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Abstract: International Criminal Justice is facing an increasing
number of challenges, including a large number of non-international
armed conflict, for various external objectives. The search will
attempt to answer the central problematic questions down to the
following:
Why the individual responsibility attributing on those individuals who
drive armed conflicts committee within it grave violations committed,
while did not attribute the same responsibility on who support the
armed groups as well as motive to make of non-international armed
conflicts fuelled by external tools, in the other worked by proxy war ?
Are the public international law in general and international criminal
law, especially facing of separation and fragmentation, allocates
responsibility states supporting armed groups, in other word, that
responsibility for interference away from the natural result (ancillary) to
load the same states officials about any individual criminal
responsibility? Could a count that fragmentation undermines criminal
justice that are supposed to govern all situations that can cause serious
violations of international humanitarian law? Questions in the above
other, will be subjected and searched down to identify impediments to
international criminal justice in direct and indirect responsibility of
states and individuals.
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معلومات البحث :

الخالصة  :يحاول البحث ومن خالل التحميل القانوني المقارن التركيز عمى موقف القانون الدولي العام

توارٌخ البحث:

من جهة والقانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي من جهة أخرى ،حيال الحرب بالوكالة .وهي

-

االستالم /2 :كانون االول2102/

 القبول /21 :كانون االول2102/ -النشر المباشر /0 :اذار2102/

من المواضيع القانونية التي عادت لتتصدر مراتب متقدمة في الجهد القانوني المعاصر ،وبالذات في
البحث عن مسألة تشظي المسؤولية ،ومحاولة ردم الهوة المصطنعة بين أحكام القانون الدولي العام نفسه،
ألجل رفع التحدي الذي تواجهه العدالة الجنائية الدولية في مالحقة المتهمين بإثارة نزاعات مسمحة متفرقة

الكلمات المفتاحٌة :
 حروب الجيل الرابع الحرب باإلنابة القانون الدولي القانون الدولي اإلنساني -القانون الدولي الجنائي

في العالم وتحت عنوان الحرب بالوكالة ،ومن ثم كبح ويالت تمك الحروب بأسموب قانون ناجع ومؤثر،
ال عن المحاكم الجنائية الدولية عند تعرضها لقضايا تتضمن
تهتدي إليه محكمة العدل الدولية ،فض ً
وجهان لممسؤولية :أحدهما يتعمق بمسؤولية الدولة ،واآلخر يتعمق بمسئولية األفراد المتصديين إلدارتها
عمى المستوى الوظيفي العالي ،وذلك من الناحية الجنائية الدولية.
©  ،9102كلية الحقوق ،جامعة تكريت

المقدمة :
تواجه العدالة الجنائية الدولية ( )0عد ًدا متزاي ًدا من التحديات ،ومنها تحدي اإلفالت من المسااللة الجنائياة فاي
كثير من النزاعات المسلحة ؼير الدولية المدعوماة اارجيًاا ،وسايحاول الا البحا اإلجاباة عان كااكالية مركزياة
تتلاص باآلتي :ما السبب في ااتزال المسؤولية الجنائياة الرردياة علاو ئولئاف ادفاراد الالين يقاودون ئو ياااركون
بصورة مباارة في نزاعات مسالحة يررتكاب فاي ئثنا اا انتهاكاات جسايمة ،فيماا يساتبعد الحادي عان مسائولية مان
ئجج نزاعات مسلحة ؼير دولية عن طريق الحرب بالوكالة؟
اوالً – أهمٌة البحث :
كن التأمل فيما سبق طرحه من ئسئلة يثير تساؤالت ئارى :ل يااهد القاانون الادولي العااو عمومًاا والقاانون
الجنااائي الاادولي اصو ً
صااا حالااة ماان االنرصااال والتاا ي؟ وبالاالات فااي تحديااد مساائولية ادفااراد الاالين ينارطااون
( )0تعددت التعريرات الااصة بمبدئ ا لعدالة الجنائية الدولية ،ونجد ئن محمد اريؾ بسيوني وبإاارته كلو المقولاة الااهيرة
لايااارون ( ) Ciceroفااي القاارن الواحااد مباال الماايالد ،تؽنااي عاان بيااان المرهااوو الحقيقااي للعدالااة الجنائيااة ،كل يعرفهااا
ايارون باالقول  :نالاف اايل فاي الحقيقاة يادعو ماانون ،وطبقاا لطبيعاة الا القاانون فإناه واجاب التطبياق علاو كال
الرجال ،و ي حقيقة ال تتؽير وئبدية ،وال يمكن ئن نضع ماعدة في روما وئارى في ئثينا" ،ان ر :
Cherif Bassiouni, “Perspectives on International Criminal Justice”, Virginia Journal of
International Law, Vol. 50: 2, 2010, p. 288.
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ضاامن الهيكاال الااو يري للاادول الداعمااة لمجموعااات مساالحة ،ونقصااد بااللف مسااؤولية التاادال بعي ا ًدا عاان النتيجااة
الطبيعيااة (التبعيااة) فااي تحمياال المسااؤولين فااي الاادول لاتهااا عاان ئيااة مسااؤولية جنائيااة فرديااة؟ ئال يعااد للااف تاا يًا
يقوض العدالة االجتماعية التي يرترض ئنها حاكمة للحاالت كلها في مالحقة من تسبب بانتهاكاات جسايمة للقاانون
الدولي اإلنساني؟
ثانٌا ً -مشكلة البحث:
تكمن ماكلة البح في تحديد الجهات المسؤولة عان الحارب باإلناباة او الوكالاة ( حاروب الجيال الراباع )
وكيرية التعامل معها وفقا ً لقواعد القانون الدولي العاو.
ثالثا ً – منهجٌة البحث:
نعتمد منهجياة لبحثناا الا المانهج التاارياي التحليلاي للحاروب ومادى فاعلياة مواعاد القاانون الادولي فاي
تطبيقه علو تلف الحروب.
رابعا ً – هٌكلٌة البحث:
له ادسئلة وؼير ا سايتو التعارض كليهاا واإلجاباة عنهاا ،وصاوالً كلاو تحدياد المعوماات الحائلاة دون اايو
فاعلية العدالة الجنائية الدولية وباللات في صاورتي المساؤولية المبااارة وؼيار المبااارة للادول وادفاراد التاابعين
لها معًا ،وللف من االل تقسايو الدراساة كلاو مبحثاين اثناين :ادول سناار فياه لبياان المقصاود باالحرب بالوكالاة
( ،)Proxy Warوفااي مطلبااين :نحاااول فااي ادول البح ا عاان مرهااوو الحاارب بالوكالااة ،وفقااا ل طااار اللؽااوي
واالصطالحي ،فضال عن متطلبات ناؤ ا ،وفق تحليل مانوني.
ئما المطلب الثاني :فسيركز بالبح في ؼايات اللجول كلو الحرب بالوكالاة ،وبعباارة ئاارى تقصاي الحقاائق
التاي تسابق اللجااول كليهاا ،فضاالً عاان البحا فاي صااورتين تجسادتا كماا فااي توسايع ئماد نزاعااات مسالحة مائمااة ئو
بتأجيج ئارى جديدة.
وفي المبح الثاني سنركز علو موضو تا ي مواعد المسؤولية المدنية ،كتحدي ئمااو فاعلياة تطبياق مبادئ
العدالة الجنائياة الدولياة ،وفاي مطلباين :ادول سانحاول فياه اإلجاباة عان موماؾ القاانون الادولي العااو مان الحارب
بالوكالة وضمن فرعين  :ادول فيه القواعد ادولياة لتحرياف المساؤولية الدولياة موضاع البحا والتحليال القاانوني
المقارن ،ئما الثاني فسنبح فيه القواعد الثانوية لتحريف المسؤولية الجنائية الرردية ،وف ًقا لما استقرت عليه ئحكااو
المحكمة الجنائية الدولية وآرال الرقهال ،دجل البح والتقصي عن مواطن التا ي ،بالمقارنة مع القواعاد ادولياة
لتحريف المسؤولية الدولية.
وئايرً ا ،سيكون المطلب الثاني ،معنيًا بالكر ئمثلاة عان ئ او تطبيقاات الحارب بالوكالاة وفاي فتارتين زمنيتاين
متباعدتين نوعًا ما ،وفي فرعين :يبح ادول في توجهات القضاال الادولي باصاوص مضاية ادنااطة العساكرية
وابه العسكرية (نيكارؼوا ضد الواليات المتحدة) لعااو 0291و ،ئماا الثااني فيبحا فاي توجاه المحكماة لاتهاا فاي
مضية اإلبادة الجماعية (البوسنة والهرسف ضد جمهورية يوؼسالفيا االتحادية) لعاو 0221و
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المبحث األول
مفهوم الحرب بالوكالة ونشأتها
بداية نسأل ما ي الحرب بالوكالة وكيؾ تناأ؟ وما السبب في اللجاول كليهاا بادصال؟ الا ماا سايتو التطارق
كليااه بالبح ا فااي مطلبااين :ادول يساالط الضااول فيااه علااو المعنااو اللؽااوي واالصااطالحي للحاارب بالوكالااة ،فيممااا
سيكون محور المطلب الثاني معنيًا بؽايات اللجول كليها ،كبديل عن النزاعات المسلحة المباارة بين الدول.

