الوقائية فتعتمد على االفتراض بأن العدو سيبدأ الحرب في املستقبل القريب،
ً
وأنها ستكون مالئمة جدا للطرف الذي يباشر العمليات الحربية .7وقد ارتكزت هذه االستراتيجية
على هدفين رئيسين هما :مكافحة اإلرهاب ،والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ،8بالتزامن
مع طرح الرئيس بوش االبن لشعار " إما أن تكون معنا وإما أن تكون مع اإلرهابيين" في خطاب
ألقاه بتاريخ  20أيلول  ،2001وأتبعه في خطاب ألقاه بتاريخ  29أيلول  2001بقائمة تضمنت دول
ً
محور الشر التي شملت آنذاك كال من العراق وإيران وكوريا الشمالية ،وهي دول تهدد األمن
األمريكي وفق منظور الرئيس بوش.9
هذا ،وتحت وطأة هذه الظروف بدأ مفهوم الحرب الوقائية يأخذ مكانه بين مبادئ
القانون الدولي كحالة من حاالت الدفاع املشروع مع وجود محاوالت لتقنين هذا املفهوم ،تحت
وصف حق الدفاع املشروع الوقائي الذي تحول من نظرية مذمومة إلى مبدأ يحظى باملقبولية –
إلى حد بعيد– على الساحة الدولية.10
كما اتبعت اإلدارة األمريكية االستراتيجية ذاتها في عهد إدارة الرئيس السابق "باراك
أوباما" ،لكن بوسائل أخرى غلب عليها استعمال الطائرات دون طيار املزودة بصواريخ موجهة
ً
 7غالبا ما يفرق الفقه بين ما يصطلح على تسميته بالضربة االستباقية ومفهوم الحرب الوقائية ،إذ تستند الضربة
ً
االستباقية إلى وجود أدلة مادية تشير لوجود خطر حال يستوجب التصرف أو املواجهة املسبقة عسكريا ،أما الحرب
الوقائية فهي ال ترتكز على الخطر الحال ،وإنما تستند إلى استقراء مالمح ذلك الخطر في املدى البعيد ،وهو ما تجسد
بوضوح في الحرب األمريكية على العراق في العام .2003
" 8هل الزالت استراتيجية الحرب الوقائية لواشنطن سارية املفعول حتى اآلن؟" ،صحيفة املراقب العراقي 13 ،تشرين
األول/أكتوبر  ،2011العدد  ،49ص.5
 9شاهر إسماعيل الشاهر ،أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  11أيلول ( 2001دمشق :منشورات
الهيئة العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة ،)2009 ،ص.3
 10بوعقبة نعيمة" ،حق الدفاع الشرعي بين أحكام القانون الدولي واملمارسة الدولية" ،بحث منشور في مجلة الفقه
والقانون ،الصادرة عن جامعة سكيكدة ،الجزائر ،ص.9
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ً
ليزريا ،أو ما يصطلح على تسميته ب ـ "الدرون" ،في استهداف أفر ٍاد وتنظيمات محسوبة على
القاعدة ،وغيرها من الجماعات املصنفة إرهابية ،من مسافات تقدر بآالف األميال ،فوق أراض ي
ً
دول عدة دون موافقتها ،أو حتى إعالمها مسبقا بحجة الدواعي األمنية.
وفي هذا اإلطار ّ
صرح "هارولد كوه" املستشار القانوني للرئيس األمريكي السابق "باراك
أوباما" أمام االجتماع الدوري للجمعية األمريكية للقانون الدولي في  2010-3-25أن" :هجمات
الحادي عشر من أيلول منحت الواليات املتحدة األمريكية حق الدفاع عن النفس في مواجهة
ً
القاعدة والتنظيمات اإلرهابية األخرى ،مرددا عبارات الرئيس األسبق "بوش االبن" عن الحرب
الكونية على اإلرهاب.11
هذا ،وبعد سنتين أعطى ّ
املدعي العام األمريكي تفاصيل إضافية حول معايير إدارة "أوباما"
في االستهدافات القاتلة خارج الحدود ،فأجملها في ثالثة معايير:
ً
ً
ً
ً
ُ
ً
 .1أن يسبق ذلك تحديدا دقيقا وشامال للشخص املستهدف على أنه ُيشكل تهديدا وشيكا
للواليات املتحدة األمريكية.
 .2أن يكون إلقاء القبض على ذلك الشخص غير ممكن.
 .3أن تتوافق العملية مع مبادئ قانون الحرب في إطار القانون الدولي اإلنساني.12
أما في ظل إدارة الرئيس األمريكي الحالي "دونالد ترامب" ،فقد تطور استخدام هذه
االستراتيجية بشكل الفت ،بالتزامن مع ّ
تعقد األوضاع على الساحتين السورية والعراقية،
وانطالق العمليات العسكرية الحثيثة الجتثاث تنظيم "داعش" من أراض ي البلدين ،فأضافت
ً
ً
جديدا في امليدان السوريّ ،
تجسد في تشكيل قوة عسكرية
إدارة الرئيس "ترامب" إليها عنصرا
ً
محلية غير نظامية تحت تسمية "قوات سورية الديمقراطية" وتسليحها ودعمها جويا وقيادتها
مباشرة في مواجهات على األراض ي السورية ،حيث تم تشكيل هذه امليليشيات في تشرين األول
ً
ُ
العام ُ ،2015ويشار إليها اختصارا "قسد" ،وهدفها املعلن هو النضال من أجل إنشاء
سوريا "علمانية ديمقراطية وفدرالية".
11

Michael P. Scharf, “How the War against ISIS Changed International Law”, Case Western Journal
International Law, 2016, p 34.
12
Ibid. p35.
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ً
تحالفا متعدد املكونات التي يغلب عليها ّ
املكون الكردي املمثل بما
وتضم هذه امليليشيات

ُيسمى "وحدات حماية الشعب الكردي" ،إلى جانب أعداد من العرب واآلشوريين والسريان
ً
ً
وغيرهم ،يؤازرها وجود عسكري أمريكي مباشر ،لكنه مازال –حتى اليوم– يحمل طابعا رمزيا
ً
أكثر منه تكتيكيا ،إذ أعلن مدير أجهزة هيئة األركان املشتركة للقوات األمريكية "كينيت
ّ
صحافي موجز عقده في مقر البنتاغون" :أنه يخوض نحو  503من العسكريين
ماكينيزي" ،في لقاء
ً
األمريكيين عمليات في سوريا" ،13في حين أفاد مسؤولون أمريكيون الحقا بأن عدد القوات
األمريكية في سوريا يصل إلى  2000فرد ،معظمهم من أفراد القوات الخاصة ،ذلك على خالف
اإلعالن السابق.14
املستجدة على ساحة النزاع السوري ّ
ّ
املعقد ،ال
ذلك إلى َّأن مثل هذه السياسة األمريكية
يمكن النظر إليها على أنها قضية عابرة ،بل هو ُيشكل عالمة فارقة ،ال بد من تحليلها ،وتقييمها
ً
كمتحو ٍل جديد في السلوك الدولي املعاصر في هذا امليدان ،تحديدا بعد أن باتت تلك املليشيات
تشغل مساحات واسعة من أ اض ي البالد ،وتضع يدها على جزء ال ُيستهان به من ّ
ُ
مقدراتها من
ر
ٍ
ثروات زراعية وباطنية.
وبحسب مصادر ميدانية تتواجد على األراض ي السورية سبع قواعد أمريكية ،تتركز في
مناطق النفوذ الكردي شمال البالد ،15ويمكن تمثيل هذه القواعد في الخريطتين اآلتيتين:

" 13البنتاغون يكشف عدد العسكريين األمريكيين في أفغانستان والعراق وسورية" ،روسيا اليوم 16 ،تشرين
الثاني/نوفمبر .2017
https://arabic.rt.com/middle_east/910415
" 14مسؤولون :عدد القوات األمريكية في سورية يبلغ  2000جندي" ،روسيا اليوم 24 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2017
https://goo.gl/eoYG3v
" 15القواعد العسكرية األمريكية في سوريا ..مواقعها وغاياتها املشبوهة" ،وكالة تسنيم الدولية لألنباء 27 ،تشرين
الثاني/نوفمبر .2017
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2016/11/27/1252387
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ُ
ويسود االعتقاد في األوساط القانونية األمريكية أن تطبيق استراتيجية "بوش االبن" في
سورية من قبل إداراتي الرئيسين "أوباما" و "ترامب" ،يستند ألصل تاريخي يشير إلى مسؤولية
الدولة عن االلتزام بعدم السماح باستعمال إقليمها لإلضرار بحقوق الدول األخرى ،ولو بغير
علمها ،ذلك باالعتماد على حكم ملحكمة العدل الدولية في القضية املعروفة ب ـ "قناة كورفو"
العام  1949التي ّ
عدت فيها املحكمة ألبانيا مسؤولة عن أضرار لحقت بالسفن الحربية
البريطانية بألغام بحرية في املياه اإلقليمية األلبانية ،رغم أن بريطانيا لم تتمكن من إثبات أن
ألبانيا هي من وضعت األلغام ،أو تواطأت مع دولة أخرى لوضعها ،وقد وجدت املحكمة ألبانيا
مسؤولة عن وجود تلك األلغام في مياهها اإلقليمية ،بما هو معروف من حراستها اللصيقة
لجانبها من قناة "كورفو".16
ّ
صدقية هذا الرأي بأحداث من ميادين السلوك الدولي املعاصر،
ويستشهد أنصار
ويضربون لذلك أمثلة أهمها:
-

العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
العمليات العسكرية اإلثيوبية التي بدأت في كانون األول العام  2006ضد تنظيم املحاكم
اإلسالمية في الصومال.
العملية العسكرية األمريكية التي قامت بها البحرية األمريكية في أيلول العام  2011لقتل
أسامة بن الدن في مسكنه جنوب باكستان.
التدخل العسكري الكيني في تشرين األول  2011داخل الصومال بمواجهة حركة الشباب
اإلرهابية.

Michael P. Scharf, “How the War against ISIS Changed International Law”, op.cit, p30.
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16

 .2تقييم عمليات التحالف الدولي في سورية في ميزان القانون الدولي
ً
يتبين وفقا ألحكام القانون الدولي أنه ال تستطيع أي دولة استخدام القوة العسكرية على
إقليم دولة أخرى ،إال في واحدة من حاالت ثالث :بعد الحصول على موافقة حكومة تلك الدولة،
أو بتفويض من مجلس األمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة .أو في حالة
ً
الدفاع املشروع عن النفس بمواجهة عدوان مسلح مصدره تلك الدولة ،وفقا ألحكام نص املادة
 51من ميثاق األمم املتحدة.17
ً
ونجد بالنسبة إلى الحالة السورية َّأن ّأيا من هذه الحاالت غير متوافر ،األمر الذي سبب
ً
بعض اإلرباك للساسة األمريكيين ورجال القانون –كما ّ
تبين سابقا– فخرجوا للعلن بمسوغات
محمولة على ألسنة الـتأويل لنصوص القانون الدولي ،بل وحتى لقرارات مجلس األمن
وحجج
ٍ
ً
الدولي ذات الصلة ،ولعل آخرها كان مؤخرا عندما خرج وزير الدفاع األمريكي " جيمس ماتيس"
في حديث له مع الصحافيين في البنتاغون بتصريح مثير للجدل ،في معرض تعليقه على األساس
القانوني لوجود الجيش األمريكي في سورية ،إذ قال" :أعلنت األمم املتحدة أننا نستطيع من
َ
حيث املبدأ مالحقة تنظيم "داعش" ونحن بالفعل هناك في سوريا من أجل تدميره" .وأردف
ً
قائال" :لن نقدم ببساطة اآلن على االنسحاب من سوريا ،ولن ننسحب قبل بدء ظهور نتائج
جنيف ،وسوف نجلي بعض قواتنا عن سوريا ،إال أننا سنربط ذلك بحزمة من الشروط".18
ذلك إلى أنه أمام هذا التصريح بالغ الخطورة ،سواء أكان على الوضع في سورية ،أم على
ً
ً
صعيد تطبيق القانون الدولي ،تتوجب أوال مراجعة األسلوب الذي يجري وفقا له تقييم
مشروعية مثل هذا التدخل في ضوء أحكام القانون الدولي باالنطالق من موقع حق ممارسة
القوة في امليثاق األممي الذي يربط الفقه التقليدي ممارسته باملادة الثانية من ميثاق األمم
املتحدة التي تنص على وجوب امتناع الدول أعضاء املنظمة عن استعمال القوة ،أو التهديد
 17تنص املادة  51من ميثاق األمم املتحدة على اآلتي " :ليس في هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي
للدول ،فرادى أو جماعات ،في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "األمم املتحدة" ذلك إلى أن
ً
يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين ،والتدابير التي اتخذها األعضاء استعماال لحق الدفاع
ً
عن النفس تبلغ إلى املجلس فورا ،وال تؤثر تلك التدابير بأي حال في ما للمجلس –بمقتض ى سلطته ومسؤولياته
املستمدة من أحكام هذا امليثاق– من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ السلم
واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
" 18ماتيس :لن نسحب قواتنا من سوريا إال بشروط" ،روسيا اليوم 14 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2017
https://goo.gl/aBCbYb
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ً
باستعمالها في عالقاتها مع بعضها بعضا ،ويضبط امليثاق في الوقت عينه حاالت مشروعية
استخدام القوة في ميدان العالقات الدولية باستثناءين :األول ،يتصل بحالة الدفاع املشروع
ً
ً
عن النفس فرديا كان ،أم جماعيا ،وقد ورد النص عليه في املادة  51من امليثاق ،أما االستثناء
الثاني فيتصل بالحاالت التي تضطر فيها املنظمة األممية للتدخل ملواجهة تهديد للسلم واألمن
ً
الدوليين ،وفقا لنص املادتين  41و 42من الفصل السابع للميثاق.
كما أنه بغية االبتعاد عن السرد النظري لهذه املبادئ ،يمكن أن يكون في عرض جانب من
ّ
حوار قانوني دار في ندوة نظمها برنامج القانون الدولي باملعهد امللكي للدراسات الدولية في لندن
ً
يوم  9تشرين األول  ،2014حول مدى مشروعية التدخل العسكري األمريكي في سورية ،أسلوبا
ً
ً
ناجعا ملعرفة الكيفية التي ينظر فيها الغرب عموما لهذا الشكل من أشكال التدخل ،ومدى جدية
ً
االتجاهات املنادية بتبريره ،وجعله مقبوال حتى من الناحية القانونية ،وتلك املناهضة له.19
هذا إلى أنه في مستهل الندوة عرض أحد األساتذة املشاركين رؤيته عن اإلطار القانوني
واصفا التنظيم بأنه ُي ّ
ً
عد بمثابة جماعة متطرفة،
بشأن تدخل التحالف الدولي ملواجهة "داعش"
ً
تعتنق إيديولوجيا وفكرا متطرفين يهددان وحدة واستقرار كيان دول الشرق األوسط ،وأرجع
ذلك إلى عدة أسباب تتمثل في :ضعف الدولة العراقية واألوضاع السورية ،وما سيطر عليه
ً
التنظيم من معدات وأسلحة متقدمة في ّ
مدة هيمنته على بعض املناطق بالعراق ،تحديدا
املوصل ،باإلضافة إلى قيام التنظيم بعمليات كسب غير مشروع لتمويل أنشطته ،عن طريق بيع
ً
نفط آبار املناطق التي سيطر عليها ،فضال عن تلقيه مساعدات مالية وأسلحة من دول معينة
ً
التي يخدم التنظيم أهدافها في املنطقة ،وكذلك أيضا اندماجه مع مجموعات تسير على النهج
ذاته وتتلقى أسلحة وذخيرة من الخصوم  ،ثم ّ
تطرق إلى الحديث حول القضايا القانونية التي
ً
تواجه القائمين على التدخل ،مشيرا إلى الحظر الذي تفرضه األمم املتحدة بشأن استخدام
ً
القوة العسكرية والتدخل العسكري ،واستطرد موضحا ،أن شرعية الهجمات العراقية يرجع إلى
سماح الحكومة العراقية بالتدخل في أراضيها ،أما في ما يتعلق بالتدخل في الحالة السورية ،فقد
" 19مدى شرعية التدخل العسكري في سوريا والعراق في ضوء القانون الدولي"( ،ندوة في املعهد امللكي للدراسات
الدولية في لندن) عقدت بتاريخ  9تشرين األول/أكتوبر  ،2014وقد جرى إيجاز أبرز ما تضمنته الندوة في صحيفة
ً
أخبار الخليج البحرينية ،العدد  29 ،13368تشرين األول/أكتوبر  ،2014وقد كان اإليجاز متاحا بتاريخ  27تشرين
األول/أكتوبر .2017
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13368/article/51189.html
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ً
أشار إلى أن هناك العديد من عالمات االستفهام ،تحديدا في ظل عدم إعطاء حكومة الرئيس
ً
بشار األسد اإلذن لشن هجمات ،ما يعد تقويضا ملبدأ سيادة الدول الذي أكد عليه ميثاق األمم
املتحدة.
وباملقابل أجابه أستاذ آخر بأن الواليات املتحدة تنطلق في توجيه هجماتها في سورية من
مبدأ حفظ األمن والسالم الدوليين ،بسبب تهديدات التنظيم التي تمتد إلى أكثر من دولة ،وما
ّ
وتحدث في السياق ذاته أحد أساتذة القانون
يفرضه تنظيم "داعش" على العراق من تهديدات.

