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املجلة   حول
منية"جلة"امل و السياسية للدراسات ية مة،العر محكّ فصلية دولية علمية ة دور

عن لونتصدر ع بجامعة السياسية العلوم زائر)٠٢البليدة–قسم ناول(ا وت ،
أن حيث من و. منية واملسائل السياسية واملوضوعات االقضايا ا للعصر ة املم السمة

ال املتالحق للالتطور مثيل لھ سبق لم السياسيةذي املتعاظمعلوم ه وتأث معر كحقل
وا ا م املادية الدولية ياة ا جوانب افة ةع عضار العل القطاع ذا دور نما فلقد .

ال املجتمعات صوص ا نجاحسياديةوجھ عوامل م أ من واحدا ع السر تطوره ان بحيث ،
منظومات .السياديالقراربناء   الوط

تقدم آثار إبراز سياق املجلة ذه ي تأ ، التا منيةو و السياسية درااملعرفة تمام ا
الشؤون ثورتنا تحديد خالل من ي املص ا مستقبل ورسم الدول خطط رسم ح و

السياديةو السياسيةاملعرفية .منية غرا وا التار عمقنا منطلق من بنا اصة   ا
القضايا  مجاالت افة ب املجلة الدوليةمنيةتم السياسة ات وتوج ات اتجا املؤثرة

ا لفن ونة امل العناصر مجمل الكمو والتنظيم البناء توازناتقراري وع داخليةإطار
الوقت.محلية نفس وحاسمة ة متغ   ودولية

التوسع ع ستعمل ال ا، ف الواردة الدراسات فعالية من املجلة ذه مية أ وتتحدد كما
ال للمعرفة ات ومقار منا ميةمنيةو سياسيةإعداد من ون ي نا ومن ا، م العلمية

بحاث العل البحث ومؤسسات ن امعي ا إشراك س ل اضر ا الوقت ان بم
المنيةو سيةسياال الدوائر مة مسا وإنما فقط، القوميةالعلمية السيادية انات نخبوأر

امعية ا طارات تحددو س ال القطاعات افة إشراك ع ذا و أيضا، السياسية يئات وال
ال ة الوج من ي املص الدولة خط رسم عند ا منيةمسؤولي و ة.سياسية   النظر

إطالقبالتا ي تماميأ ا إطار لوناملجلة ع بجامعة السياسية العلوم بمجالقسم
وال منية املعرفة مجتمع ،سياسيةخدمة ام ا والتعليم العل البحث ر تطو ام س و ،

ا ع الطا ذات ة واملتّم ة ادّ ا الدراسات شر ق طر معن ورةيوي املذ املجاالت
س أن ع أبرزأعاله، بمشاركة دقيقة علمية شر معاي إ شورة امل الدراسات ند

العالم دول ا و ية العر املنطقة ودول زائر ا ن والباحث ن   .اديمي
  

لقواعد املجلة شورة امل بحاث و عمال عامليا.تخضع ا املتعامل العل   التحكيم
  
  
  

   



شر: ال   قواعد
  

منية"جلة"املترحب و السياسية للدراسات ية ميعالعر البحثية امات س شر ب
ن املتخصص ن والباحث امعات ا وأساتذة ن وااديمي منية وتقبلسياسيةلاملجاالت

ية العر باللغة والدراسات ية  البحوث نجل التاليةفقطو والضوابط الشروط توافر مع ،
الدراسة أو  :البحث

 أ، جزئياً أو لياً شره، سبق قد ون ي وأال واملوضوعية، العلمية صالة و ة دّ با سم ي ن
أخرى  شر وسائل نفسھ الوقت شر لل اً مر ون ي وأال ، ونياً إلك أو  .ورقياً

 العلمية صول ع املعتمد العل البحث شروط فيھ وتتوافر دقيق، عل بمن د يتقيّ
امل ية توثيقواملن قواعد ام وال اديمية، والدراسات البحوث كتابة ا عل تعارف

مة املحكّ الدولية صدارات د املعتمَ العل التوثيق ألسلوب وفقاً واملراجع  .املصادر
 أصيلة علمية إضافة م تقدّ وأن أعاله، ورة املذ املجلة تمام ا مجاالت ضمن املادة تندرج أن

الدراسة  .موضوع
ميعأوال: البحثية امات س مختلف املجالت شر امعاتناديميت ا وأساتذة

مجاالت ن املتخصص ن منيةوالباحث والقضايا السياسية اتيجيةالعلوم س و
أن ع ية)، نجل و ية ن(العر الدراسة:باللغت أو البحث التالية الشروط   تتوفر

 ون ال شراملقدمالبحثي شرقدمأوشرقدلل اتأومجالتلل قدمأوأخرى دور
شر اتو ذلك).أوملؤتمراتدور فيھ يؤكد مكتوب د ع الباحث (يقدم  ندوات

  قدر فيھ ة املكتو العلمية املادة ومركزة.متختصر مفيدة، معلومات تقدم بحيث  ان
 ة اللغو خطاِء ِمَن ا خاليً البحُث ونَ ي النأن ة.ةحو، مالئيَّ  و
  الوور برنامج ع مطبوعا البحث ون ي ط (.Word Doc) دأن ا ونوع ،Arial ) م ).١٤ب

ون وت الفرعية. ن والعناو الرئ للعنوان داكن رف وا للنص، مفرد سطر وتباعد
) وامش طرف2.5ال ل من سم (.  

 عنالباحثيرفق ن ص حدودم ) بلغة٢٠٠إ١٥٠بحثھ ول ص)، م ل عن لمة
ثانية بلغة ي والثا ية-البحث العر باللغة البحث ان إذا ية نجل إذا-اللغة ية العر اللغة و

ال ص امل ية، نجل باللغة البحث لغة واحدة.انت صفحة عن د  يز
 العلميةإشارةيتم واملراجع ناملصادر قوالبحثم كيةايتھ،(طر مر معية ا ة

النفس) اشارةتمالاملصادرسوى الورقةذهتتضمنالأنمراعاةمعلعلم إل
ن شر،سنةاملؤلف،(اسمذلكاملعتمدةصول ووفقامل شر،داراملصدر،عنوانال ال

 البلد).
 حق ا ل علمية مادة باستخدام ح تصر ع صول ا البحث صاحب ع املسئولية تقع

شمل ذا و قبل.الطبع، من ا شر مواد من املصورة  ال
 عن الصور م د يز البحث٢٠ال تقديم عند منفصل ملف وتقدم البحث، م من %

شر.  لل



 باللغة املصط جانبھ و ية العر باللغة العل املصط البحث واحدة مرة ذكر يُ
ية ُوكتفنجل مرة، أول وروده باللغةيعند بكتابتھ ذلك يةعد للبحوثالعر سبة (بال

ية)   . العر
 باللغة سواء لغوي مدقق من ر بتقر مرفقا ون و سليمة، بلغة ا مكتو البحث ون ي أن

ية. نجل أو ية   العر
 ،داف لة، (املقدمة،املش ي اآل البحث محتوى ب ت ب يتقيد أن الباحث من يطلب

حدود الدراسة، ات مصط تحديد فرضياتمية، السابقة، الدراسات الدراسة،
الدراسة،أدوات عينة الدراسة، مجتمع الدراسة، من امليدانية: الدراسة إجراءات الدراسة،
اتمة، ا حة، املق النتائج،التوصيات،البحوث وتفس النتائج،مناقشة الدراسة،عرض

امليدانية. البحوث حالة ذا و املالحق). قائمة املراجع،   قائمة
 داول ترقم الوالرسوما ش و االتوضيحية احسبوغ توثقكماالبحث،ورود

ا م   .صليةباملصادراملنقولة
 دأن يز الدراسةالبحثصفحاتعددال واملراجع (25) عنأو املالحق ا ف بما صفحة

ةوضرورة ال ونيةإرسال رلك التحر س لرئ ي و لك العنوان :ع
gostrategique_shield@yahoo.fr  

  
البحوث: تحكيم إجراءات  ثانيا:

 نتتجاوز المدةخاللبحثھباستالمالباحثإشعاريتم خمنأسبوع   .ستالمتار
 البحوث وتخضع الواحد. للبحث ن اثن ن محكم باختيار ر التحر يئة السّريتقوم للتحكيم

ن. املحكم بمالحظات باألخذ الباحث م ل و شر، لل ا صالحي   لتحديد
 حصل و ي، ا ال لھ ش البحث من ةً الباحث م ِ يقدّ املجلة، شر لل البحث قبول عد

املجلة. شر لل بحثھ بقبول خطاب   ع
 النظ إعادة يمكن وال ائية، بالبحوث املتعلقة القرارات ا.عت ف   ر
 .آخر ان م أي شر لل يقدمھ أن للباحث يحق ال البحث، شر قبول قرار صدور   عند
 بحثھ عة متا الباحث قبل.وع تُ لْم أْم شر لل ِبلت قُ سواء ا ا أ إ بحاث عاد ُال

بالتعديالت. يتعلق فيما   خاصة
 شور البحثيصبح اامل يحقللمجلةملً  .أخرى أماكنشرهإعادةوال
 ارع شورةف ا،آراءعنباملجلةامل ا ةبالضرورةعكسوالأ املجلة.وج  نظر
  

واملراجع: وامش ال كتابة قة طر   ثالثا:
 ية العر وامش الدراسة.:ال اية سلسلة م بصورة وامش ال جميع   توضع
الكتب:  

سنة الناشر، إسم شر: ال ان (م الكتاب عنوان املؤلف، الصفحة.إسم رقم شر)،   ال



مقدم، فيظ ا عبد النفس،مثال: وعلم بية ال املطبوعاتحصاء ديوان زائر: (ا
، و الطبعة امعية، ص١٩٩٨ا ،(٣٣.  

الكتب شورة امل   :البحوث
املؤلف، البحث“إسم الناشر،“ عنوان اسم شر: ال ان (م الكتاب عنوان الكتاب، محرر : ،

الصفحة.سنة رقم شر)،   ال
عالم، محمود الدين صالح بوي “مثال: ال م التقو (محرر)،،"أساسيات اشة ع أحمد :

اليومية حياتنا م ،التقو و الطبعة شر، لل املعرفة دار رة: ص١٩٨٨(القا ،(٩٦-٨٨.  
العلمية والدورات   :املجالت

املؤلف، البحث“إسم ة“عنوان الدور رقمإسم خ، تار الناشر، إسم شر: ال ان (م العدد
الصفحة. رقم شر)،   ال

السقا، يم إبرا محمد السياسة“مثال: وخيارات النفطية ية العر الدولة من العمال ،“تحوالت
ية العر رة ز وا ليج ا دراسات العددمجلة ت:٨٨، و ص١٩٩٩(ال ،(١٣٥.  

:املؤتمرات املقدمة العمل   أوراق
املؤلف، الورقة“إسم ان“عنوان م للمؤتمر، املنظمة ة ا املؤتمر، عنوان مؤتمر: ،

عقاده خا تار عقاده، الصفحةا ،.  
كاليجوغلو، أر كية“مثال: ال ارجية ا منالسياسة الشرقو والتعاون قلي

ي“وسط العر وار ا عمان،–ندوة: ي، العر الفكر منتدى ي، مارس١٩-١٨ردن،ال
ص١٩٩٦ ،٢٣.  

امعية ا   :الرسائل
املؤلف، الرسالة“إسم أوال،“عنوان شورة م انت وإذا دكتورة)، أو (ماجست الرسالة طبيعة ،

الصفحة. جازة، السنة امعة، ا ان م ا، إل املقدمة امعة   ا
، علي اب الو عبد البحو “مثال: التجر التصميم تطبيق النفسيةواقع ماجست“ث رسالة

البليدة جامعة شورة، م زائر،٢غ ا البليدة، ص٢٠١٤، ،١٠.  
املوسوعات:  

املوسوعة، داخل شور امل البحث مؤلف البحث“إسم املوسوعة،“عنوان ع املشرف إسم : ،
الصفحة. رقم شر)، ال سنة الناشر، إسم شر: ال ان (م املوسوعة   إسم

قاسمية، ية خ ية“مثال: الفلسطي الذاتية والس ية،“املذكرات الفلسطي املوسوعة : ،
ية، الفلسطي املوسوعة يئة وت: (ب الثالث املجلد اصة، ا الدراسات ي: الثا )،١٩٩٠القسم

  .٧٥١ص
الرسمية ر   :التقار

خ تار شر: ال ان ر(م التقر عنوان ر، التقر أصدرت ال ة ا شر)،اسم   الصفحة.ال
وآخرون، ي العر النقد صندوق رمثال: املوحدقتصاديالتقر ي :١٩٩٧العر ظ (أبو

تم ص١٩٩٧س ،(١٠٠.  



الرسمية   :الوثائق
تم“الوثيقةاسم“ وإذا ا. خ ا،تار مصدر ناد، تجبس كتاب، شورة م رسمية وثيقة إ

للكتاب. التوثيقية البيانات جميع ذكر مع ذلك إ   شارة
الرسمية“مثال: دة ر الشعبية،“ا الديمقراطية ة زائر ا ة ور م العد١٩٨٨ا ،٣٤د،

ص٢٠١٣السنة ،٢١٤. 
ونية لك   :املصادر

شبكة عن املنقول املرجع نت“يوثق املؤلف،“ن (إسم وجدت أن املة، املرجع بيانات بذكر
أو والرابط السنة)، ر، الش اليوم، شر، ال خ وتار شر، ال ودار شر، ال ان وم املرجع، وعنوان

ع املة ال ونية لك نت“الصلة لURL“ن ش الوثيقة ون ت املوقع.ع ارة ز خ وتار ،
PDF 

ر تقر املتحدة، مم لعاممثال: الدولية رة املتحدة،٢٠٠٢ال مم شورات م ورك: /١٢(نيو
ص٢٠٠٢مارس، ،(٢٠:   ؛

www.org/esa/population/publication/ittmigrep 2002arab.doc.febrruary 5, 2006).  
إسم : ي كما تاليا يذكر ثم امال، و املرة فيذكر البحث، املرجع إ ناد س تكرر إذا
حال و الصفحة. رقم سابق، مرجع البحث، أو الكتاب عنوان من سا الشطر املؤلف،

الصفحة. رقم سابق، املرجع : ي كما يذكر مباشرة، ناد س   تكرار
 ية العر واملراجع املصادر   :قائمة

املراجع (البدءأترتب التأليف عن املسؤولة ات ا أو ن، املؤلف ألسماء طبقا باالسملفبائيا
ن عناو املراجع قائمة يذكر ال فإنھ الكتب، شورة امل البحوث إ سبة بال للمؤلف). خ
أرقام توضع ال محرره. واسم الكتاب، عنوان يذكر بل ا، مؤلف أسماء وال البحوث، تلك

املصادر. قائمة للمراجع   الصفحات
الكتب:  

الكت عنوان ول، سم ، خ شر).سم ال سنة الناشر، إسم شر: ال ان (م   اب
مقدم، فيظ ا عبد النفس،مثال: وعلم بية ال املطبوعاتحصاء ديوان زائر: (ا

، و الطبعة امعية،   ).١٩٩٨ا
العلمية ات   :الدور

ول. سم ، خ البحث“سم ة“عنوان الدور إسماسم شر: ال ان (م العدد رقم ،
شر). ال خ تار   الناشر،

السقا، يم إبرا محمد السياسة“مثال: وخيارات النفطية ية العر الدولة من العمال ،“تحوالت
ية العر رة ز وا ليج ا دراسات العددمجلة ت:٨٨، و   ).١٩٩٩(ال

ف   :ال
سم ، خ ر“ول.سم التقر أو املقال يفة“عنوان ال انإسم (م خ، شر:تار ال

شر).   ال



ة"،ا و ال ع واملحافظة ندماج ثنائية الغرب: "العرب درواش، ق ا عبد مثال:
زائر،   ).٢٠١٣مارس٦(ا

امعية ا   :الرسائل
سم ، خ الرسالة“ول.سم انت“عنوان وإذا دكتورة)، أو (ماجست الرسالة طبيعة ،

امعة ا أوال، شورة جازة.م السنة امعة، ا ان م ا، إل   املقدمة
، علي اب الو عبد مثال: النفسية“مثال: البحوث التجر التصميم تطبيق رسالة“واقع

البليدة جامعة شورة، م غ زائر،٢ماجست ا البليدة، ص٢٠١٤، ،١٠.  
املوسوعات  

سم ، خ اول.سم املوسوعة). ع اسم(للمشرف شر: ال ان (م املوسوعة سم
شر). ال سنة   الناشر،

قاسمية، ية خ ية“مثال: الفلسطي الذاتية والس :“املذكرات ية،، الفلسطي املوسوعة
ية، الفلسطي املوسوعة يئة وت: (ب الثالث املجلد اصة، ا الدراسات ي: الثا   ).١٩٩٠القسم

الرسمية ر   :التقار
أصدر  ال ة ا عنواناسم ر، التقر انت (م ر شر).التقر ال خ تار شر:   ال

وآخرون، ي العر النقد صندوق رمثال: املوحدقتصاديالتقر ي :١٩٩٧العر ظ (أبو
تم   ).١٩٩٧س
الرسمية   :الوثائق
الوثيقةإ“ ا.“سم خ تار ا، مصدر تجب، كتاب، شورة م رسمية وثيقة إ ناد س تم وإذا

للكتاب. التوثيقية البيانات جميع ذكر مع ذلك إ   شارة
الرسمية“مثال: دة ر الشعبية،“ا الديمقراطية ة زائر ا ة ور م ،٣٤،العدد١٩٨٨ا

 .٢٠١٣السنة
ونية لك   :املصادر

شبكة عن املنقول املرجع نت“يوثق املؤلف،“ن (إسم وجدت أن املة، املرجع بيانات بذكر
ونية لك الصلة أو والرابط شر)، ال خ وتار شر، ال ودار شر، ال ان وم املرجع، وعنوان

ع املة نت“ال   .URL“ن
لعام الدولية رة ال ر تقر املتحدة، مم املتحدة،٢٠٠٢مثال: مم شورات م ورك: (نيو

٢٠٠٢:   )؛
www.org/esa/population/publication/ittmigrep 2002arab.doc  
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  حسن تركي عمير  األستاذ المساعد الدكتور

  كلية القانون والعلوم السياسية –جامعة ديالى  –العراق 
 

ـا وحلفاؤ كيـة مر املتحـدة الواليات ت َ ش
ن العشر ليلة العراق ع رب آذارا ،2003من

ومثــــــل الشــــــامل، الــــــدمار ة ألســــــ امتالكــــــھ بــــــدعوى
نحـــو ــا اتجا ـــل تحو تــم مـــا ســرعان الـــدعاوى ــذه
الــــــدكتاتوري النظــــــام مــــــن ن العــــــراقي إنقــــــاذ ــــــدف
املتعلقــــة تلـــك ً وتحديـــدا منيـــة، زتـــھ وأج املســـيطر
شـــــــآت وامل صـــــــيات ال حمايـــــــة وقـــــــوات ش بـــــــا

ــــ ل ــــان ة، والعســــكر املدنيــــة حــــتاللالعراقيــــة ذا
ومـــا مختلفـــة، ات مســـتو ـــ ع ة ـــ كث وتـــداعيات آثـــار

َ عــــد إذ العراقيـــة؛ الدولــــة معـــالم يــــار ا مـــن ـــا رافق
ظلــــت فقـــد ـــم، و بــــرز ـــا م منيـــة التـــداعيات
بنـــــاء إعـــــادة ـــــ ســـــاس املعضـــــلة ل شـــــ تـــــزال وال

  .الدولة

اتيجية إســ وجــود عــدم َّ فــإن العمــوم ــ وع
لدولــــ ومحــــددة ة ــــ مــــعوا التعامــــل ــــ حــــتالل ة

منيـــة ا بمســـؤولي للقيـــام قاصـــرة ـــا جعل العـــراق،
جنيـف واتفاقيـة ، الـدو القـانون وفـق 1949ع

ــــ ع فــــاظ وا للعــــراق الدوليــــة ــــدود ا حمايــــة ـــ
عــــــــــام عــــــــــد الــــــــــداخ رافــــــــــق2003أمنــــــــــھ فقــــــــــد ،

عــن ً فضــال وانتقــام وتصـفية قتــل عمليــات حـتالل
والتـــدم والســـلب ـــب الدولـــة،ال ملؤسســـات وحـــرق

ــ الفو ــذه لفــت قطــاع، أو ــة ج ــا م ســلم لــم
آثــــــــــاره عكســــــــــت ا ، ً ظــــــــــا با ً ثمنــــــــــا ــــــــــ العرا الشـــــــــعب

ـــــ م الوضـــــع ـــــ ع ـــــداف تحديـــــد ـــــ الســـــلبية
ــــ وا حــــتالل ســـنوات طــــوال العـــراق ده شــــ الـــذي

منية. ن ات شارالشر ان م الفراغ أفرز كما
أســ ــ ال اصــة واســتقرارا بــأمن العب ا بــدور مت

مــــن ــــ للكث بــــارد بــــدم القتــــل أعمــــال يجــــة ن العــــراق
ات الشــــر ــــذه وان والســــيما ن، العــــراقي ن املــــواطن
، ً ليا شـ إال العراقيـة ومـة ا سـلطة تحت تكن لم
ــــي وزار خــــالل مــــن يــــتم ــــا وتنظيم ــــا أعمال َ جــــل بــــل

ن كت مر ارجية وا   . الدفاع

يتــــ املوضــــوعأ ميــــة الدراســــاتمــــأ نــــدرة ن
ــــــ العاملــــــة اصــــــة ا منيــــــة ات بالشــــــر اصــــــة ا

مـــــــن الـــــــرغم ـــــــ ع ـــــــي مر حـــــــتالل عـــــــد العـــــــراق
املتعـــددة ــام وامل الواســـع شــار ن و ة ـــ الكب عــداد

ــ فو ظــل ــ وتفاقمــت نمــت ــ ال ات الشــر ــذه ل
ما تمارســـ ــ ال ـــوف وا الرعــب ندســـة و حــتالل

مــــــــا رافق ومــــــــا العــــــــراق، ةــــــــ ــــــــ خط ــــــــات ا ان مــــــــن
الــــــذي ي القــــــانو الغطــــــاء ب ســــــ ســــــان قــــــوق

فيھ   .عمل

البحــــــــث الية التـــــــــداعيات:إشــــــــ مــــــــن لعـــــــــل
الضــوء ســليط الدراســة ــذه ســ ــ ال ة ــ ط ا
خــالل مــن ــرب ا ــ الــدول عــض تــورط ــ ــا عل
شـــــــاط ـــــــ ـــــــا رعايا مـــــــن قليـــــــل ـــــــ غ قســـــــم انتمـــــــاء

ات ـمنيةالشر ع أو العراق العاملة اصة ا
ا ســمع أو العــالم ــ ا صــور داف اســ تقــدير أقــل
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ــرب وا العـدوان تـرفض كدولــة ـا بناء تحـاول ـ ال
الدولية الفات ا  .ل

ذلـــك ضــــوء ـــ الفرضـــيةوع أنتقــــوم ــــ ع
ـــ(( إ ســ الـــدفاع بــوزارة ممثلـــة كيــة مر دارة

ا منيــة ات الشــر شــاط لغايــاتاسـتغالل اصــة
نــــدي ا ــــام م ضــــمن تقــــع انــــت محضــــة ة عســـكر
مـــــن للتخفيـــــف وذلـــــك ة، حصـــــر بصـــــورة النظـــــامي
العـــــراق ـــــ ـــــي مر ش ـــــ ا يواجـــــھ الـــــذي العــــبء
واســـتمرار ـــ الفو أن وإثبــات ـــ م الصـــعيد ــ ع

ــ العرا الشــعب ا يتكبــد ــ ال واملعانــاة اع ــ ال حالـة
منـ ـ ك القســم يرجـع حـتالل، سياســةعـد ـ إ ھ

صــــــة خ عــــــن النـــــاتج ــــــوف وا الرعــــــب ندســـــة
منيـــــــــة ات الشــــــــر باســــــــتخدام العســــــــكري العمــــــــل

اصة   )).ا

الدراســــــــــة ســــــــــتحاول تقــــــــــدم ملــــــــــا ً ســــــــــا وتأس
تيــــــة ســــــاؤالت ال ــــــ ع ونـــــــوع: جابــــــة طبيعــــــة مــــــا

عـــد العـــراق ـــ العاملـــة اصـــة ا منيـــة ات الشـــر
ـــــــــــذه بــــــــــھ تقــــــــــوم الــــــــــذي الــــــــــدور ومــــــــــا ـــــــتالل؟؛ حـــ
اســــتطاع وكيــــف الرعــــب؟؛ منطــــق ندســــة اتل الشر
شـــار وان شــأة ل القانونيــة صــانة ا ن تــام حــتالل
املوقـــــــف مـــــــا ً ا ـــــــ وأخ العـــــــراق؟؛ ـــــــ ات الشـــــــر تلــــــك

ــــــ ع ات الشـــــر ــــــذه قـــــاء و اســــــتمرار مـــــن الرســـــ
ن املـــــــــواطن ضـــــــــد متكــــــــررة جـــــــــرائم ـــــــــا ا ارت الــــــــرغم

ن؟   .العراقي

ـــــــ ع الدراســـــــة ـــــــاملـــــــناعتمـــــــدت التحلي
منيــــــــــــــــــــــــة ات شارالشـــــــــــــــــــــــر ان رة ظـــــــــــــــــــــــا لتفســـــــــــــــــــــــ
عــــــــن نجــــــــم ومــــــــا ــــــــا، ل املحركــــــــة ســــــــباب اصةو ا
اســــــتخدام عــــــن ً فضــــــال تصــــــورات، مــــــن ا اســـــتمرار
ومقارنـــة توضــيح ـــدف واملقــارن التـــار ن ــ املن
رة الظــــــــــا ــــــــــذه لت شــــــــــ ــــــــــ ال خيــــــــــة التار عــــــــــاد

العراق ا نمو   . وحفزت

الدراســـةو عـــنقســـمت ً فضـــال ن مبحثـــ ـــ إ
تنــاول تاجات، ســت ــم أ تضــمنت وخاتمــة مقدمــة
ات الشـــــر شـــــار ان رة وظـــــا حـــــتالل ول املبحـــــث
ن، مطلبــــــ ــــــ إ وقســــــم العـــــراق ــــــ اصــــــة ا منيـــــة
املؤسســـــــــة َ حـــــــــل وسياســـــــــة حـــــــــتالل ول نـــــــــاقش

اســـــــــتعرض نمــــــــا ب العراقيــــــــة، منيــــــــة و ة العســــــــكر
ات؛آل  الشـــــر ــــــذه وتطـــــور شـــــأة خصــــــصخر نمـــــا ب

صـــــــــــــانة وا منيـــــــــــــة ات الشـــــــــــــر ملناقشـــــــــــــة خـــــــــــــر
العـــراق ــ الرعـــب منطــق ندســـة ل قســـم: القانونيــة

ونــوع طبيعــة ــ ع ول تركــز ن، مطلبــ ــ إ خــر ــو
العـــــــــراق ـــــــــ العاملــــــــة اصـــــــــة ا منيـــــــــة ات الشــــــــر
خـــــــــــر تنـــــــــــاول نمـــــــــــا ب الرعـــــــــــب، منطـــــــــــق ندســـــــــــة و

ارت عــــــن ات الشــــــر ــــــذه ل القانونيــــــة صـــــانة ــــــاا ا
ن العراقي ن املواطن حقوق ات ا وان رائم   .ل

ول    املبحث

ي مر   حتالل
العراق اصة ا منية ات الشر رة   وظا

كيـــــة مر املتحـــــدة الواليـــــات خططـــــت لقــــد
ن، والعشــــــر ـــــادي ا القـــــرن لــــــدخول ســـــتعد ـــــ و

فكـــــرة ق ســـــو و العـــــالم، ـــــ ع يمنـــــة صـــــة(ال خ
ــــــرب فقــــــد)iii()ا ــــــذا و مــــــن، ــــــ الكث إســــــناد جــــــرى