المطلب األول
تعرٌف الحرب بالوكالة
جاارت العااادة فااي ادبحااا العلميااة ئن يتطاارق الباااحثون ،كلااو بيااان مرهااوو المصااطلحات ادكثاار جاادالً علااو
الصعيد القانوني ( ،)0ودجل للف سنار بالبح ومن االل فرعين  :ادول عن ئصل مصطلح الحارب بالوكالاة
في اإلطار اللؽوي واالصطالحي ،فيما الرر الثاني سيركز علو متطلبات ناوؤ ا وعلو النحو اآلتي:

الفرع األول
التعرٌف اللغوي واالصطالحً للحرب بالوكالة
يراد بمصطلح الحرب بالوكالة ( )Proxy warمعاني عدة ،منها ما او وارد فاي اللؽاة ،ومنهاا ماا او فاي
االصطالح ،و و ما سيتو التعرض كليه ،دجل تكوين صورة ئولية حيال مومؾ القانون الادولي العااو مناه ،حارب
الجيل ادول :ي الحرب التقليدية بين دولتين لجياين ن ااميين ،الابيار العساكري والكاتاب ادمريكاي ويليااو ليناد
يعرفهااااا ئنهااااا حااااروب الحقبااااة ماااان  0419حتااااو  0941حياااا عرفاااات بااااالحروب التقليديااااة (باإلنجليزيااااة:
)Conventional Warبااين جيااوا ن اميااة وئرض معااارف محااددة بااين جياااين يمثلااون دول فااي حاارب
ومواجهة مباارة.
حرب الجيل الثاني :يعرفها البعض بحارب العصاابات (باإلنجليزياةGuerilla War) :والتاي كانات تادور
في دول ئمريكا الالتينية ،الابير ادمريكي ويلياو ليند يعرفها بالحرب الابيهة بالجيل ادول من الحاروب التقليدياة
ولكن تو استاداو النيران والدبابات والطائرات بين العصابات وادطراؾ المتنازعة.
حرب الجيل الثال  :يعرفه البعض بالحروب الومائية ئو االستبامية (باإلنجليزيةPreventive War) :
كاالحرب علاو العاراق ماثالً  ،ويعرفهاا الابيار ادمريكاي ويليااو ليناد ويصارها بأنهاا طاور لرت مان مبال ادلماان فاي
الحرب العالمية الثانية وسميت بحرب المناورات وتميزت بالمروناة والسارعة فاي الحركاة واساتادو فيهاا عنصار
المراجأة وئيضا ً الحرب ورال اطوط العدو .

( )0تأكيا ًدا علااو للااف ياااير ئناادرو مومرااورد ( ) Andrew Mumfordبااالقول " :علااو ماار التاااري ال ياازال البح ا فااي
الحرب بالوكالة ياهد نقصا في تحليل مرهومه ."...ان ر :
Andrew Mumford, “Proxy Warfare and the Future of Conflict,” The RUSI Journal 158,
no. 2, 2013, p. 40.
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حرب الجيل الرابع :اترق الابرال العساكريون باأن حارب الجيال الراباع اي حارب ئمريكياة صارفة طاورت
من مبل الجايا ادمريكاي وعرفو اا باح"الحرب الاال متماثلاة" (باإلنجليزياةAsymmetric Warfare) :حيا
وجااد الجاايا ادمريكااي نرسااه يحااارب ال دولااة بعااد ئحاادا  00ساابتمبر  ،9110بمعنااو آااار محاربااة تن يمااات
منتاارة حاول العاالو و اله التن يمااات محترفاة وتملاف كمكانياات ممتاازة ولهااا االياا ارياة تنااط لضارب مصااالح
الدول اداارى الحيوياة كاالمرافق االمتصاادية واطاوط المواصاالت لمحاولاة كضاعافها ئمااو الارئي العااو الاداالي
بحجة كرؼامها علو االنسحاب من التدال في مناطق نرول ا ومثال علو له التن يمات  :القاعدة  ..ال .
وتساااتادو فيهاااا وساااائل ادعاااالو الجدياااد والتقليااادي ومن ماااات المجتماااع المااادني والمعارضاااة والعملياااات
االس تابارية والنرول ادمريكي في ئي بلد لادمة مصالح الواليات المتحدة ادمريكية وسياسات البنتاؼون.
أوالً – التعرٌف اللغوي :
في اللؽة العربياة فاإن معناو (وكالاة) او اساو بمعناو تكرال ،ويقاال  :وكلتاه باأمر كالا تاوكيال ،ويارد التوكال
ر
واتكلت علو فالن في ئمري كل اعتمدته (.)0
بمعنو ك هار العجز واالعتماد علو الؽير ،فيقال
ئما في اللؽة اإلنجليزية فياير مصطلح وكالة ( )Proxyكلو اسو مررد ،وجمعه وكاالت ( )Proxiesويارد
في معاني  :منها ما ئاار كليه ماموس المورد في تعريؾ بأنها " :وكالة ئو ترويض ئو وثيقة التراويض التاي تمكان
ااصااا ماان التصااويت عاان ااااص آااار ئو ماان العماال باساامه وتاارد ئي ً
ضااا بمعنااو الوكياال" ( .)9كمااا تاارد بأنهااا :
"الوكالة ئو الو يرة ئو السلطة التي يتمتع بها ااص ماول للقياو بدور نائب ئو بديل عن آار (.)1
وفي السياق اللؽاوي المتقادو فاإن الحارب بالوكالاة ،ال تبعاد ئن تكاون تااويال ئو كل ًناا ددال مهااو عساكرية ئو
متالية تنرل في دولة ما ،يقوو بها طرؾ ثال بالنيابة عن دولة ئارى (.)1
ثان ًٌا -التعرٌف االصطالحً:
لدى االطال علو آرال الماتصين في القانون الدولي العاو ،والقانون الدولي اإلنسااني بالاصاوص ،نجاد ئن
تعريرات عدة تطرمت كلو تعريؾ الحرب بالوكالة اصطالحً ا ،كل يعرؾ جيرانات ياوز ()Geraint Hughes
الحرب بالوكالة في نطاق ضيق بالقول " :مجموعة ابه عسكرية ؼير حكومية تتلقو المسااعدة المبااارة مان ماوة
اارجية" (.)5

( )0ئبو ا لرضل جمال الدين محماد بان مكارو (ابان من اور)" ،لساان العارب" ،دار صاادر ،بياروت9111 ،و ،حارؾ الاواو
(وكل).
( )9منير البعلبكي" ،المورد ماموس كنجليزي – عربي" ،دار العلو للماليين ،بيروت9111 ،و ،ص .515
)(1
http://dictionary.reference.com/browse/proxy
)(1
Friedrich Kratochwil, “Sovereginty ad Dominium: Is There a Right of Humanitarian
Intervention, ed. Gene M. Lyonbs and mastanduno Michael, Baltimore, JHohns
Hopkins Univ. Press, 1995, p. 117.
)(5
Geraint Hughes, My Enemy’s Enemy : Proxy Warfare in International Politics”,
Eastbourne; Sussex Academic Press, 2012, p. 11.
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فيمااا يعرفهااا كاال ماان  :وفمااان ( )Hoffmanوبنياات ( )Bennettوفنمااور ( )Finnemoreبااالقول :
"صورة من صور التدال العسكري القائو علو استاداو السالح ئو التهديد باساتادامه ،والتاي تقاوو بهاا دولاة ضاد
دولة ئارى كوسيلة من وسائل الضؽط" (.)0
ويعرفها ميتال فراستنبرغ ( )Micheal Furstenbergتعري ًرا وصريًا باالقول " :كن الوضاع الااائع باين
الدول المتنافسة وبدالً من المواجهة البارية فيما بينهاا ،تلجاأ كلاو دعاو مجموعاات متماردة فاي دولاة ئاارى دجال
ناوب نزا حقيقي فيها" (.)9
وئايرً ا يعرفها تيرون ( )Tyroneبأنها " :تدال عسكري دفه التاأثير فاي اائون دولاة ئاارى عان طرياق
استاداو السالح ئو التهديد بارتكاب ئعمال عنؾ مسلح ،تنرل ا مجموعة مسلحة مدعومة من الدولة المتدالة"(.)1
ومن االل ما تقدو من تعريرات ،يمكن ئن نصيػ مرهوما للحرب بالوكالة بالقول :صاورة مان صاورة تادال
دولة في اؤون دولاة ئاارى عان طرياق دعاو مجموعاات مسالحة متماردة لتاأجيج نزاعاات مسالحة ؼيار دولياة ئو
إلدامة نزا مسلح مائو بادصل ،دجل التأثير علو الوامع الداالي لتلف الدولة وجني مصالح بعيادة المادى دون ئن
ت هر بم هر المتدال المباار في للف النزا .

الفرع الثانً
متطلبات نشوء الحرب بالوكالة
نالاف العدياد مان المتطلباات ال باد مان توافر اا ،لكاي يمكان القاول كن حربًاا بالوكالاة ماد حادثت فعاالً ،و ااي
متطلبات سلط عدد من الرقهال الضول عليها تارة ( ،)1وصرحت بها المحاكو الدولياة تاارة ئاارى فاي ئثناال الن ار
بعدد من القضايا الدولية والتي سنبح فيها الح ًقا في لا البح .
وعلو العموو فإن المتطلبات تدور وجو ًدا وعدمًا في اآلتي لكره:

Tyrone L. Groh, Forbes, Ian and mark Hoffman. Political Theory, International
Relations and the Ethics of Intervention’, London: The MacMillan Press LTD, p.
1984, and Bennett, Andrew”, Condemned to Repetition? The Rise, Fall, and
Reprise of soviet-Russian Interventionism, 1973-1996”, Cambridge, MA: MIT
press. p. and Finnemore, Martha, “The Purpose of Intervention: Changing Beliefs
about the Use of Force,” , Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003, p. 13.
Micheal Fustenberg, “Conflict Beyond Borders: Conceptualizing Transitional
Armed Conflicts”, Sept. , 2010, p. 3.
Tyrone L. Groh, “War on The Cheap? Assessing The Costs and Benefits of Proxy
War”, A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and
Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the
degree of Doctor of philosophy in Government , Washington, DC, February 23,
2010, p. 3.
Ruth Jamieson and Kieran Mcevoy, “State Crime By Proxy and Judicial Othering”,
Oxford University Press, on behalf of the Center of Crime and Justice and Justice
Studies, 2015, p. 521.