ً
ّ ً
مبينا االختالف بين التبرير القانوني للتدخل ،وما إذا كان التدخل صائبا أم ال،
في جامعة لندن
ً
مشيرا إلى أنه في ظل ظروف معينة ،يحق للعراق أن يهاجم "داعش" في سورية ،وهو ما يقدم
ًّ
ً
قانونيا ملساعدة الحكومة العراقية ،بوساطة التدخل
للتحالف بقيادة الواليات املتحدة مبررا
ً
ملجابهة التنظيم في األراض ي السورية ،ويستطرد قائال" :إن مسألة شرعية التدخل يشوبها الكثير
من التعقيد بسبب عدة عوامل منها :عدم شرعية التدخل املباشر في الحروب األهلية ،كما حدث
ً
في قضية تدخل الواليات املتحدة في شؤون نيكاراغوا ،ذلك إلى َّأن تنظيم "داعش" ُي ُّ
عد تنظيما
غير منظم تورط في الحرب السورية ،وهو ما يجعل من املمكن الزعم بأن الهجمات ضد هذا
ً
التنظيم تعد تدخالت في تلك الحرب في الوقت الذي ينظر إلى "داعش" بعده مناهضا للحكومة
السورية".
ً
هذا ،ووفقا لهذا املنظور فهو يرى أنه يمكن أن يتم التدخل بهدف حماية الفئات املعرضة
للخطر ،كما قد حدث في حالة مدينة عين العرب " كوباني" الكردية ،كما َّأن لهذا التدخل ما
يبرره من الناحية القانونية بموجب مبدأ مسؤولية حماية املدنيين.
وبنتيجة ما تقدم ،وإلى جانب القراءات القانونية املتنوعة في هذا املوضوع ،يمكن تأكيد
أن الرأي القانوني السائد هو بكل تأكيد لصالح شرعية التدخل في العراق.
ً
أما في ما يتعلق بالحالة السورية فاألمر يبدو أكثر تعقيدا ،لعدة أسباب تتعلق بمبادئ
ميثاق األمم املتحدة ،وتأكيدها على سيادة الدول وتحريم استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها ،وأن االستثناء الوارد على ذلك يتعلق بحق الدولة في الدفاع عن النفس ،فعندما
تتعرض الدولة لهجوم مسلح ،فإن امليثاق ال يمنع الدولة من استخدام القوة في شكل دفاعي
فردي أو جماعي عن النفس ،غير أن هذا االستخدام ينحصر فقط في الحدود الدفاعية ،وحق
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الدفاع الجماعي للمحافظة على السلم واألمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما غير أن هذا األخير
ً
–حق الدفاع الجماعي– يجب أن يستند إلى تفويض من مجلس األمن ،بشكل يكون صريحا
ً
ً
وواضحا ،ووفقا ملا تقتضيه قواعد الفصل السابع ،من ميثاق األمم املتحدة.
ً
كان إدراك الواليات املتحدة لهذه النتيجة سببا في دفع وزير الدفاع األمريكي للزعم بأن
ً
الواليات املتحدة األمريكية قد تدخلت عسكريا في سورية بتفويض من األمم املتحدة ،على النحو
ً
الذي أشرنا إليه آنفا ،قبل أن يأتيه الرد على لسان وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف"
ً
الذي قال« :أعلن وزير الدفاع األميركي أن هناك قرارا من مجلس األمن الدولي يسمح لواشنطن
بنشر قواتها في سوريا ،سألنا على الفور وزارة الخارجية األميركية ما هي القرارات املحددة
املقصودة ،كانت اإلجابة غير واضحة ،وكان املجيب يدرك بوضوح سخافة التصريحات حول
وجود أسباب مشروعة مزعومة لوجود القوات األميركية في سورية».20
ً
ً
بناء على ما سبق وبعيدا عن القالب األكاديمي التقليدي في معالجة قضايا التدخل
العسكري ،ال ّبد من إظهار عيوب حجج التحالف األمريكي لدعم عملياته العسكرية على األرض
السورية ،ليس فقط ألجل ما يخص تطبيقها على الحالة السورية ،بل مع إسباغ صفة
العمومية عليها ،ما أمكن ذلك على الوجه اآلتي:
 .1النتقاص من إرادة الدول الراغبة في دخول تحالف مكافحة اإلرهاب والتفرد األمريكي في
ا
قيادة التحالف بعيدا عن األمم املتحدة :تتخذ ممارسة حق الدفاع املشروع الفردي
ً
والجماعي ،وفقا لنص املادة  51من امليثاق ،الطابع االختياري ،سواء أكان ذلك في ما يتصل
بالطرف املعتدى عليه املعني مباشرة باالعتداء ،أم في ما يتصل بباقي الدول التي تأتي في
املرتبة التالية ،إال أن الواليات املتحدة قد رأت في فشلها في تحقيق موافقة مجلس األمن
ً
مسوغا لها لحشد دولي ّ
تكرس بوساطته منظورها االنتقائي لإلرهاب الذي كانت قد
الدولي
عجزت لسنين طويلة عن إقناع املجتمع الدولي بتبنيه من جهة ،إضافة ملحاولة خلق تأويل
ً
جديد ملشروعية استعمال القوة تحت مظلة القانون الدولي ،بعيدا عن ذلك املفهوم املتفق
عليه في إطار امليثاق األممي من جهة ثانية .

" 20الفروف :التصريحات األمريكية حول الوجود في سوريا سخيفة" ،وكالة سبوتنيك 16 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2017
https://arabic.sputniknews.com/russia/201711161027565675
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 .2ضعف حجة حماية العراق من تهديدات عبر سورية :إذ إنه ليس من املقبول في القانون
الدولي القول بمسؤولية دولة ما عن اعتداء طال إقليم دولة أخرى ،ملجرد كون مرتكبي ذلك
االعتداء أو قيادات املجموعات التي نفذته هم من األفراد املقيمين على أراضيها ،ومن ثم
اإلقرار للدولة املعتدى عليها بالرد باستخدام القوة العسكرية بمواجهتها تحت مظلة الدفاع
املشروع.21
ويكون ذلك دون إنكار ما يقع على الدول من واجبات تتضمن اتخاذ كل التدابير الالزمة
لضمان عدم استخدام أراضيها كمقر للتحضير ،أو للتدريب ،أو لتمرير عمليات إرهابية ضد دول
أخرى ،أو مواطنيها ،ودون أن يعني إخالل الدولة بهذه الواجبات من الناحية القانونية ،حسبانها
في موقع الشريك الفاعل في أعمال االعتداء على الدول األخرى.
ترفض الواليات املتحدة والقوى املتحالفة معها في سورية االلتفات إلى أنه من الثابت أن
تنظيم "داعش" املوجود على األراض ي السورية ،ال يرتبط بأي صالت بالحكومة السورية ،بل على
ً
العكس تماما فإن الحكومة السورية في حالة عمل عسكري محتدم الجتثاثه من األراض ي
ً
ً
السورية ،وهي تبدي نجاحا في ذلك ،تحديدا بعد أن تمكن الجيش السوري وبمؤازرة من
القوات الجوية الروسية من فك الحصار عن مدينة دير الزور والبدء بتحرير املناطق املحيطة بها
ً
من قبضة التنظيم ،وصوال لتحرير آخر معاقله في مدينة البوكمال على الحدود العراقية
السورية ،ما يؤكد وجود اإلرادة واملقدرة لدى الحكومة السورية في إزالة هذا التهديد بمعزل عن
تدخل ّ
دولي ،ال يحظى بقبولها وموافقتها.
ّ
 .3اإلفراط في استعمال القوة خلل في الوسيلة أم غاية مختلةُ :ي َع ّد من أهم سمات
االستعمال املشروع للقوة املسلحة ،أن تكون منضبطة بالقدر الالزم لتحقيق أهدافها ،لكن
عمليات التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ،استعملت في املدن والقرى
ً
السورية الواقعة في قبضة التنظيم املتطرف أسلحة فتاكة بعضها محظور دوليا كالقنابل
العنقودية والفوسفورية ،كما استهدفت العديد من األهداف املدنية كاألحياء السكنية
ً
ً
واملساجد واملستشفيات ،بصورة أوقعت عددا كبيرا من الضحايا األبرياء ،وهو ما أخرج
21

