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 املرتبطة والفعاليات احلروب إطار يف املرتزقة دور تزايد لقد

 فضال ،عملهم تنظم خاصة أمنية رشكات تأسيس بعد خاصة ،هبا

 تلك ملثل العامل دول جيوش من للعديد املتزايد التشجيع عن

 ،العليا الوطنية مصاحلها خيدم بام توظيفها ثم ومن الرشكات

 .األمريكية املتحدة الواليات جيش مقدمتها يف ولعل

 تلك عنارص من اآلالف مئات صارت ،األساس هذا وعىل

 حراسة بمهام تكلف والربيطانية األمريكية األمنية الرشكات

 قامت قد أهنا نجد العراق ففي .هامة وشخصيات مواقع ومحاية

 املسؤولني ومحاية العراق، أعامر إعادة مشاريع حراسة مهامب أيضا

 األجانب. والدبلوماسيني والعراقيني األمريكيني السياسيني

 تلك مرتزقة إن نجد ،والواقعية العملية الناحية ومن

 مارسوا قد Black Water ووتر بالك رشكة وخاصة الرشكات

 وقاموا ،جهة من املسلحة العراقية املعارضة ضد قتالية مهام

 جهة من العراقيني املدنيني ضد اجلرائم من العديد بارتكاب

 مع احلال هو كام العراقي القانون وفق مقاضاهتم تتم ومل ،أخرى

 أيلول يف املذكورة الرشكة ارتكبتها التي رالنسو ساحة جريمة

 من الكثري وجرحت مدنيا مواطنا (77) فيها وقتلت ،2007
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 العاملية األمنية الرشكات آالف بني ومن .األبرياء املواطنني

 رشكات معظمها رشكة (300) حوايل العراق يف يتواجد اخلاصة

  .2003 عام منذ عقودا منحها تم ،وبريطانية أمريكية

 يف (املرتزقة) عنارصها أعداد تصاعد إىل اإلحصائيات ريوتش

 عام ألف (700) إىل 2004 عام مرتزق ألف 20 من العراق

 املرتزقة هؤالء يستخدمو .بالتزايد العدد استمر ومن ،2006

 وقد متقدمة قتالية بأسلحة مزودين منهم وكثري مدرعة عربات

 يعالرس للرد قوات األمنية احلامية رشكات بعض شكلت

 تقاريرها يوميا   تصدر اهب خاصة خمابرات وحدات وأضافت

 املناطق يف تواجدها خريطة عىل فيها تعتمد التي االستخباراتية

 وليس النظامية باجليوش تناط مهام حقيقتها يف وهذه ،الساخنة

 احلدود إزالة إىل أدى األمر وهذا ،اخلاصة األمنية احلامية برشكات

 يبلغو ،الرشكات تلك عمل يف يبرح هو وما مدين هو ما بني

 .يوميا   دوالر (7500الواحد) الفرد يتلقاه الذي اليومي األجر

 سلطة مدير محاية عن مسئولة (ووتر بالك) رشكة وكانت

 إخالء عملية يف دور وهلا ،بريمر بول السفري املؤقتة االئتالف

 يف دارت التي االشتباكات خالل حمارصين أمريكان جنود

 ومئات القذائف آالف أطلقت الرشكة هذه قوات نأ و .النجف

 العراقيني املدنيني من حمدود غري عددا   وان ملم 40 عيار القنابل

 .عملياهتا جراء قتلوا قد
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 تقدم التي الكربى األمريكية األمنية الرشكات أهم من ان