)(1

)(2

)(3

)(4
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 -0وجود دور للدولاة المتدالاة ،كماا فاي صاورة الماااركة فاي العملياات القتالياة التاي تقاوو بهاا المجموعاات
المسلحة ،ئو بصورة التدال بوضع الاطط العسكرية.
 -9تدال الدولة المباار ئو ؼيار المبااار فاي التن ايو الهيكلاي للمجموعاات المسالحة ،كتعياين ماادة الوحادات
العسكرية في المجموعات المسلحة علو سبيل المثال.
 -1ضرورة وجود تنسيق متبادل بين الدول الداعمة (المتدالة) والمجموعات المسلحة ،والتنسيق يعناي عادو
اتاااال المجموعااات المساالحة ئيااة عمليااة عسااكرية ئساسااية ماان دون الرجااو كلااو الدولااة الداعمااة لهااا
ومصادمتها مسب ًقا.
 -1تااادال الدولاااة عااان طرياااق اإلااااراؾ والمراجعاااة والتااادميق والتحليااال لات الصااالة بمجرياااات العملياااات
العسااكرية التاااي تقاااوو بهااا المجموعاااات المسااالحة ،والموضااوعة سااال ًرا مااان الاادول المتدالاااة ئو الداعماااة
للوصول كلو الهدؾ المناود (.)0

المطلب الثانً
غاٌات اللجوء إلى الحرب بالوكالة
عكؾ بااحثون رك رثار ( ،)9ومنال فتارة ليسات بالقصايرة علاو تقصاي الحقاائق حياال ؼاياات الادول بااللجول كلاو
الحاارب بالوكالااة ،و كاناات الجهاود منصاابة علااو تساااؤل الاابعض ماانهو باااأن ادفضاالية للجااول الاادول كلااو الحاارب
بالوكالاة كباديل عان ميااو نازا مسالح دولاي ( ،)1فماا اي ؼاياات اللجاول كلاو الحارب بالوكالاة ؟ الا ماا ساانحاول
اإلجابة عنه في فرعين ما.

الفرع األول
توسٌع أمد نزاعات مسلحة غٌر دولٌة قائمة
كن ادمثلاة لكثيارة حياال التادال المادعوو عساكريا بصاورة حارب بالوكالاة ،ومنهاا علاو سابيل المثاال تادال
الصين لدعو جنااح باثيات آلو العساكري ( )Pathet Laoعااو 0251و فاي جمهورياة آلوس ( ،)Laosوتادال
االتحاد السوفييتي السابق بدعو اتحااد الااعب اإلفريقاي الزيمباابوي عااو 0249و ،وتادال الوالياات المتحادة لادعو
حركة المجا دين في ئفؽانستان عاو 0290و ،وؼير ا من ادمثلة التي تثبت تورط دول بادعو مجموعاات مسالحة
تقاتل في نزاعات مسلحة ؼير دولية(.)1
Stefan Talmon, “The Various Control Tests in The Law of State secessionist
Entities”, University of Oxford, legal research paper series , no. 161, may 2009, p.
1 and Schelling, Thomas C. “Arms and Influence”, Yale University Press, 1966, p.
113.
David, Steven R., “The Use of Proxy Forces by Major Powers in the Third World.
In the Lessons of Recent Wars in the Third World, Volume II, ed. Stephanie G.
Neuman and Robert E. Harkavy, Washington DC, Lexignton Books, 1985, p. 123.
Mohamed A. Eno and Omar A. Eno, “US-China Completion African Resources:
Looming Proxy Wars Aimed Possible Alternatives”, Asian Journal of Social
Sciences, Arts and Humani es, Vol.2, No. 1, 2014.
Tyrone L. Groh, “War on the cheap? Assessing the Costs and Benefits of Proxy
War”, op. cit., p. vi.

)(1

)(2

)(3

)(4
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وفااي االا الاااأن ركااز عاادد ماان الباااحثين مااؤارً ا وماانهو ديانااا الريرنااي ( ،)0()Diana d’Alvernyوبيتاار
سالسبري ( ،)9( )Peter Salisburyجرل دراساتهو القانونية حيال النزاعات المسلحة الدائرة فاي منطقاة الاارق
ادوساط ،وبالاصااوص النزاعاات المساالحة التاي اااهدتها كال ماان ساوريا والاايمن ،وفيماا كلا كاناات اله النزاعااات
المسلحة تدال ضم ًنا تحت كطار الحرب بالوكالة.
كل تاير ديانا الريرني بالقول " :كن من ئبرز النزاعاات المسالحة ؼيار الدولياة المدولاة تبادو مائماة فاي الومات
الحاضر في النزا الدائر في سوريا" ،ثو تضيؾ " :ال يمكن ئن نطلق علو النزا الادائر فاي ساوريا بأنهاا حارب
بالوكالة بالمطلق ،كال في حالة واحدة وبين طرفين اثنين  :و ما السعودية وكيران" (.)1
كن وجهة الن ر المتقدمة ،نعتقد ئنها ماصرة وؼير منطقية علو اعتبار ئن النازا المسالح الادائر ،كنماا يجساد
نزاعًا للهيمنة بين ادمطاب الدولية ،ئي بين روسايا مان جهاة والؽارب مان جهاة ،مبال ئن يكاون كمليميًاا باين كياران
والسعودية ،و و بالرعل يجسد حربًا بالوكالة بالنيابة عن له الدول مجتمعة.
ئما بيتر سالسبري فياير كلو النازا المسالح الادائر فاي الايمن ،باالقول" :فبينماا تعتقاد الساعودية ئن الحاوثيين
ياوضون حربًا بالوكالة عن كيران ،كال ئن للف ليس كافيا بحد لاته ،كل ال يااير الواماع باأن كياران تملاف السايطرة
الكاملة عليهو" .وفي المقابل ياير ئيضًا " :كن الحرب الادائرة فاي الايمن اي حارب بالوكالاة طرفا اا اثناان و ماا
السعودية وكيران ،و ي انعكاس لتوتر عميق بين اتين الدولتين في ئكثر مان منطقاة تااهد نزاعاات مسالحة تادار
من مبلهما" (.)1
ومن االل ما تقدو يتضح ئنه وفي ادؼلب يكون تدال الدولة في ائون دولة ئارى بصاورة حارب بالوكالاة
عن طريق ااتيار طرؾ ثال (مجموعة مسالحة) عناد وجاود نازا مسالح ؼيار دولاي ماائو بادسااس ،كل ماد تنااأ
للدولااة المتدالااة ،مصاالحة عليااا فااي كدامااة ناازا مساالح ياادور بااين جاايا ن ااامي وبااين مجموعااات مساالحة لتكااون
ادايرة ي الوسيلة في التدال.
وبعباااارة ئاااارى ت هااار مصااالحة للدولاااة الداعماااة للمجموعاااات المسااالحة ،ال دجااال الااادعو بحاااد لاتاااه لتلاااف
المجموعة ،بقدر ماا تاتازل الدولاة المتدالاة ؼاياة معيناة تعاود كليهاا بالرائادة ،ومان ئجلاو صاور تلاف الؽاياات او
استنزاؾ مدرات الدولة المتدال فيها امتصاديا ً وئمنيًا ،ولتكون مصدا ًما للمقولاة المااهورة (الؽاياة تبارر الوسايلة)،
ولجعلهاا دولاة ضااعيرة يمكان فيمااا بعاد فارض كماااللات محاددة عليهااا للتناازل والتساوية ،ئو دجاال وصاول الدولااة

)(1

Diana D’Alverny, “The Impact of the international System on International Civil
War: Evolution from the Cold War to The Syrian Conflict , MA international
Relations, Leiden University, July 29, 2016.
)(2
peter Salisbury, “Yemen and the Saudi-Iranian “Cold War”, Chatham House, the
Royal Institute of international A airs, Middel East and north Africa Programm,
2015.
)(3
Diana D’Alverny, op. cit., p. 23.
)(4
Peter Salisbury, op. cit., pp. 1-11.
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المتادال فيهاا كلااو حالاة ماان التصاد واالنهيااار ومان ثااو التقسايو ،كل تاااير اإلحصاائيات كلااو نااأة عاادد كبيار ماان
النزاعات المسلحة االل الامسة والعارين سنة الماضية (.)0

