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مقدمة :
بعيدا من التحليالت السياسية واجليوسرتاتيجية التي تناولت العمليات العسكرية الرتكية
داخل األرايض السـورية والعراقية، والتي عىل أمهيتهـا ال تفيد كثريا يف تقييم مدى رشعية
احلرب الرتكيـة من وجهة نظـر القانون الـدويل. فال شك أن التحليل السـيايس لألحداث
الكربى له قـدر كبري من األمهيـة، ويساهم يف كـشف اخلبايـا والكواليـس وما خفي من
األسباب التي تدفع إىل اختاذ هذا املوقف أو ذاك، لكن الصورة ال تكتمل إال بكشف املستور
من القانـون الدويل الذي يغيّب يف أحيان كثرية ألسباب سيـاسية أو إيديولوجية ال تتحمل

اخلطاب القانوين.
فبمقتضى الـدفاع الرشعي، شهد منتصف الثامنينيات العديد من العمليات العسكرية ضد
"األعامل اإلرهابية"، منها قصف الطائرات اإلرسائيلية مقر منظمة التحرير الفلسطينية يف
تونس، وإغارهتا عىل خميـامت الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، كام شن الطريان األمريكي
يف نفـس الفرتة عدوانا عىل ليبيـا بحجة تورط النظام احلـاكم يف تفجري ملهى لييل يف برلني
يرتاده جنود أمـريكيون. وال تنفصل هذه السوابق عن املـوضوع الذي بني أيدينا، فنفس
الذريعة يـتم استخدامها اليـوم، عىل مرأى ومسمع من العـامل، لشن عدوان مسلح داخل

أرايض دول جماورة. 
من هذا املنطلق تأيت األمهية الـعملية لدراسة العمليـات العسكرية الرتكية داخل األرايض
السـورية والعراقيـة يف ضوء القانون الـدويل. وال خيفى عىل متتبع أن تـركيا اختذت من
الـدفاع الرشعي عن الـنفس الذريعة القـانونية للـتدخل يف سوريا وقـصف مواقع تنظيم
الـدولة واملقاتلـني األكراد. ومعلوم أن القـانون الدويل قـد حدد احلاالت الـتي سمح فيها
بتفعيل املادة )51( من امليثاق )حق الدفاع الرشعي(، والتي ال يدخل من ضمنها "حماربة
اإلرهاب". إال أن األحداث التي شهـدها العامل يف السنة األوىل من القرن الواحد والعرشين
)11سبتمرب/أيلول 2001(، وما متخض عـنها من قرارات دولية أصدرها جملس األمن،

رؤيـة القانـون الدولـي للحرب
التـركية ضـد اإلرهاب يف دول
ـاجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار

محمد الوادراسي @

)@( بـاحث يف القـانـون
الـدولي العـام والعلـوم

السياسية.
جــــــامعــــــة محــمـــــد
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السيام القرارين 1368 و 1373)2001( غريت )لدى البعض( من مفهوم األمن والسلم
الـدوليني. هذا التغيري استخدمته القوى الكربى، كعـادهتا، يف مناسبات متعددة، للتدخل يف
الشـؤون التي تعد من صميم السلطان الداخيل لـدول أخرى. وتعددت مظاهر هذا التدخل
بدءا بتغيري املـناهج الدراسـية إىل تغيري القـوانني الداخليـة، وصوال إىل استبـدال أنظمة

بأكملها. لذلك ال يبدو صائبا السامح بتأويالت متعسفة ملواد امليثاق.
وتـنبع األمهية النـظرية لـلدراسة من أمهـية املرحلـة التي تشهـد تزايد حـاالت التدخل
العـسكري ضـد االستقالل السـيايس للـدول بدعـوى الدفـاع الرشعـي ضد "األعامل
اإلرهابية"، السيام وأن مفهوم "اإلرهـاب" من املفاهيم الغامضـة التي أثار استخدامها
فوضى قـانونية وإخالال بأهم مبادئ القانون الدويل ومقاصد األمم املتحدة. لذلك يتوجب
الوقوف عىل مـدى توافق العمليات العسكـرية الرتكية مع القانـون الدويل، ومدى إمكانية
تفعيل مبدأ الدفاع الرشعي ضد "األعامل اإلرهابية" وشن عمليات عسكرية داخل أرايض

دول أخرى؟
إن التحليل القانوين للغـارات الرتكية يف سوريا والعراق سيعمل عىل تقوية أو تفنيد بعض
األطروحات املسـتحدثة التي هتدف إىل تليني الرشوط املحيـطة بمبدأ عدم اللجوء إىل القوة
املـسلحة. لذلك فـإن تفكيك هاتـه اإلشكالية يـمر أوال عرب التطـرق يف حمور أول إىل مدى
تطابق احلرب الرتكيـة مع مبادئ القانون الدويل وخصوصا مع رشوط تفعيل مبدأ الدفاع
الرشعي، ثم مناقشـة حدود وإمكانية تفعيل الدفاع الرشعي ضد "اهلجامت اإلرهابية" يف

حمور ثان.
أوالً : خـرق احلرب الرتكيـة يف سوريـا والعراق ملقـاصد اهلـيئة األمميـة ومبادئ

القانون الدويل  
قبل اخلوض يف رشوط تفعـيل مبدأ الدفـاع الرشعي الذي أوردته املـادة )51(من امليثاق،
نـشري إىل أن هذا املبدأ يقع ضمـن االستثناءات الواردة عىل مبـدأ عدم اللجوء إىل استخدام
القوة املسلحة يف العالقات الدولية، بمعنـى آخر نحن أمام استثناء ولسنا أمام قاعدة. وقد
أحاط امليثـاق هذا االستثناء بسيـاج من الرشوط التي ال يبدو أن تركيـا قد استوفتها. كام
يبدو مفيدا أن نعرّج )باختصار شديـد( عىل مبدأ عدم استخدام القوة يف العالقات الدولية
ومبـدأ عدم جواز التدخل يف الشـؤون الداخلية للدول كـقواعد عامة، حتـى يتأتى لنا فهم

االستثناء )مبدأ الدفاع الرشعي(. 
1- االستثناء يؤكد القاعدة

تقول القـاعدة بأن "يمتنع أعضـاء اهليئة )األمم املتحدة( مجيعـا يف عالقاهتم الدولية عن
التهديد باستعـامل القوة أو استخدامها ضد سـالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية
دولة أو عىل أي وجه أخر ال يتفق ومقـاصد األمم املتحدة )1("، وتفـيد أيضا أنه "ليس يف
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هذا امليثـاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الـشؤون التي تكون من صميم السلطان
الـداخيل لدولة ما، وليس فيه أيـضا ما يقتيض األعضاء أن يعـرضوا مثل هذه املسائل ألن
حتل بحكم هذا امليثـاق، عىل أن هذا املبدأ ال خيل بـتطبيق تدابـري القمع الواردة يف الفصل
السابع )2(". ويرجع الفـضل يف اعتامده هذه الفقرة )املـادة 2 الفقرة 4( إىل اجلهود التي
قام هبا مندويب أمريكا الالتينية يف املؤمتر التأسييس لألمم املتحدة يف سان فرانسيسكو يف
عـام 1945)3(. فإذا كان امليثـاق قد حرم عىل األمم املتـحدة التدخل يف الشـؤون الداخلية