خاصـــة، أمنيـــة ات شـــر ـــ إ ة العســـكر ـــ غ عمـــال
عـــــض حســـــم ـــــ ـــــا م ـــــ الكث مة مســـــا عـــــن ً فضــــال
كيـــــــة مر القــــــوات اســــــتدعاء ــــــق طر عــــــن املعــــــارك

ــ القتاليــة ــا أعمال إســناد ــ ات الشــر ــذه ــد
ة َ عد   .)iv(مناطق

السيا النظام ان عمل باملقابل العرا
ا ــــ تج ــــ بأفضـــــلع منيــــة و ة العســــكر ملؤسســـــة

ــــا زج ولكنــــھ ــــا، عل ب والتــــدر ة ســــ و انـــات م
الدفاعيـــة ــرب ا ت َ فعــد ودوليـــة، إقليميــة بحــروب
قليميـــــــــــــــة ـــــــــــــــروب ا أطـــــــــــــــول مـــــــــــــــن إيـــــــــــــــران مـــــــــــــــع

ـــــرب)1988 –1980(املعاصــــرة ا ــــذه فـــــت َ خل ،
ـــذه بـــدخول ً ســلبيا تطـــورت ة، ــ كب وتـــداعيات أثــار

و ال ــــــ لألرا ــــــالقــــــوات ومــــــا1990/ 2/8يــــــة
عــام الـدو التحـالف ا شـ رة َ مــدم حـرب مـن ـا أعق

ــــا1991 ف املتفجــــرات) 85500(ألقــــي مــــن طــــن
ت و ال ر تحر ة ب ة جو طلعة ألف مائة   .خالل

جــــائر اقتصــــادي نحصـــار ر ا أعقــــب وقـــد
القـــرار خاصـــة و املتحـــدة مـــم مـــن بقـــرارات فـــرض

عـــام) 661( منـــذ نافـــذ زال مـــا الـــذي1990الـــذي
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الفصــــــل ئة ملشـــــ واقتصــــــاده العـــــراق خضــــــوع ـــــ ع
املــــدمرة ــــرب ا جــــاءت ثــــم مــــن، ملجلــــس ع الســــا

ـــــــــــ2003َعــــــــــام السيا النظــــــــــام أســــــــــقطت ــــــــــ ال
ا بضــم العراقيــة، الدولــة مؤسســات اغلــب ودمــرت
ـاكم ا من بقرار منية و ة العسكر املؤسسة َ حل

أ ـا وغ سـباب ذه مر، بر بول ي ـمر إ دت
والقتـــــل العنـــــف أعمــــال وتصـــــاعد ـــــ الفو شــــار ان

اصة ا منية ات الشر مارستھ ال   .   )v(والتدم

عنـــــــد كيـــــــة مر املتحـــــــدة الواليـــــــات نفـــــــذت
عـــــــــــــام ـــــــــــــاالعراق الصـــــــــــــدمة2003غزو سياســـــــــــــة

الغـــــــزو: الثالثيــــــة الصـــــــدمة ثـــــــم ، ً حـــــــتالألوال ـــــــان ف
اصـــــة ا منيـــــة ات الشـــــر ـــــاب وإر وعنـــــد. ورعـــــب

الصـــــدمةقـــــ ـــــة نظر ـــــ تو العســـــكري الـــــدليل راءة
مجــــــرد ــــــا و عت النــــــاس مــــــن ــــــ الكث أن والروعــــــة،
الصــــاروخية، والقــــذائف القنابــــل مــــن ــــ الكث إلقـــاء
نفســـــية أو ولوجية ســـــي عقيـــــدة قيقـــــة ا ـــــ ـــــا لك
ل شــــ و تقــــوم ــــا أل حــــرب مــــة جر ــــا ذا ِ بحــــد ــــ و

 ً جدا ح عام: "صر حرب ـوم1990بأن ال ا دف
ا ــ أثنـــاءع ولكـــن لصــدام، العســـكري ــ التح لبنـــاء

عــام والروعــة الصــدمة ــع2003حملــة ترو دفــھ
عامة" بصورة العرا   .)vi( "املجتمع

عقاب و عام ل ش املجتمع داف اس إن
يـــــوش ل ســـــمح لـــــم حـــــرب، مـــــة جر ـــــو و ، جمـــــا
ـــــــم ل ســـــــمح بـــــــل عـــــــام ل شـــــــ املجتمـــــــع داف اســـــــ

فقــط ة العســكر ــداف داف العقيــدةــذه. اسـ
العصـــ رمـــان ا عـــن تتحـــدث ـــا أل للغايـــة مرعبـــة

عمـاء، عن وتتحدث ، جما مقياس ع ا
أثنـــــــاء د وشـــــــو املجتمـــــــع، ـــــــل ل س حاســـــــ وقطـــــــع

ضـــــــــاءة قطـــــــــع ائيـــــــــة(الغـــــــــزو ر ـــــــــل)الك وقطـــــــــع ،
حـــــرق حـــــدث ذلـــــك عـــــد و واملواصـــــالت، تصـــــاالت

حـتالل أثنـاء املتاحف ب و العامة رغـماملكتبات
قـــــوات مســـــؤولية مـــــن ـــــ املرافـــــق ـــــذه حمايــــة أن

بذلك إجراء أي يتخذ لم لكنھ   .حتالل

صـــاحب زن ــوارد ــي مر املــؤرخ صــف و
املتحدة(كتاب للواليات الشع خ ً ) التار ان:"قائال

يـــة الغر ضــارة ا إنقــاذ ـــة ب للعــراق ــا أمر غــزو

أن ـــــ و مـــــة م حقيقـــــة ـــــل تتجا ـــــا أل كذبـــــة، بأنـــــھ
النــــاسا بيـــوت مـــة مدا وان ـــاب، إر ا نفســـ ـــرب

ــاب إر ـو للتعــذيب م وإخضـاع م واعتقــال ن منـ
ســــــانية ضــــــد مــــــة وجر ب. )vii("ورعــــــب ســــــ وقــــــد

مــــن ـــــ أك بمقتـــــل مـــــن) 700(الغــــزو ص ـــــ ألـــــف
م و) 530(بيــــــــ تــــــــم) 200(عــــــــالم جــــــــام أســــــــتاذ

وجــرح اصـة ا منيـة ات الشـر قبـل مـن م اغتيـال
مليــــون مــــن ــــ عــــةأك أر يقــــارب مــــا ونــــزوح ــــ وت ن

ــ أك ســرقة عــن ً فضــال الــبالد، وخــارج داخــل ن ماليــ
عــــن) 23(مــــن ــــد يز مــــا ــــب ر و ــــي أمر دوالر مليــــار

الكيــــان ــــ إ نــــادرة خيــــة تار ومخطوطــــة لوحــــة ألــــف
الشـــــــعب ذاكــــــرة ــــــ ع ــــــرب ا إطــــــار ــــــ ي يو الصــــــ

خھ وتار وحضارتھ   .  )viii(العرا

بفعـــل  جـــرى الـــذي ـــل عـــد يو يـــأ حـــتالل
دونالـــــــــــد آنـــــــــــذاك ـــــــــــي مر الـــــــــــدفاع ـــــــــــر وز عليـــــــــــق
العـراق لتـدم جرائم من يحصل ما ع رامسفيلد

ا تحدث"بأ شـن)ix("أشياء فكـرة شديد باختصار ،
ـــــــــــــرب العـــــــــــــراق"ا في" وتـــــــــــــدم ــــــــــــــ ال ا صـــــــــــــاغ

ي يو دمان"الص فر الـ" توماس يفة واملعلق
تــايمز" ــورك إ" نيو ة الشــ عبارتــھ يحصــلــ مــا ن

س لـــ العـــراق دولـــة"ـــ دولـــة"ولكـــن" بنـــاء . )x("خلـــق
مـة وجر ً جـدا ومروعة عنيفة فكرة ا ذا بحد ذه و

بـــــ ــــ ع مــــا شــــأن وفكرنــــا توقفنــــا لــــو ى، ــــ خلــــق"ك
ً" دولــة ء ـــ أن ــ ع ــذا و ، ً فعــال موجـــودة دولــة ــ

عمــر ــا عمر ثقافــة ــا ل موجــودة لدولــة ســيحدث مــا
سانية ضارة   .)xi(ا

ول ا   :ملطلب

وسياس املؤسساتحتالل ً حل   ة

العراقية منية و ة   العسكر

مرحلــــــــة للعــــــــراق ــــــــي مر حــــــــتالل ل شـــــــ
ـ ع والعراق عامة، ية العر املنطقة خ تار مة م

ل ب جديدة مرحلة العراق ودخل صوص، ا وجھ
تمثــــــل ي ايجــــــا ـــــو مــــــا ـــــا م ا، وتفاصــــــيل ـــــا : معطيا

بنظـــــــــام والشــــــــروع الســـــــــابق كــــــــم ا نظـــــــــام ــــــــ بتغي
ـــ تم ســـل ذلـــك دون مـــا ـــا وم جديـــد، : ديمقراطـــي

شا الـبالدبان واحتالل اب ر و والعنف الطائفية ر
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الشـــــرعية إطـــــار وخـــــارج يــــة جن القـــــوات قبـــــل مــــن
ـــــــــ. )xii(الدوليــــــــة ع ن ر شــــــــ مـــــــــن ــــــــ أك مـــــــــرور عــــــــد و

حــــــــتالل، ــــــــ دول قبــــــــل مــــــــن ضــــــــغوط و حــــــــتالل
رقــم القــرار الـدو مــن مجلــس ــ) 1483(اصـدر

املتحـــدة5/5/2003 الواليــات مــن ــل َ عــد الــذي ،
ك مـــــــــــــامر وعل احـــــــــــــتالل، دولتـــــــــــــا طانيـــــــــــــا ر و يـــــــــــــة

الشـــــــــــؤون إدارة ــــــــــ ـــــــــــة وإدار أخالقيــــــــــة مســــــــــؤولية
ن َ فعـــــــــ م، إلـــــــــ الســـــــــلطة إعـــــــــادة ن ـــــــــ ن العـــــــــراقي

ال ـــ ــــارنر(ا عــــد) ـــ و للعـــراق ً ا عســــكر ً حاكمـــا
ونصـــــب اعفـــــي حكمـــــھ ـــــ ع أســـــابيع خمســـــة ـــــ م

ي مر مر(السف بر منـھ) بول ً بـدال ً مـدنيا ً حاكما
عا باتخـاذملدة املنصب سلمھ ومنذ خ سارع م،

ة العســكر املؤسســة ً حــل ا مقــدم ــ مــة م قــرارات
خــرى العراقيــة الدولــة مؤسســات جميــع وتفكيــك

الـــنفط وزارة ناء العـــراق. )xiii(باســت ـــ ع ــرب ا الن
أن ـال ا وواقـع الـنفط، اجـل مـن ما ٍ حد إ انت

ا أن ــــــ إ توصــــــلوا كيــــــة مر دارة لعــــــراقمنظــــــري
والبـد املنطقـة ـ ع السيطرة ة الزاو ر ل ش

بـــــــــــ ســـــــــ مــــــــــا شــــــــــاء إل ثرواتـــــــــھ ــــــــــب حلــــــــــم"مـــــــــن
كيــة مر ـة اطور املفــوض.)xiv(" م أكــده مـا ــذا و

ســـــــانية واملســــــاعدات التنميــــــة لشــــــؤون ــــــي ور
شــــــرتھ و نيلســــــون 10/5/2003ــــــ) الــــــرأي(بــــــول

الــــــــــنفط: "بقولـــــــــھ ــــــــــ ع ا يــــــــــد وضــــــــــعت ــــــــــا أمر أن
ك.. العرا أو ً عضوا ستصبح ا أ   ".واعتقد

كية مر املتحدة الواليات سياسة استمرار
عــد العـراق ـ املسـؤولية تحمــل عـدم ـ ع القائمـة

ســــــان ن ــــــ ــــــل2003احتاللــــــھ ل مخالفــــــة ل شــــــ ،
أن عـــــــــــد الســـــــــــيما الدوليـــــــــــة، عـــــــــــراف و ن القـــــــــــوان

ً تامــــــــا ً افــــــــا اع عــــــــد فيمــــــــا املتحــــــــدة مــــــــم فــــــــت اع
املتحـــــــــــــدةو  الواليــــــــــــات بـــــــــــــاحتالل رســــــــــــمية صــــــــــــورة

القــــرار خــــالل مــــن للعــــراق طانيــــا ر الــــذي1483و
امــــــــــــــات ل و واملســـــــــــــؤوليات بالصــــــــــــــالحيات ســـــــــــــلم

ـــــــ ع املنطبـــــــق الـــــــدو القـــــــانون بموجـــــــب املحـــــــددة
ن قـــــــــــــائمت ن دولتـــــــــــــ ما بوصــــــــــــف ن، الـــــــــــــدولت ن ــــــــــــات
ا اســـــــــــــــــما موحـــــــــــــــــدة قيـــــــــــــــــادة تحـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــاالحتالل،

أ)الســلطة(القــرار أن عـــد مالحظـــة، ــ إ القـــرار شــار
أيـــــار مـــــن الثـــــامن ـــــ ن الـــــدولت ن ـــــات مـــــايو/رســـــالة

خـــالل2003 مــن الــدو مــن مجلــس س رئــ ــ إ ،
املتحدة مم لدى ن الدائم ما   .)xv(ممثل

منيـــــة و ة العســـــكر املؤسســـــة لتـــــدم ـــــان
ـــ ع ــ الكب ثــر حــتالل ــ دول قبــل مــن العراقيــة

م و اتي س أنالوضع عـد السـيما للعراق،
ة والعســكر منيـة املؤسســات ي مبـا معظــم أصـبح
ــــــا ا محتو وســــــرقت امــــــل بال دمــــــرت قــــــد العراقيــــــة
أو سياســـــية ة َ عـــــد ـــــات ج ن بـــــ وتوزعـــــت الوثائقيــــة،
حــتالل إدارة أصــدرت الوقــت ذات ــ و ن، مــواطن

الســـف ســية ا ـــي مر ي املــد ـــاكم با املتمثلــة
مر بر الـرقم)xvi(بول ذي ً ـا إدار ً أيـار23ـ) 2(أمـرا

شـــــكيالت2003 وال الـــــوزارات افــــة َ بحـــــل ــــ يق
ذلـــــك ــــ بمـــــا العراقيــــة، الدولــــة أمـــــن ــــ ع القائمــــة

العراقيـة الشـرطة ـاز عـن)xvii(ج البحـث ع ـ ممـا ،
البــــدائل ــــذه إحــــدى انــــت ف الفــــراغ، ء ــــ مل بــــدائل
ا عـدد يصل اصة ا منية ات للشر ائل تدفق

ــــــ  يــــــة) 76(مــــــنألك أجن أمنيــــــة ــــــق(شــــــركة -أ-امل
ا) املرفق عضـ ة َ عد سيات ج ومن العراق عمل

معـــروف ـــ غ خـــر والـــبعض ـــا)xviii(معـــروف جميع ،
اسم تحت واحد اتحاد ات«منظمة الشر اتحاد

العـــــراق ـــــ فـــــراد ،PSCAI»منيـــــة عـــــدد قـــــدر و
ن بـــ مـــا ـــا ف ن عــــام) 50 -30(العـــامل عنصـــر ألـــف

2004)xix(ــــ ات الشــــر ــــذه أعمــــال ــــم بلــــغ ،و
يقـــــارب مـــــا ـــــ إ دوالر100العـــــراق مليــــــار ،)xx(مائـــــة

شــــكيل ــــ م الفــــراغ ــــذا افــــرز ذلــــك عــــن ً فضــــال
تـــــرتبط حـــــتالل ـــــ دول برعايـــــة ة مســـــ شـــــيات مل
ـــا ل املواليـــة العراقيـــة السياســـية والقـــوى بـــاألحزاب

نحـــــــــو ا عـــــــــدد ـــــــــان) 250(يقـــــــــدر ص، ـــــــــ ألـــــــــف
م ــــــــــــــا م قبــــــــــــــلالـــــــــــــبعض العــــــــــــــراق خــــــــــــــارج وجــــــــــــــودة

  .)xxi(حتالل

الــة و باشـرت وتداعياتــھ، حـتالل ظــل ـ و
كية مر ة املركز مـع)CIA(املخابرات التعـاون و ،

العراقيـــــــة صـــــــيات ال عـــــــض و حـــــــزاب و القـــــــوى
جديــــدة أمنيـــة منظومـــة شـــكيل ل ع الســـر بـــالتحرك
املخابرات از ج ة والصغ الوسطى القيادات من

ـــــ ولفــــــرضالعرا م، عـــــاو كســـــب بقصـــــد الســـــابق
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عــــــــن ً فضــــــــال ، الــــــــداخ مــــــــن وتحقيــــــــق الســــــــيطرة
أن غ م، ضد املقاومة تقود ال العناصر كشف

ضــعيفة انـت أن. )xxii(سـتجابة النظــر يلفـت وممـا
الوقــت ـ يـتم انـا الـدءوب والسـ املحـاوالت ـذه
م بـــــأ م م تــــ حــــتالل قـــــوات بيانــــات انــــت الــــذي

عمـــوموراء  ـــ ا ضـــد تنفـــذ ـــ ال القتاليـــة عمـــال
قــــد ــــام و طــــاب وا ـــة الل ــــذه ومثــــل الـــبالد،

عـــــــــام مطلـــــــــع مـــــــــع ت ـــــــــ عـــــــــد2004غ خاصـــــــــة و ،
ـــ ن حســـ صـــدام ســـبق ـــ العرا س الـــرئ اعتقـــال

ول عام/ انون سم   . )xxiii(2003د

القـــــــــــوات ـــــــــــا اتبع ــــــــــ ال السياســـــــــــات ــــــــــذه
ا منيــــة ات والشــــر كيــــة ــــامر ل املواليــــة اصــــة

العنــف رة وظــا الرعــب ندســة شــار ان ــ إ أسســت
سعت إذ الواحد، املجتمع أبناء ن ب املفرط والقتل
ســــــــــاحة العــــــــــراق مــــــــــن تجعــــــــــل أن حــــــــــتالل دولــــــــــة

فأضــ ً ودوليـا ً إقليميـا ا وأعــدا ا خصـوم لتصـفية
قليميــــــــــــة املخــــــــــــابرات ــــــــــــزة ألج ً مســــــــــــرحا العــــــــــــراق

اســـتخدام عـــن ً فضـــال كيـــةوالدوليـــة، مر القـــوات
مـــا عــد ، ــ العرا الشــعب أبنـــاء ضــد املفرطــة للقــوة
الشــــعب ـــذا قبــــل مـــن ــــم حيـــب ال عــــدم وجـــدت
انتقـــــل عنـــــدما ذروتـــــھ ذلـــــك بلـــــغ للبلـــــد، م بـــــاحتالل

وأضـــــــ ، ـــــــ العرا املجتمـــــــع ـــــــ إ ـــــــاب ر و العنـــــــف
ن مــــواطن قتــــل إذ ليــــة، ــــرب ا مــــن نــــوع نــــاك

مســــو  دون ــــاء بر ن املــــدني يمــــن قــــانو أو شــــر  غ

)xxiv(   . 
ــي مر حــتالل ركــز فقــد ذلــك، أثــر ــ وع
مــع تتعامــل انــت ــ ال العناصــر ــ ع ء ــ ــل قبــل
عـرض مـا سـرعان ـذا ول والسـوري، ي يرا الشأن
حـــــــــتالل قـــــــــوات مـــــــــع العمـــــــــل قبـــــــــل ممـــــــــن ـــــــــؤالء
القـــــــوى قبــــــل مــــــن واملالحقــــــة لالغتيــــــاالت كيــــــة مر

بـــداف إيــران ـــ ع ة باملحســو ســـ مـــا ور نتقــام ع
ؤالء ل سابقة  .شاطات

بالوصـــول حـــتالل قــوات أخفقـــت وعنــدما
العناصـر مـن كب عدد باعتقال قامت ا، داف أ إ
ومارسـت خاصة، ومعسكرات معتقالت السابقة
يقبلــــوا ــــي والضــــغط التعــــذيب مــــن ــــ الكث م ضــــد

ـــــــان تحقــــــق مــــــا فــــــإن ذلــــــك، ومــــــع ــــــا، مع التعــــــاون
 ً ـــــــــــذا. ضـــــــــــعيفا بـــــــــــھو قامـــــــــــت مـــــــــــا ـــــــــــان لألذ عيـــــــــــد

مغــــامرات وليــــدة َ عـــد ــــ ال يطانيــــة ال ـــة اطور م
ـــــــا حرو أثنــــــاء م اســـــــتخدم تــــــم ن، مـــــــأجور جنــــــود

 .)xxv( السابقة
ــــ العرا الشــــارع ــــ ع الســــيطرة ميــــدان ــــ و

ك ـــــ ك ال ـــــ ا تـــــو فقـــــد إعـــــادة)xxvi(العـــــام مـــــة م
ـــھ َ م َ جــل ــان إذ العراقيـــة الشــرطة قــوات شــكيل
للمؤسســـــــــات مــــــــن و مايـــــــــة ا مــــــــن نـــــــــوع تحقيــــــــق
ــــي ر ا ـــود املج تخـــدم ـــ ال واملجموعـــات فـــراد و

ســـــ ــــ ال السياســـــية والعمليــــة حـــــتالل لقــــوات
حمايـــــــــــة ن كتـــــــــــأم العـــــــــــراق، ـــــــــــ ـــــــــــا تحقيق إدارتـــــــــــھ

ــــــــــــ وأناب والســــــــــــفارات الدبلوماســــــــــــية باملؤسســــــــــــات
واملعونة مداد و سياسـة.ا...النفط ب سـ ولكن

وإحالــة منيــة واملؤسســات ش ــ ا َ وحــل قصــاء
ــــــذه أفــــــراد مــــــن قســــــم ورفــــــض للتقاعــــــد ــــــا أفراد
ك ــ ك وجــد حــتالل، قــوات مــع العمــل املؤسســات
العمــــل، عــــن العاطــــل ــــ العرا الشــــباب ن بــــ ضــــالتھ
الشـــــرطة قـــــوات ـــــ التطـــــوع قبـــــول م علـــــ ليعـــــرض

ــــــــالع بما التــــــــدقيق يــــــــتم ولــــــــم ديــــــــدة، ا راقيــــــــة
دمــــة ا ــــ إ وأعيــــد ، ــــ الكث انضــــم كــــذا و ــــؤالء،
ـــا وإدان ا فســـاد ب ســـ ً ســـابقا املطـــرودة العناصـــر
مـــن ـــ الكث عـــاد إ باملقابـــل يالحـــظ الرشـــوة، بجـــرائم
العـــــــــــزل ب ســـــــــــ ة ـــــــــــ ا وذات يـــــــــــدة ا العناصـــــــــــر

  .السيا

مـن ـ أك تجنيـد ـة التجر ـذه عـن نجم وقد
عنــد) 150( لكــن ور، شــ بضــع خــالل شــرطي ألــف

ــــ ع م قــــدر عــــدم ــــؤالء ــــت اث امليدانيــــة املمارســـة
أعمــال مــن ـد ا أو ــ الفو ـة ومعا مــن فـرض
قـــــــــوات ضـــــــــد تصـــــــــاعدت ـــــــــ ال العراقيـــــــــة املقاومـــــــــة

  .)xxvii(حتالل

لت شــــــــــــ قــــــــــــد القــــــــــــوات ــــــــــــذه انــــــــــــت وإذا
ن قـــــــــــــــوان صــــــــــــــياغة اســــــــــــــتد خاصــــــــــــــة، ــــــــــــــداف أل

ـــــا خاصـــــة عات شـــــر او ســـــبو من أو ا أعضـــــا ألن
أخــــــرى قــــــوات خــــــالف ــــــ ع ً حصــــــرا ن عــــــراقي ــــــانوا
الدولــة مؤسســات يــار ا أثــر ــ ع شــكيل بال أخــذت
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منيـــــــة ات الشـــــــر ـــــــا وم حـــــــتالل عـــــــد العراقيـــــــة
اصة   .)xxviii(ا

ـــــــ اصــــــة ا منيـــــــة ات الشــــــر ـــــــذه ي تــــــأ
جنــود عــد ا أعضــا عــدد حيــث مــن الثانيــة املرتبــة

املتحـــــ العـــــراقالواليـــــات ـــــ كيـــــة مر وقـــــد. )xxix(دة
ناتور الســـ أن عـــن تـــايمز ـــورك نيو يفة ـــ علقـــت

ـــد( ر وعضـــو) جـــاك كيـــة مر ايالنـــد رود واليـــة عـــن
ــي مر الشـيوخ مجلــس ـ ة املســ القـوات نـة

ســان ن منتصـف ـ ـل/ كتـب ــ2004ابر إ ً خطابـا
رامســـــــفيلد رونالـــــــد آنـــــــذاك ـــــــي مر الـــــــدفاع ـــــــر وز

من مجلـسموقع أعضاء من ً عضوا عشر اث قبل
فيـــھ جــاء ن الـــديمقراطي مـــة:" الشــيوخ م إســناد إن

عقــــود أمنيــــة ات شــــر ــــ إ العــــراق ــــ مــــن حفــــظ
ة ــــــ خط ســـــــاؤالت ـــــــ يث ـــــــذه... خاصــــــة تـــــــدفق وان

ـــ م ســـ قـــد العـــراق ـــ ع ة ـــ ا فاقـــدة ات الشـــر
املمزق  البلد ذا الفو من مناخ   . )xxx("إيجاد

ثــــــــــــــالثوتجـــــــــــــدر نالــــــــــــــك أن ـــــــــــــ إ شــــــــــــــارة
اصـــــــــــة ا منيـــــــــــة ات الشــــــــــر ألعمـــــــــــال يفات تصــــــــــ
خـدمات تقـدم ـا م حـتالل عد العراق العاملة
ات وشـــر عمـــار، إلعـــادة ات وشـــر ، لوجســـ دعــم

اصــــــــة ا مايـــــــة باملوضــــــــوع. ا مــــــــر علـــــــق قــــــــدر و
عتبـار بنظـر خـذ مـع الثالـث الصـنف ع كز س

ات الشر اغلب عمـلأن من و ماية ا توفر ال
عمــار، وإعــادة اللوجســ الــدعم تــوف ــ ع ً أيضـا
تــــــــــــــــايكر شــــــــــــــــركة ات، الشــــــــــــــــر ــــــــــــــــذه ــــــــــرز ابــــــ ومـــــــــــــــن

،)R.O.O.T.S(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
تون  ووتر)K.B.R(الي   ).B.W.C(،بال

ي الثا   :املطلب

العراق اصة ا منية ات الشر وتطور   شأة

عــــــدد ـــــ ً تزايـــــدا ة ـــــ خ الســـــنوات دت شـــــ
تمــــــــارس ــــــــ ال اصــــــــة ا منيــــــــة مايــــــــة ا ات شــــــــر
وسـنحاول ة، املسـ اعـات ال أثنـاء قتاليـة عمليات
ـــــــــف عر ــــــــ ع الضــــــــوء ســــــــليط املطلــــــــب ــــــــذا ــــــــ
ا شـــــــــــأ بيـــــــــــان ثــــــــــم اصـــــــــــة، ا منيـــــــــــة ات الشــــــــــر

ا، اوتطور شار ان أسباب ع التعرف ثم ومن
  .العراق

 ً اصة:أوال ا منية ات الشر ف   عر

منيــــــة ات الشــــــر ــــــف بتعر ملــــــام لغــــــرض
اللغوا املع بيان من البد صطالاصة   :و

اللغــوي . أ ـ مصــدر"الشــركة"للفظــةاملع ،
شـــــركمـــــن يقـــــالشـــــرك خـــــتالط،: ، ـــــ أشـــــركتھ