الفرع الثانً
تأجٌج نزاعات مسلحة جدٌدة
كن ن رة فاحصة دكثر النزاعات المسلحة ؼير الدولية وتحليلها وفق سيامات العقال والمنطاق ،سيتضاح ئمار
ؼاية في الؽرابة و و لي صلة بعدد من ادسئلة رتاتصار بااآلتي :مان ئيان ولماالا ولمصالحة مان :فساؤال مان ئيان
ئحيان كثيرة ،فيما ال يجاد المقاتال المااارف فيهاا –
للمسلحين له ادسلحة؟ اصوصًا وئنها متنوعة ومتطورة في
ٍ
علو سبيل المثال في كفريقيا – ما يكريه لسد رمقه من الطعاو.
تجيبنا علو لا السؤال ،فرجينيا ارت كيزيل ( )Virginia Hart Ezellباالقول " :ااهدت كفريقياا وااالل
عقااد الساابعين وبدايااة عقااد الثمااانين ماان الق ارن المنصاارو ،زيااادة ملرتااة للن اار فااي تسااليح المجموعااات المساالحة
المتمردة ،ومن االل سياسة اتبعها االتحاد السوفيتي السابق ،االل حقبة الحارب البااردة آنالاف للسايطرة وتوساعة
النرول في بدان له القارة الرقيرة" (.)9
ئمااا لمااالا و ااو السااؤال الثاااني ،فيتصاال بالريااة النزاعااات المساالحة ؼياار الدوليااة ،وبعبااارة ئااارى لمااالا تناااأ
المجموعات المسلحة لتقاتل ضد الجيوا الن امية في بلدانها؟
و و سؤال عادة ما يتصال باالتنو االثناي ئو العرماي الالي يتصاؾ باه ااعب دولاة ماا ،لتساتؽله دول ئاارى
إلثارة المااكل وكاعال فتيل النزاعات المسلحة بين ئبنال ادمة الواحدة من االل دعو جانب علو آار.
كن با الكرا ياة باين ئبنااال الاوطن الواحاد ماان ااالل التركياز علااو جواناب محاددة ،كااأن تكاون لهاا الريااات
تارياية موؼلة بالقدو ،عرمية كانت ئو كثنية ،ستكون ومو ًدا مناسبا للدول المتدالة إلضعاؾ دول ئاارى ،وبالتاالي
فإنها نزاعات مسلحة ال تقوو علو ئسباب حقيقية بقدر ما ئنها – في ادؼلب – مصطنعة ،و و ما ياوجزه كال مان
ساا الزار ( )Sath Lazarولاورا فاالنتيني ( )Laura Valentiniباالقول " :كن االه المجموعاات ال تقاتاال
بالوكالة فحسب ،بل كنها تقاتل في حرب مصطنعة" (.)1

( )0مثال علو للف مياو الصين بما يسمو (بالحرب الناعمة) ودعو مجموعات مسلحة في العديد من الدول ادفريقياة ومنهاا
نيجيريا دجل المحاف ة علو مدراتها االمتصا دية في تلف البلدان ،فضال عن التصدي دي محاولة ئمريكية لبسط النرول
االمتصادي في كفريقيا و و ما ئثر كثيرا حسب رئي الكثير من الماتصين ومنهو سانجيؾ تامار ()Sanjiv Tamar
في ئمن العديد من الدول اإلفريقية من االل دعو مجموعات مسلحة ،للمزيد ان ر :
Sanjiv Tomar, “Proxy Warfare”, Journal of Defense Studies , Vol. 8, No.2, ,April-June
2014, p. 152.
)(2
Virginia Hart Ezell, “Small Arms : Dominating Conflict in the Early Twenty-First
Century”, The Brown Journal of World Affaire, Vol. IX, Issue, 1, Spring 2002, p.
309.
)(3
Sath Lazar and Laura Valentini, “Proxy Battles in the Ethics of War”, 30, Sept,
2014, p. 13, at : http://nathanson.osgoode.yorku.ca/wp-content/uploads/2014/08/
Proxy_Ba les.pdf.
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وئايرً ا السؤال الثال  ،و او لمصالحة مان يقاتال اؤالل بعضاهو الابعض اآلاار ،واصوصًاا فاي دول العاالو
الثال  ،فيكون الجواب بأن نالف مجموعة مسلحة عادة ماا تنااط دجال السايطرة علاو الماوارد الطبيعياة كتجاارة
الماس في ئنؽوال وسايراليون علاو سابيل المثاال ،وبعباارة ئاارى عائادات امتصاادية محادودة القادر ،مقابال توساع
نرول دول ئارى داعمة لتلف المجموعات للسيطرة علو كامل امتصاد ا (.)0
و نا نسأل :ل ئن اإلجاباات المتقدماة ستاتصار الطرياق ئمااو ئي باحا يرؼاب فاي الكااؾ عان حقيقاة ماا
يجاري فاي عااالو الياوو مان نزاعااات مسالحة ؼيار دوليااة ،ئضاعرت الكثيار ماان الادول وجعلات منهااا سااحة لتصاارية
الحسابات بين دول ئارى مهيمنة علو الساحة الدولية ئو اإلمليمية.
ل جابة نقول  :من المؤكد ئن ما ئدلو به الماتصون فاي ماا سابق ،سايثير ئسائلة ئاارى لهاا صالة بموضاو
البحا  ،فعلااو ساابيل المثااال انباارى عاادد ماان الباااحثين كلااو كباادال ئرال ااو حااول ماان ياادعو مياااو النزاعااات المساالحة
باالتركيز علااو مضاايا محااددة ،كل وعلاو ساابيل المثاال ياالكر تاولي ( )Towleبااالقول " :كن اساتاداو طاارؾ ثالا
لالناراط في حرب و ليس بادمر بالجدياد ،كل ااهدت فتارة الحارب البااردة الكثيار مان النزاعاات المسالحة التاي
ومعت برعل تأثير موى ع مو ،من ؼير ئن يكون تدالها مباارً ا في العمليات القتالية" (.)9
وفي مثال آار ،ئمدمت الوالياات المتحادة عااو  0251بادعو مجموعاة مسالحة فاي ؼواتيمااال ل طاحاة بن ااو
((جاكوبو كرييينز) الايوعي ،منعًا دي موطئ مدو مد يستراد منه االتحاد السوفيتي ادسبق في التأثير علو سياساة
دول ئمريكا الالتينية ،و و ما تحقق بالرعل من االل اإلطاحة بن او (جاكوبو كريينز) بأمل تكلرة وبدون ئن توجاه
ئصابع االتهاو كلو الواليات المتحدة بدعو مجموعة مسلحة ماتلت الجيا الن او ؼواتيماال (.)1
وال زالت الوالياات المتحادة تعتماد بااكل كبيار علاو الحارب بالوكالاة ،كل اي ئمال تكلراة وئكثار اارعية مان
القياو بعمل عسكري مباار ،تجاه دول ئارى تتقاطع مصالحها ماع الوالياات المتحادة ( .)1فضاال عان ئنهاا وسايلة
فضلو للحرا علو سمعتها من ئي تهمة بالتدال في اائون دول ئاارى باالساتناد كلاو الرقارة ( )1مان الماادة ()9
من ميثاق ادمو المتحدة التي ح رت علو الدول لا التصرؾ (.)5

( )0ئيان بانون وبول كوليبر" ،الموارد الطبيعية والنزاعاات المسالحة ،اياارات وتحركاات ،البناف الادولي ،الطبعاة العربياة
ادولو ،اد لية للنار والتوزيع ،ترجمة فؤاد سروجي ،عمان9115 ،و ،ص .951
)(2
Philip Towle, “The strategy of war by proxy,” The RUSI Journal , Volume 126,
1981-Issue 1, p. 25.
)(3
Tyrone L. Groh, “War on the cheap? Assessing The Costs and Benefits of Proxy
War”, op. cit., p. 1.
)(4
Duner, Betil, “Proxy Intervention in Civil Wars”, Journal of Peace Research, Vol.
18, no. 4, 1981, p. 353.
( )5نصت الرقرة ( )1من المادة ( ) 9من ميثاق ادمو المتحدة بأنه " :يمتنع ئعضال الهيئة ج ميعاا فاي عالمااتهو الدولياة عان
التهديد باستعمال القوة ئو استادامها ضد سالمة ادراضي ئو االساتقالل السياساي دياة دولاة ئو علاو ئي وجاه آاار ال
يترق ومقاصد ادمو المتحدة "..ان ر مومع ادمو المتحدة علو الرابط اإللكتروني ،آار زيارة للمومع  02نيسان 9104
:
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter7.shtml.
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لقد جرت العادة ئن ال يتال صنا القرار في الدول ،لاوض نزاعات مسلحة مع دول ئارى ،كال بما يتوافاق
وئحكاو القانون الدولي العاو وبالالات المااار كليهاا فاي ميثااق ادماو المتحادة وف ًقاا للماادة ( )19مان الرصال الساابع
لتاااكيل يئااة ئركااان حاارب ،والمااادة ( )50لات الصاالة بحااق الاادفا الااارعي ،وماان ثااو فااإن ئيااة عمليااة عسااكرية
اارجة عن نط اق اتين المادتين ستكون تحت عنوان العدوان ،ومن ثو يعني للف مياو المسؤولية الدولية (.)0
وللاروج عن مأزق المسؤولية الدولية وتبعاتها ،تلجأ الدول كلو بديل آار و اي الحارب بالوكالاة التاي تعاود
بمننافع كثيرة لاصها باحثون فاي الا الااأن ومانهو كريستنساين تومااس  (Christensen) Thomasوجااف
سيندر ( )Jack Snyderباالقول " :كن تادال دولاة ماا ودعممهاا لمجموعاة مسالحة فاي محارباة جايا ن اامي،
ساايكون ئماال تكلرااة للتااأثير فااي مجريااات ناازا مساالح ؼياار دولااي مااائو فااي دولااة ئااارى ،وبالاالات عناادما ترتكااب
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني ،كل ستكون الدولة الداعماة بعيادة عان ئياة مسائولية دولياة مبااارة ،ومان
جهة ئارى ستبقو الدولة المتدالة صاحبة تأثير كبيار علاو حاضار ومساتقبل الوضاع ادمناي فاي الدولاة المتادال
فيها ،علو عكس النزاعات المسلحة التي تجري بين الدول والتي تصل في العادة كلو تساوية ساليمة ،لتنتهاي معهاا
ئدوات الضؽط والتأثير المتبادل" (.)9