للدول بمقتضى الفقرة السابقة، فكيف سيبيح ذلك للدول؟
باإلضافة إىل مـا تضمنه امليثاق من نـصوص وفقرات تكرس مبـدأ عدم جواز التدخل يف
الشـؤون الداخلية للدول، حـظرت املادة )15( من ميثاق بـوكوطا  Bogotaعىل الدول عدم
"التـدخل بشكل مبارش أو غري مبـارش، ألي سبب كان، يف الشؤون الـداخلية أو اخلارجية
لـدولة أخرى". وبـدورها أصدرت اجلمـعية العامـة بتاريخ 21 ديسـمرب/كانون األول
1965 القرار رقم )2131(  حتت عنوان "إعالن عدم جـواز التدخل يف الشؤون الداخلية
واخلارجيـة للدول ومحاية استقالهلـا وسيادهتا"، الذي نـص يف الفقرة االستهاللية من
الديباجة إىل "خطورة احلالة الدولية والتهديد املتزايد للسلم العاملي، النامجني عن التدخل
املسلح وغريه من األشكال املبارشة أو غري املـبارشة للتدخل املنطوي عىل هتديد الشخصية
السيادية واالستقالل الـسيايس للدول". وقد أدانت اجلمعيـة العامة من خالل هذا القرار
"استخـدام القوة من أجل حرمان الـشعوب من هويتهم الـوطنية"، و أقرت أن لكل دولة
حق غري قـابل للترصف يف اختيار نظامها الـسيايس، االقتصادي، االجتامعي والثقايف دون
أي شـكل من أشكال التدخل من طرف أي دولة أخرى. كام أصدرت اجلمعية العامة يف 30

نوفمرب/ترشين الثاين 1966 توصية حول املراقبة الدقيقة حلظر اللجوء إىل القوة.
متثل هـذه النصوص وغـريها جمموعـة قواعد مـؤسسة ملـبدأ عدم التـدخل يف الشؤون
الداخلـية واخلارجية للـدول)4( ، هتدف أساسا إىل محـاية اهلوية الـوطنية من أي عدوان
خارجي ومتنع عىل أي دولـة أجنبية أن تنصـب نفسها حكام عىل أطـراف متنازعة داخل

إقليم دولة أخرى، أو أن تتدخل فيها )5(. فأين تركيا من هذه القواعد؟
نستطيع أن نـزعم بأن تركيا مل حتفـظ ما تعهد به أعضاء األمم املـتحدة بالعيش "معا يف

سالم و حسن جوار)6(". وهو ما سنبينه من خالل التحليل التايل. 
2- مدى استيفاء تركيا لرشوط تفعيل االستثناء )املادة 51 من امليثاق(

يف نطاق الفصل السابع، وخارج تدابري املادتني )41( و)42(، حتتفظ الدول بموجب املادة
)51( من امليثاق "باحلق الطبيعي يف الدفاع الرشعي"، ومعلوم أن هذا احلق يفعّل يف حالة
وجود عدوان مسلح ضـد أحد أعضاء األمم املتحدة. وخيتلف العدوان املسلح (أو اهلجوم
املـسلح) عن هتديد الـسلم الدويل، وهو العنـوان الذي حيمله الفصل الـسابع من امليثاق :
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"فيام يـتخذ من أعامل يف حـاالت هتديد الـسلم واإلخالل به ووقوع العـدوان". بعبارة
أخرى فإن تربير تدابري استخدام القـوة املسلحة ضد "العمل اإلرهايب"، يمر عرب تكييف
هذا األخري كعدوان مسلح. وهو ما أقره جملس األمن يف قراره )1368( يف اليوم التايل 12
سبتمرب 2001 ألحداث 11 سبتمرب/أيلول يف الفقرة األخرية من الديباجة، عندما ربط بني
القرار وحق الـدفاع الرشعـي، ما حييل عىل إمكـانية استخـدام هذا احلـق برشط ارتقاء
"العمل اإلرهايب" إىل مرتبة العدوان املسلح باملعنى الوارد يف املادة )51( من امليثاق )7(. 

بعد زمن قصري من صـدوره، تعرضت أحكام هذا القـرار لوابل من االنتقادات انصبت يف
معظمها عىل عدم تناسقها من حيث التكييف الرصيح ملجلس األمن يف ديباجته ألحداث 11
شـتنرب "بالعـدوان املسلح"،  ثم يعـود ليكيّف نفـس األحداث يف الفقـرة األوىل من نفس
القـرار عىل أهنا "هتـديد للـسلم واألمن الـدوليني"، مع الـعلم أن إثارة العـدوان املسلح
تـستوجب تفعيل الدفاع الـرشعي، بينام يستتبع تكييف األوضـاع كتهديد لألمن والسلم

الدوليني، تفعيل نظام األمن اجلامعي، فأي الوضعيتني يقصد جملس األمن؟
حييل مفهوم العدوان املسلح يف معناه إىل العالقات بني الدول، ويتأكد هذا املعنى بالرجوع
إىل القرار 3314 )14 ديـسمرب 1974( الـذي اعترب مـن قبيل العـدوان إرسال الـدولة
لعصابات أو جممـوعات مسلحة (قـوات غري نظاميـة أو مرتزقة) بـقصد ارتكاب أعامل
عدائية مسـلحة متاثل يف خطورهتـا أعامل العدوان )8(. ما يستـشف من هذا التعريف أن
حتميل الدولة مسؤولية العدوان يقتيض انخراطها اجلوهري يف العمل العدائي. وقوفا عند
هذا البند : هل يمكن القول بأن سـوريا والعراق قد أرسلتا جمموعات "داعش" أو مقاتيل

حزب العامل الكردستاين إىل الرتاب الرتكي قصد القيام بعمليات إرهابية؟
ال يستقيم هذا التساؤل وواقع احلال، فالعداء بني سوريا والعراق من جهة ومقاتيل داعش
وحزب الـعامل الكردسـتاين من جهـة ثانيـة يعرفه القـايص والداين، والعـارفني وغري
العارفني بـالعالقات الدولية، وال يمكن بالتايل إثبات العالقة بني الدولتني وما أصاب تركيا

من هجامت. 
ومن جـهة أخرى فـإن تطبيق مقـتضيات املـادة )51( من امليثـاق خيضع ملجمـوعة من
التفاصيل التي أقـرها القانون الدويل، منها معـياري الرضورة والتناسب، وواجب إخطار
جمـلس األمن باإلجـراءات املتخذة. بـاإلضافة إىل ذلك فـإن "احلق الطبيعـي" يف الدفاع
الرشعي ليس حقا مـطلقا من حيث املدة الزمنـية. وال يستقيم من الناحـية القانونية إال يف