Fredric L. Kirgis, “Terrorist Attacks on the World Trade Center and the Pentagon”, American Society of
International law, 17 Sep 2001. https://www.asil.org/insights/volume/6/issue/18/terrorist-attacks-worldtrade-center-and-pentagon
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سلوك الواليات املتحدة من نطاق القوة املشروعة –على فرض صحة الزعم األمريكي
بمشروعيتها– إلى خرق لقواعد القانون الدولي اإلنساني املقننة في اتفاقيات جنيف عام
.1949
 .4النحراف بأهداف الحرب على اإلرهاب من الردع إلى الوقاية :وهو ما انتبهت إليه األمم
املتحدة في أعقاب الغزو األمريكي للعراق ،فأوكلت إلى لجنة القانون الدولي التابعة لألمم
املتحدة مهمة القيام بإعداد توصيات إلصالح املنظمة األممية من عدة محاور ،ومن بينها
محور الحرب الوقائية أو حق الدفاع املشروع الوقائي –كما يحب البعض تسميته– وقد
توصلت اللجنة في تقريرها النهائي الذي صدر في كانون األول العام  ،2004القتراح خمسة
معايير تتعلق باستخدام القوة العسكرية بشكل استباقي لحماية األمن والسلم الدوليين،
بهدف مساعدة األمم املتحدة على التكيف بمرونة مع متطلبات األمن الدولي في القرن
ً
الحادي والعشرين ،ذلك أن املجتمع الدولي –بحسب اللجنة– قد أصبح ملزما اليوم أكثر
من ذي قبل بأن يضع في حسبانه السيناريوهات الكارثية املتعلقة بهجمات إرهابية،
واستخدام أسلحة دمار شامل ،وسلوك الدول املارقة ،وهي السيناريوهات التي تبرر
استخدام القوة العسكرية ليس فقط للدفاع عن النفس بعد التعرض لهجوم ،بل على نحو
استباقي ملنع أي هجمات محتملة .وتتلخص هذه املعايير بجدية التهديد وهدف العمل
العسكري ومناسبة الوسائل ومسألة الخيار األخير واالنعكاسات املترتبة على االستباق
العسكري.
كما أوصت اللجنة بالتزام جميع الدول األعضاء بهذه املعايير ،وبضرورة أن يمر أي عمل
عسكري مستقبلي يشن تحت مبدأ الحرب الوقائية عبر مجلس األمن الدولي.
ُّ
تعد هذه التوصيات أولى محاوالت تقنين الحرب الوقائية كحق معترف به في إطار القانون
ً
ً
ً
الدولي العام ،وهو ما قد يشكل مفهوما دفاعيا جديدا على الساحة الدولية .لكن يبقى مفهوم
ً
ً
الحرب الوقائية إلى ذلك الحين مصطلحا غريبا ،يتم إقحامه فقط بإرادة الدول الكبرى تحت
تسمية حق الدفاع املشروع الذي تقرره املادة  51من امليثاق ،ولعل خير شاهد على االنحراف
غير املتوازن في تطبيق وقائية الدفاع املشروع وتبريره ،هو التطبيق الشاذ والغريب الذي لجأت
إليه الواليات املتحدة لتبرير قصفها املتكرر ملواقع عدة في باكستان واليمن والصومال بزعم
ً
استهداف تنظيم القاعدة ،وأخيرا في سورية.
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وارتأى نعوم تشومسكي في السياق ذاته َّأن« :هذه االستراتيجية تقوم على استخدام القوة
املسلحة للقضاء على تهديد ّ
ٌ
ٌّ
وقائي وكأنه عمل عظيم ،إن
اصطالح
ملفق أو متخيل ،بحيث يبدو
الحرب الوقائية بكل بساطة هي الجريمة املطلقة التي أدينت في محاكمات نورمبرغ».22
واليوم وبعد أكثر ست عشرة سنة على أحداث الحادي عشر من أيلول ،فإنه باإلمكان
القول بوجود اتجاهين يتنافران حول مقبولية الحرب الوقائية تحت مظلة الدفاع املشروع:
ً
اتجاه يؤيد وجهة النظر الجديدة مستندا إلى حقيقة مفادها أن ميثاق األمم املتحدة لم يلحظ
تزايد دور الكيانات العابرة لحدود الدول ،وأسباب لجوئها املتزايد للعنف ،23ويعزز أنصار هذا
االتجاه وجاهة رأيهم بموقف متقدم في هذا املجال عبر عنه الفقيه "أوبنهايم" في الطبعة التاسعة
من كتابه "القانون الدولي" إذ يقول« :بالرغم من أن اللجوء إلى استخدام حق الدفاع عن
النفس الوقائي غير قانوني ،ولكنه في الوقت نفسه ليس بالضرورة عمل غير قانوني في جميع
الحاالت ،ويعتمد األمر على حقائق الوضع القائم بضمنها على وجه التخصيص جدية التهديد
ً
وإلى أي حد يكون ضروريا استخدام الضربة االستباقية وهل أنها السبيل الوحيد لتفادي التهديد
الحقيقي».24
أما االتجاه اآلخر –وهو أكثر موضوعية– يلمس خطورة قبول مثل هذه التحوالت في
إباحة ،أو تبرير الحروب ،يعززه ما ساد من اعتقاد على املستويين القانوني الدولي والسياس ي ،بأن
ً
ً
الواليات املتحدة بسبب حربها على "اإلرهاب" ،قد أبدت انحرافا كبيرا عن املشروعية الستثناءات
مبدأ تحريم استعمال القوة في العالقات الدولية الوارد في ميثاق األمم املتحدة ،سواء أكان ذلك
بشكل جماعي ،أم منفرد ،وقد عبر الفقيه األملاني "ديتريتش مورسيك" عن هذه الفكرة بقوله إن
تطبيق نظرية الرئيس "بوش االبن" ملفهوم الحرب الوقائية ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي،

ً
 22إدريس لكريني ،التداعيات الدولية الكبرى ألحداث  11سبتمبر ،مرجع سابق ،ص .178نقال عن :نعوم تشومسكي،
الحرب الوقائية أو الجريمة املطلقة ،العراق :الغزو الذي سيالزمه العار ،مجلة املستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،العدد رقم  ،2003 ،297ص.37
23
Fredric L.Kirgis, “Terrorist Attacks on the World Trade Center and the Pentagon”, op.cit.
 24بوعقبة نعيمة" ،حق الدفاع الشرعي بين أحكام القانون الدولي واملمارسة الدولية" ،مرجع سابق ،ص.8
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وقد يؤدي اإلصرار على تطبيقها إلى خلق قانون دولي جديد يعكس استراتيجية األمن القومي
األمريكي ،ويصلح فقط للواليات املتحدة األمريكية.25

ا
ثانيا  -انتهاكات عمليات التحالف الدولي العسكرية في سورية أ رقام
أم مسؤوليات ؟
يستوجب البحث في نتائج أي حرب ،على كافة ُ
الصعد البشرية واالقتصادية واالجتماعية
والقانونية ،أن تتوافر لدى الباحث إحصائيات دقيقة ومحايدة ،حول أرقام ضحايا وخسائر
العمليات الحربية ،لكن ذلك ال يكفي بالتأكيد لبناء منظومة عدالة جنائية بمواجهة األطراف
املسؤولة عن تلك العمليات ،بل ال بد من إنجاز هام على صعيد رصد االنتهاكات وضحاياها،
بصورة تقترب من تلك املعمول بها في املحاكم الجزائية الوطنية ،بما يكفل تحقيق عناصر
التجريم واملساءلة القانونية من جهة ،وتعويض املتضررين بالتعويض العادل من جهة أخرى.
وبالتالي فإن التأسيس للمساءلة القانونية عن انتهاكات عمليات التحالف الدولي في سورية،
يقتض ي توافر عنصرين اثنين متالزمين :األول ،اإلحصائية الدقيقة املحايدة ألرقام تلك
ً
ّ
دوليا لتلك االنتهاكات وضحاياها ُ
تجهز
االنتهاكات؛ والثاني ،ملفات تحوي أدلة موثقة ومقبولة
ً
لوضعها بين أيدي املتضررين وصوال لتحصيل حقوقهم عنها.
 .1الخسائر البشرية واملادية التي تلحقها عمليات التحالف الدولي في سورية بعض
الوقائع وكل األرقام
تتولى تقدير وإحصاء حجم الخسائر البشرية واملادية التي تخلفها عمليات التحالف الدولي
في سورية –بكل أسف– جهات أجنبية ،على رأسها منظمة بريطانية غير حكومية مقرها لندن هي
منظمة ( ،)Air warsإذ تشير إحصائيات هذه املنظمة إلى أن عدد ضربات التحالف الدولي
الجوية في سورية تتجاوز -حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة 14,332 -ضربة  ،وأنه في املدة الواقعة
بين  2014-9-23وحتى  2017 -9 -23قتلت عمليات التحالف الدولي في سورية ماال يقل عن
ً
ً
 2463مدنيا بينهم  674طفال و  504سيدات كما ُس ّجل ماال يقل عن  157حادثة اعتداء على
مراكز حيوية مدنية ،وأن هجمات التحالف الدولي التي تم توثيقها في العامين  2016و 2017