المبحث الثانً
تحدٌات العدالة الجنائٌة الدولٌة فً ضوء تشظً قواعد المسؤولٌة الدولٌة
يواجه القانون الجنائي الدولي عد ًدا متزاي ًدا من التحديات ،منهاا ماا ن او وف ًقاا للقواعاد القانونياة التاي احتوتهاا
الن و ادساساية للمحااكو الجنائياة الدولياة ،وال سايما فاي مساألة تحرياف المساؤولية الجنائياة ضاد ئي اااص مهماا
علت رتبته المدنية ئو العسكرية ،ومنها ما لو ين و كلاو اآلن و او ماا يجساد محاور الا المبحا  ،وبعباارة ئاارى
تحريف المسؤولية الجنائية الرردية كحكو تبعي في حاال كداناة دولاة ماا بالتادال فاي اائون دولاة ئاارى مان ااالل
دعو مج موعات مسلحة فيها ،وال سيما تلف المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني.
و نا يطرح التساؤل :ما ي حادود العالماة باين مواعاد عاماة توصاؾ بادولياة ( )Primary Rulesتان و
مسائولية وباين مواعاد ئاارى توصااؾ بالثانوياة ( )Secondary Rulesتحادد ئوصااؾ االنتهاكاات الجساايمة،
فضااالً عاان آلياااة تحريااف المسااؤولية الجنائياااة الررديااة؟ و اال ثماااة تااا ي ئو لنقاال تااااتت ،للقواعااد لات الصااالة
بالمسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية لألفراد ،لدرجة ئنها وسمت القانون الادولي العااو برمتاه؟ الا ماا سانحاول
اإلجابة عنه االل لا المبح .

( )0نصت المادة ( ) 19من ميثاق ادمو المتحدة بأنه  :كلا رئى مجلس االمن ان التدابير المنصوص عليها في الماادة  10ال
تري بالؽرض ئو ثبت ئنها لو تؾ به ،جاز له ئن يتال بطرياق القاوات الجوياة والبحرياة والبرياة مان ادعماال ماا يلازو
لحر السالو وادمن الدولي ئو إلعادة كلو نصابه ."...فيما نصت الماادة ( ) 50مان الميثااق نرساه بأناه  :لايس فاي الا
الميثاق ما يضعؾ ئو ينتقص الحق الطبيعي للدول فارادى ئو جماعاات فاي الادفا عان ئنرساهو كلا اعتادت ماوة مسالحة
علو ئحد ئعضال ادمو المتحدة " ..ان ر المصدر نرسه.
)(2
Christensen, Thoma J., nad Jack Snyder, “Progressive Research on Degenerate
Alliances,” American Political Science Review, 91, no. 4, 1997, p. 919.
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المطلب األول
موقف القانون الدولً من الحرب بالوكالة
كن ن ارة فاحصاة للقواعاد القانونياة الدولياة المدوناة والعرفيااة ،ساتبين ئن الموماؾ مان الحارب بالوكالاة يكاااد
ينعدو من التن يو الدولي باكله الصريح ،كال ئن آثاار الحارب بالوكالاة اي المعنياة باالتن يو ونقصاد باللف تبعاتهاا
فاي ضاول التن ايو الادولي للمسائولية الدولياة ،و او ماا ئااار كلياه الرقياه روبرتاو ئؼاو باالقول " :ماانون المسااؤولية
الدلية و مانون العوامب (.)0( ")Consequences
ومع ئن تبعات الحرب بالوكالة ستكون تحت المراجعة والتحقيق للتثبت من نطامها فاي ضاول ئحكااو القاانون
الاادولي اإلنساااني ،وبالاالات االنتهاكااات الجساايمة الممكاان التأاااير عليهااا عنااد ئيااة مضااية دوليااة متهمااة فيهااا دولااة ئ
مجموعااة مساالحة ،كال ئن التحاادي ادكباار يكماان فااي مااا يمكاان االصااطالح عليااه بالتعااارض بااين بااين نااوعين ماان
القواعااد القانونيااة ،كل لكاال واحااد منهمااا عالمااة بالموضااو بطريقااة ماتلرااة ،فالقواعااد القانونيااة ادوليااة تبح ا فااي
موضو تحريف المسؤولية الدولية ،فما تتجه القواعد القانونية الثانوية وباللات مواعد القانون الادلي اإلنسااني كلاو
تحديد ئوصاؾ االنتهاف ،تاركة موضو تحريف المسؤولية الجنائية الرردية كلو مواعد ثانوية ئاارى و اي مواعاد
القانون الجنائي الدولي.
و نا تبدئ نقطة االاتالؾ والتعارض بين مواعاد مانونياة دولياة ،يرتارض ئنهاا موحادة الهادؾ ومتناساقة علاو
ادمل متالئمة فيما بينها ،ال ئن يكون لكل ماعدة مومؾ مد يتقاطع مع ماعدة ئارى (.)9
ويمكاان ئن نقااول ئن علااة االا التاا ي كامنااة فااي عاادو وجااود ساالطة تاااريعية ،كمااا يصاارها الاادكتور عصاااو
العطية بالسطلة التاريعية (العليا) ،تراجع القواعد الدولية وتعمل علو رفع المتعارض والمتناامض فيهاا ( ،)1و او
ما يلاصه جيمس كراوباورد ( )James Crawfordباالقول" :تتجاه صاناعات االترامياات الدولياة نحاو تطاوير
اترامياات ثنائياة ئو متعاددة ادطاراؾ ،منرصالة بعضاها عان الابعض اآلاار ،رؼاو ئن مواضاعيها ماد تكان متااابهة
نوعًا ما " (.)1

الفرع األول
القواعد األولٌة لتحرٌك المسؤولٌة الدولٌة
عادة ما يركز عدد معتد به من فقهال القانون الادولي العااو علاو تحدياد مرهاوو القواعاد ادولياة ( Primary
 )rulesوالتي تحادد الحقاوق والواجباات الاواردة ،كماا فاي صاكوف دولياة ئو مان ااالل مواعاد فرعياة فاي ادكثار
تأال صورة مواعد آمرة ( ،)Jus Cogansومواعد ئارى توصؾ ئيضًا بأنها عامة معنية بالمسؤولية الدولية.
Yearbook of International Law Commission, 306, 66(c), Doc, U.N. Doc. A/8010/
Rev. 1, 1970.
Kristen E. Boon, “The Law of Responsibility: A Response to Fragmentation?”,
global Business and Development Law Journal , Vol. 25, 2012, p. 402-403
( )1عصاو العطية ،القانون الدولي العاو ،المكتبة القانونية ،بؽداد ،الطبعة الثانية ،9109 ،ص .09 – 05
James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State
Responsibility : Introduction, Text and Commentaries , The university of
Cambridge , rst publich , 2003, p. 81.

)(1

)(2

)(4
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و نااا نطاارح التساااؤل اآلتااي  :مااا ااو مرهااوو القواعااد ادوليااة والقواعااد الثانويااة ؟ يجيااب علااو االا التساااؤل
جيمس كراوبورد بالقول " :ياير مرهوو القواعاد ادولياة كلاو ماا يتضامنه القاانون مان ئحكااو (التزاماات وحقاوق)
والنطاق الموضوعي والزمني الملقو علو عاتق دولة ما ،فيما ياير مرهوو القواعد الثانوية كلو العواماب القانونياة
في حال فال الدولة نرسها في الوفال بالتزاماتها الواردة في القواعد ادولية" (.)0
كن القواعااد ادوليااة وفااق التصااور المتقاادو ،يتجسااد فااي تحمياال الدولااة مساائولية ئفعالهااا ( ،)9و ااو توجااه تااوج
مؤارً ا كقاعدة مدونة في عدد من الصكوف الدولية ،وباللات الواردة في ماارو الماواد المتعلقاة بمسائولية الادول
عاان ادفعااال ؼياار الماااروعة دول ًيااا لعاااو  ،9110والاالي وضااع ماعاادة عامااة تبااين مرهااوو المسااؤولية الدوليااة فااي
المادة( )0منه بالقول " :كل فعل ؼير مارو دوليًا تقوو به الدولة يستتبع مسئوليتها الدولية" (.)1
وفيما ياص موضو البح فإن مسئولية الدولة عن الحرب بالوكالة ،ال تعدو كونها تداالً فاي اائون دولاة
ئارى وفقا للرقرة ( )1من المادة ( )9من ميثاق ادمو المتحدة ،اللي يلزو مياو التعويض عن لا التادال فاي حاال
ومو ئضرار لحلقت بالدولة ومؤسساتها التابعاة لهاا ،وبعباارة ئاارى تركاز القواعاد ادولياة علاو الجاناب المادني
للتدال دون الجانب الجنائي.
و لا ادمر استقر في القضال الدولي كل ئاارت كليه – علو سبيل المثال – محكماة العادل الدولياة فاي مضاية
كورفو عاو 0212و ،بالقول " :كل وكن انتهت المحكمة كلو تقرير المسؤولية علو مان ئلقاو ادلؽااو فاي البحار كلاو
جهة مجهولة ،كال ئنها مع للف لو تلق اللوو علو ئلبانيا لكونها ؼير مسئولة عن لا الرعل ولو تعلو باه ،وبالتاالي لاو
تلزمها بالتعويض عن ادضرار التي لحقت بالسرن" (.)1
ودن الحرب بالوكالة ي بالرعل تجسد تداالً ؼير مباار في اائون دولاة ئاارى ،مان ااالل دعاو مجموعاة
مسلحة تقاتل جايا ن اامي ،وماا يحتمال فياه وماو انتهاكاات جسايمة للقاانون الادولي اإلنسااني ،فقاد ئياد عادد مان
الرقهال مسلة تقسيو مواعاد المساؤولية والتميياز باين المساؤولية الدولياة بصاورتها المدنياة وباين المساؤولية الرردياة
بصورتها الجنائية ،و و ما يؤيده ماركو ميالنوفج ( )Marko Milnovicبالقول " :كن واحدة مان ئ او كنجاازات
لجنة القانون الدولي و تقنينها لقواعاد المساؤولية الدولياة باالتمييز باين القواعاد ادساساية والقواعاد الثانوياة ،و او
)(0