حالتني: 
- استمرار التهديد اإلرهايب

- عدم اختاذ جملس األمن للتدابري الرضورية
فحسب املـادة )51( من امليثاق يامرس احلق الـطبيعي يف الدفـاع الرشعي إىل حني اختاذ
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جملس األمن اإلجراءات الرضوريـة للحفاظ عىل السلم واألمن الـدوليني. وال يعترب إقدام
جملـس األمن عىل هكذا إجراءات عمال تـطوعيا أو اختيـاريا، بل واجبا يمـليه ميثاق سان

فرانسيسكو )9(. 
وبـالعودة إىل مبدأي الرضورة والـتناسب، فالتقـيّد هبام واجب تفرضه مـقتضيات املادة
)51( من امليثاق، فاإلجراءات العـسكرية املتخذة دفاعا عن النفس جيب أن متليها رضورة
ملحة "ال ترتك جماال للرتوي والـتفكري أو التأجيل أو اختيار وسائل أخرى"، بحيث جيب
أن تـشكل هذه اإلجراءات الوسـيلة والفرصة الـوحيدة لردع االعتـداء أو وقفه. أما تأخر
اإلجراء العـسكري املتخذ يف إطـار رد الفعل، فذلك حيوله إىل عمل ثـأري حيرضه القانون
الدويل. وال يبدو أن احلـرب الرتكية متطـابقة مع حالـة الرضورة التي يفرضهـا القانون

الدويل. 
وبخصوص مبـدأ التناسب  proportionnalitéفيـشرتط أن تتناسب األعـامل التي تقوم هبا
الدولـة املعتدى عليهـا مع حجم وخطورة العـدوان احلاصل، وإال حتول العـمل الدفاعي
الرشعي إىل عدوان مكتمل األركان بحكم عدم احرتام رشط التناسب)10(. واألكيد أن تركيا
مل تتقيد، يف غاراهتا اجلوية ضد جرياهنا، برشط التناسب، عندما أقدمت عىل انتهاك سيادة
دولتني لقصف جممـوعات مسلحـة هنا أو هـناك. وقد اعـتربت جلنة القـانون الدويل يف
معرض تعليقها عـىل املادة (25) من "مواد جلنة القـانون الدويل حول مسـؤولية الدولة
بخصوص عمل دويل غري رشعي" عىل أنه ال يمكن إثارة حالة الرضورة عندما يتعلق األمر
بأفعـال مقننة بموجب مـبادئ القانون الدويل. وعـىل أساس هذا التعليق أمجع أغلب الفقه
عىل عدم إمكانية تربير حالة الرضورة، حتت أي ظرف كان، اللجوء إىل القوة املسلحة)11( .

أمـا بخصوص إخـطار جملس األمـن فإن اإلجراءات املـتخذة استعامال حلق الـدفاع عن
النفس فيجب أن "تبلغ إىل املجلس فورا" بغرض إطالعه عىل تطور األحداث، وحتى يتأتى
له اختاذ مـا يلزم من الـتدابري ملنع تفـاقم األوضاع)12( . والغـاية من هـذا اإلخطار أن ال

تتحول عملية الدفاع الرشعي عن النفس إىل عملية قائمة بذاهتا )13(. 
يعتقد األستاذ  A. Pelletأن استخـدم الدولة ضحية "العمل اإلرهايب" للقوة املسلحة ليس
قطعي احلظر n’est pas radicalement exclu، لكن ما إن يقـرر جملس األمن وجود هتديد، أو
إخالل بـالسلم الدويل أو وقوع العـدوان، ينتقل االستعامل احلرصي للـتدابري القرسية إىل

األمم املتحدة)14( . 
إن تـقييم خمتلف التدخالت الرتكية يستوجب تـسجيل جمموعة من املالحظات حول عدم
احرتام هذه الدولة للرشوط املرتتبـة عن تفعيل املادة )51) من امليثاق، ما يضعف أطروحة
رشعية هاته التدخالت بالنظر ملبدأ الدفاع الرشعي. هذا املبدأ األخري جيب تقييمه من خالل

الرشوط املوضوعية املحيطة بتفعيله، وكذلك بالنظر لرشطي الرضورة والتناسب)15( . 
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مل تتوقف انحـرافات تطبـيق مبدأ الدفـاع الرشعي عند عـدم االلتزام بالـرشوط املحيطة
بتفعيله، بل امتدت إىل خلق نـظرية جتيز حمـاسبة نوايا العـدو عىل أعامل مل يقدم عليها،

وهي نظرية الدفاع الوقائي ضد "هجامت إرهابية" حمتملة.
3- الدفاع الوقائي الرتكي كتحريف ملبدأ الدفاع الرشعي

أوردت صحيفة الرشق األوسط أن مسـؤوال تركيا رصح لوكالة الـصحافة الفرنسية، أن
الغارات اجلويـة يف سوريا هـدفها "وقائـي"، مضيفًا أن تـركيا حـصلت "يف األسابيع

األخرية عىل معلومات تدل عىل أن تنظيم داعش يكدس السالح)16(" .
ال شك أن للغارات الرتكيـة "الوقائية" دوافع سياسية بـاملرتبة األوىل، غري أن ما هيمنا يف
هذا السياق هو مقاربة هذه الدوافع الوقائية مع قواعد القانون الدويل. واجليل أنه تم توليد
نظرية الـدفاع الوقائي عن النفس من مبدأ الـدفاع الرشعي الوارد يف املادة 51 من امليثاق،

الذي أتبثنا أعاله عدم توفر رشوط تطبيقه يف احلالة الرتكية.
إن التعامل مع هذا الوليد اللقيط )نظريـة الدفاع الوقائي( يقتيض وضع األمور يف نصاهبا
القانوين وسياقها التارخيي. فقد دشنت إرسائيل هذه املامرسة )يف مرحلة ما بعد امليثاق(،
ضد خميامت الالجئني الفلـسطينيني يف لبنان عام 1975، وضـد املفاعل النووي العراقي
سنة 1981 وقد قـوبلت العمليتني بالتنديد الـواسع ألعضاء األمم املتحدة، الذين خرست
ألـسنتهم بعد استخدام الـواليات املتحدة األمريكيـة لنفس الذريعة لإلطـاحة بنظام دولة

العراق.
وقد تم إحيـاء هذه املامرسـة وتكريـسها بـعد تبنـي جملس األمن سنـة 2001 للقرار
(1373)، الذي تـم تأويله بشكل يسمح لإلدارة األمريكية بـالتدخل عسكريا ضد سالمة
األرايض واالستقالل السيايس لدول أخرى وتغيري أنظمتهـا السياسية. وهو تفسري يتناىف
مع أبـسط قواعد القـانون الدويل. لكـن السؤال اجلوهـري الذي يطرحـه تأويل الواليات
املتحدة للقرار )1373(هـو : هل أباح هذا القرار للدول حق شن حروب وقائية للدفاع عن