نتفــاع حـق فـأك ن الثنـ ـون ي أن أيضـا والشـركة
من  ما ن ع من ما لفظة.عيانا " حمايـة"أما

ومحميــــة وحمايـــة ً حميـــا ء ـــ ال ـــ ح مـــن : مـــأخوذة
مايـــــــة وا ميـــــــة وا عنـــــــھ، ودفـــــــع ـــــــ: منعـــــــھ ح مـــــــا

ء لفظـة. )xxxi(ال ،) أمـن(أما ـ بمع مانـة و مـان
مـــــــن مـــــــن ي ـــــــ غ وآمنـــــــت آمـــــــن، فانـــــــا أمنـــــــت وقـــــــد
ـز العز يـل الت ـ و ـوف، ا نقيض من و مان، و

عــــــا ي(قـــــال ِ ــــــذ َّ ْال ــــــن ِ م ْ م ُ َ ــــــ َ آم َ و ٍ ــــــوع ُ ج ْ ـــــن ِ م ْ ــــــم ُ َ م َ ع ْ ط َ أ
 ٍ ف ْ ـــــــــو َ ســـــــــيده)xxxii()خ ابــــــــــن نقــــــــــيض: يقـــــــــول مـــــــــن

الزجــــــاج ــــــى وح ــــــا، َ ن َ وأم ً ــــــا ْ أمن فــــــالن آمــــــن ــــــوف، : ا
منـــــة و امـــــن، ـــــو ف ً وأمنـــــا َ ـــــھ َ بنـــــاء. )xxxiii(مـــــن: وأمن

من تملك ما ستخدم ات الشر فان تقدم، ما ع
اص ـ عـن لتـدفع ة شر و آلية املتعاقـدينقوة

ـــا ـــة-مع معنو أم انــــت ا-طبيعيــــة يحــــذر مخــــاطر
مــال مقابــل مايــة ا ــم ل فتــوفر املتعاقــدين، ــؤالء

مال من ات الشر ذه إ   .يدفع

صــــــــــــطال. ب ــــــــــــ أطلقــــــــــــتاملع لقــــــــــــد ،
كمــــــا ات الشــــــر ــــــذه ــــــ ع املســــــميات مــــــن العديــــــد
نـاك ف ـا، ل صطال للمع فات التعر اختلفت

ا ا ســـم اصـــة،مـــن ا ة العســـكر منيـــة ات لشـــر
ــــــــا عل أطلــــــــق مــــــــن نــــــــاك و الفاعلــــــــة، ات الشــــــــر أو
الدوليـــــــــــة منيـــــــــة و ة العســـــــــكر ات الشـــــــــر ســـــــــمية
أو املرتزقـــــــــة وتجنيـــــــــد تـــــــــأج ات شـــــــــر أو اصـــــــــة، ا
ك بالشــر ا سـمي ــ إ آخـر ــب وذ املرتزقـة، ات شـر
ـــــدين باملتع خـــــر الـــــبعض ا ســـــم كمـــــا الصـــــامت،

املـــــدن ن رجـــــعمنيــــ و ن، منيـــــ املتعاقــــدين أو ن، ي
ـ إ ـا م ينظر ال الزوايا عدد إ سميات ال عدد
ـ إ النظـر ـ وإ ـا، ل ن ع التا فراد و ات الشر ذه

انـت ً وأيـا ات، الشـر ـذه ـا تؤد ـ ال ـام امل طبيعة
ـــــ ــــ ف ات الشــــر ــــذه ـــــ ع تطلــــق ــــ ال ســــمية ال

ات الشـــــــر تلـــــــك ً جميعـــــــا ـــــــ ع ايـــــــة تقـــــــدمال ـــــــ ال
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ا ائ لز منية و ة العسكر دمات   .)xxxiv(ا

ــذه ــ ع أطلقــت ــ ال ســميات ال تكــن ولــم
الخـــــتالف ً تبعـــــا اختلفـــــت ـــــ ال فقـــــط ـــــ ات الشـــــر
سـواء ات الشـر لتلـك س ُ للم سبة بال النظر ة زاو
الوطنيـة ن القـوان جانـب مـن أم ـاء الفق جانـب مـن

إذ ، ـــــف التعر ـــــ اختلفـــــت وإنمـــــا ـــــبوالدوليـــــة، ذ
منيــة مايــة ا ات شــر أن ــ إ ــاء الفق مــن جانــب
املرتزقـة، وتـأج لتجنيـد ات شـر إال ـ ما اصة ا
صـاغ حينمـا الشـعبان ن س ا عبد الدكتور م وم
تفاقيـــة ــ جـــاء مــا عتبــار بنظـــر اخــذ ــف، التعر
م واســـــــتخدام املرتزقـــــــة تجنيـــــــد ضـــــــة ملنا الدوليـــــــة

لعام م وتدر م ل   .)xxxv(م1989وتمو

 ً اصة: ثانيا ا منية ات الشر وتطور   شأة

للنظـــام ً وفقـــا منيـــة مايـــة ا ات شـــر َ عـــد ُ
ـد الع حديثـة ـ ظلـھ ـ ن عمل الذي ي القانو
ــــــا خ تأر أن ــــــ إ ب يــــــذ مــــــن نــــــاك أن إال ، ً يا ســــــ

ة ـــ ف مـــن يبـــدأ قيقــي ســـية"ا الفر الثـــورة قبـــل مــا
ـــا1789عــام إذ ــا، أيام ـــ إ متـــد و ـــم ع علـــق ن

م دخــــول تحظــــر لوحــــات والفنــــادق ســــب، املطـــاعم
املقبولــــــة ـــــ غ املرتزقـــــة نـــــود ا وممارســـــات ســـــلوك
املجتمعــــــــــات ــــــــــ ً مرفوضــــــــــا ً عنصــــــــــرا م مــــــــــ جعلـــــــــت

عامة بصورة ية آخـرون. )xxxvi("ور ب يذ ن ح
عمـــال أســـاس ـــ ع ات الشـــر ـــذه يصـــفون ممـــن

ا بأ ا ائ لز ا تقدم عن:"ال ارتـزاقعبارة ات شر
اص ـــــ لأل خـــــدمات بقـــــديم ات-تقـــــوم وشـــــر ً دوال

ـذه-وأفراد شـأة أصـل رجـع و ، م يطلبـو الـذين
رتــــــزاق شــــــأة عصــــــور ــــــ إ ات وقـــــــد. )xxxvii("الشــــــر

باســــتخدام املمالـــك عـــض تكتــــف فلـــم مـــر تطـــور
ئجار اســــ ـــ إ ـــأت وإنمـــا ا، جيوشـــ ضـــمن العبيـــد

معر  ـون ت وقـد ا، شـوك ـة لتقو ـاء ) قـادش(كـةالغر
ســـنة ا ســـور ــ ـــ العا ـــر ضــفة ـــ ع جـــرت ــ ال

ي.ق1288 الثــــا س رمســـ بقيــــادة ن املصـــر ن بـــ م
ــــــــ و ــــــــة التجر ــــــــ موتــــــــاللو، بقيــــــــادة ن يــــــــ ي وا

أجر مقابل يقاتلون ن مستأجر جنود الستخدام
م عنــــــــ ال قضــــــــية يل س)xxxviii(ســــــــ رمســــــــ وكــــــــرر ،

بأســ ــ يخ قــوي عــدو لقتــال م اســتخدام ھالثالــث

عــــــــام يون الفلســــــــطي ــــــــم وقعــــــــت.ق1174و إذ م،
ــ ن الطــرف ن بــ ــا رحا دارت فاصــلة املـــدنمعركــة

الســــــاحلية ية وســـــــدودغزة(الفلســــــطي ) ،عســــــقالن
ــــــق غر نــــــود ا مــــــن ة ــــــ غف أعــــــداد ــــــا ف شــــــاركت

املصــري  ش ــ ا صــفوف م)xxxix(ضــمن علــ أطلــق ،
املرتزقـــــة ـــــؤالء)Mercenaries)()xlاســـــم لون شـــــ ،

املتحــدةاملرتزقــة الواليــات قــوات عــد الثانيــة القــوة
رة ظــــــــــا أصــــــــــبحت ن ــــــــــ ا ذلــــــــــك ومنــــــــــذ بـــــــــالعراق،
مـادي اجـر مقابـل روب ا ن مكمقاتل استخدام
يتمتعـــون أو الدولــة تلـــك جنــود مـــن ونــوا ي أن دون
املــــدن أغلـــب ـــ النظـــام ـــذا شـــر ان ثـــم ا، ســـي بج

ــ إ ــا أور ــ قطــاع زعمــاء عمــد أن عــد يــة، ور
مبدأإ مايـة"قرار ا أن) Scutagium" (مـال ـ ع و

تجنيـــد عـــن ً عوضـــا جيـــد ل شـــ واحـــد رجـــل ســليح
نــــــــــــود ا نوعيــــــــــــة أن إذ ن، الفالحــــــــــــ مــــــــــــن العديــــــــــــد
واســـــتخدمت م، عـــــدد مـــــن ميـــــة أ ـــــ أك م ـــــارا وم

املرتزقة تجنيد أجل من املبالغ   .)xli(ذه

تنظــــيم أصــــبح ـــديث ا العصــــر بدايــــة ومـــع
ب منيـــــــة ات الشـــــــر بلـــــــورعمــــــل ي وأخـــــــذ ســــــاع، اال

ن العشــر القــرن مــن ــ خ الثلــث ــ ــ أو ل شــ
ســـتعمار ـــا غادر ــ ال قيـــة فر الــدول ـــ خاصــة
كـــــــــــم ا ـــــــــــاء ان أدى كمـــــــــــا ي، يطـــــــــــا وال ـــــــــــ الفر
طبقــــــــة تــــــــدم ــــــــ إ قيــــــــا أفر جنــــــــوب ــــــــ العنصــــــــري
ن بـ م أنفس م م البعض وجد إذ البيض الضباط

ال عـــن ن عــــاطل ا ا ــــ و ــــذاعشـــية ســــاعد عمــــل،
الدوليـة القوى ن ب الصراع رة ظا شار ان ع مر

الناميـــة الــدول ثـــروات ــ مـــم، ع ـــز و غيــاب مـــع
مـن و السـلم حفـظ ـ ا بدور القيام عن املتحدة

ن   .)xlii(الدولي

منيــة ات الشــر ــذه شــار ان رقعـة ازدادت
بـــــؤرة مـــــس ا القـــــارات مـــــن تتخـــــذ ـــــ ال العمالقـــــة

شـــــــ ف ا، شـــــــاط ـــــــل وأمنيـــــــة ة عســـــــكر ات شـــــــر أت
ـــ ع املتحـــدة املثـــال-الواليـــات يل ـــم-ســـ يفـــوق

ـاص ا ـ م القطـاع التوظيف م و نفاق
ــــــومي ا ــــــ م القطــــــاع ـــــ عليــــــھ ــــــال ا ــــــو مـــــا
ـا عمل منيـة ات الشر تمارس سا فر و ، الرس
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شـــــط وت ، ً تحديـــــدا قيـــــا إفر أقـــــاليم ـــــ تامـــــة ـــــة بحر
ال وتوظـــف) 110(ـــ) G4(يطانيـــةالشـــركة دولـــة

مــــن ــــ ي560أك يو الصــــ والكيــــان موظــــف، ألــــف
تقـــــــوم ـــــــ ل الـــــــدول، مـــــــن ـــــــا وغ قيـــــــا أفر وجنـــــــوب
تصـل حيـث املـال، ـ نظ ـا يطل ملن ا خدما بتقديم

ن بــ مــا ــ إ وتصــل) 600-400(جــور ، ً يوميــا دوالر
ــ إ ً ع) 1000(أحيانــا ــ ممــا ً يوميــا ابدوالر ــ أ
ةالكفـــــــــاءا العســــــــــكر املؤسســـــــــات مــــــــــن ـــــــــروب لل ت
وء اوال   .)xliii(إل

أ ذلـــك، أثـــر ـــ حمايـــةوع شـــركة أول شـــأت
الفرقــــــة ــــــ ســــــابق عضــــــو قبــــــل مــــــن خاصــــــة أمنيــــــة
انـــــت ســـــون، جو جـــــيم يـــــد اصـــــة ا يطانيـــــة ال
ـــــــة وتجار سياســـــــية صـــــــيات البدايـــــــة ـــــــ ائنــــــھ ز

تـــوف ـــ ع ورة املـــذ الشـــركة عمـــل وأقتصـــر دوليــة،
ولكـــــــــــن اصــــــــــة، ا راســـــــــــات ا ب وتــــــــــدر مايــــــــــة ا

إ ات الشـــــر ــــذه ن بـــــ التنــــافس أدى مـــــا ـــــســــرعان
مايـــــة ا مـــــن ـــــا عمل وانتقـــــال نـــــة امل ـــــذه شـــــيط ت
ة املســ اعــات ال ــ املشــاركة ــ إ اصــة ا منيــة

ـــ حــدث كمــا ــروب انتقلـــتأوا ثــم ، ــ وزائ غــوال
س تأسـ ـ العمل دأ و املتحدة الواليات إ الفكرة
آر ـــــــــي ــــــــي شـــــــــركة ــــــــا م وأ خاصـــــــــة امــــــــن ات شــــــــر

)KBR (وال ليبورتــــــــــون طــــــــــرف مــــــــــن ــــــــــاململوكــــــــــة
عــــام والتعـــــاون1962تأسســــت العمــــل بــــدأ وقـــــد ،

يـــــــــــوش وا اصـــــــــــة ا ة العســـــــــــكر ات الشـــــــــــر ن بـــــــــــ
قبـــــل مـــــن ً وخصوصـــــا نـــــام في حـــــرب منـــــذ النظاميــــة

CIAباســــم عـــرف ســــري برنــــامج العمليــــات(ضـــمن
عمليـات)السـوداء لتنفيـذ يرسـلون املرتزقـة ـان ف ،

ناميـــة في صــيات و مواقــع ضـــد ــب وتخر اغتيــال
ومـــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــد تر ـــــــــــــــــاال ف التـــــــــــــــــورط كيـــــــــــــــــة مر

  .)xliv(مباشرة

تتـــــو ـــــ ال ات الشـــــر عـــــض رت اشـــــ وقـــــد
جماعـة مثـل املـال مقابـل عمـال ـذه بمثل القيام

املجنــون ( يــد) مايــك ســابق عســكري ــا يقود ــ ال
ومـــــات) ــــوار( ح عـــــدة قلـــــب ـــــ ً دورا لعـــــب والـــــذي

عــام شــل س جــزر انقــالب ــا وجماعــة1981م ، م
بق الســـــوداء ات ـــــالســــ الفر دينـــــار(يـــــادة ) بـــــوب

كـــم ا نظـــام قلـــب ـــ مـــرات عـــدة شـــارك ـــالـــذي
ســــالمية القمــــر جــــزر ــــة ور ومجموعــــةجم تــــيم(،

نقالبيـــــــة) ســــــبايزر  املحاولــــــة ــــــ ً دورا لعبــــــت ــــــ ال
بـــــابواالفا ـــــ ديـــــدة(شـــــلة ا يـــــا ،) غي ـــــ كث ـــــا وغ

كمـا املـاس منـاجم أو الـنفط آبـار حمايـة عن ً فضال
قيــا أفر ــ. )xlv(ــ أك عليــھ ــو عمــا الوضــع تطــور ثــم

أو بالعوملــــة ســــ مــــا ــــور ظ ة ــــ ف ومــــا) مركــــة(ــــ
والـــــــدو الـــــــوط الصــــــعيدين ـــــــ ع وذلـــــــك ا، عــــــد

ات شـــر أصـــبحت ـــ ح ، والعـــال ـــ قلي شـــقيھ
نيابـــــة ـــــروب ا تخـــــوض اصـــــة ا منيـــــة مايـــــة ا

الـــــــــدول الـــــــــة( عـــــــــن القطـــــــــاع) بالو أن زعـــــــــم تحـــــــــت
ــا إذا ــاص ــونا ي أن بــد فــال ــاح ر ــ ً ا شــر ن

ات الشــر ــذه وأصــبحت املخــاطر، ــ ً ا شــر أيضـا
س لـــ ، يمنــة ال وفـــرض العوملــة وآليـــات ســمات مــن

الـــــــدو املجتمـــــــع ـــــــ ع ولكــــــن ، الـــــــدول ـــــــ ع فقــــــط
العــــال ــــذه. )xlvi(والنظـــام أن أخــــرى ر تقـــار شــــ و

ون، ــــ ــــا ول ب تــــدر معســــكرات تمتلــــك ات الشـــر
للقـــــــ تخضــــــع غـــــــراتوال ل شـــــــ ممــــــا املحليـــــــة ن وان

أحــــد الــــدول عــــده ــــ ال الســــيادة جــــدار ــــ واســــعة
ا سما   . )xlvii(ابرز

خاصـة جديـدة وظـائف سـبق مـا ـ إ يضاف
واســـع نطــاق ــ ع ــا عمل تنــامي عــد ات الشــر ــذه ل
ب التـــدر خـــدمات تقـــديم شـــمل ل العوملـــة عصـــر ـــ
والشـــرطة ش ــ ا لقــوات ة العســكر شــارات س و

البلــــدان عــــضــــ عــــن ً فضــــال ، ــــا ف عملــــون ــــ ال
تن ال ـاالوظائف اصـة ا منيـة ا ز أج ا ،جز

العســــكري شــــار لالن اللوجســــ الــــدعم تقــــديم ــــا م
شــــآت وامل ي، املبــــا وحمايــــة ة ســــ نظــــم وصــــيانة

و  اص، ـــــ ةوحمايـــــة العســـــكر املعلومـــــات جمـــــع
ــــــــا ـــــــــوتحليل و ناء، ـــــــــ ال واســــــــتجواب واحتجـــــــــاز ،

ا ا القتالعض املشاركة   .الت

ــــ املتحــــدة مـــم دعــــا ائـــل ال التطــــور ـــذا
عـــــــــام ول ـــــــــانون مـــــــــن ـــــــــع ــــــــــ1989الرا تب ـــــــــ إ

املرتزقــــــــــــــــــة تجنيـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــة ملنا دوليـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدة معا
ــد ل محاولــة ــ م، وتــدر م ل وتمــو م واســتخدام

رة الظـــــــا ـــــــذه عقـــــــد. )xlviii(مـــــــن د شـــــــ ذلـــــــك، ومـــــــع
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ً نمــوا املنصــرم القــرن مــن ســعينات ــامال مل ً متـــزايدا
منيــة ات الشــر باســم عرفــت ات الشــر ـذه ودور

اصة  Private(أو) Firms Private security(ا
security Companies(لـــــيج ا حـــــرب ففـــــي ،

عــــــــــــــام ات1991الثانيـــــــــــــة الشــــــــــــــر ــــــــــــــذه قـــــــــــــدمت
ماليـــــة مبـــــالغ ـــــ ع باملقابـــــل وحصـــــلت ً يا لوجس ً دعما

عـــــــادل مـــــــا ـــــــا توظيف ـــــــ نظ ة ـــــــ القـــــــوة% 1كب مـــــــن
كية مر ة   . )xlix(العسكر

ات للشـر ـام امل ـذه إناطـة ـ التحـول ـذا
التقاليــــــد ـــــ انقـــــالب بمثابــــــة َ عـــــد اصـــــة ا منيـــــة
ــا تم ســ ــ ال قــة الطر ــ ً ــائال ً ا ــ غي و ة العســكر
وجـــــود مــــن الـــــرغم ــــ ع ، ً مســـــتقبال ــــروب ا تنفيــــذ
الــدول خ تـار ــ مـرة فــألول قديمـة، خيــة تار سـوابق

ا نـــــازل ـــــات حقوق ـــــم أ احـــــد عـــــن ً طوعـــــا ومـــــات
ات لشـــــر وإعطائـــــھ القـــــوة، اســـــتخدام ـــــار احت ـــــو و
ـا، رائم ً مسـرحا العـراق مـن جعلـت خاصـة أمنية
أو املتحـــــدة الواليـــــات مـــــع ـــــا وقع عقـــــود ـــــ ع ً بنـــــاءا

أخــــــرى أطــــــراف أو طانيــــــا ــــــ(بر ً طرفــــــا ســــــت ل ــــــ
اع ـ توظــف) ال ـ ال غـداد ـ ة سـر السو السـفارة

حرا ا نلـــــــد العـــــــامل مايـــــــة ن خاصـــــــ ن أمنيـــــــ ً ســـــــا
ا   .)l(ف

العراق العاملة ات الشر ذه ر أش ومن
ـي شـركة اصـة ا ماية ا ـالك. آر. ـي. مجال و

ـــــ ع قــــادرة ــــ و ، ـــــورب وديــــن ليبورتــــون و ووتــــر
ماميــــــــة ــــــــات ا خطــــــــوط ــــــــ ع ن عــــــــامل تقــــــــديم
ن املتعـامل ـم أ من ي مر ش ا عد و لفية وا

سـبةم شـغلون إذ العالم، ا القـوة% 10ع مـن
العــــــراق ـــــ ً حاليـــــا املتواجـــــدة كيـــــة مر ة العســـــكر
تـــــدخل ــــ ال ة املســــ اعـــــات ال منــــاطق مــــن ه ــــ وغ
، ً مباشــرا ـ غ أو ً مباشـرا ً طرفــا ـا ف املتحـدة الواليـات

يــــد ً إتحــــادا ات الشــــر ــــذه شــــأت أ إتحـــــاد"وقــــد
العـراق ـ منيـة مايـة ا ات مـن" شـر ـ أك ضـم و

شـركة ن عـ ـي.)li(أر شـركة ميــة. آر. ــي. عــد أ ـ ك
حيــث العـراق ــ اللوجسـ الـدعم ات شــر ن بـ مـن

نحـــــو ،) 50(شـــــغل للقتـــــال م عضـــــ مرتـــــزق ألـــــف
ية اللوجســـــــــ ـــــــــدمات ا ـــــــــ عمـــــــــل غلبيـــــــــة لكــــــــن

يصـل تاغون الب مع عقد ا ولد ن، التمو وخدمات
ــــ طلبــــت11إ كمــــا دوالر، بــــنمليــــار بــــوش إدارة

بيكتــــــــل مثــــــــل العمالقــــــــة كيــــــــة مر ات الشــــــــر مــــــــن
بمئــــات عقــــود ــــ ع صــــول ل تتقــــدم أن تون ـــال و

النفط عائدات من تدفع الدوالرات من ن   .)lii(املالي

ـــــــــــــذه ـــــــــــــ ع املتحـــــــــــــدة الواليـــــــــــــات عتمــــــــــــد و
بصــــورة العــــراق ــــ ــــة حيو ــــام م لتنفيــــذ ات الشــــر

ــــ ع أخــــرى حـــرب أي فعلتــــھ مــــا تفــــوق مــــدىائلـــة
تـــــــاغون الب وان لـــــــھ، ـــــــي مر العســـــــكري خ التـــــــار
نـــــود ا تـــــوف ـــــ ات الشـــــر ـــــذه ـــــ ع ن عتمــــد
ش ـ ا ـا لـف ي ـان ـة حيو ـام م لتنفيذ املرتزقة
مــن ــم ات الشــر ــذه ل ســبون ،واملن ً سابقا ـي مر
خــدموا ومانــدوز جنــود م مــ العــالم، أنحــاء جميــع

ار  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة البحر قـــــــــــــــــــوات ـــــــــــــــــــ ولينـــــــــــــــــــاســــــــــــــــــابقاً
وجنـــــــود بـــــــال الن مـــــــن ون عســـــــكر م الشـــــــمالية،وم

العنصــــري الفصــــل نظــــام ــــ ــــ) برتايــــد(خــــدموا
قيا أفر   .)liii(جنوب

ات الشـــــــر ــــــذه ــــــ كـــــــذلك ن العــــــامل ومــــــن
ومـــة ح ـــ عملــون ـــانوا الــذين ن منيـــ ن املــوظف

الســـــــــابق شـــــــــي ال نوشـــــــــيھأالـــــــــدكتاتور ب وغســـــــــتو
Augusto pinochet)liv(ومــة ح ــ عملــوا ،وممــن

، ش ميلوســـــوفي ودان ســـــلو حكـــــم أثنـــــاء ية الصـــــر
ة مســ تنظيمــات ــ التحقــوا وأن ســبق ولبنــانيون
بعد ســـ ال وآخـــرون لبنـــان ـــ ليـــة ـــرب ا إبـــان
القـوات مـع املتعاونـة ـد أنطوان قوات من م و
إســرائيل اب ــ ا عــد تتفــرق أن قبــل ســرائيلية

عام لبنان جنوب   .)lv(م2000من

بـــــــــــدأت الدوليـــــــــــة الصـــــــــــراعات ـــــــــــادة ز ومـــــــــــع
بوظـــــــــــائف تضـــــــــــطلع اصـــــــــــة ا منيـــــــــــة ات الشـــــــــــر
يـوش ا ام م ضمن تدخل قبل من انت جديدة،
بــــــاملؤن ــــــة املحار القــــــوات إمــــــداد ن كتــــــأم الوطنيــــــة

ــــ ليــــة أ حــــروب ــــ جــــرى كمــــا والقتــــال، والســــالح
الســــابقة يوغســــالفيا قيــــة،و فر الــــدول ، عــــض

أفغا ــ جـــرىو مــا ذلـــك ،ومن ً حاليــا والعـــراق ســتان
القــــــبض7/3/2004ـــــ تــــــم حيــــــث زمبــــــابوي ــــــ م

املرتزقـــــــــة مــــــــن ن ســــــــبع تحمــــــــل انــــــــت طــــــــائرة ــــــــ ع
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انقــــــــــالب لتــــــــــدب ســــــــــتوائية يــــــــــا غي ــــــــــ إ ن ــــــــــ متج
نـــاك مســـ ثالـــث، عســـكري ـــ الدولـــة تلـــك الن

قيـــــة فر راء ـــــ ال جنــــوب ـــــ للــــنفط منـــــتج ــــ اك
و  يـــا نيج اعتقلـــت25/8/2004وغـــوال،أعـــد م

ـت مارغر نجـل شـر تا مـارك قيا أفر جنوب سلطات
بتلــــك لعالقتـــھ ً ســـابقا طانيـــا بر وزراء ســـة رئ شـــر تا

قيا أفر جنوب   .)lvi(املحاولة

ـــــــــــذه ل ـــــــــــل تو ـــــــــــ ال ـــــــــــام امل تطـــــــــــورت كمـــــــــــا
يــــــوش ا خ تــــــار ـــــ لــــــھ ســـــابق ال ل شــــــ ات الشـــــر
ي يطـــــــــــا وال ــــــــــي مر ش ـــــــــــ وا عامــــــــــة النظاميــــــــــة

مــاخاصــ ع مشــار حراســة ــام م ــا إل ــل تو حيــث ة،
صـيات، ال وحمايـة العـراق، أعمـار بإعـادة س
تقــع منــاطق ــ تمــر ــ ال مــدادات قوافــل وحمايــة
العديــــد وحمايــــة العراقيــــة، املقاومــــة ســــيطرة تحـــت
ومقـر ساسة ا العراقية ومية ا املؤسسات من
املنطقــــــة ـــــ تقــــــع ـــــ ال حــــــتالل وقـــــوات ومـــــة ا

ضراء   .)lvii(ا

املـــوجز ســـتعراض ـــذا خـــالل مـــن نالحـــظ
منيـــــة ات الشــــر شـــــأة و لوجــــود ألتـــــأر للتطــــور
ــــــ ال ــــــدمات وا ــــــام امل حيــــــث مــــــن ــــــا أ اصــــــة، ا

عـــــن تختلــــف وال القــــدم ــــ موغلــــة ــــا ائ لز ا تقــــدم
تقـدم ات شـر عـن عبـارة ـ بـل رتـزاق، تنظيمـات