25

Dietrich Murswiek, “The American Strategy of Preemptive war and International law”, Albert Ludwigs
Universitat Freiburg-Institute of public law, March 2003, p10.
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كانت عشوائية وغير مبررة ،وقد بلغت ذروتها في املدة الواقعة بين تشرين الثاني  ،2016وحتى
ّ
 ،2017-9-23حيث تركزت الغارات الجوية على محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة.
وقد أشارت املنظمة في إحصائية أخرى صدرت عنها بتاريخ  2017-7-17إلى أنه ومنذ بداية
عهد الرئيس األمريكي الحالي "دونالد ترامب" أسفرت غارات التحالف الدولي على تنظيم "داعش"
في سورية والعراق عن مقتل ّ 2200
مدني ،وأرجعت املنظمة ارتفاع أعداد القتلى بين املدنيين إلى
ٍ
قرار الرئيس "ترامب" برفع القيود املشددة على عمليات القصف الجوي ،والتغييرات التي أجراها
ْ
أعطت القوات األمريكية الضوء األخضر لشن عمليات القصف
على قواعد االشتباك التي
الوحش ي التي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان ،وأرفقت املنظمة هذا التقرير ببيان صادر عن
التحالف الدولي يزعم أن عدد القتلى املدنيين منذ بدء عملياته يبلغ فقط  603قتلى ،وأنهم
ً
ُ
سقطوا عن طريق الخطأ ،ووفقا لهذا البيان فإن  %40من املدنيين الذين قتلوا سقطوا جراء
غارات ّنفذها طيران التحالف الدولي خالل األشهر األربعة األولى من حكم الرئيس "ترامب".26
"األمريكيون ال يقلون في وحشيتهم عن داعش" – هذا ما نقلته صحيفة "إيزفستيا"
الروسية عن شاهد من املدينة حين حوصرت من قبل ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"،
ً
مضيفا أن الغارات التي شنتها طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة على قرية
ً
طوخان الكبرى في ريف منبج بمحافظة حلب أودت بحياة  212شخصا ،وهي املجزرة التي
ً
ً
ارتكبتها طائرات أميركية وفرنسية ،وأثارت غضبا واسعا داخل األوساط السورية ،وال سيما أنها
قوبلت بصمت رسمي وإعالمي واسع من الحكومات الغربية التي ّتدعي حرصها على حقوق
اإلنسان ّ
وصرحت منظمة العفو الدولية في السياق ذاته أن الغارات على القرية يمكن أن تمثل
أعلى حصيلة ضحايا في صفوف املدنيين منذ بدء قوات التحالف التي تقودها الواليات املتحدة
العمليات الجوية ضد تنظيم "داعش" في سورية عام .272014

ً
ً
" 26تحت حكم "ترامب" التحالف الدولي يقتل  12مدنيا يوميا في سورية والعراق" ،موقع منظمة ،Airwars
https://airwars.org/civilian-casualty-claims/.
" 27التحالف األمريكي يقاتل "داعش" ويقتل السوريين :أخطاء أم منهج" ،روسيا اليوم 11 ،تشرين الثاني/نوفمبر
.2017
https://arabic.rt.com/news/833378
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وأدانت الحكومة السورية مجزرة منبج ،متهمة الواليات املتحدة وفرنسا بارتكاب عدوان،
وطالبت األمم املتحدة ومجلس األمن بتحمل مسؤولياتهما في حفظ السلم واألمن الدوليين.
ً
والحقا ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية أن الضحايا املدنيين جراء ضربات
ً
التحالف الدولي في سورية والعراق أضعاف ما ُيعلنه الجيش األمريكي ،وأن عددا من املسؤولين
األمنيين األمريكيين السابقين وجهوا رسالة إلى وزير الدفاع األمريكي "جيمس ماتيس" في آذار
العام  ،2017محذرين أن الخسائر املدنية ُيمكن أن تسبب نكسات استراتيجية كبيرة عن طريق
الحد من تعاون الشركاء املحليين ،وتوفير املزيد من الزخم لدعاية املتطرفين.28
كما ّ
صرحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته بتاريخ  2017-9-24أن
ً
التحالف قد ّ
شن في آذار غارتين جويتين بالقرب من الرقة في سورية قتلتا  84مدنيا ،على األقل
ً
ً
من بينهم  30طفال  ،ويوثق التقرير هاتين الغارتين على أنهما استهدفتا مدرسة كانت تؤوي عائالت
ً
ً
نازحة في املنصورة ،وسوقا وفرنا في مدينة الطبقة ،غرب الرقة ،ويشير التقرير إلى أن مقاتلي
"داعش" كانوا موجودين في هذين املكانين ،ولكن كان هناك أيضا العشرات -إن لم يكن املئات-
من املدنيين ،وطالبت املنظمة التحالف بإجراء تحقيق شامل وسريع ومحايد في الضربات،
والقيام بكل ما يمكن لتفادي ضربات مماثلة ،وتقديم التعويض للمتضررين.29
هذا ،ومن جانب آخر طالت تقارير االنتهاكات في حزيران العام  2017ما يسمى "قوات
سوريا الديمقراطية" (قسد) حيث وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لهذا التشكيل تهمة
َ
جميع التوصيات الدولية الخاصة بهذا
تجنيد األطفال ،مؤكدة أنه يخرق منذ العام 2013
الشأن ،وأكد بيان للمنظمة ،صدر في  2017-6-13أن "على التحالف أن يوضح لـ (قسد)،
والقوات األخرى أن تجنيد األطفال مسألة غير قانونية ،حتى لو كان األطفال ال ّ
يؤدون مهمات
عسكرية بحتة ،مع ضرورة محاسبة الضباط الذين يسمحون بخدمة أطفال في صفوفهم،
وتشجيع القوات على أن تقدم إلى جميع األطفال املجندين السابقين َّ
كل املساعدات املمكنة من
ً
أجل التعافي البدني والنفس ي واالندماج باملجتمع ،وااللتزام علنا بالكف عن التنسيق مع/أو
28

Micah Zenko, “Why Is the U.S. Killing So Many Civilians in Syria and Iraq?”, The New York Times, 19
June 2017. https://www.nytimes.com/2017/06/19/opinion/isis-syria-iraq-civilian-casualties.html
" 29غارات جوية للتحالف تقتل العشرات قرب الرقة" ،هيومن رايتس ووتش 24 ،أيلول/سبتمبر .2017
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/24/309320
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مساعدة ،الجماعات املسلحة التي تجند األطفال ،وال تسرحهم من صفوفها" .وفيما يتعلق
باحترام حقوق املحتجزين ،أكدت املنظمة أن "القوات الكردية ال تراعي القوانين الدولية
الخاصة باألسر ،فقد "وثقت (هيومن رايتس ووتش) في أثناء التحقيقات امليدانية في سوريا في
ً
تعسفا ألفراد باملناطق الخاضعة لسيطرتها ،وإساءة معاملة
شباط  ،2014احتجاز (األسايش)
ً
ّ
املحتجزين ،بما يشمل أفرادا اتهموا بجرائم متصلة باإلرهاب" .وحث البيان (قسد) والتحالف
ًّ
عادا وجود املدنيين في أماكن
على ضرورة توفير املرور اآلمن للمدنيين ،والدعم الكافي للنازحين،
تجمهر تنظيم “الدولة” ال ُيعفي القوات املقاتلة من اتخاذ التدابير الالزمة لحمايتهم ،وأضافت