النفس ضد "العمليات اإلرهابية"؟
تنطلق الـدولة املعتديـة لتربير سلوكهـا الدفاع الوقـائي عن النفس من فـكرة أن هجوما
مسلحـا وشيكا هيدد سـالمة أراضيها، وأهنـا جلأت إىل الدفـاع أالستباقـي لدرئ خطر

حمدق. فمتى أجاز القانون الدويل هكذا ذريعة؟
لقد أجاب جملس األمن يف قراره رقم 487 يف يونيو/حزيران 1981 عىل هذا التساؤل عىل
إثر قصف املفـاعل النووي العـراقي من قبل الطـائرات اإلرسائيليـة، أكد من خالله عىل
"تعارض تربيرات وحجج إرسائيل مع رصيح املـادة 51 من امليثاق" واعترب أن ما أقدمت

عليه إرسائيل يعد عمال عدائيا )17(.
إن تأكيد أو نفي احلجة األمـريكية املرتكزة عىل ختـويل القرار (1373) ل"حق" الدفاع
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الوقائي عن النفس يقـتيض قراءة الفقرة املتعلقة بالـدفاع عن النفس الواردة يف هذا القرار
قراءة قراءة متأنية ودقيقة، اذ ينص القرار عىل أن جملس األمن "يعيد تأكيد احلق الراسخ
للجامعة يف الدفاع عن النفس، كام هـو معرتف به يف ميثاق األمم املتحدة وكام هو مؤكد يف
القـرار 1368 )2001(". بعبارة أخرى فإن القـرار )1373( قد أحال، عند إدراجه حلق
الدفاع الرشعي، عىل ميثـاق األمم املتحدة والقرار)1368(. وال شك أن اإلحالة عىل امليثاق
هي إحالة عىل املادة 51 منه التي تشرتط وقوع عدوان مسلح. لذلك فإن الركون إىل ميثاق

األمم املتحدة ال يربر بأي حال من األحوال نظرية الدفاع الوقائي.
وبالنسبـة لإلحالة عىل القـرار 1368 )2001( فإن الفقرة الـتي تضمنت فكـرة الدفاع
الرشعي حتيل بـدورها عىل ميـثاق األمم املتحـدة، من خالل نصهـا عىل أن جملس األمن

"يسلم باحلق األصيل الفردي أو اجلامعي يف الدفاع عن النفس وفق امليثاق")18( .
إن التخلص النهائي من فرضية الـدفاع الرشعي الوقائي يمر عرب مسائلة مقتضيات املادة
51 من امليثـاق حول ما إذا كانت تسـمح بالدفاع الرشعي حـتى يف ظل عدم وجود عدوان
مسلح قائم، أو ف حالة "اليقني" بشن هجوم عسكري من قبل دولة أخرى. بعبارة أخرى
هل حيق اللجـوء إىل الدفاع الـرشعي متى تم خـرق الفقرة 4 من املادة 2، بـمعنى هل يتم
اللجوء إىل الدفاع الرشعي يف حالتي العدوان والتهديد باستعامل القوة، أم أن األمر يقترص

فقط عىل حالة استخدام القوة العسكرية)19( ؟ 
لقد ساندت إرسائيل وجـهة النظر القائلة بإمكانـية اللجوء إىل الدفاع الرشعي لدرء عدوان
حمـتمل، وقد اسـتمدت مـوقفها هـذا من رأي بعض الفقهـاء الذيـن اعتربا إنه "يف زمن
الصـواريخ واألسلحة النـووية، سيكون مـن العبث منارصة فكـرة بقاء الدولـة مكتوفة
األيـدي يف انتظار هجوم اخلصم، حتـى يف حال يقينها بأن هـذا اهلجوم سيتم عرب أسلحة
مـدمرة وقاتلة". وحـسب أحد املتخصصني األمـريكيني Myres McDOUGALفإن "إجبار

الدول عىل انتظار العدوان املسلح يعد أمرا سخيفا".
لقد حاول أنصار هذا االجتاه)20( تـأسيس منفذ قانوين لعمليـة الدفاع الرشعي الوقائي،
مـؤكدين عىل أن املادة 51 مل تلغي القانـون السابق الذي يبيـح اللجوء إىل الدفاع الرشعي
الوقائي. لكن رسعان ما تم دحض هذا الرأي من قبل عدد من املتخصصني املعروفني)21( ،
الذين شددوا عىل أن القاعدة العرفية املذكورة مل تأسس يف يوم ما للدفاع أالستباقي، وأن
املـادة 51 ألغت أي قانون سـابق عىل امليثاق، ومل تبق عىل أيـة إمكانية السـتخدام الدفاع

الرشعي أالستباقي)22( .
ثانيا : حدود وإمكانية تفعيل الدفاع الرشعي ضد "اهلجامت اإلرهابية"

1- سوابق تارخيية غري رشعية
 شهد منتصف الثامنيـنيات من القرن املايض تكثـيف للغارات اجلوية ضد أرايض دول
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أجنبية. ففي 11 ديسـمرب/كانون األول 1986، شن الطريان اإلرسائييل هجامت عسكرية
جوية ضد خميامت الالجئني الفلسطينيني يف النهر البارد، يف شامل لبنان، خلفت 15 قتيال
و 20 جرحيا جلهم مـن املدنيني الفلسطيـنيني واللبنانيني. وقبل هـذه االعتداءات ببضعة
شهـور أقدام طريان نفـس الكيان عىل قـطع أالف األميال لقـصف مقر منـظمة التـحرير
الـوطنية يف منطقـة برج سديرة، قـرب العاصمة التـونسية، خملفـا 73 قتيال، بينهم 12

مواطن تونيس، معظمهم من املدنيني.
ويف 14 ابريل/نيسان 1986، شن الطريان األمريكي والربيطاين هجوما جويا واسعا عىل
األرايض الليبيـة، قصفت خالله مدينـتي طرابلس وبنغـازي، ودمرت العديـد من البنيات
التحتية العسكريـة واحلكومية. وبعد زمن قصري انتقلت عدوى الغارات اجلوية إىل جنوب
إفريقيا، التي بررت قصف طرياهنا لدول جماورة )زيمبابوي، بوتسوانا وزامبيا(، بإقدام
إرسائيل والواليـات املتحدة عىل نفس الفعل، وتذرعـت بام تذرع به من سبقوها : رضورة

مكافحة اإلرهاب الدويل)23( . 
هـذه التربيرات وغريهـا تنتقص بشـكل ال لبس فيه من مبـدأ أسايس من مبـادئ القانون
الدويل وهـو مبدأ عـدم التدخـل يف الشؤون الـداخلية للـدول، وتتجاهل بـشكل صارخ
مقتضيـات املادة 2 الفقرة 4 من امليثاق الـتي حترض التهديد باسـتخدام القوة املسلحة أو