Ibid, p. 79.
كللف ين ر :
”Eric David, “Primary and Secondary Rules, in the Law of International Responsibility
, Oxford University, Press, 2010.
( )9ياال ب روسااو ( ) Rousseauفااي تعريرااه للمساائولية الدوليااة باالسااتناد كلااو ماعاادة التعااويض عاان ئي تصاارؾ ؼياار
مارو تتسبب به دولة ما بقوله " :وضع مانوني بمقتضاه تلتزو الدولة المنسوب كليها ارتكاب عمل ؼير مارو وفقا
للقانون الدولي بتعويض الدولة التي ومع لا العمل في مواجهتها  :ان ر :
Charles Rousseau, “Droit International Public Approfondi, Dalloz, 1961, No. 107, p.
102.
( )1ان ر  :الجمعية العامة لألمو المتحدة" ،تقرير لجنة القانون الدولي عن ئعمال د ورتها الثالثة والامساين" ،تقريار اللجناة
السادسة ،ا لدورة السادسة والامسون ،الوثيقة باللؽة العربية A/56/589 ،في  94نوفمبر.9110 ،
)(4
International Court of Justice, “The Corfu Channel Case”, (Merits) Judgment of
April 9th, 1949, A.W. SIJTHOFF Publishing Company, p. 22.
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تطاور ملرات للن ار بعااد ئن كانات مواعاد المساؤولية الدوليااة تركاز علاو الجاناب الجااو ري للعالماات باين الاادول،
كالعالمات الدبلوماسية ومعاملة ادجانب في داال الدول وؼير ا من المواضيع" (.)0
ولكن يطرح تساؤل ؼاية في اد مية ،ل يتوافاق الا التوجاه ماع منطاق العدالاة؟ ال يمكان مالحقاة الدولاة
فقط عن مسئوليتها المدنية باالستناد كلو القواعد ادولية ،فيما يتارف مسائولية عان ئياة مالح اة جنائياة دولياة وف ًقاا
للقواعد الثانوية؟ لا ما سنحاول اإلجابة عنه في الرر الثاني وعلو النحو اآلتي:

الفرع الثانً
القواعد الثانوٌة لتحرٌك المسؤولٌة الجنائٌة الفردٌة
في ئي ن او مانوني يمكن ئن نتومع تعارضا بين ماعدتين وردتاا فاي صالب الن ااو نرساه ،لياحاتي الادور لحال
لا التعارض ،فكيؾ نتومع لا الحل وكيؾ؟
ل جابة نقول  :نالف ماعدة عرفية ال زالت لي تأثير واضح في تحديد ئولوية من يطبق ئوالً عناد التعاارض
ويطلق عليها بقاعدة التاصيص ( )Lex specialisو ي ماعدة نااأت فاي القاانون الرومااني فاي القارن الساابع
عااار ،ومضاامونها الروماااني االا ئاااار كليااه ؼروااايوس بااالقول " :القاعاادة ادكثاار وضااوحً ا وتحدي ا ًدا وادماارب
للموضو المتناز عليه ستكون ي المن ورة ئوالً" (.)9
ومن االل ما تقادو فاإن القاعادة القانونياة ادمارب للموضاو محال النازا  ،ساتكون المطبقاة ئوال يساتبعد ماا
دونها ،وفيما ياص موضاو المساؤولية الدولياة ،فتعناي ئن تطباق القواعاد الااصاة بموضاو معاين مان و دولياا
عرفا ئو تعا ديا ،دون ئن يكون محال للقواعد العامة للقانون الدولي وبعبارة ئارى ،القواعد الااصاة ترياد القواعاد
العامة (.)1
لقد ئاارت المادة ( )55من مارو مسئولية الدول لعاو  9110كلو ماعدة التاصيص ،باالنص " :ال تساري
ئحكااو االه المااواد حيثمااا تكااون وبقادر مااا تكااون الاااروط المتصاالة بوجاود فعاال ؼياار مااارو دول ًيااا ئو مضاامون
المسؤولية الدولية للدولة ئو كعمال له المسؤولية من مة بموجب مواعد ااصة من مواعد القانون الدولي" (.)1
ووف ًقا لمضمون له المادة فإن الرصل باين المساؤولية المدنياة والمساؤولية الجنائياة الرردياة واضاحة العياان،
وكن الدولة المتهمة بتأجيج نزا مسلح ؼير دولي ئو في كدامة النزا نرساه فاي دولاة ئاارى سايكون وف ًقاا للقواعاد
)(1

Marko Milanovic, “State Responsibility for Genocide”, The European Journal of
International Law, Vol. 553, no. 17, 2006, p. 559.
)(2
Hugho Grotius, “De Jure Belli Ac Pacis”, In General Assembly, the International
Law Commission : fragmentation of international Law : Difficulties Arising from the
diversification and expansion of international law, Fifty-eight session,
A/CN.4/L.682, 13 April 2006., p. 36.
(3
) للمزيد ان ر :
UN, “commentaries to the draft articles on responsibility of states for internationally
wrongful acts adopted by the international law commission at its fifty-third session,
op. cit., p. 356-357.
( )1ادمو المتحدة ،الجمعية العامة ،تقرير لجنة القانون الدولي عن ئعمال دورتها الثالثة والامسين ،مصدر سابق ،ص.99
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الرئيسية لات الصلة بالجبر ( ،)0ئما ما ياص االنتهاكات الجسيمة التي يرتكبهاا ئفاراد فاإن مسائوليتهو تكاون وف ًقاا
للقواعد الثانوية ،ونقصد بللف القواعد التي تضمنها القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي (.)9
كن لا الواماع القاانوني ،ئي الرصال باين مواعاد المساؤولية باين ئولوياة وثانوياة ،ال يؤياده الكثيار مان الرقهاال
وماانهو ماااركو ساسااولي كل ياال ب بااالقول ...." :وعلااو الاارؼو ماان ئن القااانون الاادولي اإلنساااني مااد هاار للوجااود
كجزل من المستوى التقليدي ،ئي كقانون ين و العالمات بين الدول التجارية ،فقد ئصبح الياوو لو صالة تقريباا ،ماا
لو يرهو في كطار المستوى الثاني ،وتحديدا كقانون يحمي ضاحايا الحارب فاي مواجهاة الادول و جمياع مان ياانون
الحرب"(.)1

المطلب الثانً
تطبٌقات الحرب بالوكالة على صعٌد القضاء الدولً
سنحاول في لا المطلاب لكار بعاض القضاايا الدولياة لات الصالة باالحرب بالوكالاة مركازين فاي للاف علاو
جوانب مهمة تكاؾ عن مومؾ القضال الدولي ،ولنجيب عن ئسئلة منها :ل انعكس التعارض اللي وسو القاانون
الدولي العاو علو مرارات المحاكو الدولية؟ ل يمكن ئن نرى تطورا فاي القضاال الادولي يادعو كلاو جماع الااتات
والتا ي المرضي دن يكون المسئول في دولة ماا ؼيار مالحاق عان انتهاكاات ارتكبتهاا مجموعاات مسالحة باساو
دولته ،كال بمسؤولية ادايرة عن جبر الضرر؟ ل يكري الجبر عان االنتهاكاات الجسايمة لتحقياق العدالاة الجنائياة
الدولياة؟ فيماا ستساامر الادول بادعو مجموعااات مسالحة مساتقبال ،لكااون القواعاد القانونياة بوضااعها الحاالي ال تتاايح
مالحقتهو عن التدال ؼير المباار وفقا للقواعد المن مة للمسئولية الدولية؟
لا ما سنحاول البح