فـــــ و ــــــة املعنو اص ـــــ ــــــ إ مقابــــــلاملرتزقـــــة راد
ـــ رتـــزاق تنظيمـــات عمـــل انـــت كمـــا ً تمامـــا املـــال

ات شــر ــا و حيــث مــن ــا إ إال ) قانونيــة(السـابق،
منظمـــــــة ات شـــــــر ـــــــ ف شـــــــوء، ال ـــــــ ـــــــد ع حديثـــــــة
يطــــــال الــــــذي ي القــــــانو يل ــــــ ال لنظــــــام وتخضــــــع
تختلـف ـ و قتصادية، اصة ا ات الشر جميع

رتـــــزاق تنظيمـــــات عـــــن الناحيـــــة ـــــذه المـــــن ـــــ ال
أو ــ دو عــرف أي ــا يقر وال ي قــانو إطــار أي ــا يحو
ـا وم تفاقيـات مـن العديـد إن بل دولية، اتفاقية

لعـــام جنيـــف حرمــــت1949اتفاقيـــات قـــد انـــت م
منيــة مايــة ا ات شــر عــد و ، ً دوليــا رتــزاق نـة م
مـــــن املرتزقـــــة تنظيمـــــات مـــــن ً تطـــــورا ـــــ أك اصـــــة ا

الشــــ ــــذه ول ســــليح، ال يناحيــــة القــــانو ــــا كيا ات ر
صــــــــية ـــــــا يمنح مـــــــا ـــــــو و ـــــــا ـــــــاص ا واملـــــــادي

وفـق شأ ت ال ال املرتزقة تنظيمات عكس مستقلة
حيـــــــث مــــــن اتحـــــــدا ــــــا،وان يحتو وال ي قـــــــانو نظــــــام

  .الغرض

ي الثا   املبحث

اصة ا منية ات   الشر
العراق الرعب منطق ندسة   وحصانة

شــرت ان البــاردة ــرب ا ــاء ان لعــد شــ و
اصــــــة، ا منيـــــة ات الشــــــر رة ظـــــا للنظــــــر ملفـــــت
ن بمــدني العــالم مــن ـان م أي ــ نــود ا بدال باسـ
مـــــــــــن ألي يخضــــــــــعون وال مـــــــــــؤجرة بنــــــــــادق ــــــــــون يمل

املعـــــاي عليـــــة جـــــرت ملـــــا ً وفقـــــا العقابيـــــة جـــــراءات
املســـــتوى ـــــ ع ـــــا عل واملتفـــــق املعروفـــــة ة العســـــكر

ي ســـــا ً وخصوصـــــا مناقشـــــة.الـــــدو تم ـــــذاســـــ
ن مطلبـــــ خــــالل مـــــن ات: املبحــــث شـــــر نــــاول ي ول

ـــــ الرعــــب منطــــق ندســـــة شــــر و اصــــة ا منيــــة
ـــ ع خـــر يركـــز نمـــا ب القانونيـــةالعــراق؛ صـــانة ا

واملوقـــــف حـــــتالل ا فرضـــــ ـــــ ال منيـــــة ات للشـــــر
ا م الرس   . العرا

ول    املطلب

اصة ا منية ات   الشر

الرعب منطق ندسة   و

منيـــة ات الشـــر رة ظــا شـــار ان وراء يقــف
ع ســــــر تطــــــور مــــــن ــــــا رافق ومــــــا العــــــراق اصــــــة ا
مــن والتحــول قتصــاد عوملــة إطــار ــ صـة ل

ـــ إ ـــة مركز ومـــة ـــة"ح تقلـــيص"المركز عـــن ً فضـــال ،
ذلـك أدى للـدول، النظاميـة ة املس القوات م
ـل ل العـام القطـاع ـ امـة تخفيضات إ بمجملھ

الب والناميـــــةمـــــن املتقدمــــــة عوملــــــة. لـــــدان عـــــن نجــــــم
مــــــــن العديــــــــد ــــــــ ــــــــارة"قتصــــــــاد امل آثــــــــار"الــــــــدول

ندســـــة جانــــب ــــ إ الطبيعيــــة، املــــوارد مــــدمرة،ع
أطـــراف ا تفرضـــ ـــ ال العنـــف، صـــة وخ الرعـــب
محــــــــــاوالت ب س ـــــــــــة املس اعـــــــــــات ال فـــــــــــي فاعلــــــــــة

الــــدول ــــذه ثــــروات ــــط ر يــــة أجن الــــنفط-أطــــراف
واملــــــــــــاس الثمينــــــــــــةوالغــــــــــــاز واملعــــــــــــادن خشــــــــــــاب -و

ا اقتصـــــــــــاد ـــــــــــ ع والســـــــــــيطرة العامليـــــــــــة باألســـــــــــواق
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ن بـ التقليديـة ـروب ل ـ تقر انحسـار مع ، الوط
ماميــــة ــــة املواج خطــــوط ــــا ف ــــون ت ــــ ال الــــدول

ة   .وا

ألداء ارجيــــــــة ا باملصــــــــادر ســــــــتعانة أدت
ــــــ ع درجــــــت ــــــ ال ساســــــية الوظــــــائف مــــــن عــــــدد

ال يــــــوش ا ــــــا ــــــأدا إ الشــــــرطة، قــــــوات أو وطنيــــــة
للدولـــــــــة العامـــــــــة ـــــــــدمات ا ن بـــــــــ ـــــــــدود ا طمـــــــــس

بـــذلك ـــ لت ـــاص، ا التجـــاري منطقـــة"والقطــاع
ا" رماديــة ثمر اســ ، املســ اع ــ ال منــاطق ــ خطــرة

ـــا مع واملتعاقـــدين منيــة مايـــة ا ات شـــر موظفــو
ـــــ ن، عســـــكر كـــــأفراد ون َّ ســـــ ُ م ولكـــــ ن كمــــدني

الرم"ــــذه إذا" اديــــةاملنــــاطق ممــــا م يقيــــ عــــدم مــــع
ن مـــدني أم ن مقـــاتل وضـــع ـــا ف م وضـــع ــــذا. ـــان و

حـــــــــاالت ـــــــــايحصــــــــلفي م أ ومــــــــن ســـــــــتقرار : عــــــــدم
ً ا مســــــــــ ً نزاعــــــــــا د شـــــــــــ ــــــــــ ال ـــــــــــروب-املنــــــــــاطق ا

ا ف طراف قوى بتفاوت سمة امل ديدة حيث-ا
مــــا حــــاالت ــــ أو ً تامــــا ً شــــرا يــــوش ا ــــا ف شــــر ُ ت ال

ـــ ال ـــاء ان عــــدامعـــد ا مســـتوى ـــا ف يرتفـــع ـــ ال اع
حتالل. من عد العراق حصل ما ذا   . و

ــرب ا ــ ــاص ا القطــاع دور توســع لقــد
عــــام العــــراق ــــ ع كيــــة عــــدد1991مر ونخفــــض

مــــن العاملــــة ة املســــ جنــــدي2.1القــــوات مليــــون
ـــ كيــــة1.4إ مر دارة تــــھ تب ملــــا ً ونظــــرا مليــــون،

ا وإســـ مبــدأ اتيجيةمــن ســـ تلــك يمنــة، ال تيجية
ــــــ ع ة العســــــكر ــــــا اما ال ســــــاع ا ــــــ إ قــــــادت ـــــ ال

ســــــــتان أفغا حــــــــرب ــــــــ الســــــــيما العامليــــــــة الســــــــاحة
مــــــــن حفــــــــظ ــــــــام وم الصــــــــومال ــــــــا وقبل والعــــــــراق
وزارة دفــــــــع وســــــــوفو،مما و البوســــــــنة ــــــــ والســــــــالم

ـــــ إ وء بـــــال ش ـــــ ا ـــــ الـــــنقص ســـــد ـــــ إ الـــــدفاع
ـــــذه ول ــــــاص، ا أعلــــــنالقطـــــاع ـــــا، وغ ســــــباب

ــــي مر الــــدفاع ــــر رامســــفيلد( ســــبقوز ) دونالــــد
تـــــــاغون الب ــــــا ف يبعــــــد جديــــــدة سياســــــة ــــــ تب عــــــن
مــــن ــــدد باتــــت ــــ ال وقراطيــــة الب مــــن ــــره وتحر
بــــأن عتقــــد ــــان و ه، ــــ عب حســــب ــــي مر القــــومي
ات شـــر أي ـــاص، ا القطـــاع ـــ ع باالعتمـــاد ــل ا

منية ماية   .)lviii(ا

ــــــــــــ العســــــــــــكري القطــــــــــــاع صــــــــــــة خ إن
كـــــية مر لــــإلدارة ســــبة بال ً يا ســــ حديثــــة ممارســــة
وان ســــــــــبق قديمـــــــــة فكـــــــــرة ـــــــــا إ مـــــــــن الـــــــــرغم ـــــــــ ع
لـــــم لكـــــن املتالحقــــة كيـــــة مر دارات ا اســــتخدم
يرجــع مـا ور ن، ـا عل ـ ـ ال الصـورة ـذه تكـن

ع ة العسكر عمال ي املد القطاع استخدام
سنطــا الــرئ نائــب ــ إ املتحــدة الواليــات ــ واســع ق

ً ــرا وز ــا ف ــان ــ ال ة ــ الف ــ شــي ديــك ــي مر
فكــــرة طـــرح عنـــدما ب بـــوش رئاســـة أثنـــاء للـــدفاع

"The logistical side of contingency 
operations "شـــــــركة حصـــــــول فكـــــــرة ـــــــذه مكنــــــت

الـدعم تـوف انية إم لدراسة عقد ع اليبورتون
العــــالم، ــــ شــــرة املن كيــــة مر للقــــوات اللوجســــ
بتلـــــك اصــــة ا العقـــــود ــــذه نجــــاح أمـــــر يكــــن ولــــم
ـــ اك مـــن ات الشـــر ــذه أصـــبحت مـــا بقـــدر ميــة

ففـي ـاص، ا العسـكري للعمـل املحتكـرة ات الشر
ن بـــــــــ مـــــــــا ة ـــــــــ يالف الثـــــــــا آذار1992ـــــــــانون ـــــــــ إ م

ـــــــــــأصـــــــــــبحت 1993 سا املـــــــــــورد ـــــــــــاليبورتون
ــــــــ ــــــــي مر ش ـــــــ ل اللوجســــــــ والــــــــدعم للمـــــــؤن
ــــــ إ املتحـــــدة ســــــعيالواليات عـــــن ً فضــــــال الصـــــومال،

ــا أ ـا ف تــرى ـة رؤ ضــمن ات الشـر ــذه سـتعانة
الوقـت ـ يـــئ و ـاب، ر ضـد دائمـة ً ـا حر تخوض

املســــــ ــــــا قوا فــــــالنفســــــھ ى، ــــــ الك ــــــات للمواج ة
ا ا ــ با للعـالم ــا زعام صـورة تضــعف أن يمكـن
ولـــذلك اتيجية، إســـ واقــل ميـــة أ ذات منـــاطق مــن

ــام للتخفيــفقــلتركتامل ــاص ا للقطــاع ميــة أ
قـــــــــــــــل مـــــــــــــــات امل ـــــــــــــــ ع ة املســـــــــــــــ ـــــــــــــــا قوا عـــــــــــــــن

ــــــة ي.)lix(حيو دا املشــــــ أكــــــرم الــــــدكتور ب ذايــــــذ ول
ووتــــ:"بــــالقول  بــــالك شــــركة ابتــــدعإن مــــن أول ــــ ر

ــــــاص،بفكرة ا للقطــــــاع اململــــــوك ش ــــــ ا ــــــوم مف
مـــــع بالتعاقـــــد ووتـــــر بــــالك شـــــركة تقـــــوم أن ــــا مفاد

ـــ م خـــدم ـــت ان الــذين ـــي مر ش ـــ ا قيــادات
عناصــــــر شــــــكيل ـــــ ع لإلشــــــراف النظــــــامي ش ـــــ ا
ـون وت ـاص، ا القطـاع أسـاس ـ ع تقـوم ة مسـ

أفــــــــراد ــــــــا إل ــــــــنظم و كيــــــــة، أمر ــــــــا وعناصــــــــرقيادا
طــــــراز ــــــ ع العــــــالم أنحــــــاء جميــــــع مــــــن مســــــتأجرون

ســــية ا متعــــددة ات عمــــل"الشــــر ــــ يم مــــا ــــم ،وأ
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اصة ا   ):lx(العناصر

 ً ضــــــــــــــــمن. أوال يــــــــــــــــدخلون ال ــــــــــــــــ ر وا ــــــــــــــــ القت إن
م ـــــــــو ـــــــــرب ا ـــــــــ لقت الرســـــــــمية حصـــــــــاءات
أيــــــة ون ـــــ يث ال التـــــا و ن، ل ــــــ م ـــــ غ مرتزقـــــة

اجتماعيــة أو سياســية املجتمــعتــداعيات داخــل
ي   .مر

 ً مـــــن. ثانيـــــا قـــــانون ألي تخضـــــع ال العناصـــــر ـــــذه إن
عملھ وأنظمة ي مر ش ا ن   .قوان

 ً افيـة. ثالثا ال القـدرة كيـة مر لإلدارة يوفرون م أ
ـــ املتواجـــدة القـــوات وحركـــة عـــدد املنـــاورة ـــ

العالم من خرى الساخنة   .املناطق

الــــــدفاع ــــــر وز خطـــــــاب مثــــــل ـــــــيوقــــــد مر
ـــــــــ رامســـــــــفيلد دونالـــــــــد م2001/ 9/ 10ســـــــــبق

قبيـــــل صـــــدر انـــــھ إذ ات، الشـــــر تلـــــك مـــــيالد ادة شـــــ
فيــھ2001أيلــول11أحــداث جــاء نواجــھ: " ، إننــا

يرتـدي مـن ـل و ـا أم أمـن دد ً ا خط ً عدوا اليوم
احــــــد ـــــ إ ـــــنكم ذ ينصــــــرف مـــــا ر العســـــكري، الـــــزي

يحيـــــــا ولكنـــــــھ الســــــــابقة العصـــــــور ـــــــ نالطغـــــــاة بــــــــ
وزارة غتــــــــــال ــــــــــ ال وقراطيــــــــــة الب انــــــــــھ نـــــــــا، ران ظ
ــره تحر بــل تــاغون الب اجمــة م انــوي ال وانــأ الــدفاع

ذاتــــــــھ صــــــــيف"مــــــــن ــــــــ و رامســــــــفيلد2003، أزاح
تحـــــــت الســــــابق طـــــــاب ا ــــــ ورد الـــــــذي الغمــــــوض
 ً قــائال كيـة مر ة بالعسـكر الثـوري التحـول : عنـوان

تــاغون" بالب تجــاري أنمــوذج ــ تب قــررت علـــنلقــد
ثــــــــوب تــــــــدي ل وقراطــــــــي الب الــــــــنمط ــــــــ ع ـــــــرب ا

ن الرأســــــــــمالي ن جعــــــــــل"املغــــــــــامر عــــــــــالن ــــــــــذا و ،
ــ تــاغون الب محـل تحــل اصـة ا منيــة ات الشـر

تــــاغون للب الفصــــلية شــــرة ال ــــ و ــــام، امل مــــن ــــ كث
خطتــــھ2006لعــــام عــــن ً أيضــــا رامســــفيلد أعلــــن م

، ــــــ التغي ألجــــــل ـــــق الطر خارطــــــة ـــــا عل أطلــــــق ـــــ ال
عــــــــــــام بــــــــــــدأ ــــــــــــ الفع ــــــــــــا تطبيق إن ،2001وذكــــــــــــر

عاملــــــــة قـــــــوات ــــــــ إ الـــــــدفاع وزارة قــــــــوات وصـــــــنفت
ً جميعـــا ـــؤالء و ومرتزقـــة ميدانيـــة وخدمـــة واحتيـــاط

كيـــة مر الـــدفاع لـــوزارة القتاليـــة الكثافـــة يمثلـــون
)lxi(.  

إتاحـــــــةل ــــــ ع كيـــــــة مر دارة عملــــــت قــــــد

شن فرصة ا تمنح ا أل ات الشر ذه أمام املجال
صـــول ل حاجـــة بـــدون البحـــار وراء فيمـــا ـــروب ا
ســـــتخدم و ــــي مر غرس ـــــو ال مــــن موافقـــــة ــــ ع

حـــــــــوا ً حاليـــــــــا ـــــــــي مر تـــــــــاغون ألــــــــــف) 700(الب
ـ مت أسـ ـ ال اصـة ا ات الشـر ـذه مـن عنصـر

ش ـ ا ـ ع يصـعب ال الدرجــة إ ــروب ا شن
ورغــم ــا، ســتعانة بــدون ً ــا حر شــن أن ـي مر
ــذه مــع تـاغون الب عامــل ــ ع تفـرض ــ ال ة السـر

حــــــوا إن شــــــ املصــــــادر عــــــض إن إال ات، الشــــــر
العــــراق ــــ للعمليـــات خصصــــت ـــ ال انيــــة امل ثلـــث

البالغـة آسـيا ووسـط سـتان دوالر) 87(وأفغا بليــون
ما ا ات شـر مـع عقــود ـ ع ـا إنفاق منيــةيـتم يـة

)lxii(.  

قلــــــــة ــــــــ تتمثــــــــل ات الشــــــــر ــــــــذه وجاذبيــــــــة
أوضـــاع ـــ الدولـــة ا تتكبـــد ـــ ال ة شـــر ال ســـائر ا
الصـــــناعة ـــــذه ـــــ ن العـــــامل حرفيـــــة ـــــ و ـــــروب ا

ـ وع سـواء، ٍ حـد ـ ع والقتاليـة يـة التدر م وقدرا
بيخلـــر الـــدكتور ـــ عب تصـــرفنا:"حـــد تحـــت ون ســـي

اعة، ــــ و اليــــة َ فع ــــ أك حرفيــــة مـــــنقــــوات أفضــــل
وقــــد محــــددة، اطــــر ــــ مــــدرب ــــ وغ ضــــعيف ش جــــ

ـ وإعادتـھ النظـام فـرض ـ ع القـوات ـذه سـاعد
مــــــن ة ــــــ وا قيــــــادة تواجــــــد طة شــــــر شــــــة، دولـــــة

العـــام ك بـــوش.)lxiii("الشـــر دبليـــو جـــورج صـــف وقـــد
ـــــــــ الســـــــــابق كيـــــــــة مر املتحـــــــــدة الواليـــــــــات س رئـــــــــ

عــــام فتتــــا ايــــة2005خطابــــھ ن بــــ مــــا ة ــــ ف
ـــــــرب بـــــــــا ـــــــاب ر ـــــــ ع ــــــــرب ا دايـــــــة و البـــــــاردة

املعركة( بدء قبل احة س ذلـك) أعوام عد ي ليأ
النـــار أطـــالق العـــودة، يـــوم العـــراق غـــزو جســـد وقـــد

الســــوق لفتوحــــات القديمــــة التقنيــــات ــــ إ العنيفــــة
ـــــواجز ا ـــــل إلزالـــــة الصـــــدمات باســـــتخدام ة َ ـــــر ا

اتية شر دول بناء   .أمام

ــ العــإوع د شـــ ذلــك، احتاللـــھثـــر عـــد راق
ــــة الدمو قليميــــة و يــــة جن املخططــــات مختلــــف

وأفقيـــا عموديـــا وتقســـيمھ كيانـــھ ابـــرز، ملحـــو انـــت و
دفة املســــــــــــــــــــــــ -الــــــــــــــــــــــــوطن–الشــــــــــــــــــــــــعب(العناصــــــــــــــــــــــــر

عقيــــــــــدة،)الدولــــــــــة ضــــــــــده الصــــــــــدمة"واســــــــــتخدمت
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ـــــــــــــــــع و العســــــــــــــــــكري)lxiv("وال ـــــــــــــــــا ع بطا كيـــــــــــــــــة مر
ــــ والنف قتصــــادي و ــــ بالفعــــل، والسيا وجــــرى

ـــــــــاقــــــــتالع إ ـــــــــا وتفتي جتماعيـــــــــة التحتيـــــــــة ـــــــــ الب
متناســــــــلة فرعيــــــــة ــــــــات ــــــــة، و و ال ت ــــــــ أ ــــــــ ح

و للشــــعبالطائفيــــة بديلــــة ســــية رئ ن عنــــاو يــــة ث
العـــــــالم ــــــ عتبـــــــاري وكيانــــــھ ــــــ ـــــــب، العرا غيــــــة

منيـــــة ات الشـــــر قبـــــل مـــــن مـــــنظم ل شـــــ العـــــراق
خــوف مــن رافقـھ ومــا الرعــب ندسـة ــ ال اصـة ا

ــــــــاب ا، وإر الطبقـــــــــةو بـــــــــاقتالع الفــــــــور ـــــــــ ع شـــــــــرت
ـــــــــــل و والزراعيـــــــــــة الصـــــــــــناعية والقـــــــــــدرة الوســـــــــــطى

للعـــــراق ي ي ـــــولي يو ا امـــــل الت وفصـــــل، مقومـــــات
ــ العرا ســد ا عــن الــوط جــرى، الفكــر ذلــك ــل

والقتــــل الثقــــا ــــ التط خــــالل مــــن القــــانون خــــارج
يــــــة أجن دوائــــــر ــــــا خلف تقــــــف ــــــ ال والتعــــــذيباملنظم

ع أدوات و ةوإقليمية موج   .)lxv(راقية

والعمليــــــــــة املــــــــــأزوم الدســــــــــتور ــــــــــ أر كمــــــــــا
التفكيــــــــــــــك دعــــــــــــــائم ـــــــــــــا ا ا ل شــــــــــــــ السياســـــــــــــية

ــــــــــــــــــ واملســـــــــــــــــــميات، السيا دوات ــــــــــــــــــ ع ـــــــــــــــــــ املب
ميلتـون عقيـدة تطبيق ب ت الوافدةال السياسية

ــــــــــــدمان ــــــــــــة"فر ر وا ـــــــــــــ" الرأســـــــــــــمالية ـــــــــــــة الدمو
يتقبـل  ،العراق مسـتحدث مجتمـع عـن تبحث وال

بالــــدممرت ــــ تب ــــ ال الشــــاذة العقيــــدة ــــذه ، كــــزات
عملية شابھ ل ش ي"و نو ا ـا" املخروط أمر ـ

يـــــــة نو وليفيـــــــا(ا و ن رجنتـــــــ و ـــــــل از وال ) شـــــــي
التفس المي ال اب ر ع رب ا غطاء ، وتحت

تلـــك فت اســـت ـــ فلســـفةنظمـــةال وفـــق ا شـــعو
قتصــادية و ة العسـكر تطبيـق، الصـدمة ــةو نظر

ــــــ" إ التحــــــول عمليــــــة ــــــ ــــــة مركز وســــــيلة الرعــــــب
ـرة ا العــام، "السـوق الرعـب ــظ ن أن يمكـن كمــا

أو ـــــل دون ـــــ وا ل شـــــ العـــــراق ـــــ ـــــاص وا
وفـــــــتح، مســـــــائلة الدولـــــــة أصـــــــول صـــــــة خ غيـــــــة

بـالقوة ـر"سـواق ا ـب لـھ" ال املخطـط ، والبـؤس
أن ض ــــ يف ــــ ال جتماعيــــة ــــدمات ا مــــن ــــد وا

للمـواطنتقـدم الدولـة ات، ا الشـر عقيـدة ـ تلـك
اليــــوم عاملنـــــا ــــ ا وسياســــ ــــا عمـــــل، وزعانف ــــ وال

عقيـدة اب ـ أ ا صـمم ال الصدمة فلسفة وفق
العسكري " يب وال   .)lxvi("الصدم

أيــار ـ ي2003و املــدنياألمر ــاكم ا جـاء
يــع و العــراق بتــدم ل خطــط مــا لينفــذ مــر بر بــول

العر  الدولــــــــة أنأصــــــــول عــــــــد ــــــــ العل بــــــــاملزاد اقيــــــــة
أبــــــــواب وفــــــــتح الوســــــــطى الطبقــــــــة واجتــــــــث ــــــــا فكك
ات الشـــر أمـــام أبوا أوســـع مـــن غتيـــال و نتقـــام
منيــــــة صـــــانة ا ـــــا منح عنـــــدما اصـــــة ا منيـــــة
العـراق، ـ اكمـة ا ئـتالف سلطة س رئ بصفتھ
الدولية جنيف اتفاقيات نصوص مع يتفق ال ما . و

الع قـــــــــــــــاوم الســـــــــــــــوعنـــــــــــــــدما مشـــــــــــــــروعھ راقيـــــــــــــــون
عتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال و للقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ت، الص
لفصـــــــل والنفســــــية ســـــــدية ا بالصــــــدمات والتعذي
وإعـــادة صـــية ال وتفكيـــك ســـد ا عـــن ـــواس ا
ــــة، دمو ــــ فو خلــــق ــــق طر عــــن املجتمــــع ندســـة

ــــــا ل ت َ ادارةنظـــــر وغــــــذ ـــــرب ا قبــــــل كيـــــة مر
مـــــــن عـــــــانون الـــــــذين مصـــــــ ـــــــون لي ـــــــار ف ســـــــوق

مــــــن حالـــــة ــــــ والنظـــــام القــــــانون عـــــدام ــــــوف"ا ا
العنيـــــــــف املــــــــــوت وخطـــــــــر تمارســــــــــھ" الـــــــــدائم الـــــــــذي

فضــــــــيحة ــــــــا بي ومــــــــن اصــــــــة ا منيــــــــة ات الشــــــــر
ـــــــــــب غر أبـــــــــــو ـــــــــــ ن املعتقلـــــــــــ عـــــــــــذيب و اســـــــــــتجواب

ا و    .  )lxvii(و

مر ـــــرب ا انـــــت العـــــراقلقـــــد ـــــ ع كيـــــة
ـــــــــــــــ2003عـــــــــــــــام ع الصـــــــــــــــدمة"ترتكـــــــــــــــز عقيـــــــــــــــدة

ــــــــــــع و ــــــــــــس ،)lxviii("وال را ا ونــــــــــــدال ــــــــــــا أعلن ــــــــــــ ال
فلســـــفة ضــــمن ــــي، مر القـــــومي مــــن شــــارة مس
ــــــ ع ســـــبة املك القـــــدرة باســـــتخدام املركبـــــة ـــــرب ا

منيــــة و السياســــية ــــا املرتكــــزات، أدوا تلــــك وأبــــرز
العســـــــكري :(ـــــــ ، نتقائيـــــــةالعمليـــــــات، التموضـــــــع

املظللــة ــ،الدبلوماســية السيا ــت، التفكيــك التفت
ا، الديموغرا عقائد بدال واس املجتمعات اقتالع

التقشــــــــــــ عمليـــــــــــات وفــــــــــــق يـــــــــــة والدي ، السياســـــــــــية
ــــــــــــاص ا املطلــــــــــــق الرعــــــــــــب أســــــــــــاليب واســــــــــــتخدام

ـــ، )والعـــام ح ـــظ ن ـــ"ولعلنـــا ع العامليـــة ـــرب ا
اب الراد" ر يـديولو ا ع ـابطا ا، ي ومغـذيا

سياســـية عـــاد أ اتخـــذت وقـــد شـــعة ا قتصــادية
خـــــــارج، مختلفــــــة القتــــــل ثقافــــــة شــــــر ــــــ مت وأســــــ
الفرعيــــة، القــــانون  ــــات و ال ن بــــ اب ــــ ح وعــــززت

فلســــــفة ســــــد"ضـــــمن ــــــا، )lxix("فــــــرق إل أشــــــار ــــــ ال
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عـــام يـــع ر ــ بـــن بــوش ـــي مر س 2002الــرئ
 ً قــــــائال صــــــرح ننقــــــل:" عنـــــدما أن ــــــيجــــــب إ املعركــــــة