املنظمة أن "قوانين الحرب تطالب جميع أطراف النزاع باتخاذ كل الخطوات املمكنة إلخالء
املدنيين من مناطق القتال ،أو املناطق التي ينتشر فيها مقاتلون ،وعدم وقف أو عرقلة إجالء من
يرغبون في املغادرة".30
ذلك ،إضافة إلى ما قالته منظمة العفو الدولية في تقرير صدر بتاريخ  2015-10-13عن َّأن
بعثة املنظمة لتقص ى الحقائق في شمال سوريا كشفت النقاب عن موجة من عمليات التهجير
ُ
القسري وتدمير املنازل ،تعد بمثابة جرائم حرب نفذتها اإلدارة الذاتية بقيادة “حزب االتحاد
الديمقراطي” الحزب الكردي السوري الذي يسيطر على املنطقة.
ً
ً
ُوت ّ
عد اإلدارة الذاتية حليفا أساسيا على األرض للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة في
قتالها ضد الجماعة املسلحة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة اإلسالمية" (داعش) ،ويكشف
التقرير الصادر بعنوان "لم يكن لنا مكان آخر نذهب إليه :النزوح القسري وعمليات هدم املنازل
ً
في شمال سوريا" أدلة على وقوع انتهاكات مفزعة ،من بينها روايات شهود عيان ،وصور ملتقطة
ً
باألقمار االصطناعية ،ويورد تفاصيل عن عمليات تهجير متعمدة آلالف املدنيين ،فضال عن
ُ
تدمير قرى بأكملها في مناطق تخضع لسيطرة "اإلدارة الذاتية" ،وهي عمليات نفذت في كثير من
ً
األحيان على سبيل االنتقام اعتقادا بأن سكان هذه املناطق تربطهم صالت مع أعضاء في تنظيم
"الدولة اإلسالمية" أو غيره من الجماعات املسلحة أو يتعاطفون مع هذه الجماعات.31
" 30مخاوف إزاء معركة الرقة :حقوق املحتجزين والهجمات العشوائية ومعاملة النازحين" ،هيومن رايتس ووتش13 ،
حزيران/يونيو .2017
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/13/304864
" 31سوريا :تدمير القرى على أيدي حلفاء الواليات املتحدة ُيعد بمثابة جرائم حرب" ،منظمة العفو الدولية13 ،
تشرين األول/أكتوبر .2015
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ّ
ُويضاف إلى كل ما سبق من انتهاكات واقعة شكلت في وقتها عالمة استفهام كبيرة على
أهداف عمليات التحالف األمريكي في سورية ّ
تجسدت في غارات ّنفذتها طائرات التحالف على
معسكر للجيش السوري بدير الزور على أحد خطوط املواجهة الساخنة مع تنظيم "داعش" في
موقع جبل الثردة حيث أعلنت هيئة األركان العامة في الجيش السوري أن طائرات تابعة
للتحالف الدولي وجهت بتاريخ  2016 -9- 17ضربة إلى أحد مواقع الجيش السوري في جبل
الثردة بدير الزور ،وأن الغارة قد أسفرت عن مقتل عدد من الجنود ،وإصابة آخرين ،إضافة
ً
ألضرار مادية لحقت بالعتادّ ،
وأدت هذه الغارة الحقا لتقدم عناصر التنظيم اإلرهابي باالستفادة
ّ
من الخلل الذي خلفه القصف في التوازن العسكري في ذلك املوقع.32
ُ
ُ
 .2أسس وفرص املساءلة القانونية أمام ضحايا ومتضرري عمليات التحالف الدولي في
سورية
يقتض ي البحث في تكييف أسس املسؤولية القانونية املترتبة على عمليات التحالف الدولي
ا
في سورية ،البحث أول في تكييف طبيعة النزاع املسلح القائم على األراض ي السورية ،وهو ما
يعني بالضرورة اإلجابة على السؤال اآلتي :هل هذا النزاع في سورية هو نزاع مسلح دولي أم غير
دولي؟
ً
يكون النزاع املسلح دوليا عندما تلجأ دولة ،أو أكثر من دولة إلى استخدام القوة املسلحة
ضد دولة أخرى ،ويميل الفقه الدولي إلى تكييف الطابع الدولي ألي نزاع مسلح باالستناد لقرار
ً
صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة برقم  3314تاريخ  1974/12/14متضمنا تعريف
"العدوان" حيث نصت املادة األولى من القرار على أن ":العدوان هو إرسال الدولة باسمها
مجموعة ،أو قوات غير نظامية ،أو مرتزقة لشن عمل مسلح له خطورته على إقليم دولة
أخرى".33

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-warcrimes/
" 32مقتل العشرات من الجيش السوري بغارات للتحالف في دير الزور" ،روسيا اليوم 17 ،أيلول/سبتمبر .2016
https://arabic.rt.com/news/841345
 33استطردت املادة الثالثة من القرار في تعداد بعض األعمال التي تحمل معنى العدوان وهي:
 .1استخدام القوة املسلحة ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياس ي لدولة أخرى.
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ويفتح هذا التعريف الباب لسؤال هام حول طبيعة الحالت التي يمكن معها حسبان
العمليات املسلحة التي يرتكبها أفراد يوجدون على إقليم دولة ما ،تنضوي تحت مفهوم
ا
العدوان ،وبالتالي َع ّد النزاع دوليا باملعنى القانوني للكلمة؟
سبق ملحكمة العدل الدولية أن أجابت عن هذا التساؤل بمناسبة قضية الواليات املتحدة
ونيكاراغوا في العام  ،1986عندما أكدت أن العدوان املسلح يمكن أن ينشأ عن مثل أفعال
املجموعات املسلحة ،شريطة أن يكون هناك للدولة املرتبطة بها "سلطة إدارة وتوجيه فعالة"،
وفي هذا اإلطار ،رأت املحكمة أن ما ينسب للواليات املتحدة األمريكية في العام  1983من
طباعتها لكتاب تحت عنوان "العمليات النفسية في حرب العصابات" وتوزيعه على قوات
ً
أعماال منافية للمبادئ العامة للقانون
املعارضة (الكونترا) ،قد شجع على ارتكاب هذه القوات
ً
اإلنساني ،ولكنها ال تجد أساسا الستنتاج أن أي عمل من هذا القبيل ربما يكون قد ارتكب
ونسب للواليات املتحدة ،هو من فعل الواليات املتحدة.34
ُ
أما النزاع املسلح غير الدولي ،فقد أشير إليه في البروتوكول اإلضافي الثاني امللحق باتفاقيات
جنيف الذي ينص في املادة األولى منه على أن أحكامه تنطبق على املنازعات املسلحة التي تقع في
إقليم طرف بين قواته املسلحة وقوات مسلحة منشقة ،أو جماعات نظامية مسلحة أخرى ،تقع
تحت قيادة مسؤولة ،وتمارس سيطرة على جزء من إقليمه ،ويمكنها القيام بعمليات عسكرية
متواصلة ّ
ومنسقة.
ّ
وبالنظر إلى هذين املفهومين فإنه بإمكاننا الجزم بأن الحرب في سورية شكلت عالمة فارقة
في هذه الناحية ،ذلك أن العناصر التي تتطلبها اتفاقيات جنيف لحسبان النزاع املسلح دولي
ً
الطابع ،قد ال تبدو متوافرة في الحالة السورية ،تحديدا أن الدولة السورية لم تتخذ وضعية
ً ّ ً
ً
وجديا
الحرب باملعنى القانوني للكلمة مع أي دولة أخرى رغم أن دوال عديدة قد انخرطت فعليا
 .2اجتياح إقليم تابع لدولة أخرى وضمه أو احتالله.
 .3قصف القوات املسلحة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى.
 .4قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو دولة أخرى.
 .5حصار موانئ الدولة وشواطئها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى.
 34الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ  27حزيران/يونيو  1986في القضية املتعلقة باألنشطة العسكرية
وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها ،ونص الحكم متاح باللغة العربية على موقع محكمة العدل الدولية،
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf.
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في هذه الحرب ،إلى درجة العمل العسكري املباشر في بعض األحيان ،األمر الذي يجعل الحرب
ً
ً
ً
السورية بشكلها الذي باتت عليه اليوم بكل تأكيد ليست نزاعا مسلحا داخليا  ،وهو ما دفع
العديد من فقهاء القانون الدولي اإلنساني إلى التساؤل :هل باتت اتفاقيات جنيف غير مواكبة
للعصر35؟
هذا ،وبوجه عام تنطبق على النزاعات املسلحة الدولية اتفاقيات جنيف األربع
ُ
والبروتوكول اإلضافي األول والقانون الدولي اإلنساني العرفي ،وتعد املادة  33من اتفاقية جنيف
الرابعة من أبرز املواد التي تنظم " اإلرهاب " في النزاع املسلح الدولي ،حيث تنص على حماية
املدنيين الذين يجدون أنفسهم في قبضة طرف من أطراف النزاع ولم يكونوا من مواطنيه،
وتحظر هذه املادة "تدابير التهديد أو اإلرهاب" مع التنبيه إلى أن مصطلح اإلرهاب في هذه املادة ال
ُيطابق بالضرورة كل صور ظاهرة اإلرهاب التي يعرفها عالم اليوم بحسبان أن هذا النص ُوضع
ً
ً
قبل أكثر من  65عاما ،وهو وفقا للرأي السائد يشمل أعمال القتل والتعذيب واملعاملة
الالإنسانية للمدنيين.
وفي اإلطار نفسه تنص املادة  51من البروتوكول اإلضافي األول على أنه" :ال يجوز أن يكون
ً
السكان املدنيون بوصفهم هذا ...محال للهجوم".
ّ
كما تنص املادة  35من اتفاقية جنيف الرابعة على أن" :حق أطراف أي نزاع مسلح في
ً
اختيار وسائل وأساليب القتال ليس حقا ال تقيده قيود" ،وتنص الفقرة الثانية من هذه املادة
على حظر استخدام األسلحة والقذائف واملواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو
آالم ال مبرر لها.
ذلك إلى أنه مستوى ردع هذه األعمال تنص املادة  147من االتفاقية واملادة  84من
البروتوكول اإلضافي األول على أن كل االنتهاكات املذكورة التي تؤدي إلى قتل السكان املدنيين
ُ
وإصابتهم إصابة جسيمة تعد من قبيل املخالفات الجسيمة وقد تبلغ خطورتها حد الوصول إلى
جرائم الحرب.