فيه واإلجابة عنه في ضول الررعين اآلتيين:
الفرع األول

قضٌة األنشطة العسكرٌة وشبه العسكرٌة (نٌكاراغوا ضد الوالٌات المتحدة)
تعد له القضية واحدة من ئ و القضايا الدولية التي رفعت ئماو محكمة العدل الدولية ( )1والتي كان محور اا
ئمران  :ادول البح في مساألة كثباات تادال الوالياات المتحادة فاي الاائون الداالياة لنيكااراؼوا مان ااالل تجنياد
( )0ئاارت المادة ( ) 11من الرصل الثاني من الباب ادول من مارو المسؤولية الدولية لعاو  ،9110كلو موضو الجبر
بالنص  :يكون الجبر الكامل للاسارة الناجمة عن الرعل ؼير الماارو دولياا عان طرياق الارد والتعاويض والترضاية
بإحدا ا ئو بالجمع بينها وفقا دحكاو لا الرصل ،ان ر  :المصدر نرسه ،ص .04
( )9ئاارت المادة ( )59من مارو مسئولية الدول لعاو  9110بأنه " :ال تال له الماواد بأياة مساألة تتصال بالمساؤولية
الرردية بموجب القانون الدولي دي ااص يعمل نيابة عن الدولة" ،ان ر  :المصدر نرسه ،ص .91
( )1مااركو ساسااولي " :مسائولية الاادول عان انتهاكااات القااا نون الادولي اإلنساااني" ،المجلاة الدوليااة للصاليب ادحماار ،العاادد
 ،9119 ،914ص .914ؤ
( )1في التاسع من ئبريل  /نيسان من عاو  ، 0219تقدو سارير جمهورياة نيكااراؼوا فاي ولنادا ،طلباا بتساجيل دعاوى ئمااو
محكمة العدل الدولية ضد الواليات المتحدة ادمريكياة ،عرفات بأنهاا مان ئ او القضاا يا الدولياة التاي ن رتهاا المحكماة،
والمعروفة بقضية ادناطة العسكرية وابه العسكرية (نيكاراؼوا ضد الواليات المتحدة) ان ر:
International Court of Justice Report, Case Concerning Military and Paramilitary
Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America),
International Court of Justice Report, Sales number, 520, p. 16.
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وتاادريب وتسااليح وتجهيااز وتموياال ومساااعدة مباااارة لألن مااة العسااكرية وااابه العسااكرية لقااوات الكااونترا فااي
نيكاراؼوا ،وبعباارة ئاارى انتهااف الوالياات المتحادة لحكاو الرقارة ( )1مان الماادة ( )9مان ميثااق ادماو المتحادة،
والمااادتين ( 09و  )91ماان الن اااو ادساااس لمن مااة الاادول ادمريكيااة ،والمااادة ( )9ماان اتراميااة حقااوق وواجب اات
الادول لعاااو  ،)0( 0211ئماا ادماار الثااني فهااو بإمكانيااة توجياه المسااؤولية كلاو الواليااات المتحادة وتحميلهااا تبعااات
االنتهاكاااات التاااي ارتكبتهاااا ماااوات الكاااونترا المدعوماااة مااان مبلهاااا ،والتاااي راح ضاااحيتها المئاااات مااان المااادنيين
النيكاراؼويين (.)9
ودن محكمااة العاادل الدوليااة تاااتص بااالن ر فااي الاالفااات الناااائة عاان انتهاااف االتراميااات الدوليااة والقواعااد
العرفية ،فقد كان التوجه العاو لقضائها و فاي التحقاق مان ميااو المساؤولية الدولياة ،بؽاض الن ار عان االنتهاكاات
الجساايمة التااي طالباات النيكاااراؼويين ،وبعبااارة ااارى ااي ليساات محكمااة متاصصااة فااي الن اار فااي المسااؤولية
الجنائ ية الرردية ،بقدر ما ئنهاا محكماة تااوض فاي مساائل اإلااالل بالمصاادر الرئيساية والثانوياة للقاانون الادولي
العاو والواردة في المادة ( )19من الن او ادساسي لمحكمة العدل الدولية.
وباالرجو لحكاو المحكماة لعااو  0294و ،فقااد ركازت المحكماة علاو فرضاايات إلثباات العالماة النااائة عاان
الحرب بالوكالة بين الواليات المتحدة وموات الكونترا ،وبعبارة ئارى ل تدالت الواليات المتحادة فعاال بتادريب
وتسليح وتجهيز موات الكونترا ئو ال ؟
لقااد كاناات الررضاايات تلااف مبنيااة علااو صااورتين  :ادولااو الاادعو المباااار لقااوات الكااونترا وتصااوير ا بأنهااا
جهاز تابع للواليات المتحدة بحكو القانون ( ،)de jure organsئما الثاني فري صورة الادعو ؼيار المبااار مان
االل كضرال فاعلياة فاي ناااطات الكاونترا المسالحة ،كوضاع الاطاط ئو التادريب ئو التساليح وتصاوير ا كجهااز
تابع للواليات المتحدة بحكو الوامع (.)1( )de facto
وتعلي ًقا علو مرار المحكمة يل ب ميالنوفج بالقول " :بحثت المحكماة فاي ئصال الكاونترا والالرياة التارياياة
لتأيسيها ،وبعبارة ئارى ل ئساهمت الوالياات المتحادة فاي نااأتها ئو ئنهاا مؤسساة بادصال ،كال ئنهاا تلقات الادعو
فقط؟ كماا بحا المحكماة فاي فرضاية ماااركة ئفاراد مان الوالياات المتحادة فاي العملياات القتالياة التاي جارت فاي
نيكاراؼوا جنبًا كلو جنب له القوات" (.)1
بينما يعلق ئنطونيو كاسيزي بالقول " :ركزت المحكمة في ئثنال ن ر اا للقضاية علاو التميياز باين مجموعاة
من ادفراد اللين ال يمكن وصارهو بجهااز تاابع للوالياات المتحادة ادمريكياة بحكاو الواماع ( ،)de factoوبعباارة
ئااارى بااين مجمااوعتين ادولااو ،اعتماادت كل ًيااا علااو الاادعو المقاادو ماان دول ئجنبيااة كمااا فااي التسااليح والتجهيااز
)(1

Ibid, p. 18.
Ibid, p. 16.
)(3
Antonio Cassese, “The Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ
Judgment of Genocide in Bosnia”, The European Journal of international Law ,
Vol. 18, no. 4, 2007, p. 652.
)(4
Marko Milanovic, op. cit., p. 553.
)(2
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العسكري ،وبين مجموعة ئارى تلقت الدعو الكامل والمؤثر ،كال ئنها ومع للاف الادعو تتمتاع باساتقاللية فاي اتااال
القرارات بمررد ا" (.)0
لقد ئصدرت محكمة العدل الدولية مرارً ا ما زال محط جدل كبير في ادوساط ادكاديمية القانونية ،اصوصًاا
بعد ئن تبنت المحكمة رايًا مراده ئن الواليات المتحدة لو تتدال في تراصيل النزا المسالح الالي ااهدته نيكااراؼوا
بين القوات الحكومية وبين موات الكونترا ،ولو يكن لها تأثير مباار علو مجريات ادعماال القتالياة وبالتاالي فهاي
ؼير مسئولة عن ما ومع من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي العرفي ( ،)9ومع للف فقد تضمن حكو المحكماة ااي ًئا
من التنامض ويتجسد للاف فاي تحميال المحكماة للوالياات المتحادة مسائولية انتهااف الرقارة ( )1مان الماادة ( )9مان
ميثاق ادمو المتحدة وتدالها في الدعو ؼير المباار لقوات الكونترا (.)1
وبعبارة ئئارى لقد انتهت القضية بتحميل الواليات المتحدة مسئولية التادال فاي الاائون الداالياة لنيكااراؼوا
من جهة ،فيما ئؼلق الموضو الثااني منهاا و او بتحميال الوالياات المتحادة مسائولية االنتهاكاات الجسايمة للقاانون
الدولي العرفي" (.)1
و ناا يمكاان القاول كن تحمياال المساؤولية بحااد لاتهاا تعااد تطاورً ا ملر ًتااا للؽاياة ،وكن كااان ماصارً ا علااو الجانااب
المدني دون الجنائي ،و و ئيضًا يعكاس ادوضاا الدولياة الساابقة التاي لاو يكان فيهاا المجاال مساموحً ا – آنالاف –
للحادي عان القاانون الجناائي الادولي ،ونقصاد باللف الرقارة التاي رفعات فيهاا القضاية عااو 0291و ،والحكاو الالي
صادر بااأنها عاااو  ،0294كل ئحالات المحكماة موضااو االنتهاكاات الجساامية كلاو مواعاد القااانون الادولي العربااي
لعدو االاتصاص (.)5
كن ما تقدو يجسد مصدا ًما كبيارً ا فاي كثباات تاا ي القواعاد القانونياة المعنياة باين مسائولية الادول المدنياة مان
جهة ،وتبعات تلف المسؤولية علو الجانب الجنائي من جهة ئارى (.)4