ديــــــدات ال ـــــ أد ونواجـــــھ خططــــــھ ونحـــــبط العـــــدو
ا ور ظ   .)lxx("قبل

كاليـــن نـــاءومي تقـــول الصـــدد ـــذا ـــ أن: "و
فلســــــفة ـــــ ع العقائـــــد ـــــل مثـــــل الصـــــدمة عقيـــــدة
قتصـادية، و السياسـية ـداف لتحقيـق القـوة،
الطــــــــــــــــــرق، بأفضــــــــــــــــــل تمســــــــــــــــــك الفلســــــــــــــــــفة ــــــــــــــــــذه
ة َ ــــــــــــــر ا الســـــــــــــوق ـــــــــــــار ألف وتـــــــــــــروج وأثمناألوقـــــــــــــات،
حــدوث عــد مباشــرة أو آثــر ــ ي تــأ ــ ال اليــة الرادي

ســية، رئ بــول صـدمة ــي مر ـاكم ا حــاول لـذلك
ففـــــي الغـــــزو، أثنـــــاء العـــــراق ـــــ ـــــا ل ج و ـــــ ال ـــــ م بر
ـق تمز ـ ع عمـل ق، ـ تح غـداد انـت الـذي الوقـت
وحولــھ ــ العرا لالقتصــاد يــوي الب كيــب ال ـت وتفت

الســـوق  سياســــات لتطبيـــق ــــ مخت ـــ ــــإ ك ــــرة ا
الية    .)lxxi("رادي

ــا ع تحــدثت أو ا قصــد ــ ال العقيــدة ــذه
ـــــــ ن يـــــــ اليمي بـــــــأن تـــــــد ال ـــــــ وال كاليـــــــن نـــــــاءومي

ظـــروف اســـتغل مـــن م وحـــد ـــم املعاصـــر حاضـــرنا
فكـــــــــــرة ألن بــــــــــل م، أجنــــــــــدا ـــــــــــر لتمر معينــــــــــة أزمــــــــــة
العقيـدة،وإنما ـذه ل دة فر ست ل زمات استغالل

الفاشــــــــــي ـــــــــــا طبق وان ـــــــــــســــــــــبق والشـــــــــــيوعيون ون
  .السلطة

الســـــيادة ـــــوم مف ـــــة، النظر ـــــذه لقـــــدألغت
منيــة ات للشـر لتـؤمن املعاصـر العـالم ـ والدولـة
ندســـة منطـــق وفـــق َ ـــر ا ـــب ال ميـــادين اصـــة ا

مـــــــــن، الرعــــــــب اتيجية إســــــــ ـــــــــ ورد بنــــــــد وتحـــــــــت
ـ ع نــص ة ـ خ ـي مر ــ:((القـومي ال ـرب ا أن

اليــــوم ــــا أم ا اتخوضــــ ا وشــــر القاعــــدة ــــ ع ــــ
ن ــــابي أجـــــاز))ر فضــــفاض المــــي توصــــيف ــــذا ،

ـــرب ا ســـاحة توســـيع كيـــة مر املتحـــدة للواليـــات
والسـودان واليمن يا لي إ ستان وأفغا العراق من
ضــمن يــة العر الــدول وغالبيــة زائــر وا والصــومال

يــــــة العر للــــــدول ــــــ السيا التفكيــــــك ــــــ، حــــــرب وال
بوضـــــــــــــ ـــــــــــــا مالمح د تأكيـــــــــــــد، وحشــــــــــــ خـــــــــــــالل مــــــــــــن

النصــر تحقيــق ضــرورة ــ ع كيــة مر اتيجية ســ

ضــداد و الغــرب بإشــراك ســتان؟ وأفغا العــراق ــ
ـــا غزوا ن لشـــبونة. قليميـــ قمـــة أكدتـــھ مـــا ـــذا و

ـ طل ـي مر العسـكري التحـالف طبيعة حول
املعاصـرة ة ستعمار ية واملن مؤخرا إذ، الرو

س لــ جليــا نبــرز فلســط ــ بــل فحســب العــراق ــ
والصـــــــــومال والـــــــــيمن ن والبحـــــــــر ـــــــــت و وال ولبنـــــــــان

الحقــــا والســــعودية ومصــــر ــــة، والســــودان نظر وفــــق
لتفكيـــــك كيـــــة مر دارة ـــــا ت ت ـــــ ال الـــــدومينو
واقتصـــــــاديا وديموغرافيــــــا سياســـــــيا ــــــي العر العــــــالم
الســـــــــودان وقبلــــــــھ العـــــــــراق تفكيــــــــك مـــــــــن . انطالقــــــــا

كث يختلف الال سـتانأل وا أفغا ً ـما ن الالعبـ ن
م اخــــــتالف، أنفســـــ مـــــع يــــــة املن بـــــنفس عملــــــون و

ئة الب   .س

كيــــة مر القــــومي مـــن اتيجية إســــ انـــت
ن ــومي ح ـ الغ ن الفـاعل م أسـم مــا ـ ع ركـزت قـد

ــــــي ر ا ــــــ املتغ ــــــ إ شــــــ ري جــــــو ــــــ املتغ ــــــذا -و
املركبــــة ــــرب ــــ-ا إ يــــوش ا حــــرب مــــن والتحــــول

الشـــــــــــــــامل داف ســـــــــــــــ غيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــعوب ـــــــــــرب حــــ
واملخــــــــابرات العقائــــــــد حــــــــروب وفــــــــق ، للمجتمعــــــــات
وتفســـــــــــــ توصـــــــــــــيف ـــــــــــــ الميـــــــــــــة عطـــــــــــــي ــــــذي والـــــــ

العـــــــــدو يص ـــــــــ صـــــــــناعة، و عليـــــــــھ ـــــــــ تب والـــــــــذي
مـــــن وتجـــــارة ـــــوف وا الرعـــــب ندســـــة و ـــــاب ر
يـــــــــة عر ودول ســـــــــتان وأفغا العـــــــــراق ـــــــــ كيـــــــــة مر

ارطـــــــــــ، أخـــــــــــرى  ا ل شـــــــــــ أن التأكيـــــــــــد يـــــــــــةو العر ة
خالل السياسية دود ا تغ وس جيا تدر بدل سي

القادمـــة والســـودان، الســنوات العــراق مثلـــث ولعــل
الصـــــــــــدمة عقيـــــــــــدة فيـــــــــــھ تمـــــــــــارس الـــــــــــذي والـــــــــــيمن
مـــع والنفســية ة والعســكر قتصــادية و السياســية

ـــــع و ال منطـــــق الـــــذي  ندســـــة ـــــ املجتم والرعـــــب
خ يـدق بـات اصـة، ا منيـة ات الشـر طـرتمارسـھ

الت الدو صناعة فلسفة ضمن الدول ذه تفكيك
عة التا نظمة   .و

اصـــــــــــةإ ا منيـــــــــــة ات الشـــــــــــر اجتيـــــــــــاح ن
عـــــن ً عيـــــدا املـــــة ال العمـــــل ـــــة حر ـــــا ومنح للعـــــراق

الوطنيــــــة الــــــوزارات، رادة صــــــة خ مــــــن ــــــا مك
ن، افـــــــة العراقيـــــــة شــــــــار مس بـــــــآمرة عمـــــــل اتــــــــت و

ف يطبـــق ـــادر و جيـــل أعـــداد يـــتم ـــ ح لســـفةأجانــب
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إســــــــرائيلية، فليــــــــدمان ات شــــــــر ولــــــــوج عــــــــن ً فضــــــــال
العاليـــــــة يــــــة ونكر ال ــــــدران ا بنـــــــاء ــــــ مت ، أســــــ

والتحقيــــــق التعــــــذيب ــــــ د، والتقنيــــــة شــــــوا ولعــــــل
ال العـــراق ومنـــاطق مـــدن ـــ يـــة ونكر ال ـــداران ا

اليــــــــوم ــــــــ ح مليــــــــارات، تــــــــزال ــــــــا عل صــــــــرفت وقــــــــد
العـراق ـ ياع ا استحقاق من إضـافة، الدوالرات

ا بــدور ــ وال مـن بصــناعة املرتبطـة ات الشــر ـ إ
ا بضــــــــاع ســــــــوق ل ــــــــاب ر ئــــــــة ب د، تصــــــــنع شــــــــ و

اد ضــــــــــــط و للعنـــــــــــف املغذيـــــــــــة العوامـــــــــــل تناســـــــــــل
الطبقــــــــة واجتثــــــــاث ن واملـــــــزارع للعمــــــــال قصـــــــاء و

ـــة الفكر والطبقـــة ذلكحـــرص، الوســطى ـــ إ يضــاف
ـــــــــ قلي النفـــــــــوذ ـــــــــز عز ـــــــــ ع املتحـــــــــدة الواليـــــــــات

اءيرا كشر سرائي و كرادع، ي الوقت نفس و
ـــــــــــــــــ العرا الــــــــــــــــوط تـــــــــــــــــھ، للمشــــــــــــــــروع و وإلغــــــــــــــــاء

يــــــة وإلغــــــاء  ،العر العــــــراق محــــــو لفلســــــفة ً تجســــــيدا
م ـ ي ه ـ وغ ذا ضـاري، ا وارثـھ الوطنيـة تھ و

ــ الفو لفكـرة تــروج ـ ال طروحــات و ـار ف مـع
الكب وسط والشرق القة   .)lxxii(ا

ة ــــــ كب محنــــــة ــــــ اليــــــوم العــــــراق بــــــات لقــــــد
أجيالــھ ومســتقبل بمســتقبلھ ً، تتعلــق واقعيــا تجــھ و
هللا ســــامح ال الطــــو التقســــيم ــــ جــــاء، إ ملــــا ً وفقــــا

ـ خ ـي مر ـة، فياملشروع رؤ ـ تت نـا ـان"و ر
اسماه" كروكر اتي"بما س ع، "الص الذي

الوطن تـــھ و ـــب غي و الشـــعب ـــت تفت ًبــھ ا ســـلو يـــة
ن وقـــــــــــوان اب، وممارســـــــــــة ــــــــــــ ح عنإدامـــــــــــة ً فضــــــــــــال

املجتمـــــــع وقمـــــــع ـــــــ والعر الطـــــــائفي ـــــــ مـــــــع، السيا
الـــــــــــــــــــــــــديموغرا ــــــــــــــــــــــــ التط حمـــــــــــــــــــــــــالت اســــــــــــــــــــــــتمرار

قصـاء ــ(و السيا ـاب ر و القــوة وذلــك، )توأمــة
ــ ع الوطنيــة القــيم منظومــات ــب بتغي يحصــل لــھ

حســاب ـ ع والطائفـة ب باملـذ السياسـية املتـاجرة
وطن   . العراق

  

  

  

     

الثا   ياملطلب

وموقف منية ات للشر القانونية صانة ا
ا م العراقية كومات   ا

 ً ات. أوال للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــانة صــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
العراق العاملة اصة   منيةا

وجـــــــــــود مـــــــــــن الـــــــــــدول مـــــــــــن دولـــــــــــة تخلـــــــــــو ال
القواعـــــد مـــــن املـــــة مت شـــــبھ أو املـــــة مت مجموعـــــة

تحكـم مجتمــعالقانونيـة ـ فــراد جميـع تصــرفات
يوجــد وال أجانـب، أم رعايــا ـانوا ســواء الدولـة تلـك
مــــــن ي القــــــانو ــــــا نظام يخلــــــو دولــــــة ن العــــــالم ــــــ

ت مـــا ــ ع نـــص ـــات عقو قـــانون الدولـــةرمـــھجوجــود
مـــن ـــذا عقـــاب، مـــن ً مناســـبا تـــراه مـــا و أفعـــال مـــن

ي املــد انـب ا مــن أمــا ي، نــا ا انـب ــ،ا ج فــإن
ـــالضـــرر ال القواعـــد سلســـلة خـــالل مـــن مضـــمون

ن بــ والعالقــة الضــرر، ب مســ ــ إ املســؤولية ســند
الضــرر  ذلــك إصــالح ثــم ومــن والضــرر طــأ ـــ، ا و

تمثـــــــل ــــــ ال ســــــسالقواعــــــد ُ ـــــــأ املدنيــــــة ن القـــــــوان
ســــــيطالالـــــدول، ، ً جرمــــــا ص ـــــ ارتكــــــب مـــــا فــــــإذا

و  نافذ، ي عقا قانون أي أو ات العقو مـاقانون إذا
بضـــرر  ب ي،ســـ املــــد القـــانون ــــام أح طالـــت آلخــــر

أن ض ــ يف القاعــدة ــذه ــو م ث ســ بمــاال أحــد ا
م ات فـ الشـر تحــاولمرتزقـة ـ ال اصـة ا منيـة

ــــــــؤالء بـــــــان للعــــــــالم تصـــــــور أن املتحــــــــدة الواليـــــــات
م ــام م تقتصــر متعاقــدون أو مقــاولون إمــا املرتزقــة
شـــــــآت، امل حمايـــــــة ن وتـــــــام راســـــــة ا أعمـــــــال ـــــــ ع

نم يمارســـــونب ـــــؤالء عـــــض أن ـــــ إ ع الوقـــــا شـــــ ا
ـــــا بأ يف تصـــــ جـــــرائم ارتكبـــــوا وقـــــد قتاليـــــة، ـــــام م

حرب   .)lxxiii(جرائم

القـــــرن منـــــذ الدوليـــــة، عـــــراف أقـــــرت لقـــــد
س لـــــــرئ الدبلوماســــــية صــــــانة ا عشــــــر، الســــــادس
بالصــــــــــفة ن املتمتعــــــــــ ــــــــــا وألفراد يــــــــــة جن البعثــــــــــة
املوظـف ملالحقـة يل سـ مـن يكن ولم الدبلوماسية،

ً مرتبطــا أم ً صــيا فعلــھ ــان أ ســواء ، ــ الدبلوما
 ً مـــدنيا مقاضــــاتھ ـــ إ وال ، الرســـ ذلــــك.عملـــھ ومـــع

للقـــانون ً وفقـــا صـــانة ا فينـــا اتفاقيـــة عرفـــت فقـــد
لعــــــام ــــــ ــــــا1961الدبلوما ن: بأ املــــــوظف إعفــــــاء
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ن للقـــــــــوان ضــــــــوع ا مـــــــــن ً ناء اســــــــت ن الدبلوماســــــــي
وذ ، ــ للدبلوما املضــيفة للدولــة غيــةالوطنيــة لــك

ساســـة، وا مـــة امل وظيفتـــھ ـــ عملـــھ أداء يل ســـ
عنيـــــــــھ فيمـــــــــا ـــــــــ ع ـــــــــ ـــــــــأنوال الدبلوما يقـــــــــوم

ـــــ إ وشـــــعبھ دولتـــــھ ـــــب لتقر ـــــ وا يـــــل الن بالعمــــل
الدبلوماســية وظيفتــھ يمـارس ــ ال والدولــة الشـعب
عملــــــــــھ ــــــــــ ع خروجــــــــــھ حــــــــــال ــــــــــ و ا، أراضــــــــــ ـــــــ ـــ ع

بل الوط القانون م بحق يطبق ال يؤمرالوظيفي،
املضيفة الدولة   ).lxxiv(بمغادرة

املــــــــدير عنالقــــــــانون َّ ــــــــذ َ ش فقــــــــد ذلــــــــك ومــــــــع
عنــــدما مـــر بر بـــول العـــراق احـــتالل لســـلطة داري

رقـــم مـــر واملعنــــون2003/ 6/ 27ـــ17أصـــدر
ـا" وموظف ية جن رتباط عثات و ئتالف وضع

ـــــــــــــــــا مع ن العـــــــــــــــــامل ن ـــــــــــــــــذا"واملقـــــــــــــــــاول ث اســـــــــــــــــ ،
ـمرموظفي  العرا ـ ي قـانو أيإجراء من ئتالف

مســــــــــألة أيـــــــــة مــــــــــن القانونيـــــــــة صــــــــــانة ا م ومـــــــــنح
)lxxv(الفقــــــرة ــــــ صــــــانة ا فتنــــــاوالألمر مــــــن) 1(،

ا) 2(القسم املؤقتـة: ((ونص ئتالف سلطة تتمتع
يـــــــــــــة جن رتبـــــــــــــاط عثـــــــــــــات و ئـــــــــــــتالف وقـــــــــــــوات
مــــــــــــن صــــــــــــانة با ا وأصــــــــــــول ــــــــــــا وأموال ــــــــــــا ا وممتل

العراقيـــــةجـــــراءات حاجـــــة)). القانونيـــــة أن بـــــدو و
ات الشر ذه بمرتزقة لالستعانة ي مر املشروع
وذات قانونيــــــة صــــــناعة انــــــھ ــــــ ع لــــــھ ينظــــــر أصـــــبح

حمايتھ من البد   .قيمة

صــــــــانة با املشــــــــمولون ــــــــم مــــــــن وملعرفــــــــة
ـــف عر ــ إ الرجـــوع ن يتعــ أعـــاله، الفقــرة ــ بمقت

ئتالف( الفقـرة) موظفو ـ القسـم) 1(الـوارد مـن
رقـــــــم مـــــــر مـــــــن ونصـــــــھ2003لســـــــنة17ول : م

ئتالف(( موظفو مصط نع العسـكر جميـع
ن املعينـــ ن املــدني ن املـــوظف وجميــع ن، العـــراقي ــ غ

أو ئــــتالف قـــوات قائــــد مـــع إمرتــــھللعمـــل أو،تحـــت
ــــــــ ال القــــــــوات جميــــــــع مـــــــع أو ئــــــــتالف قــــــــوات مـــــــع

ئـــــتالف ـــــ عضـــــو دولـــــة ا ذلـــــكســــتخدم ـــــ بمـــــا
جميـــــع وكـــــذلك القـــــوات، ـــــذه قـــــون امل املـــــدنيون

ن العــــــــــراقي ــــــــــ غ ن ن،العســــــــــكر املــــــــــوظف وجميــــــــــع
ئـــتالف ســـلطة مـــدير مـــع للعمـــل ن املعينـــ ن املــدني

إشـــرافھ تحـــت أو اتـــھ لتوج وفقـــا أو أمــــا))املؤقتـــة ،
م عــــــــرف فقــــــــد يــــــــة جن رتبــــــــاط عثــــــــات موظفــــــــو

بـــــــــــال) 2(الفقـــــــــــرة ول القســـــــــــم ـــــــــــ: ((قول مـــــــــــن ع
يــة جن رتبــاط عثــات موظفــو فـــراد،مصــط

العراقيــــــــة، ارجيــــــــة ا وزارة ــــــــم ل أصــــــــدرت الــــــــذين
امل ئـــــتالف ســـــلطة إشـــــراف بطاقـــــاتؤ تحـــــت قتـــــة،

رتبــــــــــــاط عثــــــــــــات بمــــــــــــوظفي اصــــــــــــة ا ــــــــــــف التعر
ية زائيـة)). جن وا املدنية صانة با ن فاملشمول

ال ي القــــــــانو لإلجــــــــراء ضــــــــوع ا ــــــــموعــــــــدم ــــــــ : عرا
مــــا و يــــة، جن رتبــــاط عثــــات و ئــــتالف موظفــــو
ــــــــــم منيــــــــــة مايــــــــــة ا ات شــــــــــر ــــــــــ ن العــــــــــامل أن
بأعمــــــال قــــــاموا وإن ون، عســـــكر ســــــوا ول مـــــدنيون،

ة، عســـكر شــبھ أو ة تحـــتإال عســكر عملــون ــم أ
ن قـــ م ن مـــدني بمثابـــة ـــم و ئـــتالف قـــوات إمـــرة

با مشمولون ً إذا م ف القوات، املدنيةذه صانة
فاملعيــار العراقيــة، القضــائية الواليــة مــن زائيــة وا
ـــــو يـــــة جن منيــــة مايـــــة ا ات شــــر حصـــــانة ــــ
مـع متعاقـدة انـت فـإذا ا، عاقد ة ج من التحقق
ـ ف القـانون، م عرف ا اص أ أو حتالل سلطة
ــــ التعاقــــد ـــة ج انــــت إذا أمـــا صــــانة، با تتمتـــع

أ العراقيــــــــــة ومــــــــــة ــــــــــا غ ــــــــــ ف ــــــــــا وزارا احــــــــــد و
بـــالك شـــركھ أن لـــو ذلـــك، ومثـــال ، ً قانونيـــا محصــنة
مايــة العراقيـة التجـارة وزاره مـع عاقـدت قـد وتـر
وارتكــــــب الغذائيـــــة، املـــــواد نقـــــل وقوافـــــل إمـــــدادات
فإنـھ عملـھ ـام مل تأديتـھ أثنـاء مة جر ا عناصر أحد
، ً جزائيـــــــا مســـــــاءلتھ مكـــــــن و صـــــــانة با يتمتـــــــع لـــــــن

أن عــــــــــــن ً املســــــــــــؤوليةفضــــــــــــال تحمل ســــــــــــ الشــــــــــــركة
مـــــن ســـــتفيد ولـــــن ا شـــــروط تـــــوافرت إذا زائيـــــة ا

رقم باألمر املقررة صانة   ).17(ا

ماملقـــــــــــاولون أمـــــــــــا فحصـــــــــــان -بتقـــــــــــديرنا–،
وشروط ام بأح املتعلق ي املد انب ا ع تقتصر
ســــــــلطة أو ئــــــــتالف قــــــــوات مــــــــع مــــــــة امل م عقــــــــود

أو  ا أدو أعمال يجة ن املؤقتة، ـئتالف قصـروا
ــي زا ا انــب ا ــ إ تمتــد ال ً إذا صــانة فا ــا، أدا

القســـم ـــ بمقت الداللـــة ـــ وا أمـــر ـــو مـــن) 3(و
رقم   . )lxxvi(م2003لسنة) 17(مر
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قــــــوات مـــــع عملـــــون الــــــذين العراقيـــــون أمـــــا
ـــــم ف ن، عســـــكر أم ن مــــدني ـــــانوا ســـــواء ئــــتالف

الفقـرة لـنص ً وفقـا صـانة ا من نون مـن) 4(مست
رقــــــــم) 2(القســــــــم مــــــــر : 2003لســــــــنة) 17(مــــــــن

حصــري(( نحـو ـ ع ئــتالف مـوظفي جميـع يخضـع
تمتعــــــــــــــــــون و م، م لــــــــــــــــــدول القضــــــــــــــــــائية ــــــــــــــــة للواليــ
املحليــــة القضــــائية الواليــــات جميــــع مــــن صــــانة با
القـــــبض إلقـــــاء ومـــــن ـــــة، دار و واملدنيـــــة نائيـــــة ا
قبـــــل مـــــن إال ـــــان ل شـــــ بـــــأي م احتجـــــاز أو م علـــــ

عم اص ــــ الأ ولكــــن م، ــــم دول عــــن نيابــــة لــــون
دون يحــــول نـــص أي املــــادة ـــذه ــــام أح مـــن يوجـــد

ئـــــــتالف قـــــــوات مـــــــوظفي مـــــــوظفي...قيـــــــام احتجـــــــاز
أو م بأنفس ً ضررا قوا ي أن يمكن الذين ئتالف
م ســــــــليم يــــــــتم أن ــــــــ إ ً مؤقتــــــــا ً احتجــــــــازا ن بــــــــاآلخر

ـ و ختصاص، ذات م الدولة لسلطات سرعة
ــذه قائــدجميـع الفــور ـ وع ً علمــا يحــاط الظـروف

ص ـــــــــــ ال ـــــــــــا إل ــــــــــ ت ي ـــــــــــ ال ة العســـــــــــكر القــــــــــوة
  .)lxxvii())املحتجز

العامــــــــــل ــــــــــ العرا أن ذلــــــــــك مــــــــــن ســـــــــتدل و
حمايـــــة شـــــركة ـــــ أو ئـــــتالف قـــــوات ـــــ كموظـــــف
قــــــــوات وتوجيــــــــھ لســــــــيطرة تخضــــــــع يــــــــة أجن أمنيــــــــة

ــ و م لدولتـھ القضـائية للواليـة ئتالف،يخضـع
ي الن مـــــنالعراق،و عليـــــھ القـــــبض ألقـــــي ســـــواء جـــــة

القـبض ألقـي أو العـراق، ـ املختصـة السـلطة قبـل
ـــا ارتك مـــة جر عـــن ئـــتالف قـــوات قبـــل مـــن عليـــھ
قـــوات ا،فإن ســـب أو القـــوات ـــذه مـــع عملـــھ أثنـــاء
العـراق ـ و م دولتـھ ـ إ سليمھ ب ملزمة ئتالف
ــــ ت ي ـــ ال ة العســـكر القــــوات قائـــد إعـــالم شـــرط

ـــــا املحتجـــــزإل ص ـــــ مـــــا.ال ً يحا ـــــ س لـــــ لـــــذلك
ا بصـــف الــدين صـــالح جنايــات محكمـــة إليــھ بــت ذ
قــوات مــع ن العــامل ن العــراقي شــمول مــن يــة التمي
رقـــــم بـــــاألمر ـــــا عل املنصـــــوص صـــــانة با ئـــــتالف

راتــــب2003لســـنة17 م املــــ ــــ تقا ــــا ،واعتبار
ــــا مع عملــــھ ــــ ع ً دلــــيال القــــوات تلــــك ،مــــع)lxxviii(مــــن

بـــــ رقــــــمالتـــــذك بـــــاألمر العمــــــل ً) 17(أن يــــــا من عـــــد
املتعددة القوات وإحالل العراق إ السيادة عودة
داخـــل العمـــل ـــ حـــتالل قـــوات محـــل ســـيات ا

  .العراق

مايــــــــة ا ات شــــــــر ملــــــــوظفي ســــــــبة بال وأمــــــــا
العراقيــــة الـــــوط)lxxix(منيــــة القــــانون م شــــمل ف ،

كــأي للعـراق القضــائية للواليـة خضــعون و ، ـ العرا
ن، عســـــــكر أم ن مـــــــدني ـــــــانوا وســـــــواء آخـــــــر ـــــــ عرا
انــــــــــــت إن ـــــــــــ قلي ختصـــــــــــاص ملبـــــــــــدأ ً تطبيقـــــــــــا

العــــــراق ــــــ مرتكبــــــة مــــــة ر أن)lxxx(ا يمكــــــن كمــــــا ،
املرتكبة رائم ا العرا القضاء لوالية يخضعوا
أو ، ـــــــــ العي ختصـــــــــاص ملبـــــــــدأ ً وفقـــــــــا ـــــــــارج ا ـــــــــ

الشامل أو   .)lxxxi(ال

با مختلــــــــف مــــــــر أن ــــــــ لألجانــــــــبغ ســــــــبة ل
نـا و العراقيـة، منية ماية ا ات شر ن العامل

ن حالت ن ب التمي   :يجب

ـــــــــ ســـــــــيطرة-و تحـــــــــت العراقيـــــــــة الشـــــــــركة عمـــــــــل
يتمتــــــع نــــــا و حــــــتالل، قــــــوات العامــــــلوتوجيــــــھ

القضـــــــــــــــائية الواليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن صـــــــــــــــانة با ــــــــــ ـــــ جن
م لدولتھ القضائية للوالية خضع و   .العراقية،

أو-الثانيــــــة ومــــــة ا مــــــع العراقيــــــة الشــــــركة عمــــــل
أو أحــزاب أو صـيات أو العراقيــة املؤسسـات
بقـوات ـا ل عالقـة ال يـة أجن أو عراقية منظمات
ـــــــ جن يخضـــــــع الــــــة، ا ـــــــذه ـــــــ و حــــــتالل،

مــة جر ابــھ ارت عنــد العراقيــة القضــائية للواليــة
  . العراق

مـــــــر ـــــــذا أن القـــــــول مـــــــن لنـــــــا البـــــــد نـــــــا و
ئــــــــــــــــــتالفمنالصــــــــــــــــــادر لســــــــــــــــــلطة داري املــــــــــــــــــدير