 35عمر مكي" ،القانون الدولي اإلنساني واإلرهاب :هل باتت اتفاقيات جنيف غير مواكبة للعصر؟" ،في القانون الدولي
واإلنساني في النزاعات املسلحة املعاصرة (جنيف :منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،)2014 ،ص.93
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أما في النزاعات املسلحة غير الدولية فإن املادة الثالثة املشتركة بين اتفاقيات جنيف التي
تتناول املنازعات املسلحة غير الدولية تنص على اآلتي " :في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع
دولي في أراض ي أحد األطراف السامية املتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى
األحكام اآلتية:

ً
 .1األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية ،يعاملون في جميع األحوال
معاملة إنسانية ،دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو املعتقد أو
الجنس أو املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله وتبقى

محظورة في جميع األوقات واألماكن:

ً
 االعتداء على الحياة والسالمة البدنية ،تحديدا القتل بجميع أشكاله والتشويهواملعاملة القاسية والتعذيب.
 أخذ الرهائن.ّ
 االعتداء على الكرامة الشخصية وعلى األخص املعاملة املهينة الحاطة بالكرامة. إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلةً
ً
تشكيال قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب
املتمدنة.

 .2يجمع الجرحى واملرض ى ويعتني بهم.
وتجدر املالحظة هنا أن املادة الثالثة املشتركة ال تحدد فقط املسؤوليات القانونية
ً
للحكومات املتورطة في مثل هذه النزاعات ،بل تشمل أيضا الفاعلين غير الحكوميين املنخرطين
في النزاع.
ويثور تساؤل هام هنا :أين وكيف يمكن أن تجري مالحقة املسؤولين عن انتهاكات
عمليات التحالف الدولي على األراض ي السورية؟
ً
قبل البحث في اإلجابة على هذا السؤال ال بد أوال من عرض موجز ألبرز ما يعترض توثيق
ُ ّ
االنتهاكات واألضرار التي تخلفها عمليات التحالف الدولي على األراض ي السورية من عقبات
ً
قانونية وعملية ،وهي عموما تتلخص باآلتي:
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ً
ُ
ّ
جو من الخوف في غالبية املناطق التي ترتكب تلك االنتهاكات فيها ،تحديدا تلك
 سيادة ٍ
التي ما تزال خاضعة لسيطرة امليليشيات املوالية للواليات املتحدة األمريكية ،األمر الذي
يجعل الضحايا واملتضررين يشعرون باملخاطرة الكبيرة بالتعرض لالنتقام في حال التبليغ
ً
عن انتهاك ما ،فضال عن غياب الوعي بإمكانية مثل هذا التبليغ ،أو جدواه لدى شرائح
واسعة من املتضررين.
 تعذر الوصول إلى الهيئات الرسمية الشرطية ،أو القضائية التي ُيفترض به استقبال
التقارير والشكاوى الواردة إليها بهذا الخصوص ،بما َّأن مراجعة مثل هذه الجهات تتطلب
ً
ً
حضور صاحب العالقة شخصيا ،أو بواسطة وكيله القانوني وفقا للقوانين النافذة،
ُيضاف إلى ذلك افتقار موظفي هذه الهيئات للمعرفة القانونية باألحكام التي تنطبق على
هذه االنتهاكات ،وكيفية توثيقها ،وضبط ظروفها ،وتأثيراتها.
 تدمير الجزء األعظم من البنى التحتية لوسائل االتصال كالهواتف الخلوية ومزودات
ً
خدمة اإلنترنت ،بما يجعل التواصل مع الضحايا صعبا ،في ظل العجز عن تجهيز أنشطة
للرصد في املواقع أو األماكن التي توجد فيها الضحايا.
ً
وبالرجوع إلى اإلجابة عن سؤالنا :يتبين استنادا إلى القوانين الوطنية والنصوص الدولية ذات
الصلة أن أي مطالبة قضائية ،أو قانونية بخصوص هذه االنتهاكات ،ال بد وأن تتم على
مستويين اثنين:
املستوى الوطني :ونعني به مالحقة أولئك السوريين ممن تورطوا في دعم االنتهاكات التي

ّ
خلفتها عمليات التحالف الدولي على األراض ي السورية ،أو شاركوا فيها بأي صورة من الصور،
ً
تحديدا ممن انخرطوا في املليشيات املوالية للواليات املتحدة األمريكية على اإلقليم السوري
وعلى رأسها ما يسمى بـ " قوات سورية الديمقراطية "  ،وغيرها من امليليشيات املسلحة املعروفة
ً
بنشاطها املوالي للعمليات األمريكية على األرض السورية  ،36وطبعا هذا ال يشمل فقط الشق
ً
الجزائي املتعلق بقانون العقوبات ،بل يشمل أيضا الحقوق الشخصية املتعلقة بالتعويض على
أساس أحكام املسؤولية املدنية التقصيرية.
 36ينص قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم  148لعام  1949في املادة  15منه على أنهُ " :يطبق
القانون السوري على جميع الجرائم املقترفة في األرض السورية "....كما تنص املادة  19على أنهُ " :يطبق القانون
ً
ً
ً
السوري على كل سوري أو أجنبي فاعال كان أو محرضا أو متدخال ،أقدم خارج األرض السورية على ارتكاب جناية أو
ّ
جنحة مخلة بأمن الدولة ."...
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املستوى الدولي :وهو يتعلق باملسؤولين عن االنتهاكات التي ارتكبها التحالف الدولي على
األرض السورية ،من أصحاب القرار في الدول املشاركة في هذا التحالف ،والعناصر املوالية له،
ومثل هؤالء ال تبدو مساءلتهم أمام القضاء السوري ممكنة أو مجدية ،لتمتعهم بحصانات
قضائية تكفلها االتفاقيات الدولية لهم وعلى رأسها اتفاقية فيينا  ،1961في حين أن مالحقتهم
ّ
أمام املحكمة الجنائية الدولية تبدو متعذرةَّ ،
ألن سورية ليست من الدول التي وقعت على
اتفاقية تشكيل املحكمة الجنائية الدولية.37
ولكن يمكن لألشخاص املتضررين ،سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين اللجوء إلى املحاكم
األوروبية ،بما فيها املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،ذلك فيما يخص الدول األوروبية
ً
املشاركة في عمليات التحالف الدولي ،كفرنسا وغيرها وفقا للقوانين النافذة هناك ،ويمكن أن
يكون ذلك باالستعانة بمكاتب قانونية متخصصة في هذه املجاالت ترعاها كيانات أو هيئات غير
ً
ُ ّ
حكومية تشكل خصيصا لتمثيل هذه الشريحة من األشخاص.
كما أنه إلى جانب هذه املالحقات التي تتخذ الطابع الشخص ي يمكن للحكومة السورية
ً
بشخصيتها السيادية االعتبارية أن تدرس اللجوء إلى املحافل الدولية املختلفة ،تحديدا األمم
ً
املتحدة ومحكمة العدل الدولية – في حال تمكنت من إقناع الدولة املعنية باللجوء إليها ،وصوال
إلى تقرير املسؤولية الدولية املترتبة على دول التحالف فيما يخص التعويضات عن األضرار التي
لحقت بالبن ى التحتية ،وغيرها من املنشآت العامة في مسرح عمليات ذلك التحالف من مباني
ومنشآت صناعية وجسور ومدراس وطرقات وغيرها.