استخدامها ضد سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة.
ويف إطار جهودها لتطـويق ظاهرة "اإلرهاب"، أرشفت األمم املتـحدة عىل إبرام جمموعة
من االتفـاقيات، مهت أساسا التـصدي للمجموعات اإلرهـابية، دون كبري اهتامم إلرهاب
الدولة. ومعلوم أن كثـري من هاته املجموعات تشتغل وفق أجنـدات خارجية وتستفيد من
دعـم ومتويل دول بعينها. وقد تقـرر يف مناسبات عدة)24(  تـبني جمموعة من اإلجراءات
لثني هـاته الدول عن دعم هـاته املجموعـات، من بني هذه اإلجـراءات تفعيل اإلجراءات
املضادة  les contresmesuresالـتي قد تشمل حرض تصديـر السالح هلذه الدول، التقليل من
بعثـاهتا الدبلوماسية، املتابعات اجلنـائية، تسليم املتورطني يف مثل هاته األعامل...وغريها
من اإلجراءات التـي مل يكن من ضمنهـا شن غارات جـوية ضـد الدول التـي تعمل هذه

اجلامعات عىل تراهبا، أو املشتبه تورطها يف تقديم املساندة )25(.
وعىل درب إرسائيل والواليـات املتحدة سارت تركيا لتربيـر غاراهتا اجلوية "ضد سالمة
األرايض واالستـقالل السيايس" لـدول جماورة بدعـوى الدفاع الـرشعي ضد "هجامت
إرهابية"، فقد ظلت العمليات العسكرية الرتكية ضد األكراد، يف وقت سابق، شامل العراق
حتضى بـرضى السلطات العراقية إىل حـدود اندالع حرب اخلليج األوىل، وكانت سلطات
بغداد قـد أعلنت عـام 1983 قبوهلـا جتاوز القـوات الرتكية حلـدودها قصـد مطاردة

املتمردين األكراد يف "حالة الرضورة القصوى" و"ملدة حمددة". 
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غري أنه ابتداء من عام 1991 ارتفع صوت العراق مـطالبا جملس األمن بوقف االعتداءات
املتكررة للقوات الرتكية عىل سيادة ووحدة العراق. وقد اعتربت سلطات بغداد انطالقا من
عـام 1996 أن العمليات العسكـرية الرتكية متثل عـدوانا مسلحا، وتـشكل خرقا ألحكام
قـرار جملس األمـن رقم 678 )1991( الذي التـزم وألزم مجيع الـدول بواجب احرتام

وحدة األرايض العراقية.
وبالنسبة للعملـيات العسكرية الرتكية ملا بعـد عام 2007، فتأسست عىل اتفاق غشت من
نفس السـنة الذي سمح لقوات الطرفني باحتـواء أنشطة حزب العامل الكردستاين شامل
العراق، لكن هـذا االتفاق مل يدرج اقرتاح تركيا بمطاردة مقاتيل احلزب الكردي إىل ما وراء

احلدود العراقية، بسبب االعرتاض الرشس للمسؤولني العراقيني األكراد. 
من جهة أخرى فقد كان موقف الربملان األورويب أكثر رصامة اجتاه الغارات الرتكية، حيث
اعترب أن تفجـري املدن الكرديـة شامل العراق "يـشكل انتهاكـا لوحدة العـراق وللقانون
الدويل"، كام أدان العمليات العدائية التي يقوم هبا حزب العامل الكردستاين داخل الرتاب
الرتكي، مطالـبا يف الوقت نفسه سلطـات أنقرة بعدم االنخراط يف عملـيات عسكرية داخل

األرايض العراقية ال تتناسب مع حجم العمل العدائي الكردي)26( . 
2 - مدى مسؤولية سوريا والعراق عىل اهلجامت اإلرهابية داخل تركيا

لتاليف االصطدام بـالرشوط الصارمة واملقـيدة لتفعيل بنود املـادة )51( من امليثاق، عمد
البعض إىل العزف عىل وثـر املسؤولية الدوليـة عىل العمل غري الرشعي)27( ، مرتكزين عىل
نص املادة )8( من املرشوع املعتمد يف أغسطـس/آب 2001 من قبل جلنة القانون الدويل،
والذي هيدف إىل حتمـيل الدولة مسؤوليـة أفعال األفراد العاديني. فحـسب هذا البند فإن
"تـرصف شخص أو جمموعـة أشخاص يعـترب كعمل من أعامل الـدولة حسـب القانون
الدويل، إذا كان هذا الشخص أو هـاته املجموعة، بتبنيهم هلـذا الترصف، يتحركون تنفيذا
لـتعليامت وتوجيهـات الدولة أو حتت رقـابتها". فهل هـذا هو حال العالقـة بني سوريا

والعراق والتفجريات التي طالت تركيا؟  
يبني النص بـوضوح الدقـة التي جيب توخـيها عند حمـاولة إلصـاق الدولة مـسؤولية
تـرصفات كيان غـري دويل يعمل عىل أراضيها. فال يكفـي أن تكون املجموعـة املسلحة غري
النظامية حتت الـنفوذ الرتايب للدولة، حتى تتحمل هـذه األخرية ترصفات هاته املجموعة.
فكام أكدت عىل ذلك جلـنة القانون الدويل، فإنه "ال يمكن حتميل الدولة ترصفات املجموعة
غري النظامية، إال إذا كانت هذه الـدولة قد قادت أو راقبت العملية بشكل خاص، وأن يكون

الترصف موضوع اإلدانة جزءا ال يتجزأ من هذه العملية". 
لتـطبيق هذا املنهج عىل العملـيات اإلرهابية الـتي استهدفت تركيـا، يتوجب عىل من ادعى
إثبـات قيادة أو مراقـبة حكومـات سوريا أو العـراق هلذه العمليـات، فال يكفي أن نقول
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بتساهل الدولة اجتاه هذه املجمـوعات أو مساندهتا هلم. فحسب التقرير الذي أعدته جلنة
القـانون الدويل، فـإن مبدأ حتميل الـدول مسؤوليـة ترصفات هـاته املجموعـات ال يمتد
للترصفـات التي تكون عـالقة الدولة هبـا "عارضة أو ثانـوية" والتي تفلت من إدارة أو

رقابة الدولة .  
ومن جهتهـا اشرتطت حمكمـة العدل الـدولية، إلثـبات املسـؤولية الـدولية عىل األعامل
اإلرهابية، رضورة التأكـد من خضوع املجموعات املرتكبة للعـمل العدائي للرقابة الكاملة
engagement substans للـدولة موضوع املتابعـة، أو ثبوت االنخراط اجلوهريcontrôle total 

tiel، كام أقر ذلك القـرار )3314( املتعلق بتعريف الـعدوان. وسواء تعلق األمـر باملعيار

األول أو الثاين فإن إثبات وقوف الـدولة وراء "اإلرهابيني" خطوة ال مناص منها إلثبات
مسؤولية الدول. 