)(1

Antonio Cassese, “The Nicaragua and Tadic testes Revisited in Light of the ICJ
Judgment on Genocide in Bosnia”, op. cit., p. 652.
( )9لكر في كحدى فقرات حكو المحكمة بأنه " :كن محكمة العدل الدولية ؼير مقتنعة بأن جميع العمليات التاي اانتها ماوات
الكااونترا ،فااي كاال مرحلااة ماان مراحاال الصاارا  ،تعكااس اسااتراتيجية وتكتيكااات وضااعت بالكاماال ماان مباال الواليااات
المتحدة" .ان ر :
ICJ, case, Nicaragua, op. cit., para. 106.
( )1ان ر رئي القاضي ئنطونيو كاسيزي :
Antonio Casesses the Nicaragua and Tadic , op. cit., p. 652.
( )1ماررت المحكماة ان الوالياات المتحادة انتهكات ماوا القاانون الادولي العرفاي والااصاة بح ار اساتاداو دولاة ماا القااوة
المسلحة ضد دولة ئارى .ان ر:
ICJ, Nicaragua V. USA case, para. 3.
( )5ادمو المتحدة" ،ماوجز ادحكااو والرتااوى وادوامار الصاادرة عان محكماة العادل الدولياة ،0220 – 0219 ،مناارات
ادمو المتحدة ،0229 ،ص  ،909الرقرة (.)1
( )4لقد تداركت لجنة القانون الدولي لا ادمر عاو  ، 9111وفي دورتها الثانية والامسون من االل تبناي موضاو سامي
آنلاف (الماااطر النااائة عان تجازؤ القاانون الادولي) ،وفاي الادورة الرابعاة والامساون عااو  ،9119للجناة تؽيار اساو
الموضو كلو (تجزؤ القانون الدولي) وكان الهدؾ منه وضع اطة طويلة ادمد لجمع ااتات القواعاد القانونياة بسابب
توسعها وتاعبها ،وما زال العمل جاريا في لا المارو كلو يوم نا لا .للمزيد حول لا الموضع ان ر :
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لقد ل ب ماركو ساسولي كلو اتجاه مؽاير لما ل بات كلياه المحكماة مان حكاو باالقول " :كن مسائولية الادول ال
تنرصاال عاان مساائولية ادفااراد التااابعين لهااا مهمااا كاناات رتبااه ،فالدولااة تتحماال مساائولية التعااويض ،عمااا ئصاااب
الضحايا وفقا للمادة ( )1من اترامية ال اي الرابعة ،والمادة ( )20من البروتوكاول اإلضاافي ادول لعااو 0255و،
فضال عن التومؾ عان ممارساة السالوف ؼيار الماارو  ،وبعباارة ئاارى كعاادة الوضاع كلاو ماا كاان علياه ،و او
عامل مساعد من ئجل كبح االنتهاكات الجسيمة ،ئما مسئولية ادفراد فيمكن الن ر كليها مان زاوياة جنائياة تااتص
بها المحاكو الوطنية ئو الدولية ئو االثنان معًا وف ًقا لمبدئ التكاملية في القانون الجنائي الدولي" (.)0
ئماا كايرن جاون يلار ( )Kevin Jon Hellerفيصاور لناا عالماة منطقياة باين تحرياف المساؤولية الجنائياة
الرردية وبين مسئولية الدولة ،وكأنه ياوعز بأنهماا وجهاان لعملاة واحادة ،ئي ئنهماا مسائوالن بالتضاامن وال يمكان
الرصاال بينهمااا وفقااا دحكاااو القااانون الاادولي العاااو ،ويستاااهد بمااا ئرسااته محكمااة نااورمبرغ العسااكرية ماان مواعااد
عرفية بقوله " :لو تبح

محكمة نوبرمبرغ العسكرية في مسألة تحريف المسؤولية الجنائية وفيما لاو ئنهاا ارتكبات

جريمة العنوان ،بل علو العكس عدت المحكمة ئن كل من يااارف فاي مجموعاات مسالحة تادعو الحكوماة النازياة
بأنه ملنب وال بد من توجيه المسؤولية الجنائية الرردية ضده".
ويضيؾ كيرن كتأكيد لما تقدو بالقول" :كن المحكمة تعتقد ئن جريمة العدوان ولو مامت بها مجموعاة مسالحة
ئو ئفراد ،فإنه ا ال توجه المسؤولية كليهو ،بل كلو الدولة الداعمة لهو ئو المستريدة من تصرفاتهو العدوانية.
الخاتمة :
بعد ئن بلؽنا ااتمة البح  ،يكون لزامًا تحدياد عادد مان النتاائج والتوصايات التاي توصالنا كليهاا بعاد اساتقرال
وتحلياال مااانوني د ااو التوجهااات الدوليااة لات الصاالة بااالحرب بالوكالااة ومناااأ التحاادي الاالي تاااكله باتجاااه العدالااة
الجنائية الدولية وفاعليتها.
اوالً – النتائج:
 -0ماان ئكثاار الماااا د التااي تجتاااح عالمنااا اليااوو ،وتناملهااا اإلعااالو ،اتسااا االنتهاكااات الجساامية التااي طالاات
المدنيين اآلمنين ،و و ماهد كثيرا ما تكرر بسبب النزاعاات المسالحة ؼيار الدولياة النااائة – فاي ئؼلاب
ادحيان – بسبب تدال موى اارجية ،استادمت فيها الحرب بالوكالة كوسيلة بديلاة عان النازا المبااار
بين الدول.
 -9في ادؼلب فإن النزاعات المسلحة ؼير الدولية التاي تجتااح عالمناا وبالالات فاي منطقاة الاارق ادوساط،
يمكان وصارها كانعكااس للحارب بالوكالاة القائماة ئصاالً علاو حاروب مصاطنعة (،)A Phony War
والتي ئالت من الصراعات العرمية وادثنية صورتها ال ا رية ،فيما يكون للدول المهيمنة علو السااحة
اإلمليمية والدولية ؼايات كبرى تأال صورتها الارية.
General Assembly, “The International Law Commission: Fragmentation of
International Law …”, op. cit., p. 8.
( )0ماركو ساسولي" ،مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني" ،مصدر سابق ،ص .951-912
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 -1وفااي الوماات نرسااه ،ناارى ئن العدالااة الجنائيااة الدوليااة التااي يرتاارض ئنهااا متراعلااة كيجاب ًيااا مااع االنتهاكااات
الجساايمة دونمااا اسااتثنال ،ناارى ئن تا ا ي القواعااد القانونيااة التااي تضاامنها القااانون الاادولي العاااو باااأن
المسؤولية عمومًاا ،ئصابحت حائلاة دون للاف ،ئي لتحقياق الهادؾ ادسامو للقاانون الادولي ل نساان و او
كبح وياالت الحارب مان جهاة ،وكحالاة المتهماين بارتكااب االنتهاكاات الجسايمة كلاو العدالاة الجنائياة مان
جهة ئارى.
ثانٌا ً  -التوصٌات:
 -0كن حل كاكالية تا ي ( ،)Fragmentationمواعد المسؤولية الدولياة مان جهاة ،والمساؤولية الجنائياة
الرردية من جهة ئارى ،يكمن في كبراو اترامية دولية تجمع بين تلف القواعد وتعمال علاو رفاع التعاارض
فيما بينها.
 -9سعي لجنة القانون الدولي كلو ككمال ماروعها الااص بمااطر تا ي مواعد القانون الادولي العااو ،مان
االل دمج القواعد ادولياة الاواردة علاو سابيل المثاال فاي الماادة ( )0مان ماارو ماواد مسائولية الادول
لعاو  ،9110والقواعد الثانوية الواردة في الرقرة ( )9من المادة ( )94من البروتوكاول اإلضاافي ادولاو
لعاو  ،0255والرقرة ( )9من المادة ( )1من الن او ادساس للمحكمة الجنائية الدولية.
 -1ومن جهة ئارى وئجل ئن ال تمار ئاطار الجارائو الدولياة دون عقااب (كماا ورد للاف فاي ديباجاة الن ااو
ادساسي للمحكمة الجنائية الدولية فاي الرقارة ( )1مناه) ،فاال باد مان كجارال تعاديل علاو الن ااو ادساساي
لمحكمة العدل الدولية ،بإضافة فقارة كلاو الماادة ( )11مناه ،تقضاي بإمكانياة كحالاة مساألة جنائياة تكااؾ
عنها محكمة العدل الدولية في ئثنال ن ر ا للدعوى ،وتتضمن ئدلاة بوماو انتهااف جسايو للقاانون الادولي
اإلنساني ،كلو الجهات القضائية الجنائية الدولية الماتصة ،كما حسب طلب الدولة المدعية ئو كلاو مجلاس
ادمان إلحالتهااا كلاو المحكمااة الجنائياة الدوليااة ئو كلاو الماادعي العااو فيهااا حساب المااادة ( )01مان الن اااو
ادساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -1كإجرال ومائي ولمنع تدال الادول مساتقبال – علاو ئمال تقادير – فاي تاأجيج نزاعاات مسالحة ؼيار دولياة
جدياادة ئو فااي كدامااة نزاعااات مساالحة ؼياار دوليااة مائمااة ئصاالً ،وللااف لتحقيااق عدالااة جنائيااة دوليااة ئكثاار
امولية في مالحقة االنتهاكات الجسيمة للقاانون الادولي اإلنسااني ،فاال باد مان اداال بماا جاال فاي تعاديل
الرقاارة ( )9ماان المااادة ( )9ماان الن اااو ادساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة والااااص بتعريااؾ جريمااة
العاادوان وكمكانيااة تحريااف المسااؤولية الجنائيااة الررديااة ضااد مااادة الاادول الاالين اتااالوا ماارارات باادعو
مجموعات مسلحة لتأجيج نزاعات مسلحة ؼير دولية في دول ئارى.
المصادر
المصادر العربٌة:
 .0ئبو الرضل جمال الادين محماد بان مكارو (ابان من اور)" ،لساان العارب" ،دار صاادر ،بياروت،
9111و.
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.و9111 ، بيروت، دار العلو للماليين،" "المورد ماموس كنجليزي – عربي، منير البعلبكي.9
 البنااف، ايااارات وتحركااات، "المااوارد الطبيعيااة والنزاعااات المسالحة، ئياان بااانون وبااول كاوليبر.1
، عماااان، ترجماااة فاااؤاد ساااروجي، اد لياااة للناااار والتوزياااع، الطبعاااة العربياااة ادولاااو،الااادولي
.و9115
.9109 ، الطبعة الثانية، بؽداد، المكتبة القانونية، القانون الدولي العاو، عصاو العطية.1
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