الـــذي) املنحلـــة(املؤقتـــة ـــ التقا حـــق مـــع يتعـــارض
دســـــتوركفلتـــــھ ــــــا وم العراقيـــــة، العــــــراقالدســــــات

الفقـــــــرة2005عـــــــامل ً (م ــــــــ) 19(املـــــــادة)/ ثالثـــــــا ال
ا ميــــع: "نصـــ ل ومكفـــول مصـــون حـــق ـــ ".التقا

العدالة مبادئ يجا أنھ عن ً كمـا)lxxxii(فضال عـد، ُ
لســـــنةمخالفـــــة ـــــاي ال التفاقيـــــة حة م1907صـــــر

املـــادة نصـــت ـــا) 43(حيـــث ســـلطة: "م انتقلـــت إذا
حـتالل قوة يد إ فعلية بصورة الشرعية ، القوة

ة ـ خ ذه ع ن ـان، يتع م مـن، قـدر تحقيـق
وضــــــــمانھ العــــــــام ن، والنظــــــــام القــــــــوان ام ــــــــ اح مــــــــع

ة القصـ، الـبالدالسار الضـرورة حـاالت ـ وىإال
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ذلــــــــك دون تحــــــــول ـــــــ ال"ال صــــــــانة ا ــــــــذه أن ،إذ
كمــ بــالبالد، ة الســار ن القــوان م ــ تتعــارضاتح ــا إ

املــادة ــ جــاء عــة)64(مــع الرا جنيــف اتفاقيــة مــن
حـــــتالل1949لعـــــام دولـــــة ـــــ ع أوجبـــــت ـــــ وال م

إال ـــــــــــا احتل ـــــــــــ ال الدولـــــــــــة ن قـــــــــــوان عـــــــــــديل ـــــــدم عـــ
القصوى،ونصـــــــــــت عات: "للضــــــــــرورة شـــــــــــر ال تبقـــــــــــى

نافـــذةا املحتلـــة ـــ باألرا اصـــة ا لـــم، زائيـــة مـــا
ـدد مـا ا ف ان إذا ا عطل أو حتالل دولة ا تلغ
ــــــــــــــــــــذه تطبيـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــ عقبــــــــــــــــــــة ـــل يمثــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا،أو أم

ــــــ..."تفاقيــــــة ع املــــــادة نــــــص شــــــديد ب ســــــ ،وإن
ا ن القوان ام أنھز اح إ عود ا، سوا دون ائية

مراعا تتم السابقةالم اعات   .)lxxxiii(ال

مخــــــالف أمــــــر ــــــو صــــــانة ا ــــــذه مــــــنح أن
الـبعض بـھ يتـذرع مـا يح س ول تفاقية، ذه ل
تـؤمن ا أ ة ب النص ذا ك تن ال صانة ا بأن
كيـــــة،إن مر املتحـــــدة الواليـــــات أمـــــن ديـــــد عـــــدم
املـــادة ـــذه ـــ الـــوارد ناء لالســـت التفســـ ـــذا مثـــل
ألي ــق ا ســيمنح ألنـھ محتــواه، مـن الــنص سـيفرغ
عــــــة بذر ــــــا لقوا صــــــانة ا تمــــــنح أن محتلــــــة دولــــــة
للقــــــــوات املجـــــــال ـــــــ يف ا،ممـــــــا أم ـــــــ ع فـــــــاظ ا

فســـاد رض ـــ عيـــث أن ـــاملحتلـــة الكث وترتكـــب ً ا
محاســـــــــــبة دون ن املـــــــــــواطن بحــــــــــق ـــــــــــات ا ن مــــــــــن

جـــاءتقانونية ـــ ال الغايــة ض ينـــا بالتأكيـــد ــذا ،و
عــــة الرا جنيــــف اتفاقيــــة ــــا أجل أن.مــــن عــــن ً فضــــال

لقـــــــــــواتا املمنوحـــــــــــة صــــــــــانة ا ـــــــــــذه مـــــــــــن لغايــــــــــة
جــــراءات مــــن م حمــــاي ــــا مع ن والعــــامل حــــتالل

ــــــــــــــــ جــــــــــــــــرائم ارتكبــــــــــــــــوا إذا العراقيــــــــــــــــة ـــــة القانونيـــــــــــ
ـــــــدد ملــــــن بالتصــــــدي م قيــــــام عنــــــد س العــــــراق،ول
ــــــــــــذه مثـــــــــــل بـــــــــــأن الــــــــــــزعم فـــــــــــإن يجـــــــــــة الن م،و أم

تفســ و املتحــدة، الواليــات أمــن تضــمن صــانة ا
ـــــــــــــل مقبول،ف ـــــــــــــ املتحــــــــــــــدةغ الواليـــــــــــــات أمــــــــــــــن أن

ضــــــــــــد جــــــــــــرائم ــــــــــــاب بارت إال يتحقــــــــــــق ال كيـــــــــــة مر
ن   .؟!العراقي

عــــــام ـــــــ داريأصـــــــدر2004ثــــــم املـــــــدير
مــــر بر بــــول حــــتالل الــــلســــلطة تحمــــل رقممــــذكرة

الـــرقم)17( داري مــــر جانـــب ـــ إ ور)17(، املــــذ

عـدد ـ ً معـا شـرتا نفسھ،و الرقم يحمل والذي ً أنفا
ج مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ر

منيــةنظمتاملــذكرة.)lxxxiv(العراقيــة ات الشــر عمــل
العراق ـــــــ اصــــــة القســـــــم) 1(الفقرة،ونصــــــا مـــــــن

ــــا م منيــــة:((الثـــامن ات للشـــر ــــ الرئ الـــدور أن
الـــــــــــردع ـــــــــــو اصــــــــــة منيـــــــــــة...ا الشـــــــــــركة ـــــــــــون وت

ـــــا موظف عـــــن مســـــئولة يـــــتم،املرخصــــة أن مكـــــن و
بموجــب ــا وموظف منيــة ات الشــر مســئو إدانــة
ي املـــــد والقـــــانون النافـــــذ ـــــ العرا نايـــــات ا قـــــانون

رقم العرا ات العقو م1969لعـام111وقانون
لعــــــام،املعـــــدل ــــــ العرا ة ســــــ م1992وقــــــانون

رقــم حــتالل ســلطة وأمــر ــا-3املعــدل ع لســيطرة
ة مـــــا-ســـــ ذلـــــك عـــــدا قبـــــلومـــــا مـــــن محـــــدد ـــــو
الفقــرة)).القـانون  أوجبـت القســم) 2(كمــا ذات مـن

منيـــــــــة مايـــــــــة ا ات شـــــــــر خضـــــــــوع وجـــــــــوب ـــــــــ ع
ا ام ــــ املطبقــــة((...وا نائيــــة ا ن القــــوان ــــل مــــع

ـــــــــــــــــــــــــة دار و ـــــــــــــــــــــــــة والتجار املدنيـــــــــــــــــــــــــة ن والقـــــــــــــــــــــــــوان
الفقـــــــرةو ...)).والتنظيمــــــات القســـــــم) 3(أكـــــــدت مـــــــن

أن ور منية:((املذ ات الشر م بانجـازتل اصـة ا
القــــــــوة اســــــــتخدام قواعــــــــد ــــــــام أح وفــــــــق ــــــــا عمليا

تة ق)) املث امل   .)lxxxv()ب(ينظر

مايــــــــــة ا ات شــــــــــر ومــــــــــدراء رؤســــــــــاء قــــــــــع و
تحـــــــــوط ـــــــــ ال ــــــــا ذا املســـــــــؤولية إطــــــــار ـــــــــ منيــــــــة
ــــــــــــــا ع ــــــــــــــديث ا تفصــــــــــــــيل تــــــــــــــم ــــــــــــــ وال ــا ــــــــــــ موظف
للدولة ي القانو النظام وفق م مساءل ،فيمكن ً آنفا

مــ ر ا وقعــت ــ ــا،أوال رعايا ضــد أو ا أرضــ ــ ع ة
ــ ت ي ا،أو ســي بج الشــركة ــا إل ــ ت ت ــ ال الدولــة

ال ـــا،ومن إل تھ ســـ بج س الـــرئ أو ـــالقائـــد أنوا
الثــامن حالقسـم صــانةصـر ا رفـع ــ ع داللتـھ ــ

عمـا ـا وموظف منية ماية ا ات شر مسئو عن
 ً وفقا زائية ا للمساءلة يخضع سلوك من فوه يق
تخضـــــــع ـــــــ ال وتلـــــــك النافـــــــذة، العراقيـــــــة ن للقـــــــوان

ة دار و ة والتجار املدنية   .)lxxxvi(للمساءلة

رقموأما ذي فقـد2004لسـنة17مر م
للقـــــــــــوات واملدنيـــــــــــة زائيـــــــــــة ا صـــــــــــانة ا أشـــــــــــارإ
املؤقتــــــــة، ئــــــــتالف وســــــــلطة ســــــــية، ا املتعــــــــددة
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ن، الــدولي ن شــار واملس يــة، جن رتبــاط عثــات و
الفقــرة ــ نــص يمـن) 1(وقـد الثــا مــا. 1: ((القســم

مــــر ــــذا ــــ خالفــــھ ــــ ع نــــص القــــوات،لــــم فــــإن
ســــــــــــيات ا ئــــــــــــتالف،)lxxxvii(املتعــــــــــــددة وســــــــــــلطة

يــــــــــــــــــــة،)lxxxviii(املؤقتــــــــــــــــــــة جن رتبــــــــــــــــــــاط عثــــــــــــــــــــات و
ا اصــــــ ا،)lxxxix(وأ وأصـــــــول ــــــا وأموال ــــــا ا ،وممتل

امل ل نو الدولي ن شار جـراء)xc(س مـن حصـانة ـ
ـــــ العرا ي ل)).القــــانو شـــــ قيقـــــة ا ـــــ مــــر ـــــذا

العـراق ـ ات الشـر ـذه لوجود ي القانو ،ساس
شـــــأت أ ـــــ ال ووتــــر بـــــالك شـــــركة ــــا م املقدمـــــة ــــ و
واملنطقــــــــــة مــــــــــر بر بــــــــــول ــــــــــاكم ل مايــــــــــة ا لتـــــــــوف

عد فيما ضراء   .ا

فـأن تقـدم، ملـا ً سـا اتتأس شـر ـ ن العـامل
صـــانة با ن مشــمول ـــ غ اصــة ا منيـــة مايــة ا

رقــــــــــم مـــــــــر أن والــــــــــدليل، ورة، لســــــــــنة) 17(املـــــــــذ
ات2004 الشـــر ـــذه ل ً خاصـــا ً فـــا عر وضـــع ،)xci(م

يمكــن ــاص،فال ا ــا ف عر ات الشــر ــذه ل أن مــا و
ضــمن ورة املــذ ات حشرالشــر ــذه الــة وا ً قانونـا

بم صانة با ن الفقرةاملشمول نص من) 1(قت
ورد ورة املــذ الفقــرة ــ م ذكــر ألن ي، الثــا القســم

صــــــــــر ا يل ســـــــــ ـــــــــ أن. ع نــــــــــرى فإننـــــــــا يجـــــــــة الن و
م م ــر م ــا بارت ووتــر، بــالك شــركة ــ ن العــامل

ـ ا2007أيلـول17النكـراء ي ـ راح ـ وال م
حـــــــادث) 37( ـــــــ ن العـــــــراقي ن املـــــــدني مـــــــن مـــــــوطن

تــــ مــــروع نــــار الشــــركة،وقدإطـــالق حــــراس فيــــھ ورط
الـــذين ـــووتر، بال عناصـــر قــام عنـــدما ـــادث ا وقــع
ارجيـــــــــــــة با ن مســـــــــــــؤول يضـــــــــــــم ً موكبـــــــــــــا يرافقـــــــــــــون
غـداد، ـي غر الواقعـة سور ال الساحة كية مر
وإطالق للفتيات، مدرسة داخل ة يدو قنبلة بإلقاء
مـن ن مـدني الرشاشـةع م أس باستخدام النار

بـــأيباملقابـــ.املـــارة ا عناصـــر قيـــام الشـــركة نفـــت ل،
اسـتعانوا ن منيـ دين املتع ودعتبأن ، مس عمل
ارجيــــــــــة ل ع تــــــــــا موكـــــــــب مايــــــــــة ـــــــــة بالقوةاملطلو
قبــــــل مــــــن ــــــوم لل املوكـــــب عــــــرض إثــــــر كيـــــة، مر

شركة عمل ورافق ن، ووتر"مس مـن" بال الكث
مــارس ففــي ــدل، وا ــوادث عــام/ ا ،2004آذار

الشــــــركة نفقــــــدت كي مــــــر ا عناصــــــر مــــــن عــــــة أر
ش ل ن تمو لقافلة ماية ا يوفرون انوا الذين
العاصـــــمة غــــرب شـــــمال الفلوجــــة بمدينـــــة ــــي مر

ــــل أبر ــــ الشــــركة اســــم ــــر ظ كمــــا ســــان/ غــــداد، ن
مروحيـــــــة2005عــــــام ون مســـــــ أســــــقط حينمـــــــا ،

تقـل انـت ـا، ل عـة ،11تا ً جميعــا قتلـوا ً 6صـا
ن كي أمـــــــر م ــــــ) xcii(مــــــ الـــــــوطو الواجــــــب مـــــــن ان

م ضــــــــــد زائيــــــــــة ا وى الشــــــــــ مــــــــــن عــــــــــدد ــــــــــك تحر
العرا ي نا ا القضاء م   .ومساءل

املقاضـاة، ـذه حصـول عـدم ب الس أما
مــور مقاليــد ــ ع املســيطر املحتــل البلــد قــوة ــو ف
ـــــــــان مـــــــــا ور تھ، مصـــــــــ بحســـــــــب لألمـــــــــر ه وتفســـــــــ
مـــــن ٌ جـــــزء م بـــــأ ات الشـــــر ـــــذه ن للعـــــامل ه تفســـــ

ا سـيطرةال أو ـات توج تحـت عمل الذي ي املد در
حـــــال أيـــــة ـــــ ع ـــــم و ســـــية، ا املتعـــــددة القـــــوات

الفقــرة ــ مقت القســم) 3(و مــر) 2(مــن ــذا مــن
ــــــ((يخضــــــعون  ال ي القضــــــا ختصــــــاص ــــــ إ

م عـــــــــن))لــــــــدول زائيـــــــــة ا املســــــــؤولية أن ـــــــــ بمع ،
م م بلد ولكن قائمة النكراء م م   .جر

ـــــ كشـــــفت بوســـــتوقـــــد الواشـــــنطن يفة
يــــوم الصـــــادرة كيــــة 31/3/2015ًمر حكمـــــا ،أن

بـالك شـركة عناصـر عةمن أر حق صدر قد ً قضائيا
بمقتــل ن مــ وامل منيــة مــن) 17(ووتــر ــ أك وجــرح

ســـــــاحة) 20( ــــــ العــــــزل ن مناملــــــدني ــــــ عرا مــــــوطن
يــــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــــداد العاصــــــــــــــــــــــمة وســــــــــــــــــــــط ســــــــــــــــــــــور ال

قبـــل17/9/2009 مـــن الـــدعوة ـــك تحر جـــرى إذ ،
القضـــــــــــــــــــــاء أمـــــــــــــــــــــام ا وعرضـــــــــــــــــــــ ايا ــــــــــــــ ـــــــ ال ســـــــــــــــــــــر ُ أ
م محـاكم العرا القضاء فشل عدأن ي، مر
بـول اكم ا ا منح ال القانونية صانة ا عة بذر

عـــــــام منيـــــــة ات الشـــــــر ـــــــ إ مـــــــر وجـــــــاء2004بر ،
ث ــ المب ـ ــس رو زائيـة ا املحكمــة ـ قا حكـم

م املــــــــــ ــــــــــ ن(ع ســــــــــلي ــــــــــوالس مــــــــــدى) ني ن ــــــــــ بال
ياةللشـــــر  القتـــــلا ـــــ حصـــــول(وع قبـــــل قـــــال ألنـــــھ

مـــن عـــدد ـــ اك قتـــل ـــد ير انـــھ منـــھ ن ملقـــر مـــة ر ا
إلحـــــداث ـــــتقم ي ـــــي ن تم/أيلـــــول 11العـــــراقي ســـــ

ــــــــم)2001 و ن خــــــــر الثالثــــــــة ومعاقبــــــــة بـــــــــاول( ،
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واليــة مــن ــي لي وايفــان تكســاس، واليــة مــن ســلوغ
ــــــــــ ن ت واليــــــــــة مــــــــــن د ــــــــــ ن وداســــــــــ ، ــــــــــ ) نيوجر

ســن ثالثــون ن ـ ولبال ن شــر ــ م إدانــ عــد ة
العمـــد ــ غ بالقتــل تتعلـــق ــم حادثـــة. عــدة ً واصــفا

ــــــا بأ ســــــور ة:"ال ــــــ خط مــــــة أن..جر ــــــ الوا ومــــــن
لع بــــــــال بوا أصــــــــ ن مــــــــ أن"امل يفة ــــــــ ال ،وذكــــــــرت

واســــــــتمرت أســــــــابيع، عشــــــــرة اســــــــتغرقت املحاكمــــــــة
ن املحلفـ يئـة تتوصــل) 27(مـداوالت أن قبـل يـوم

كم ا   .)xciii( إ

بالعاصــــــــــــمة ناف ســــــــــــت محكمــــــــــــة انــــــــــــت و
أمـرت قضاة، ثالثة ضمت ال واشنطن، كية مر
، ً مجـددا القضـية فـتح عيد بأن تحادية املحكمة
لعناصــــــــــــر ـــــــــــة املوج القتــــــــــــل امـــــــــــات ا ــــــــــــ ــــــــــر والنظـ

ــــــووتر" بــــــدأت" بال فيمــــــا حــــــدة، ــــــ ع ــــــل عــــــة، ر
عــــــن م الــــــ إلســــــقاط ــــــا ا تحر كيــــــة مر ومــــــة ا

بــــــــ خــــــــامس املــــــــدعوعنصــــــــر منيــــــــة الشــــــــركة ( ذات
ســــــالتن ــــــوالس العـــــــدل)ني وزارة قــــــررت الفعــــــل و ،

ـــ قا أن كمـــا بحقــھ، الـــواردة م الــ تلـــك إســقاط
تحادية نا(املحكمة أور اردو أسـقط)ر خـر ـو

ن خـــر ـــووتر بال حـــراس ـــ إ ـــة املوج م الـــ جميـــع
عــــام ً 2009أواخــــر قــــائال العدليــــة:"، الســــلطات إن

كيــة ـــمر أد افــات اع خـــاطئ ل شــ اســـتخدمت
م ديــــــد تــــــم عنــــــدما كــــــراه، تحــــــت مــــــون امل ـــــا
للتعـــــــديل ً خرقـــــــا ذلـــــــك ً ا ـــــــ معت م، وظـــــــائف بفقـــــــدان

ــــــــي مر الدســــــــتور ــــــــ ــــــــامس محكمــــــــة."ا أن إال
الثالثــة، ا قضــا بإجمــاع ً قــرارا أصــدرت ناف ســت
تحاديــة، املحكمــة ــ إ أخـرى مــرة القضــية بإعـادة

كيــــةوالنظــــ مر ومــــة ا ا قــــدم ــــ ال دلــــة ــــ ر
حدة ع م م ل ب اصة   .وا

خالفــــــــات املروعــــــــة ادثــــــــة ا ــــــــذه ت ســــــــب
ت ــ اعت والعراقيــة، كيـة مر ن ــومت ا ن بــ حـادة

ســـور ال ســـاحة حـــادث العراقيـــة ومـــة مـــة"ا جر
شــــــــــــركة"متعمــــــــــــدة رخصــــــــــــة ــــــــــــا آثر ــــــــــــ ع ،وألغــــــــــــت

ــــووتر" دائ"بال بصـــــورة ـــــا عمل وحظـــــرت كمـــــا، مـــــة،
بإســــــقاط تحاديــــــة املحكمــــــة قــــــرار غــــــداد أدانــــــت
ايا ــــ أحــــد ووصــــف الشــــركة، عناصــــر عــــن م الـــ

يمثــــــــــــــــل بأنــــــــــــــــھ كيــــــــــــــــة مر املحكمــــــــــــــــة ــــادثقرار ــــــــــــ ا
ن" العراقي بدم ً   ."استخفافا

نطـــــــاق عـــــــن يخـــــــرج التفســـــــ ـــــــذا مثـــــــل أن
يمثـــــل أنــــھ كمــــا الـــــنص، رفيــــة ي القــــانو التفســــ

العدالــــــ لقواعـــــد ً وخرقــــــا ً ــــــخروجـــــا ال نصـــــاف و ة
الــــذي البلــــد ـــ فعلــــھ عــــن الفاعـــل بمجــــازاة ـــ تق
ســــيخ ول ردع، عامــــل ــــون لي متــــھ، جر فيــــھ ارتكــــب
ح ــــ نق ذلــــك ــــل ل وقضــــائھ، ســــلطتھ املجتمــــع ثقــــة
ســـلطة عــن الصــادرة واملـــذكرات وامــر افــة إلغــاء

املؤقتــــة جديــــدة)املنحلــــة(ئــــتالف ن قــــوان وســــن ،
للعر  الوطنية ة املص عـدتحقق إعـادةاق،خاصة

عــام ايــة حــتالل قــوات اب ــ با إليــھ الســيادة
ـذه2011 إلغاء من ً قانونا يمنع ما ناك س ول ،

العمـل ـ أل وأن سـبق فـالعراق واملذكرات، وامر
رقـــم ســـلطة2007لســـنة) 7(بـــاألمر عـــن الصـــادر

عــــدام، ـــة عقو واملتعلـــق املؤقتـــة وإعادةئـــتالف
ا معلقةالعمل انت أن   .)xciv(عد

مـــــــنو  الثالثـــــــة املـــــــادة ،فـــــــإن ٍ ثان ٍ جانـــــــب مـــــــن
والواليــــــات العــــــراق ــــــة ور جم ن بــــــ املوقــــــع تفــــــاق
العــــــراق مـــــن اب ـــــ شـــــأن كيـــــة مر املتحـــــدة
ـــا وجود خـــالل املتحـــدة الواليـــات شـــطة أ وتنظـــيم

أن ـــــــــ ع نـــــــــص قـــــــــد قـــــــــوات: ((فيـــــــــھ، أفـــــــــراد م ـــــــــ يل
العنصـــــ وأفـــــراد املتحـــــدة بواجـــــبالواليـــــات ي املـــــد ر

والعــــــــادات والتقاليـــــــد عـــــــراف و ن القـــــــوان ام ـــــــ اح
بموجــــب ة عســــكر عمليــــات القيــــام عنــــد العراقيــــة

ــــ يتما ال شــــاط أي عــــن متنعون تفــــاق،و ــــذا
املتحــدة الواليــات تفــاق،وع ــذا وروح نــص مــع
ــــــــذا ل ة الضــــــــرور جــــــــراءات افــــــــة اتخــــــــاذ واجــــــــب

ما))الغرض ام ال ل ل أن ما مسـاءلة،و من يقابلھ
ضـــرورة نـــرى بھ،لـــذلك الوفـــاء عـــدم حـــال ـــ وجــزاء
بمـــــــنح اصــــــة ا واملـــــــذكرات بــــــاألوامر النظـــــــر إعــــــادة

ـ العرا للقضـاء القضائية الوالية صانة،وإعادة ا
قبـــــل مـــــن أرضـــــھ ـــــ ع جـــــرائم مـــــن يرتكـــــب مـــــا ـــــ ع

ية جن منية ات   .مرتزقةالشر

ـــــ أن يقـــــول مـــــن نـــــاك ثالث، جانـــــب ومـــــن
املتحـدة والواليـات العـراق ن ب املوقع م تفاق
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كيـــــة ة(مر ســـــر الثالــــــث)بنــــــود البنــــــد ـــــا بي ،ومــــــن
ــ ع نــص العراقيــة،وال: (( والــذي ومــة ل يجــوز ال

كيـة مر القـوات محاسـبة ، ـ العرا القضاء لدوائر
شـــمل ل صـــانة ا توســـيع تم ـــا،و اتوأفراد الشـــر

ش ــــ ا مـــع املتعاقـــدة ة والعســـكر واملدنيـــة منيـــة
ي   .)xcv( ))مر

وجـود بحقيقـة ـل والتأو الشـك دابـر ولقطـع
التــدخل ــون ي عدمــھ، مــن تفاقيــة ــ ة ســر بنــود
بــــــــــأوامر العمـــــــــل ـــــــــ يل قــــــــــانون بإصـــــــــدار شـــــــــر ال
مـــــــدلول لــــــھ أمــــــر ــــــل و حــــــتالل ســــــلطة ومــــــذكرات

عـــــن ً فضـــــال جتمـــــا و ـــــ يسيا القـــــانو  املـــــدلول

)xcvi(.بـــــالك شـــــركة موظفـــــو قـــــام عنـــــدما ذلـــــك مثـــــال
سـاحةبإطالقووتر ـ ن العـراقي ن املدني ع النار

و  ببغداد سور سقوطأال عن ادث ا العديدسفر
و  داء الشـــــ َ مــــن ،ع ر ـــــا َّ َ ل بـــــالكق لشـــــركة املالـــــك

بــــــر (ووتــــــر غرس) سايــــــرك ــــــو ال أمــــــام ذلــــــك ــــــ ع
ــــــــــي تصــــــــــرف(مر أعوانــــــــــھ مالئمــــــــــةإن قــــــــــة بطر وا

()xcvii(ـــــان أن،و ض ــــــ املف ختصــــــاصومــــــن عقــــــد
العراقيــــــــــــة الدولــــــــــــةبو (للمحـــــــــــاكم محــــــــــــاكم ا صــــــــــــف

قلـــيم بمســـا)صـــاحبة املحـــاكم ـــذه لةء،فتخـــتص
ــــ س(ح بــــر ــــك عــــن) اير ن املســــؤول القــــادة ــــا و

مــةامل ر ا تلــك ــاب بارت قامــت ــ ال حيــث، جموعـة
العــــادي للقضـــــاء ختصــــاص مـــــن، عقــــد تحمــــل و

املباشربإطالققام س الرئ وكذلك املسؤولية النار
أ.لـــــھ مـــــا الـــــركنو بتمـــــام ـــــا ا أر تكتمـــــل مـــــة ر ا ن

ـــــــــا ل بـــــــــرأو ،املـــــــــادي ايـــــــــرك حات تصـــــــــر أمـــــــــامن س
عــــ ــــي مر غرس ــــو مـــــةدال ر ا ــــاب الرت الحقــــة

يمكــن ال ثــم ــامــن بأ ا ً وصــف جنائيــا ً أن، اتفاقــا إال
بــ ســتدالل ً قانونــا املمكــن املــادةمــن مــن48نص

رقــم ــ العرا ــات العقو م1969لعــام111قــانون
مـــة)املعـــدل( ر ا ـــ اك شـــ صـــور ـــ تو ـــ وال

ـ املسـاعدة،وذلك صـورة ـا بي ــا3الفقـرةومـن م
انـھ ـ ع نصت أعطـى(: (وال أومـن ً سـالحا الفاعـل

آخرو  ء ـ أي أو مــةآالت ر ا ـاب ارت ـ سـتعملھ
بــھ علمــھ ــ،مـع أخــرى قـة طر بــأي ً عمــدا سـاعده أو

ــــا ا الرت املتممــــة أو لة املســــ أو ــــزة املج ،))عمــــال
وكـــذلك ووتـــر بـــالك شـــركة مالـــك أن ـــ الوا ومـــن

ــــ بتج قــــام ممــــن ان ــــ عت ــــ ع ا ممــــدير أتبــــاع
ـــ ال ة ســـ بمختلـــف النـــار بـــإطالق قـــاموا الـــذين