إن مقـاربة حمكمـة العدل الـدولية، لـقضية األنـشطة العـسكريـة وشبه العسـكرية يف
نيكاراجوا مثال، انطلقت من مفهوم "املراقبة"، أي إىل أي درجة خضعت ترصفات الكونرتا
لرقـابة الـواليات املتحـدة. وقد خـلصت املحكمـة إىل أن عمالء هذه الـدولة شـاركوا يف
"اإلعداد، والقيادة والدعـم" النجاز العمليات العدائية التـي اقرتفتها جمموعات الكونرتا،
لكنها رفضت احلجـة التي تقدمت هبا نيكـاراجوا لتحميل الواليـات املتحدة كل ترصفات

"الكونرتا" )28(.
لقد شكل معيار إثبات درجـة ممارسة الدولة لرقابتهـا عىل العملية موضوع املحاسبة، يف
قضيـة نيكاراجـوا، واحدا من اإلشكـاالت التي اعرتضت تكـييف حمكمة العـدل الدولية
لقضية األنشطة العسكرية وشبه العـسكرية ضد الواليات املتحدة. وقد متثل التساؤل يف
CONTRAS معرفة مدى إمكانية حتميل هذه الدولة مسؤولية ترصفات جمموعات الكونرتا
التي انتهكت عىل إثرها قواعـد القانون الدويل اإلنساين. ويـشار إىل أن الدقة التي صاغت
هبا جلنة القانـون الدويل أعامهلا، جاءت بعد فرتة تـردد طويلة، فقبل أن تصبح املادة )8(
عىل صياغتهـا احلالية، اختذت فيام سبق صيـاغة عامة تسمح بتحمـيل الدولة املسؤولية
ملجرد تساهلها اجتاه أنشطة هذه اجلامعات غري النظامية. ومل يتغري حال هاته الصياغة إال
بإرصار املقـرر اخلاص اجلديد للجنـة السيد  James Crawford، الذي ألح عىل رضورة إزالة

هذا الغموض. 
ومن خالل املالحظة، يـتبني أن ما عربت عنه جلنة القانـون الدويل يف املادة )8(من التقرير
يتطابق مع التفـسري الذي أعطته حمكمة العدل الـدولية للامدة )3( الفقرة )ذ( من تعريف
العدوان. ففـي احلالتني معا، جيـب إثبات املشاركـة الفعلية للدولـة املعنية يف األعامل غري

الرشعية قبل حتميلها املسؤولية. 
فاملراقـبة العامة، وحـتى الواسعة إلدارة ريـغان عىل قوات الكونـرتا، مل تستجب، يف نظر
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املحكمـة، للمعايري القانونية الـواجبة لتحميل الواليات املتحدة مـسؤولية االنتهاكات التي
ارتكبـتها هاته القـوات غري النظامـية )29(. لذلك فـإن احلجة التي أثـارهتا تركيـا لتربير
عدواهنـا ضد سوريـا ال يمكن أن ترتكـز ال عىل القواعد اخلـاصة املستمـدة من تعريف

العدوان، وال من تلك املؤسسة ملبدأ املسؤولية الدولية. 
ويف نفس السياق فقـد سبق ملحكمة العدل الدولية أن رفضت، يف قضيت كورفو، استخدام
القوة املسلحة كيفام كـان العجز الذي متر منه منظمـة األمم املتحدة". كام أكدت املحكمة
عىل عـدم رشعية االستخـدام األحادي للقـوة املسلحة، خـارج إطار الدفـاع الرشعي عن
النفس، كـيفام كانت طبيعة احلجج املقـدمة)30(. لكن السؤال الـذي يتحتم طرحه هو : امل

تساهم تركيا يف حالة الفوضى التي تعرفها احلدود السورية والعراقية ؟
يف زمـن سابق )ابتدءا مـن عام 1991( طالبـت تركيا العـراق بتحمل مسـؤولياته اجتاه
العمليـات العدائية التي تنـطلق من أراضيه، مستندة عىل اإلعالن املـتعلق بمبادئ القانون
الـدويل التي متس العالقـات الودية والتعـاون بني الدول بمقـتضى ميثـاق األمم املتحدة
الصادر يف 24 أكتوبر 1970، الذي يفرض عىل الدول عـدم التساهل مع األنشطة املنظمة

عىل أراضيها هبدف اقرتاف "أعامل إرهابية" داخل أرايض دولة أخرى.
لقـد استشفت تركيـا من هذه الفقرة أنه بـإمكاهنا اللجوء إىل القـوة املسلحة لردع مقرتيف
"األعامل اإلرهـابية" داخل أرايض دولة جماورة عجزت عن منع اإلعداد لتلك األعامل عىل
أقاليمها. وقد كان جواب السلطات العراقية آنذاك أن تركيا بمسامهتها، إىل جانب الواليات
املتحـدة، يف إقامة منطقة حـرض جوي شامل وجنوب العراق، قـد أضعفت سيطرة القوات

العراقية عىل كامل أقاليم الدولة.
اعترب جانـب من الفقه أن ذرائع تركيا لتربير تدخلها يف العراق تفتقد إىل الصالبة. فهي تقر
مـن جهة أن احلـرض اجلوي عـىل العراق قـد ساهـم يف تسهـيل أنشـطة حـزب العامل
الكردستاين، وتسمح من جهة أخرى باستخدام قاعدة عسكرية عىل أراضيها إلحكام هذا
احلرض اجلوي)31( . وكذلك هو احلال اآلن يف سوريا، فرتكيا تعترب القاعدة األوىل لتصدير
املقاتلني إىل سوريا، كام متثل املنفذ الرئييس لتهريب األسلحة املستخدمة يف النزاع املسلح.

ومن ثم فإهنا ال متلك أن حتاسب العراق وسوريا عىل وضع قد سامهت يف تكريسه. 
وغني عـن البيان أن اختاذ اإلرهاب كـذريعة للتدخل العسكـري ضد االستقالل السيايس
وسالمة أرايض دول أخرى هو نتيجـة مبارشة ملخلفات أحداث احلادي عرش من سبتمرب/

أيلول 2001، فكيف أثرت هذه األحداث يف تطور القانون الدويل؟
3- تكييف "العمل اإلرهايب" بعد أحداث 11 سبتمرب /أيلول2001 

سـاعات بعد هجامت 11 شتنرب انـربى الساسة األمريكيـون إىل ترويج خطاب تنتمي كل
مفرداته إىل عامل احلرب والقتال، ومل يكن هذا اخلطاب إال متهيدا إلعادة رسم احلدود بني
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قـانون احلرب وقانون السالم. فقد أراد املروجـون للغة احلرب التهويل من الفاجعة لنقل
األحداث مـن اإلطار القـانوين املـنظم ألعامل العـنف يف وقت السلـم إىل احلقل املعجمي
احلريب. وكـان من نتائج تعميم هذا اخلـطاب خلق وضعيات "قانونـية" استثنائية ألقت