 37تنص املادة  13من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه" :للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما
ً
يتعلق بجريمة مشار إليها في املادة  5وفقا ألحكام هذا النظام األساس ي في األحوال التالية:
ً
 إذا أحالت دولة طرف إلى املدعي العام وفقا للمادة  14حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قدارتكبت.
ً
 إذا أحال مجلس األمن ،متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،حالة إلى املدعي العاميبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
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خالصة وتوصيات
ينبغي إقرار َّأن خطر التدخل األمريكي الذي حصل في سورية تحت عنوان محاربة تنظيم
"داعش" سيكون ،في حال السكوت عنه ،محطة حاسمة من محطات إسباغ املشروعية
القانونية على مفهوم استعمال القوة العسكرية األمريكية العابرة للحدود والسيادات الوطنية
ً
بذريعة محاربة اإلرهاب كلما قررت الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها أنه أضحى خطرا يتهدد
ٌ
سعي أمريكي حثيث لتحويل الوجود
السلم واألمن الدوليين ،وسيتبعه في الواقع السوري
ُ
العسكري األمريكي الذي فرض على الجغرافية السورية بشرعية "األمر الواقع" ،إلى وجود تدعمه
ُ
مشروعية القانون الدولي ،األمر الذي ينبغي مجابهته إلبعاده عن فرص نيله املشروعية الدولية،
ً
ليس فقط من قبل السوريين ،بل من قبل كل الدول املرشحة لتصبح هدفا للتدخل األمريكي،
وأفضل ُسبل املواجهة تمكن في تسليط الضوء على حقيقة كون االنتهاكات التي وقعت بفعل
التحالف األمريكي على األرض السورية هي جرائم ينبغي توثيقها ،ومالحقة مرتكبيها باملساءلة
ً
والتعويض ،كلما كان ذلك ممكنا ،وأال يجري بحال من األحوال الخلط بينها وبين مجريات
الحرب السورية املريرة التي قد تتطلب تسويتها املسامحة والتغاض ي عن كثير من تفاصيلها فاألمر
مختلف تمام االختالف بين الحالتين ،ولهذه الغاية فإن ثمة ما يمكن أن تقوم له الدولة
السورية من إجراءات في إطار هذه املجابهة وضمان الحقوق ،نوجزها باآلتي:
 .1املثابرة على كشف انتهاكات عمليات التحالف الدولي والقوات املتعاونة معه على األراض ي
ً
ً
السورية إعالميا وسياسيا ،مع االلتفات إلى أن طرد تنظيم "داعش" اإلرهابي من غالبية
األراض ي السورية ال يعني أن املشكلة قد انتهت ،ألن هذا التدخل في حقيقته وخلفياته
ً
ُيراد له أن يكتس ي طابعا من املشروعية تحت سقف القانون الدولي ،واحتماالت تكراره
بصورة ،أو بأخرى كبيرة للغاية ،ذلك أننا في منطقة مرشحة في أي لحظة لالشتعال
ً
بفعل التدخالت األمريكية املتكررة فيها ،وهو ما يعني أن التدخل عسكريا فيها قد ُيصبح
ً
ً
ً
ً
عادة ،وربما ُعرفا دوليا إن لم تعمل الدول املتضررة على مجابهته قانونيا و أمنيا
ً
ً
وعسكريا بجميع ُ
السبل املمكنة حفظا لسيادتها واستقرارها.
 .2التعجيل في استعادة جهات الضابطة العدلية والهيئات القضائية لوظائفها الطبيعية في
ً
املناطق التي يتمكن الجيش من تأمينها بعد طرد إرهابيي "داعش" منها ،والتي كانت مسرحا
لعمليات التحالف الدولي ،إلى جانب تأهيل الكوادر التي ُيفترض بها التعاطي مع هذه
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ّ
االنتهاكات التي تخلفها عمليات التحالف الدولي في البالد كالقضاة ،وأعضاء السلك
الدبلوماس ي ،وموظفي الضابطة العدلية في مجاالت تطبيق القانون الدولي اإلنساني،
بوساطة دورات اطالعية واسعة املشاركة ،وبالتعاون مع اللجنة الدولي للصليب األحمر،
بحسبان أن مبادئ وقواعد هذا القانون هي املرجعية القانونية لتوثيق أركان وعناصر
ً
مستقبال للمسؤولين عنها من الدول
تجريم هذه االنتهاكات ،وألي مساءلة يمكن أن تجري
واألفراد على حد سواء.

 .3توعية ضحايا هذه العمليات ،أو املتضررين منها بحقوقهم القانونيةّ ،
وحثهم على اإلبالغ
ّ ُ
بجدية فرصهم في مساءلة املسؤولين عنها والحصول على
عنها من خالل إقناعهم
التعويض العادل عنها مع إنشاء آليات رصد وطنية بكوادر حقوقية وفنية مؤهلة تتولى
تلقي الشكاوى من ضحايا عمليات التحالف ،والقوات العاملة تحت إمرته على األراض ي
ً
السورية ،سواء أكان ذلك بشكل شخص ي أم عبر موقع إلكتروني متخصص ،وصوال
ً
إلعداد ملفات متكاملة لكل حالة على حدة متضمنة موقع االنتهاك على اإلقليم
ً
باالستعانة بكل ما يلزم من أساليب التوجه الجغرافي ،تحديدا تلك التي تؤمنها وسائل
التصوير الجوي وعلى رأسها خدمة ( ،)Google Earthوالتقارير الطبية التي توثق طبيعة
ّ
مصورة إلفادات الضحايا من
إصابات الضحايا ومحاضر ،أو تسجيالت صوتية ،أو
الجرحى والشهود  ،وحفظ هذه امللفات الستخدامها في الوقت املناسب  ،مع نشر
ّ
اإلحصائيات والبيانات التي توثق هذه االنتهاكات بكل الوسائل املتاحة لتصبح املرجع
ً
الرئيس في هذا امليدان ،بدال من االستعانة باملنظمات األجنبية التي ال يخلو نشاطها من
أهداف سياسية تحقق مصالح الدول الراعية لها.
 .4تسهيل تشكل كيانات (منظمات _ جمعيات) غير حكومية ،تتولى تمثيل الضحايا ،وذويهم،
وغيرهم من املتضررين بصورة قانونية تبدو بعيدة عن تسييس لهذه الحقوق ،بما يكفل
إمكانية التحرك لالدعاء أمام املراجع القضائية األجنبية التي تقبل مثل هذا النوع من
الدعاوى ،إلى جانب عرض هذه االنتهاكات أمام الهيئات الدولية املتخصصة في قضايا
العدالة الجنائية وحقوق اإلنسان.
 .5التركيز اإلعالمي على عرض أرقام ووقائع هذه االنتهاكات بالوسائل املباشرة ،وغير املباشرة
بغرض تشكيل رأي عام شعبي حول العالم مناهض ملثل هذا الشكل من التدخل
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العسكري من جهة ،وإلسقاط حجة الدفاع عن حقوق اإلنسان التي ترفعها الواليات
املتحدة األمريكية وحلفاؤها عادة في وجه الدول املناوئة لها ،كمدخل للتدخل في
سياساتها من جهة أخرى.
 .6تشكيل لجان متخصصة في مختلف الجهات العامة تتولى تقييم األضرار املادية التي
لحقت بالبنى التحتية واملنشآت العامة بنتيجة القصف الجوي والعمليات العسكرية التي
ً
قام بها التحالف الدولي على األرض السورية ،واالستعانة بمكاتب قانونية دولية توصال
لتفعيل املطالبات القانونية بالتعويض عن تلك األضرار أمام املحاكم األجنبية التي تقبل
مثل هذا النوع من املطالبات ،أو إبرام تسويات تضمن تلك التعويضات في أطر سياسية
وقانونية ،كأن ُيسمح للدولة التي تتعهد بالتعويض املشاركة في عمليات إعادة اإلعمار
املتوقعة في سورية في األمد القريب بعد انتهاء الحرب.
لن تكون هذه اإلجراءات والتدابير مجدية البتة ما لم تتوافر اإلرادة الصادقة لدى
السوريين جميعهم بكل أطيافهم والحرص الحقيقي على إتمام تسوية سياسية تحفظ لدولة كل
ً
السوريين سيادتها ووحدتها ،وصوال إلنهاء هذا الصراع الدامي الذي جلب لسورية ،واملنطقة من
ورائها الويالت ،وفتح فيها فجوات عميقة تطاولت فيها األذرع األجنبية ّ
لتمزق أوصال البالد
وسيادتها الوطنية وعلى رأسها الذراع األمريكية التي ما امتدت ملكان إال وحالف أهله الفشل
املحقق.
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