و مـــــــة، ر ا ـــــــاب بارت ا علـــــــممــــــااســــــتخدمو ـــــــ ع
ة ســ ـذه باســتخدام سـيقومون م بــأ بالتأكيـد

مــة جر ــاب ارت مســتوى ــ قــبالإ ــذاوقــد و ، بــذلك
أمام الشركة مالك إصرار خالل من بوضوح يتج

م ارتكبـــھ مـــا إباحـــة ـــ ع ـــي مر غرس ـــو وظفــــوال
م ع ودفاعھ   .شركتھ

واملتـــوفر املمكـــن يل الســـ ـــذا يـــزل ال ولكـــن
املســــــــــؤولية زائيــــــــــةلتحميــــــــــل اتا الشــــــــــر ملــــــــــدراء

ــــد املز ــــ إ بحاجــــة ــــا موظف وكبــــار اصــــة ا منيــــة
والبحــــثمــــن العمليــــةالدراســــة املمارســــات وا،ــــ

تطبيقــــھأموضــــوعية ـــــ ــــ قـــــط،ك ســــبق لـــــم حيث
يرتب ال رؤســاء ــ ع مجموعــةتطبيقـھ أو بدولــة طـون

معينــــــة ة تلـــــــك.مســــــ عــــــدام ا ـــــــ ع ال ــــــذا لكـــــــن
ً املوضــــــوعية فقــــــدتمامــــــا وتضــــــمنت، مــــــون وثيقــــــة

واملمارســـــات والدوليـــــة القانونيـــــة امـــــات ل شـــــأن
ات الشــــــر عمليــــــات الصــــــلة ذات للــــــدول الســــــليمة

ــ املســ اع ــ ال أثنـاء اصــة ا منيــة و ة العسـكر
الرؤساء م،النص2008أيلول17 مسؤولية ع

  .27املادة

 ً صـــــــــانة: ثانيــــــــا ا مــــــــن الرســــــــمي العــــــــراق موقــــــــف
ات للشر   منيةالقانونية

مـــرأنعـــد بر بـــول ـــي مر ـــاكم ا ســـلم
العــــــراق ــــــ كــــــم عــــــام)2004- 2003(ا اصــــــدر ،

قانونيــــة2004 حصـــانة بموجبــــھ يمـــنح ً ــــا دار ً أمـــرا
ارتكبـــت عـــد و اصـــة، ا يـــة جن منيـــة ات للشـــر
ن املــــــــــواطن ضـــــــــد متعـــــــــدد جـــــــــرائم ات الشـــــــــر تلـــــــــك
ن بـــــــــ ً قانونيـــــــــا ً جـــــــــدال مـــــــــر ـــــــــذا أثـــــــــار ن، العـــــــــراقي

العـ ن ملـاني انــھال م عضـ رأى إذ عـد، فيمـا ن راقي
الدوليـة ن بـالقوان العراقيـةومحرم ن للقـوان ً مخالفا

إللغائــــــھ ع شــــــر مــــــن أن، والبــــــد آخــــــرون عــــــد فيمــــــا
ـــــــــ للمناقشـــــــــة معـــــــــروض قـــــــــانون مشـــــــــروع نـــــــــاك

عـــــــض وصــــــرح صــــــوص، ا ــــــذا النــــــواب مجلــــــس
عية شــــــر ال ن الســــــلطت ومـــــن ن العــــــراقي ن املســـــئول

ـــــــد: والتنفيذيـــــــة نؤ مشــــــــروعنحـــــــن ـــــــ ع ونصـــــــوت ه
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مــــر بر شــــرعھ ــــ ال صــــانة ا إلغــــاء أكــــد. قــــانون إذ
التحــالف عضــو الســعدون محســن الســابق النائــب
مجلـــــس ـــــ القانونيـــــة نـــــة ال وعضـــــو ي الكردســـــتا

صــــــــانة)2009-2006(النــــــــواب ا رفــــــــع قــــــــرار أن
للقـانون، مخـالف أمـر الـوزراء رئاسـة أصدرتھ الذي

ا: "وقـــــــــال برفـــــــــع ومـــــــــة ا قـــــــــرار عـــــــــنإن صـــــــــانة
ع شر انھ بدليل للقانون مخالف منية ات الشر

أخــر ع شــر ب إال ــ يل ال ع شــر ال ــذا ات.. و والشــر
داري مــــــــر بموجــــــــب عمــــــــل العــــــــراق ــــــــ منيــــــــة

رقــــــم ئــــــتالف ــــــ2004لســــــنة) 17(لســــــلطة وع
ــــ ع ً طلبــــا تقــــدم بـــأن ســــابقا طلبنــــا وكمــــا ومـــة ا

النــــــوا مجلــــــس ــــــ إ قــــــانون ع شــــــر ل ــــــشــــــ العرا ب
ع شـــــــر ل أو ات الشـــــــر تلـــــــك عـــــــن صـــــــانة ا إللغـــــــاء
ات الشـــــــــــر ن بــــــــــ العالقـــــــــــة ــــــــــ يو جديـــــــــــد قــــــــــانون
وزارة وخاصـــــة العراقيــــة ومــــة وا يــــة جن منية

ـــــ إ القـــــانون ـــــذا مثـــــل بتقـــــديم لفـــــة امل الداخليـــــة
النــــواب ً ". مجلـــس قــــائال صــــانة:"واســــتطرد ا إلغــــاء

وا ـــ غ ـــ ل شـــ الـــوزراء مجلـــس قبـــل ردمـــن
 ً وزارة، قانونـــــا مــــــا املوضـــــوع ـــــذا لفـــــة امل ـــــة وا

ـــ إ الطلـــب تقــديم مـــا عل ً معــا ومـــة وا الداخليــة
مــــر الن النــــواب ــــ)  17( مجلــــس يو الــــذي ــــو

العراقيـــة ومـــة وا منيـــة ات الشـــر ن بـــ العالقـــة
باملنظمــــــــات تتعلـــــــق ـــــــ ال مـــــــور عـــــــض إضـــــــافةإ

و  الســــفارات ــــ ع للمحافظــــة ــــاالدوليــــة لكــــن، "غ
ً قـــــائال اســــــتدرك الســـــعدون قــــــرار" النائـــــب مـــــع إننــــــا

بـــھ قامـــت ملـــا يجـــة ن وقـــت أســـرع و صـــانة ا إلغـــاء
ــــاء بر قتـــل أدىــــإ ـــ أم خــــرق مـــن ات الشــــر تلـــك

غــداد مــن عــدة منــاطق ــ ن املــدني ذلــك.. مــن ومــع
ــذه الن ع شــر أو قــانون نــاك ــون ي أن مــن البــد

يمكــــــــ وال بــــــــأمر وجــــــــدت ات ــــــــذاالشــــــــر ــــــــ يل إن ن
الوحيــد ــو و ــ العرا ملــان ال شــرع إن عــد مــرإال

ً منفردا ً قرارا ومة ا تتخذ ذلك،أماأن ع القادر
ـ ع ـان و ً مقبولقانونا وغ ً صيا ً قرارا َ عد ذا ف

إيضــــــــاح الــــــــوزراء س لــــــــرئ ن القــــــــانوني ن شــــــــار املس
  ".ذلك

املجلــس عضــو العــامري ــادي النائــب نمـا ب
والــــدفاععلىاإل  مـــن نـــة س رئـــ ـــ العرا ســـالمي

النـــــواب مجلـــــس قـــــال)2014-2010(ـــــ نحـــــن: " ،
ســـلطة مـــن الصـــادر مـــر حســـم بخصـــوص جــادون

رقـــــــم لـــــــو)  17( ئــــــتالف ـــــــ ح بــــــھ النظـــــــر وإعــــــادة
مـــــــــذكرة ع شـــــــــر و امـــــــــل بال املـــــــــذكرة إلغـــــــــاء تطلـــــــــب

العــــراق ــــ منيــــة ات الشــــر عمــــل آلليــــة ". جديــــدة
العــــامري  ــــلــــ:"وأضـــاف صــــانة ا رفــــع قضــــية س

نقـاط عدة توجد بل ات الشر ذه لوجود لة املش
مـر جاء ما وان صانة ا ا بضم ) 17(ضعف

أي اد اســــــت اصـــــة ا منيـــــة ات للشــــــر يحـــــق انـــــھ
كمــا التقليديـة، ـ غ ة سـ مـن بـھ يفكـرون سـالح

املتفجـــــرة املـــــواد اقتنـــــاء ـــــم ل ُ "يحــــق مضـــــيفا إننـــــا: "،
إعـــا ـــ مـــنجـــادون وضـــعت ـــ ال باملـــذكرة النظـــر دة

صـانة ا برفع ومة ا وقرار ئتالف سلطة قبل
ـــ إ ب ســـنذ بـــل بـــذلك نكتفـــي لـــن ونحـــن جيـــد أمــر

فقــرات ــل ب النظــر وسـنعيد صــانة ا رفــع مــن عـد
مــــس و الوطنيــــة الســــيادة يمــــس ء ــــ وأي املــــذكرة
ع شــر بوضــع النظــر ،وســنعيد العرا املــواطن امــن

الوقــت ــ ــذهجديــد عمــل ــة حر بــھ نضــمن الــذي
ــــــ العرا املــــــواطن ســــــالمة بــــــھ ونضــــــمن ات ،"الشــــــر

العـــــــــامري  ع املـــــــــذكرة"إن: وتـــــــــا يحـــــــــق) 17(ضـــــــــمن
ـــــــ ع الالزمــــــة التعــــــديالت إجـــــــراء الداخليــــــة لــــــوزارة
ــ يل أن والبـد ع شــر ك املـذكرة نــا اعت وإذا املـذكرة

الـوزراء رئاسة بموافقة ومي ا فاملشروع ع شر ب
إلغا ونناقشـھع قـانون مشروع ه عت صانة ا ء

عليھ ونصوت ده ونؤ النواب   ".مجلس

إلغـــاء قـــررت قـــد العراقيـــة ومـــة ا انـــت و
اصـة ا منيـة ات للشـر حصانة عطي قانون أي
عــــــــــن بيـــــــــان ونقــــــــــل الـــــــــبالد، ــــــــــ العاملـــــــــة يـــــــــة جن

ـــــ ع الســـــابقة العراقيــــة ومـــــة ا باســـــم املتحــــدث
الــــوزرا مجلـــس أن الثالثــــاءالـــدباغ جلســـة ــــ قـــرر ء

يـــــــة" جن اصـــــــة ا مـــــــن ات شـــــــر شـــــــمول إلغـــــــاء
رقـــــم قــــرار ــــام عـــــن2004لســــنة17بأح الصــــادر

املنحلــــــــة املؤقتــــــــة ئــــــــتالف بــــــــول(ســــــــلطة برئاســــــــة
مـر غرفــة)". بر مـدير خلـف م الكـر عبـد اللـواء ـان و

العراقيــــــــــة الداخليــــــــــة وزارة ــــــــــ الوطنيــــــــــة القيــــــــــادة
ــــــــــــــــ صــــــــــــــــرح ً وزارة" :7/10/2007سابقا أعــــــــــــــــدت

شــورى مجلــس إ قانونوأرســلنا مشــروع الداخليـة
مــــن عھ شــــر ل ملــــان ال ــــ إ قــــھ طر ــــ ــــو و الدولــــة،
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الــدباغ..". عدمــھ ــ منيــة: "وأو ات الشــر وضــعنا
القــــــــــانون وتحــــــــــت الداخليــــــــــة وزارة وصــــــــــاية تحــــــــــت
ســلطة عــن الصــادر واحـد رقــم القــرار ونــص ـ العرا

ـــــ املؤقتـــــة ا2004ئـــــتالف منيـــــةإن ات لشـــــر
مـــن محصـــنة ـــا وأموال ـــا ا وممتل ا حراســـ ـــا ف بمــا

العرا القانون ـ"إجراءات غ ات الشـر أن بمع ،
أمـــــام ا مقاضـــــا يمكــــن وال الـــــبالد لقـــــانون خاضــــعة
واحــد ر شــ خــالل ارتكبــت ــا ولك العراقيــة املحــاكم

مقتـــل ـــا م أ ـــان ن املـــدني ضـــد حـــوادث 17ثالثـــة
ب ن آخــــــــر وجــــــــرح ً ووتــــــــرمـــــــدنيا بــــــــالك شــــــــركة ان ـــــــ ن

ـــ كيـــة م الســـفارة للصـــا عمـــل ـــ ال كيــة م
ــ فعــل16غــداد ردود أثــار مــا ــو و ــ املا أيلــول

عنيفــة ورســمية ة .؟.شــعبية ـــ كث جــرائم عــن ً فضــال
ـــــذه قبــــل مـــــن أخــــرى العراقيـــــة املــــدن ـــــ حصــــلت

اغتيــــال ــــا وم ات، 530ُالشــــر عراقيــــا ً ـــــ عاملــــا وأك
صــــــــــــــــــــــــــياتأســـــــــــــــــــــــــتاذ 200مـــــــــــــــــــــــــن و جـــــــــــــــــــــــــام

اديميةأخرى  رأ لتقر ً ارجيةأعدتھوطبقا ا وزارة
كيـة سمر الــرئ ـيالطــالع أشــارإلىأنعليــھ،مر

يةأرسـلتئيليةاسـر إعناصـر املوسـادوأجن قبـل مـن
رائمسرائي ا ذه نفيذ   ..ب

تــــــھ واج ملـــــا شـــــ أن بالـــــذكر ـــــدير ا ومـــــن
املؤقتـــــــــ عـــــــــالوي أيـــــــــاد الـــــــــدكتور ومـــــــــة -2004(ةح

رومـــا) 2005 ـــدة معا وصـــادقتع أنظمـــت عنـــدما
ـــــــ1998لعـــــــام م عـــــــد ـــــــا م بت ـــــــ ا حيـــــــث ،

ـــ ال الضـــغوط ب ســـ التصــديق ذلـــك ـــ ع أســبوع
ومــــــة ا ـــــوء خشــــــية كيـــــة مر دارة ا مارســـــ
تخـتص ال الدولية نايات ا محكمة إ العراقية
ـــــــــــــان مر م ومـــــــــــــ ـــــــــــــرب، ا مجرمـــــــــــــي بمحاكمـــــــــــــة

مختلفـــةومرتـــزق جـــرائم رتكبـــون ارتكبواو الـــذين م
ـــــــــ ال وأثـــــــــاره اتـــــــــھ وممتل وموطنيـــــــــھ العـــــــــراق بحـــــــــق

حيـــث ســانية ضــد وإبــادة حــرب بجــرائم تصــنف
والتعـــذيب القتــل منيــة ات الشـــر عناصــر ارتكبــت

ا وغ غتصاب   . و

  

  

  

  

     

  

 
 

أسســـاالحتالل  ـــيلقـــد أمر لـــو للعـــراق،ن
ي املــــــــد ــــــــاكم ا أصــــــــدره الــــــــذي مــــــــر عــــــــده ومــــــــن
رة ظــــا وتوســــع شــــار الن املناســــبة رضــــية ـــي مر
أن عــــــــد العـــــــراق، ــــــــ اصـــــــة ا منيــــــــة ات الشـــــــر
ممــا القانونيــة، صــانة وا املاليــة متيــازات ــا منح
والتعـــذيب القتـــل جـــرائم ـــاب ارت ـــ تبـــا ال ـــا جعل

الساحة امتداد ع   .العراقيةوالسرقة

خلـص املوضـوع، ـ املعمقـة الدراسـة عـد و
ي النحو وع تاجات ست من بجملة   :البحث

ـــــــ .1 الرئ ا ـــــــدف ـــــــرب ا صـــــــة خ فكــــــرة أن
ــــ ــــاص ا للقطـــاع الفرصــــة إتاحـــة ــــ ع يقـــوم

مـــن ة العســكر شـــاطات ال ــ للمشـــاركة الدولــة
باإلعمـــــــــــال املقاتلـــــــــــة الوحـــــــــــدات إســـــــــــناد خــــــــــالل

من ية اصـة،اللوجس ا منيـة ات الشـر قبـل
مـــــن عـــــد ا ـــــ إ كيـــــة مر الـــــدفاع وزارة بـــــت وذ

ـــ ات الشـــر ـــذه ـــد ج ثمرت اســـ عنـــدما ذلـــك
العراق القتالية  .العمليات

ـــا .2 غزو إثنــاء كيـــة مر املتحــدة الواليـــات نفــذت
ألغـــــت ـــــ ال الثالثيـــــة الصـــــدمة سياســـــة للعـــــراق
ات للشــــــــــر لتــــــــــؤمن والدولــــــــــة الســــــــــيادة ــــــــــوم مف

منطـق  وفـق ـر ا ب ال ميادين اصة ا منية
لتحقيـــــــــــق القـــــــــــوة وفلســـــــــــفة الرعـــــــــــب، ندســـــــــــة
ــا ل روج ــ ال قتصــادية و السياســية ــداف

ـــ ع عملــت حـــتالل، فرضــت أن فبعـــد مــر، بر
ــا محل ليحــل منيــة و ة العســكر املؤسســة َ حــل
ا عــــــــدد بلـــــــغ ـــــــ ال اصــــــــة ا منيـــــــة ات الشـــــــر

ن ماب  .شركة) 120 - 76(جما
منيـــة .3 و ة العســـكر املؤسســـة ً وحـــل لتـــدم ـــان

خــــرى الدولــــة مؤسســــات جانــــب ــــ إ العراقيــــة
الوضـع ـ ع ـ الكب ثر حتالل دول قبل من
ع ــــــــ ممــــــــا العــــــــراق، ــــــــ ــــــــ م و اتي ســــــــ
ــــــان ف ، ـــــ م الفـــــراغ ـــــ مل بـــــدائل عـــــن البحـــــث
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ات للشــــــــر ائـــــــل تــــــــدفق البـــــــدائل ــــــــذه إحـــــــدى
ةمنيـــة املســـ شـــيات املل جانـــب ـــ إ يـــة جن

ن املـــــــواطن ضـــــــد ـــــــرائم ا اشـــــــبع ارتكبـــــــت ـــــــ ال
رة ظـــا ونمـــو الرعـــب ندســـة شـــر ـــ ع وعملـــت
الشـــــــــعب أبنـــــــــاء ن بـــــــــ املفـــــــــرط والقتـــــــــل العنـــــــــف

 .العرا
العـــــــراق .4 ــــــ العاملــــــة منيــــــة ات الشــــــر احتلــــــت

حيــث مــن كيــة مر القــوات عــد الثانيــة املرتبــة
والعــدد، ة َ ائــلالعـد ال الكــم ــذا مت أسـ حيــث

إيجــــاد ــــ ً قانونــــا منضـــبطة ــــ الغ ات الشــــر مـــن
م ستقرار وعدم الفو من  .مناخ

شـــــــــــــوء .5 فكـــــــــــــرة أن خيـــــــــــــة التار ع الوقـــــــــــــا شـــــــــــــ
وليــــدة ســــت ل ــــروب ا ــــ املرتزقــــة واســــتخدام
الفراعنــة عصــور ــ إ عــود بــل اليــة، ا املرحلــة

مقا ـق غر نــود ا اسـتخدموا أجــورعنـدما بـل
ـــماليـــة نإ فلســـط ـــ للقتـــال املصـــري ش ـــ ا

عام ا  .م.ق1174وسور
ـــــــ .6 خاصـــــــة أمنيـــــــة حمايـــــــة شـــــــركة أول شـــــــأت أ

عضـــــوا قبـــــل مـــــن طانيـــــا بر ـــــ ـــــديث ا العصــــر
يـــــد يطانيـــــة ال ة العســـــكر الفرقـــــة ـــــ ســـــابق

مـــن ـــا ف ن العـــامل اغلـــب ـــان و ســـون، جو جـــيم
املتقاعـــــــ ن والعســـــــكر والتجـــــــار ن دينالسياســــــي

حصـل كمــا ة املسـ اعــات ال ـ وا غــوالأشـار
الواليـــــات ـــــ إ الفكـــــرة ــــذه انتقلـــــت ثـــــم ، ــــ وزائ
ــــان ة َ عــــد أمنيـــة ات شــــر أسســـت ــــ ال املتحـــدة

شــركة ـــا أبرز قامـــت1962عـــام) KBR(مــن ،
ة َ عـــــد دول ومــــن املرتزقــــة بتجنيـــــد الشــــركة ــــذه
مواقــع ضــد ــب والتخر غتيــال عمليــات لتنفيــذ

ف ـــــ صــــيات نـــــامو ـــــ، ي التحـــــول ـــــذا َ وعــــد
اصــــــة ا منيــــــة ات للشـــــر ــــــام امل ــــــذه إناطـــــة
مــا ــذا و ة، العســكر التقاليــد ــ انقــالب بمثابــة
ـــــذه قبـــــل مـــــن حــــتالل عـــــد العـــــراق ـــــ طبــــق
ئة ســــــــ وتــــــــر بــــــــالك شــــــــركة خاصــــــــة و ات الشــــــــر
فـــــرق تصـــــدير ات شــــر ى ـــــ ك َ عــــد ـــــ ال ت الصــــ

 . املوت

ـ .7 ال العنــف صـة وخ الرعــب ــاندسـة اتبع
ــــا ل َ ــــد م العــــراق ــــ اصــــة ا منيــــة ات الشــــر
خــــالل مــــن مــــر بر بــــول ــــي مر ي املــــد ــــاكم ا
الواليــة مــن ــا ل صــانة ا وتــوف مايــة ا ن تــام

رقـم مر أصدر عندما العراقية، 17القضائية
عـــــام الـــــرقم بـــــذات املـــــذكرة جانبـــــھ ـــــ 2003وا

عية شــر ال التنفيذيــة ن الســلطت يــرأس ــونــھ
مـــن مجلـــس قـــرارات بموجـــب 1483(العــراق

 ).1546و1511و
منيـــــــــــــــة .8 ات للشـــــــــــــــر املفـــــــــــــــرط ســـــــــــــــتخدام إن

ـع زوا إي ـ ث ُ ت ال العـراق ـ ع رب ا اصة ا
العــــــــــام الــــــــــرأي داخــــــــــل اجتماعيــــــــــة أو سياســــــــــية
ضـــــــــــــــــــمن يــــــــــــــــــدخلون ال ــــــــــــــــــا قتال الن ــــــــــــــــــي مر
م ــــــــو ــــــــرب ا ــــــــ لقت الرســــــــمية حصــــــــائيات

م وغ ةمرتزقة العسـكر القـوات ضـمن ن ل ـ
كيـة مر لـإلدارة تـوفر ـا أ عـن ً فضال الرسمية،

ــــــ ــــــا قوا بحركــــــة املنــــــاورة ــــــ افيــــــة ال القـــــدرة
ً حاليــــــا ــــــي مر تــــــاغون الب ســــــتخدم و العــــــالم،

ــذه) 700(حــو ــ ن العــامل مــن مرتــزق ألــف
ات  .الشر

والعمليـــــة .9 املـــــأزوم ـــــ العرا الدســـــتور ـــــ أر لقـــــد
الطائفيــــــةالسياســــــية املحاصصــــــة ــــــ ع يــــــة املب

عقيــدة تطبيــق ـ تب ــ إ ـا ا ا ل شــ والعرقيـة
دمان فر ـة(مليتون ر وا ـة) الرأسـمالية الدمو

ـــــاب ر ـــــ ع ــــرب ا غطـــــاء تحــــت العـــــراق، ــــ
اتجية إســـــــ ـــــــ ورد والـــــــذي ، التفســـــــ المـــــــي ال
أن ـــ ع نــص بنــد تحــت ــي مر القــومي : مــن

ا" تخوضـــ ـــ ال ـــرب العـــراقا ـــ اليـــوم ـــا أمر
ن ابي ر ا ا وشر القاعدة ع  ".حرب

يــــــــــــة .10 جن منيـــــــــــة ات الشـــــــــــر ارتكبـــــــــــت لقـــــــــــد
ــا أبرز مــن ـان العــراق ــ ة َ عـد جــرائم اصـة ا

ا ي ـــ ـــب ذ ـــ ال ســـور ال ســـاحة مـــة 17جر
و يد اغتيــال20شـ عـن ً فضــال بـارد، ِ بــدم ح جـر
مــن ـ ــ 350أك وأك مـن ً عراقيــا ً 200مــنعاملـا

ــــــــ دول مــــــــع ســــــــيق والت جامعيبالتعــــــــاون أســــــــتاذ
ما وحلفا  . حتالل
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ا) 1( أ إ صة ا مصط قتصادية" ش شطة مختلف باملشاركة اص ا القطاع بھ يقوم الذي الدور م ادة ز إ دف عملية
عانيھ ما وعالج القطاع ذا فعالية ادة ز يتم ح ا، نتاجيةوإدار ضعف ع تنطبق ة إدار مشكالت اص"من ا للقطاع الفرصة إتاحة بمع ،

ومة ا ع ا ً حكر انت اقتصادية شاطات للمشاركة مباشرة" الدولة ا عل سيطـر ندي.د". أو محمد املشروعات: من صة خ أساليب
العاملية( العامة ات ا للت)خالصة ية العر املنظمة ،، رة القا ة، دار ص1995نمية ،4-5.  

iv) (د.د و داوي امل ع كتاب. مث عن واستقراره، العراق أمن وفقدان ي مر حتالل السراج، وكز ة الفو: شكر حتالل:بصمات ارث
وت، ب اتيجية، س والدراسات للبحوث ي مركزحمورا العراق، ي ص2013مر ،62.  

v) (كتاب.د عن ن، والقوان الدستور الية وإش ي مر حتالل وآخرون، شعبان ن س الفو: عبدا العراق،: بصمات ي مر حتالل ارث
ص السابق،   .73 -71املصدر

vi) (ارثة ال رأسمالية وصعود كالين وحيد، الصدمة،: دجلة املتاح) مقال(عقيدة املوقع   :ينظر

http://www.al-moharer.net/moh262/d_waheed262.htm 

vii) (عن ً و: نقال بوش خ التار سرقة اك وجري، ا رة،4000عادل القا ي، العر الكتاب دار رقام، و ع والوقا باألسماء ص2009حرامي ،10.  
viii)(الساب املصدر وجري، ا صعادل   .بتصرف186وص13وص12ق،
ix) (رامسفيلد دونالد كياألسبق مر الدفاع ر وز علن حتالل ع عام عشر اث من أك مرور ألي"عد يص ال للديمقراطية ا أمر نموذج إن

العالم عليھ". بلد ھ وحر العراق بوش إدارة سياسة عن يدافع بة قر ة ف إ ان أن ل، عد ش يفةو معھ أجرتھ مقابلھ ع مفا
" ً قائال يطانية فو:"التايمزال من اليوم عليھ و ما إ العراق قادت ما و ً أبدا ا محل تكن لم وتصرفاتھ خاطئة بوش سياسة الة. "إن و

خ بتار متاح املوقع لألخبار،   http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3896839 2015/ 10/6املعلومة
x) (خ. د بتار شور م مقال العراق، احتالل دوافع يكشف دمان فر توماس يوسف، سام املوقع. ـ25/3/1431|   محمد يراجع د :              للمز

http://www.almoslim.net/node/125182  

xi) (بـ امليالد قبل العراق ضارة ا فجر ور ) 5000(بدأ ظ من ن السن أالف قبل أي مرةسنة، ألول الكتابة العرا سان ا ف وأبدع ا، أمر
يتقدم العراق وظل متعاقبة، مراحل وع ثابتة بخطوات الرافدين بالد ضارة ا وتطورت امليالد، قبل ع الرا أالف من خ ع الفنونالر

الظلمات، بحر غرق ا أور انت وقت الدولة ناء و والقانون مروالزراعة ا نود لل طبيعية مزرعة ا أمر انت السابق،. و املصدر وجري، ا عادل
 .5ص
xii) ( وم ال يومان العراق ع الصاعق ي أمر لو الدولية20/3/2003ن الشرعية عن خرج أن عد م ل ش ما ا من ض َ قو قد ،