بظالهلا عىل القانونني األمريكي والدويل. 
كل هـذه الضجة كانت لغرض مـنح الرئيس األمريكي بـوش األصغر صالحية استخدام
القـوة املسلحة ضـد "األعامل اإلرهابيـة)32(" . فإىل حدود 28 سـبتمرب/أيلول 2001،
تاريخ اعتامد القرار 1373 )2001( من قـبل جملس األمن، كان تقييم التساؤل عن مدى
إمكـانية استخدام الـقوة املسلحة ردا عـىل "العمليات اإلرهابـية"، يرتبط بـنوعية العمل
املـرتكب ودرجة خطورته، فقد يكون العمل املـرتكب ذي طبيعة داخلية رصفة وال تأثري له
عىل األمن الدويل، ما عدا يف احلالـة التي تتجاوز فيها جسـامة "العمل اإلرهايب" الداخيل
احلدود اجلغرافية، كام هو احلال يف جمـازر رواندا. وحتى عندما يتعلق األمر "باإلرهاب
الـدويل" فال يمكن أن نجزم أن هـذا النوع من "اإلرهـاب" يشكل هتديـدا لألمن والسلم

الدوليني. 
اليوم وعىل ضوء القرار 1373 ال يبدو أن اجلـواب عىل التساؤل املطروح عىل القدر نفسه
من الصعوبة، و إن كانت مناقشته تستـوجب لزاما معرفة املقصود "باإلرهاب"، أو ماذا

يراد له أن يكون. 
G. Guils ففي غيـاب تعريف مرجعي "لإلرهاب"، يبدو مناسبا االستعانة بتعريف القايض
 laumeاملدرج يف دروس أكـاديمـية الهـاي للقـانون الـدويل لعـام 1989، حيـث اعترب

"اإلرهاب" بـمثابـة استخدام للـعنف بغرض املـس بحياة األفـراد أو املس بـسالمتهم
اجلسدية عرب إثارة الذعر، وذلك لتحقيق أغراض معينة".

إىل زمن قـريب مل تكن مثل هـاته األعامل تدخل يف خـانة األعامل املهـددة لألمن والسلم
الدوليني، وقد جتنب جملس األمن يف مناسبات متعـددة اعتبار هاته األعامل بمثابة هتديد
لألمن والسلم الدوليني، وذلك عنـد تعرضه للغارات اإلرسائيلية عىل بريوت )1968()33(
وتـونس )1985()34(، أو يف قضـية احتجـاز الرهـائن األمريكـيني يف طهران )1979(،
باإلضافة إىل الغارات األمريكية ضد ليبيا ردا عىل تفجري مقهى لييل يف برلني عام )1986(.
ويعزى عـدم تكييف "األعامل اإلرهابية" كأعامل هتدد األمن والسلم الدوليني إىل ظروف

احلرب الباردة، وكذلك ألسباب ذات طبيعة قانونية.
ويرجع الدخول الـرسمي "لإلرهاب" ضمن األعامل املهـددة لألمن والسلم الدوليني إىل
تـاريخ 21 ينـاير 1992، عـىل إثر تـبني جملـس األمن للقـرار 731 )1992( املتعلق
بتفجريات لـوكريب، حـيث عرب جملس األمـن يف نص هذا الـقرار عن "قلقه الـكبري اجتاه
األعامل غري الرشعـية التي تعرض هلا الـطريان املدين، مؤكدا أحقـية مجيع الدول، حسب
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ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، يف محاية مواطنيها من األعامل اإلرهابية التي
تشكل هتديدا ضـد السلم واألمن الدوليـني"، ومطالبا يف الـوقت نفسه احلكومـة الليبية

بالتعاون )35(.
يستشف من القرار )1373(، وإن مل يرتب استخدام القـوة املسلحة، إمكانية استخدامها
ضـد "األعامل اإلرهابية". فالثـابت حسب امليثاق أنه يف ظل وجـود هتديد لألمن والسلم
الدوليني، يصبح اللجوء إىل القوة املسلحة عمال مستباحا بمقتضى املادة )42( من امليثاق،
وذلك بعد تقييم جملـس األمن للوضع بموجـب املادة )39( من امليثاق، وتقـرير ما يلزم
اختـاذه من تدابـري. وبعد هذا "االجـتهاد" القانـوين، أصدر جملس األمن يف مـناسبتني
ثانيتني قرارين هلام نفس املدلول القانوين : يتعلق األول بمحاولة اغتيال الرئيس املرصي
األسبق حسني مبارك يف أديس أبابـا عام 1995 القرار)1054(، وخيتص الثاين بتفجري
السفارات األمريكية يف كيـنيا وتنزانيا عام 1998، اعـترب عىل إثرها املجلس يف قراره رقم
1267 (1999) أن رفض طـالبان تسليـم أسامة بن الدن يشكل "هتـديدا للسلم واألمن

الدوليني" . واملالحظ أنه يف احلاالت الثالث، ثم: 
- تكييف "األعامل اإلرهابية"، بشكل واضح، كتهديد للسلم. 

- ربط مجيع األعامل املرتكبة بدول حمددة )ليبيا، السودان وأفغانستان(.
- عدم اإلشارة إىل رضورة اللجـوء إىل القوة املسلحة )ختول هذه اإلمكانية فقط ملجلس

األمن(.
ومن خالل املقارنة بني املامرسات السابقة ملجلس األمن والقرار 1373 (2001)، يالحظ
أن املجلس قـد محل هذا القـرار ما مل حيمله للقـرارات السابـقة، حيث اعتـرب فيام يشبه
الـترشيع "أي عمل إرهايب دويل يشكل هتـديدا للسلم واألمن الـدوليني)37(" ، وهو األمر
الذي مل يصـدر عن جملس األمن يف أي قرار سابق. وقـد أكد املجلس "رضورة التصدي،
بجميع الـوسائل، وفقا مليثـاق األمم املتحدة، للتهـديدات التي تشكلهـا األعامل اإلرهابية
للسالم واألمـن الدوليني". وغنـي عن البيان أن هـذه الصياغـة، تعني يف طمـطمة األمم
املتحدة، عدم استثناء القوة املسلحة. ويرى بعض الباحثني أنه من "قبيل املغامرة منح هذا