انت الذي الدو القانون إعدام ب الس ان أحادي يومبإجراء ذات ندستھ م كية مر املتحدة يراجع. الواليات د ر:للمز ن ر،. بنجام بار
وف ا ة اطور وت،: إم ب ي، العر الكتاب دار والديمقراطية، اب ر رب ص2005ا ،24.  

xiii) (ابية. د ر التنظيمات ة مواج العراقية ة العسكر املؤسسة ، عم ي تر ودوا: حسن نجاز السياسةعوامل دفاتر مجلة خفاق،
العدد السياسية12والقانون، والعلوم قوق ا لية اح-، مر قاصدي ي/ جامعة الثا انون زائر، ا ة ور جم   .122،ص2015جانفي/ورقلة،

xiv) (،قادم زمن ي مر السيا القرار ل، ي ن حسن خ) مقال(محمد نظربتار ات وج مجلة شور   .1/3/2003م
xv) (د.د و داوي امل ع ص. مث السابق، املصدر السراج، وكز ة   .50- 49شكر

xvi) (د و م و السيا الفراغ لسد عية شر وال التنفيذية السلطات بجميع يتمتع الدو من مجلس لقرار ً وفقا مر بر بول السف اريأصبح
ا للدولة واملؤسسية ساسية الب َ حل ينظر. لعراقيةأثر د املتحدة: للمز الدو-مم من املتاح)القرارات(مجلس  www.unhrain.com:املوقع

xvii) (د. د و الكروي صا عام. محمود عد العراق السيا النظام ، عم ي تر ا: 2003حسن العل املؤتمر أعمال والتحديات، لسنويالواقع
السياسية العلوم لية ل ع العراق،–الرا السليمانية، ص2013جامعة ،41.  
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xviii) (د.د و داوي امل ع ص.مث السابق، املصدر السراج، وكز ة ناك67-64شكر أن أخرى، دراسة أشارة نما ب عمل160؛ قل ع شركة

الق والعمليات دمات ا ن العامل أالف ستخدم و امل. تاليةالعراق ن حس السابق:مجدي   . 241ص، املصدر
xix) (إ العراق العاملة منية ات الشر ن العامل عدد ارتفاع إ أخرى دراسات ش نما عام) 120(ب عنصر وجري،. 2006ألف ا عادل

ص السابق،   .222املصدر
xx) (ن ب العراق العاملة منية ات لشر حمود، فوزي البصرة،رائد شبكة ومي، ال والعمل ي الوقا د2007جراء للمز املتاح:، املوقع يراجع

24/2/2015  https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=    
xxi) (د. د و عمارة السلطة. رشيد الية إش فتاح، رفيق سلطأوميد عام:وال عد العرا السيا النظام املؤتمر2003دراسة أعمال العل،

السياسية العلوم لية ل ع الرا العراق،–السنوي السليمانية،   .29،ص2013جامعة
xxii)(بالرقم ً ا إدار ً أمرا أالئتالف سلطة إدارة مدير بصفتھ مر بر بول اصدر ، ً با تقر ر أش بخمسة َ ل ا قرار لإلعادة8/8/2003) 22(وعد ،

مجل قرارات مع ً اما ا جديد، عرا ش ج رقمشكيل القرار ا ف بما الدو من   .2003لسنة) 1483(س
xxiii)(عام الدين صالح محافظة حتالل قوات قبل من ن حس صدام سبق العرا س الرئ حكم2003اعتقل أن عد سھ، ر مسقط

العراقية)24(العراق ومة ا إ سلمتھ ثم سنوات، ثالث من ألك حتالل قوات بھ احتفظت ةعام، ا ذي من التاسع إعدامھ يوم(وتم
عام) عرفة العرا2006اية القضاء صادرعن حكم   .اثر
xxiv) (ان. د َ عم صفر، العدد عراقية، دراسات مجلة العراق، السيا العنف رة ظا عمارة،   .2009ردن،/رشيد
xxv) (ول ادوارد ا ل ان ملك الص) م1307 -1239(تمكن روب ا اسكتلنداأثناء احتالل املرتزقة من ش ج واسطة و ً ا أم ان عندما ية لي

وقال ة، اطور م تلك أجزاء بواك من ا وجعل لز وو عظام:" وايرلندا غ م وراء وا ي لم م أ من التأكد ستطيع املرتزقة باستخدام إننا
عتنون  م يجعل ما الشفقة وال القدرات من م ل س ل م ف عندماعداء، م م التخلص علينا ل الس من فان ذلك عد و يتام، و باألرامل

د يراجع". نر د يوسف: للمز اض،: باسل شر،الر لل ان العبي الظل، جيوش ص2008املرتزقة   .72م،
xxvi) (أيلول من عشر ادي ا أحداث أثناء ورك نيو شرطة مدير منصب شغل عام/ان تم ل2001س الفع واملالك إحدى، وتر بالك شركة

ن العراقي ضد ة كب جرائم ارتكبت وال العراق العاملة اصة ا ألمنية ات   .الشر
xxvii) (سان ن من العاشر منذ حتالل لقوات العراقية املقاومة ا3003بدأت نفذ مات اثر غداد العاصمة ن كي أمر ن جدي قتل ن ح

املحت القوات ضد العراقيون ياملقاومون مر تاغون الب أعلنھ الذي الرس للبيان ً وفقا سان12لة، ادوارد2003ن جيفري الرقيب بمقتل
جورجيا والية ا ومقر الثالثة للفرقة عة التا املارن قوات إ سبان ين ما و يمنغواي، ي ت ينظر. والرقيب العراقية املقاومة عن طالع من د : للمز

ال يدي، الز وت،وليد ب ية، العر الوحدة مركزدراسات ، العراقية املقاومة انطالق قصة ص2014ان ،94-95. 
xxviii) (امد ا العراق: رائد منية ماية ا ات عالم،شر و للدراسات داربابل شورات ت-م ن ن املعلومات شبكة شور م بحث

  www.darbabl.net/studies/companies.doc :املوقع20/9/2009
xxix) (أبو.د أحمد مصطفى روب:االسيد ا اصة( مستقبل ا الدولية منية و ة العسكر ات شر، ) الشر وال للطباعة اك اي دار

ع رة،والتوز   .140-136ص-م2008القا
xxx) ( ً البصرة،. د: عننقال شبكة العراق، القذر م ودور املرتزقة م، عبدالكر   .2006/ 20/7رعد

قي) 26( فر املصري منظور أبن مكرم بن العرب: محمد ديث، 2ج، لسان ا دار خ، مطبعة تأر رة،بال   .616ص، القا
ية) 27( ش، قر   . 4سورة
قي) 28( فر املصري منظور أبن مكرم بن ج: محمد السابق، ص1مصدر ،232.  

xxxiv) (عن ً لية: نقال شورة، م غ ماجست رسالة اصة، ا منية ماية ا ات شر جرائم عن زائية ا املسؤولية الشاوي، مو ع حمد غم
ت،–القانون تكر ص2010جامعة ،33 – 36 .  

xxxv شعبان. د)( ن س ا امل: عبد ع نت ن ع شور م بحث القضائية، صانة وا الرمادية وقعالذئاب
:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111981  

امد) 31( ا العراق: رائد منية ماية ا ات عالم،شر و للدراسات بابل دار شورات املوقع-م ع نت ن شور م بحث
:www.darbabl.net/studies/companies.doc  

ا.د)32( أبو أحمد مصطفى روب: السيد ا اصة( مستقبل ا الدولية منية و ة العسكر ات شر،1ط،) الشر وال للطباعة اك اي دار
ع رة،والتوز   .140-136ص-م2008القا

)xxxviii (م.د أد اديحيدر القانونية:عبدال الدراسات قسم ا عقد نقاشية لقة ا إ مقدم اصة،بحث ا منية ات للشر ي القانو الوضع
غداد، الزمان، كمة،مطبعة ا ت   .14،ص2009ب
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)xxxix(ب الن يوسف اض،: باسل شر،الر لل ان الظل،العبي جيوش ص2008املرتزقة ،11.  

xl ضةتجن) ( مالصادرةعرفتاالتفاقيةالدوليةملنا موتدر ل موتمو و1989يداملرتزقةواستخدام ،أناملرتزق و فياملادة
والرغبةفيتحقيقمغنم" اكفياألعمااللعدائية األساسياالش وندافع و اعمس ارجللقتالفي أوفيا ً ،محليا ً صيجندخصيصا . أ
القول . ال"أن: خالصة أو منية خدماتھ بتقديم يقوم ص اجراملرتزق مقابل ة ضة". عسكر ال دار ، السيا القاموس عطية، احمد

ية، ص1959العر بأنھ1166، بيليھ ألن ستاذ سية الفر نانت جامعة الدو القانون أستاذ عرفھ و ً: "؛ طرفا يدخل الذي ص ال ذلك
الدو القانون يمنعھ عمل و و ح، الر بدافع عن". نزاع امل. د. نقال يأكرم دا املرتزقة: ش املجتمع،.. جنود الدولية،مجلة الصراعات وقود

خ1753العدد الصادربتار املوقع26/5/2007، ع شور وامل ، :mag.com/Detail.asp?InSectionID=2332&-http://www.almujtamaa  
)xli(ب الن يوسف السابق،: باسل  .15صاملصدر
ا.د) 36( أبو أحمد مصطفى السابق،ص:السيد روب،مصدر ا   .173مستقبل

xliii) (قيا. د أفر اصة ا من ات شر قوي، للدراسات،: بوحنية رة ز ا مركز للعوملة، ة عسكر سان12اذرع ل/ ن   .2015ابر
)xliv (ا.د أبو احمد مصطفى اصةا:السيد ا الدولية ة العسكر ات للشر والسياسية القانونية السابق، وانب   .4ص، مصدر
)xlv (امل ن حس الظالم: مجدي جيوش ووتر ي،1ط، بالك العر الكتاب رة-دمشق،دار   .21ص،م2008القا
)xlvi(ا.د أبو احمد مصطفى روب: السيد ا السابق، مستقبل   0 135-14ص، املصدر

xlvii) (قوي،. د السابقبوحنية   .املصدر
)xlviii(من أك تفاقية ذه ع صادق ينظر)32(وقد د للمز سان: دولة، حقوق اك الن وسيلة املرتزقة باستخدام املع العامل ق الفر ر تقر

رقم عة،الوثيقة السا سان،الدورة حقوق ،مجلس املص ر تقر الشعوب حق ممارسة يA/HRC/7/7(،9(وإعاقة الثا انون
  . 25م،ص2008

)xlix(ا.د أبو احمد مصطفى ة: السيد العسكر ات للشر والسياسية القانونية وانب السابق، ا   .3ص، املصدر
)l(املؤقتة ئتالف سلطة قامت حتالل عد ،ولكن العرا القانون بموجب محظور أمنية حماية ات شر شاء إ ان حتالل بالتعاقد) ملنحلة(قبل

رقم ات الشر قانون وعدلت اصة، ا منية ماية ا ات شر من كب عدد أمنية1997لسنة22مع حماية ات شر س بتأس سمح ٍ نحو ع م
املجالعر  ذا عمل   . اقية

)li (العراق،ل العاملة منية ماية ا ات شر عض تحاد ذا الرسليضم املوقع ينظر لوائھ تحت ة املنضو ات والشر تحاد ذا حول د مز
نت ن شبكة ع تحاد ذا   http://www.pscai.org:ل

)lii(،الدباغ ةمصطفى اطور سطحإم ع ابتطفوا شر،..ر وال للدراسات ية العر املؤسسة د2004،121،ردن، أبو.؛ أحمد مصطفى السيد
روب:ا ا السابق، مستقبل    133ص،املصدر
)liii(السابق،عادل املصدر وجري،   .221 -220صا
)liv (حمود فوزي العاملة،رائد منية ات عالشر نت ن شور م ،بحث بابل دار شورات م ومي، ال والعمل ي الوقا جراء ن ب العراق

للموقعآخر .(www.darbabl.net/studies/3.5.doc:املوقع ارة   ).29/9/2009ز
)lv(املرتزقة.د جيوش ي، دا املش الرزاق عبد حساب(أكرم وخسائربال عقاب دون املجتمع،العدد)جرائم مجلة الصادرة1751، ،12/5/2007 .

املوقع ع شورة   tail.aspmag.com/De-http://www.almujtamaa?:                       وامل
)lvi (االسيد.د أبو احمد روب،مصطفى ا السابق، مستقبل   .138ص،املصدر

س) 55(  ايج شركة و ات الشر ذه من فقط واحدة شركة وان العوائد ذه تحقيق القائمة يطانية ال ات الشر دماتAEGISتتصدر ل
من املدور ا رأسمال رفع ت ن عام554منية العراق ع رب ا بدء قبل لي إس جنيھ إ2003ألف عام62م لي إس جنيھ مليون

امل2005 ن حس السابق: ،ينظرمجدي   .142ص، املصدر

عن) 56( ً ا.د: نقال أبو أحمد مصطفى والسياسي: السيد القانونية وانب السابقا اصة،مصدر ا الدولية ة العسكر ات للشر   .20ص،ة
)lix (للدراسات ي العر بحاثاملركز العراقية:و الفو خضم خاصة كية أمر ات ع:شر نت ن ع شور م بحث

  =http://www.arabicenter.net/main/pdf/show.php?id:املوقع
)lx(السابق. د املصدر ي، دا املش   http://www.almujtamaamag.com/Detail.a:  أكرم

ووتر بالك شركة متخصصةش: وان شركة" ركة ا إ أي ة، والعسكر منية دمات ا فراد" مرتزقة"تقديم و ومات ل ا خدما تقدم
اصة ا والعمليات املس ب التدر فرعية".مجال ات شر سعة من الشركة ون   .تت
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)lxi (ص السابق، املصدر وجري، ا   .201-200عادل
)lxii (ا.د أبو أحمد مصطفى روبم: السيد ا السابق، ستقبل   136ص،املصدر

)lxiii (ع ما ام املوقع: إل ع نت ن شور م ر ،تقر ً واقعا أصبحت منية الدولة مسؤوليات صة خ
:http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=109&sid  

lxiv) (ع و وال الصدمة اتيجية إس أو ة نظر أن يقول من ن العسكر ن اتيجي س من ي  ناك مر ا منظر اوملان(وليدة ستاذ) ارلن
عام كية مر ة العسكر لية حاليا1996   ال عمل ة(و العسكر شارات لالس راند د وود(ومعاونھRand )مع ي)... جيمس خ التار أن أنإال ت ث

ة قر ضد الثانية العاملية رب ا خالل ة النظر ذه استخدموا ون ا(الناز 1937ًعام  )غارني رمزا انت بل عسكري دف أي تمثل ال انت ال
ل احرق ساعات لثالث امتد جوي قصف خالل من ون الناز ا دمر ال ي سبا الباسك إقليم وثقافة ة و وكءل ان الس وروع روحا سر

إال... املقاومة ما وما ي وناجازا وشيما قنبل مع ال ً   وا ا راية  تكتي ترفع ا وجعل اليابان روع الذي الوقت ذلك ً جديدا ا عسكر ً وشكال
سالم بنفس... س تكن لم وان السابقة روب ا ا كث استخدمت وإنما جديدة ست ل اتيجية س ذه بان نخلص نا البد...املسمن نا و

اتيجية س أو ة النظر ذه أن البدء نقول يب، ال أو ع و وال الصدمة ع ماذا نو أن املعروفة لنا ساسية رب ا مبادئ ع عتمد ال
ا م وأ عشر الـستة املبادئ و ا عض دون من أو ا دو من تقليدية معركة كسب ستحالة من دف،: وال قتصادال ، املفاجأة املرونة،

ا العمل ة ركة،حر ا خفة ،املبادأة، القيادة وحدة ة، املعنو ،الروح وم ال شد، ا ،املناورة، د ينظر. ا د اتيجية: للمز إس ، ع خليل عمر
ع و وال مايو- الصدمة درمان أم لغزوة ل ؟2008و اتيجية س ذه ير . عالقة د اجعللمز

  http://www.sudanile.com/index.php?option=com:املوقع
(lxv)السابق املصدر وجري، ا صعادل ،220- 221.  

)lxvi (العراق. د املطلق والبطش الصدمة توأمة العزاوي، ند املوقعم يراجع للمزد ،:-http://www.mouwatana
iraqiya.com/e3372/e3372.html  

lxvii) (ر ن ص. بنجام السابق، املصدر ر،   .63بار
lxviii)  (جامعة ات مخت العقيدة ذه وإحداث" ماكغيل"مورست م لف وذلك كية مر ة املركز املخابرات الة و مع بالتعاون يال مون الكندية

والنفسية سدية ا التعذيب الكطرق ا وارتداد صيات ال تدم إ تؤدي طفل-ال صية إ بالغ رجل صية لق-من وذلك
طرق  دليل الدراسة ذه عن نتج وقد م، عقول وغسل م عل للسيطرة جدا ل س الناس ع التأث ا ف يصبح ال السانحة الفرصة أو النافذة

غوانتا ن معتق ضد مورست ال ماالتعذيب لك ناك، دائما متواجدتان س ل الصدمات من النوعان ذان ب، غر أبو ن و نامو
و أال سية الرئ تصال نقاط التعذيب"يتواجدان عام."صدمة حتالل عد العراق ا ل ج و ال م بر بول حاول انت2003كما نما فب

لالق يوي الب كيب ال سيج مزق أنھ ق، تح ذهغداد و الية، رادي ك رة ا السوق سياسات لتطبيق مخت إ العراق وحول العرا تصاد
أزمة ظروف استغل من م وحد م املعاصر حاضرنا ن ي اليمي بأن تد ال وال كالين ناءومي ا ع تحدثت أو ا قصد ال الصدمة عقيدة

م أجندا ر لتمر ز ألنمعينة استغالل اصةفكرة ا العقيدة ذه ل دة فر ست ل ذهوإنمامات لكن السلطة، والشيوعيون الفاشيون ا طبق
مقيد غ سوق اقتصاد وال عصرنا، يمنة امل العقيدة أفضل، ل ش ا ش عا ال العقيدة م لف املوقع.محاولة يراجع د وحيد،: للمز دجلة

ارثة ال رأسمالية وصعود ا: كالين السابقعقيدة املصدر   :لصدمة،
http://www.al-moharer.net/moh262/d_waheed262.htm  

lxix) (املصدرنفسھ.  
lxx) (ر ن ص. بنجام السابق، املصدر ر،   .79بار

lxxi) (السابق املصدر وحيد،   .دجلة
lxxii) (ص السابق، املصدر وجري، ا   .22عادل

lxxiii)(ص السابق، املصدر وجري، ا   .221عادل
)lxxiv(نا في العاماتفاقية الدبلوماسية املادين1961للعالقات   .90و40:،
)lxxv (الفقرة فت َّ ر َ القسم) 3(ع القانونية) 1(من أو:((جراءات ما ص ع القبض إللقاء تتخذ إجراءات قانونية،أية إجراءات مصط ع

العرا املحاكم املتخذة القانونية الدعاوى إجراءات ع كما م، الحتجاز أو اص أوأ مدنية انت سواء أخرى، عراقية يئات أمام أو قية
آخر ع طا ذات ة  )).إدار

)lxxvi (رقم مر من الثالث القسم نص أنھ2003لسنة) 17(حيث ع عملون-1:((م الذين الباطن من واملقاولون ئتالف مقاولو يخضع ال
العر  للقانون العراق، عادة يقيمون ال الذين م، وموظفو م وشروطمع ام بأح تتعلق ال املسائل العراقية التنظيمية اللوائح أو ا

مع مة امل م املؤقتةعقود ئتالف سلطة أو ئتالف يقيمون ،قوات الذين الباطن من ن املقاول ناء است للقانون= =و تخضع ال العراق، عادة
إجراءات التنظيمية لوائحھ أو يلالعرا و مقاوترخيص ةموظفي التجار م أعمال وكذلك م مع ن العامل الباطن من ن واملقاول ئتالف



191 
 

                                                                                                                                                           
م عقود تنفيذ ا ستخدمو التي م ا   . وشر

جر -2 من صانة با العراق، عادة يقيمون ال الذين م، موظفو وكذلك م مع عملون الذين الباطن من ئتالفواملقاولون مقاولو اءاتيتمتع
وقوات ا ن املقاول احد ن ب م م عقد وشروط ام ألح وفقا الرسمية، م شط أ إطار ا يؤدو ال لألعمال سبة بال العراقية ئتالفلقانونية

 ً وفقا أو الباطناملؤقتة من عقد   . لشروط
عاد-3 يقيمون ال الذين م موظف وكذلك الباطن، من ن واملقاول ئتالف مقاو ضد يتخذ سلطةال جانب من عرا ي قانو إجراء أي العراق، ة

ا أدو أعمال يجة ن املؤقتة، ئتالف لسلطة داري املدير من مكتوب بإذن إال املؤقتة بموجبأوئتالف الرسمية م شط أل ا أدا قصروا
املؤقتة ئتالف ن و م بي م م عقد وشروط ام  ).أح

lxxvii) (العرا ع الوقا دة لعامجر   .2004قية
)lxxviii(أعاله القرار املوقوف:(( ...جاء م امل ا بع ي ال ة ا من التأكد التحقيق قا ع يوجب ي القانو املقت اب) م.ح((ان ارت وقت

يتقا ال ة ا م امل ا بع ي ال ة ا حتالل،وإن قوات مع ك مش واجب لديھ بأن أفاد أنھ إذ ادث، وقتا ا م راتبھ
ادث حالة.ا املوافقة صول ا مخاطب يقت عراقية انت مر.فإذا تطبيق يوجب ال ا ذه ف حتالل قوات انت لسنة17وإن

رقم)).2004 شور (21/7/2009م2009/ت/787القرار م ينظر).غ نفسھ تجاه التمي: و ا بصف الدين صالح جنايات رقمقرارمحكمة ية
شور(م23/9/2009م2009/ج/834 م  ).غ

)lxxix(املؤقتة ئتالف سلطة مذكرة صدرت أن ما ولكن حتالل، قبل العراق وجود منية ماية ا ات لشر يكن لسنة17رقم) املنحلة(لم
ذه2004 ا عل تحصل ال ائلة ال اح لألر وذل ، م املجال للعمل الداخلية وزارة منية ماية ا ات شر من العديد رت ظ ح م،

اتا العدد: يراجع. لشر ، العرا املستقبل عده،مجلة كيو اباألمر يةقبالال جن اتاألمنية وضعالشر ، زا ا اظم ،آذار13عبدال
  . 85،ص2008

)lxxx (املواد: يراجع رقم) 8-6(نصوص العرا ات العقو قانون  ).املعدل(م1969لسنة111من
)lxxxi (املواد: يراجع العقو ) 13-9(نصوص قانون رقممن العرا  ).املعدل(م1969لسنة111ات
)lxxxii(ولك ات، العقو أق بحقھ تفرض ما ور زائية، ا للمساءلة يتعرض فإنھ ا، مع ن العامل من ألي أو حتالل لقوات عرض ما إذا نفالعرا

مغلو  العرا القضاء يد فإن ن العراقي بحق رائم ا شع أ أرتكب إذا معھ، عمل من أو مةاملحتل ر النظربا عن   . لة
)lxxxiii (الدولية العفو حتالل(العراق: منظمة دولة رقم)مسؤوليات ع: 8م،صMDE 14/089/2003،2003،الوثيقة نت ن شبكة شورة م

  brary/Index/ARAMDE140892003?http://ara.controlarms.org/li:املوقع
)lxxxiv(العراقية،ع ع الوقا دة   .م2004/ 7/ 1،  3985جر
)lxxxv (ق: ينظر القوة) ب(امل العراق:(استخدام املتعاقدين قبل من القوة استخدام  ).ضوابط
رقم: ينظر) 84( لعام2004لسنة) 17(املذكرة العراقية ع الوثا دة جر ،2004.  
)lxxxvii(الفقرة رقم) 1(عرفت مر من ول القسم املؤقتة17من ئتالف لسلطة داري املدير عن سيات“ ) املنحلة(الصادر ا متعددة ” القوة

ا املرقمة:((.. بأ من مجلس قرارات بموجب املخولة بذلك1546و1511القوة متعلقة الحقة قرارات أي موجب  )). و
)lxxxviii(الفقرة رقم)4(عرفت مر من ول القسم املؤقتة17من ئتالف لسلطة داري املدير عن ئتالف“ ) املنحلة(الصادر سلطة مالك

ا” املؤقتة إ:((.. بأ سب املن العرا غ والعسكري ي املد ادر ال املؤقتة، ل ئتالف لسلطة داري املدير سيطرة أو ات توج تحت  ..)).أو
)lxxxix(الفقرةعرف رقم) 6(ت مر من ول القسم املؤقتة17من ئتالف لسلطة دار املدير عن ية“ ) املنحلة(الصادر جن رتباط ” عثات

ا ح((:بأ الدول خالل من العاملة ن املمثل عثات تموزول ع  )).م2004من
)xc(الفقرة رقم) 18(عرفت مر من ول القسم املؤقتةالص17من ئتالف لسلطة داري املدير ن“ ) املنحلة(ادرعن الدولي ن شار م” املس ((.. :بأ

عد و املؤقتة ئتالف سلطة اص أ من س ل و الذي العرا غ ران30املالك أو2004حز الدبلوماسية، البعثات لدى معتمد م،وغ
شار كمس مرسلة دولة قبل من مرسل ولكنة ومةالقنصلية ا قبل من رسميا ومقبول ومة  )).ل

)xci(الفقرة رقم) 14(عرفت مر من ول القسم املؤقتة17من ئتالف لسلطة داري املدير عن اصة)"املنحلة(الصادر ا من ات ” شر
ا أو((..:بأ العراقية غ القانونية الكيانات عادةاصع ن املقيم غ ن العراقي نغ العراقي غ م موظف ذلك بما العراق،

العراق عادة ن املقيم غ ن الثانو م رتباط، ومتعاقد لبعثات ن تام خدمات تقدم اوال اص يةوأ الدبلوماسيةجن البعثات أو
اوالقنصلية اص اوأ اص وأ سيات ا املتعددة واملتعاق، وقوات الدوليون شارون خرونواملس لعام)). دون العراقية، ع الوقا دة جر

2004.  
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قضية)90( فتح عيد كية أمر ووتر"محكمة بال للمز2011مايو/أيار18مجزرة يراجعد،

 /http://archive.arabic.cnn.com/2011/middle_east/4/23/blackwater.case:الرابط

)xciii (عن ً برس: نقال ي)يفة(املدى مر القضاء العدد:، سور، ال مجزرة ن ملتورط ً عاما ثالثون ن ام33372/4/2015ال أح ؛
ووتر بالك مرتزقة بحق ن الوئام...بال يفة رابط ينظر ،:http://www.alweeam.com.sa/331897/%25D 

)xciv(ظ رقمأني العدد3مر العراقية، ع الوقا جردة شور وامل ، العرا الوزراء مجلس  .2004 أيلول 3987الصادرعن
)xcv(السابق،ص املصدر يوسف،  . 71باسيل
)xcvi(صانة،إال با اصة ا وامر إلغاء بخصوص العرا النواب مجلس ع معروضة ن قوان ع مشار ناك أن بالذكر دير ا وعندومن أنھ

قدرة عدم أو الرغبة عدم عكس ع،مما املشار ذه ل قراءة أي يجري لم املجلس أن وجدنا ، العرا النواب ملجلس الرس املوقع إ رجوعنا
العرا الشعب صا تصب ا و رغم مور ذه مثل مناقشة عن زه و ا ا ملان املعروضة:ينظر. ال ن القوان ع بمشار عقائمة

املوقع ع شورة ،م العرا النواب   http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.:مجلس
)xcvii(ف شر ع:محمد شور م ر تقر اعات، ال املرتزقة استخدام من تحذر أممية نة

    =http://www.swissinfo.ch/ara/business.html?siteSect=161&sid:املوقع
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