الرتخيص املسبق ضد أي عمل إرهايب)38(" .
إن الرتخيـص املسبق الذي خوله جملس األمن ال يعفـيه من العمل بمقتضيات املادة )39(
من امليثـاق التي تلزمه بتقريـر الوضع واختاذ ما يلـزم من التوصيات أو تقـرير التدابري
الالزمة بمقتضى املادتني( 41و42 من امليثاق. ويمكن القول أن املجلس "عاد بعد ذلك إىل
صوابه" مـن خالل القرار 1390 )2002(، بتـاريخ 16 ينايـر/كانـون الثاين 2002،
فشدد العقوبات املقررة سـابقا )1999-2000(ضد طالبان، كام وضع حدا حلق الدفاع
الرشعي الذي منحه الـقرار 1368 )2002( للواليات املتحـدة عقب أحداث 11 سبتمرب/
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أيلول 2001 .
وعىل هـذا النحو سـار جملس األمن فـأصدر القـرارات : 1438 )2002(، بتاريخ 14
أكتوبـر 2002 املتعلق بتفجري بـايل، 1440 )24 أكتوبـر 2002( املتبنـى عقب احتجاز
الـرهائن يف مـوسكو، 1450 )13 ديـسمرب 2002(، بخـصوص تفـجريات كينيـا ضد
املصالح اإلرسائيلية، 1456 )13 فرباير 2003( الـذي أدان اهلجوم بالقنابل يف بوجوطا،
و1516 )20 نوفمرب 2003(املتعلق بـاهلجامت ضد املصـالح الربيطانيـة يف اسطنبول،
حيـث اكتفى جملس األمن بـتقرير وجود هتـديد للسلم الـدويل بموجب املادة )39( دون
اختاذ أية إجـراءات. وبموجب الفـصل السابع من املـيثاق، اختذ جملـس األمن القرارين
1452 )20 ديسمرب 2002( و1455 )14ينـاير 2003( أكد مـن خالهلام عىل مضمون

وحمتوى القرارات السابقة املتعلقة بطالبان والقاعدة. 
يف مجيع ما تقدم من قرارات مل يقرر جملس األمن، ومل يرخص اللجوء إىل القوة املسلحة،
مع أنه بإمكانه الرتخيص لذلك عند تكييفه لوضعية معينة بتهديد األمن والسلم الدوليني. 

لقد وسع القرار 1373 )28 سبتمرب2001(من صالحيات جملس األمن، التي أمجع عدد
كـبري من متخصـيص القانون الـدويل، إىل وقت قريب، انحـصارها يف وضعـيات ووقائع
معينـة. فقد ذهب القرار 1373 إىل أبعـد من ذلك، حيث مكن املجلس مـن آليتني جديدتني:
impers إدراج إختصاصات املجلس املتعلقة "بـمحاربة اإلرهاب"، بأسلوب غري تشخييص
sonnel، وعـام: "أي عمل إرهايب دويل" يـشكل هتديـدا للسلم، يامرس عـىل أثره جملس

األمن اختصـاصاته بمقتضـى الفصل السابع من املـيثاق (اآللية الثـانية) ويدخل مجيع
القرارات املتخذة يف هذا اإلطار ضمن القرارات امللزمة جلميع الدول.

عىل هذا النحـو، ألزم جملس األمن مجيع الدول باحرتام املقـتضيات الواردة يف االتفاقيات
التي مل يصادقوا عليهـا بالرضورة، ومن ضمنها اتفـاقيات 1999 لقمع متويل اإلرهاب.
ويتعارض هذا احلكم مع املبـدأ األسايس الذي جاءت به معـاهدة فيينا لقـانون املعاهدات

الذي يقيض بأن االتفاقيات ال تلزم الدول التي مل تصادق عليها. 
هبذا القرار )1373( يكون جملس األمن قـد تقمص دور املرشع الدويل، يف حني ال يتواجد
ضمن أجهزة األمم املتحدة أي هيئة ممثلة للشعوب. وقد كان اهلدف من إدراج هكذا أحكام
ضمـن مقتضيات هـذا القرار قطع الطـريق عىل برملانـات دول معينة ومنعـها من اختاذ

مواقف مناوئة هلذا االجتاه الدويل )39(.
يمكن القول أن القرار)1373( مل يأت يف هنايـة املطاف بجديد يذكر باملقارنة مع االجتهاد
القـانوين الذي أقـره جملس األمن من خالل القـرار )731( عام 1992 املتعلـق بقضية
لوكريب، حيث "أكد عىل أحقية مجيع الدول، حـسب ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون
الدويل يف محـاية مـواطنيهـا من األعامل اإلرهـابية الـتي تشكل هتـديدا لـألمن والسلم
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الدوليني. بعبـارة أخرى فقد أعـطى هذا القـرار شأنه شأن الـقرار (1373) للدول حق
تكييف األعامل املـرتكبة مع إمكانية استخدام القوة املـسلحة. هذا التشابه يف القرارين من
حيث إمكـانية استخدام القـوة املسلحة ال جيب أن حيجب االختالف اجلـوهري والنوعي
الذي جاء به القرار (1373) الـذي بدا يف مضمونه ك "ترشيع دويل" ال يتوافق مع طبيعة
املهام التي أسندهـا امليثاق ملجلس األمن. وال تشكل أحكام هذا القرار األخري، بأي حال من
األحوال، شيكا عىل بياض أو ضوءا أخرضا للدول ضحية "األعامل اإلرهابية" باستعامل
القوة املسلحة يف غياب ترخـيص من جملس األمن، مع اإلشارة إىل أن هذا الرتخيص يبقى

بدوره حماطا بسياج من الشك والريبة يف عالقته بمبادئ القانون الدويل)40( .
خامتة :

لقد سامهت أحـداث 11 سبتمرب/أيلول 2001 يف تـوسيع مدلول ودالالت عـدة مفاهيم
قانونيـة كمفهومي "العـدوان املسلح" و "الدفـاع الرشعي". كام ثم اسـتخدام مفهوم
"مكـافحة اإلرهاب" كذريعة لتوسيع تعسفي ملفهوم الدفاع الرشعي  وإقصاء نظام األمن

اجلامعي الذي تعرض لبرت ما تبقى منه من ميكانيزمات.
ومن نتائج هـذا االستخدام املتعسف ملفهوم "احلرب ضد اإلرهاب" والتأويل غري السليم
ملبدأ الدفاع الرشعي، انتهـاك تركيا ملبادئ القانون الـدويل، وجتاهل الغايات التي اعتزمت
شعوب األمم املتـحدة أن تدركها، فلم تسعى إىل "منع األسباب التي هتدد السلم)41("، بل
جعلت من حدودها املعرب الرئييس لتغـذية احلرب بالسالح واملقاتلني، ومل تعمل عىل تنمية
"العالقات الودية بني األمم عىل أساس احرتام املبـدأ الذي يقيض بالتسوية يف احلقوق بني
الـشعوب، وبأن يكون لكل مـنها تقرير مصريهـا)42("، ومل جتعل من هيئة األمم املتحدة
مرجـعا لتنسيق أعامل األمم. بعبارة أخـرى فقد جتاهلت تركيا مقـاصد اهليئة ومبادئها،

وعىل رأسها مبدأ حسن اجلوار.
من خالل ما سبق نـستطيع أن نجزم، وبدون تـردد، أن ما أقدمت عليه تـركيا هو عدوان
مسلح مكتمل األركان ضـد "سالمة األرايض واالستقالل السيايس" لسورية  والعراق ال
يتفق ومقاصد األمم املتحدة، كام يعترب تـدخال يف شؤون تعد من صميم السلطان الداخيل

هلاتني الدولتني العربيتني. 
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