 ووتر، بالك إر، يب )كي هي اجلبهات خمتلف يف مرتزقة مقاتلني

 ففي .العامل يف األهم الزبون هو األمريكي اجليشو كورب( دين

 مبالغ بتحصيل اللوجستيك رشكات قامت الثانية اخلليج حرب

 القوة من ئةاامل يف واحدا   يعادل ما لتوظيفها نظرا   كبرية مالية

 اجليش موازنة ثلث عىل حيصلون و ،األمريكية العسكرية

 حيث سنويا ، دوالر مليار 30 والبالغة العراق يف األمريكي

 .األمريكية العسكرية القوة من %(70)يشغلون

 تلك مرتزقة عىل احلارض الوقت يف املتحدة الواليات تعتمدو

 بالعراق حيوية مهام تنفيذ يف ووتر بالك رشكة وخاصة الرشكات

 تارخيها مدى عىل أخرى حرب أي يف فعلته ما تفوق بصورة

 الرغم عىل قتاليا   طابعا   األمنية احلامية رشكات تنفذ حيث .العسكري

 األعامل عن القانونية مسؤوليتها عدم عىل االحتالل قوات إرصار من

 يقدموا أن يفرتض حماكم ثمة كان وإن مرتزقتها، هبا يقوم التي اإلجرامية

 ارتكاهبم حمل العراق يف وليس األم دوهلم يف تكون أن فيجب إليها،

 املوقف هذا يزتعز تم وقد .ووتر بالك رشكة مع حصل وكام للجرائم

 سلطة مدير قبل من العراقية القانونية اإلجراءات من احلصانة بمنحها

 .بريمر بول السفري املؤقتة االئتالف

 من العديد عىل اإلجابة إىل احلاجة تربز ،تقدم ما أساس وعىل
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 األمنية الرشكات تلك عمل بصميم العالقة ذات اهلامة األسئلة

 :يأيت ما أمهها من ولعل ،اخلاصة الدولية

 اخلاصة الدولية األمنية للرشكات القانوين التنظيم طبيعة هو ما

 .؟(الدويل) واخلارجي (،الوطني) الداخيل الصعيدين عىل

 وماهو ،العراق يف ووتر بالك لرشكة القانونية املسؤولية هي ام

 .؟عليها املرتتبة اآلثار وماهي ،ورشوطها أساسها

 مقاضاة يف ،الوزراء جملس و العراقية احلكومة جهود هي ما

 بقضية األمريكي القضاء فصل وبعد قبل ،ووتر بالك رشكة

 .؟ووتر بالك رشكة

 إضافة البحث خطة تقسيم تم ،األسئلة تلك عىل ولإلجابة

 أهم عىل احتوت وخامتة ،مباحث ثالثة إىل املقدمة هلذه

 أمكن التي التوصيات وأبرز ،إليها التوصل تم التي االستنتاجات

 :يأيت وكام ،يمهاتقد

 األمنية للرشكات الدويل القانوين التنظيم: األول املبحث

 اخلاصة الدولية

 األمنية للرشكات الداخيل القانوين التنظيم: الثاين املبحث

 اخلاصة الدولية

 ووتر بالك لرشكة القانونية املسؤولية :الثالث املبحث

 



اخلاصةالرشكات األمنية الدولية  ........................................... 73   

 

 

 األول املبحث
 الدولية األمنية للشركات الدولي القانوني التنظيم

 اخلاصة
 أثناء السلوك اإلضافية وبروتوكوالهتا جنيف اتفاقيات نظمت

 ومحاية ،تأثرياهتا من احلد إىل والسعي املسلحة النزاعات

 ،املدنيون :مثل العدائية األعامل يف يشاركون ال الذين األشخاص

 عن توقفوا الذين واألشخاص .اإلغاثة وعامل ،الصحة وعامل

 واجلنود واملرىض، اجلرحى، :مثل العدائية األعامل يف املشاركة

 .احلرب وأرسى الغارقة، السفن من الناجني

 التي اإلجراءات إىل وبروتوكوالهتا االتفاقيات تلك ودعت

 هلا، حد وضع أو االنتهاكات كافة حلدوث منعا اختاذها يتعني

 عن البحث و ،اخلطرية لالنتهاكات تتصدى قواعد وتشمل

 تسليمهم، أو العدالة، إىل وتقديمهم ،عنها سؤولنيامل األشخاص

 جنيف اتفاقيات أطراف عدد بلغ وقد .جنسيتهم عن النظر بغض

 التي األمريكية املتحدة الواليات مقدمتها يف ،دولة (796)

 بتاريخ عليها وصادقت ،7949 / 8 / 72 بتاريخ عليها وقعت
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 بتاريخ اهل العراق وتصديق انضامم كان بينام ،7955 / 8 / 2

74/ 2 / 7956. 

 يف املوقع الدولية اجلنائية للمحكمة األسايس النظام حدد كام

 يف تدخل التي اجلرائم ،7998 يوليه متوز/77 بتاريخ روما

 خطورة اجلرائم أشد أهنا عىل وصفت والتي املحكمة، اختصاص

 اجلامعية. اإلبادة جريمة وهي: الدويل، املجتمع اهتامم موضع وأهنا

 العدوان. وجريمة احلرب. وجرائم اإلنسانية. ضد رائمواجل

 لعام عليها واملعاقبة اجلامعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية وأكدت

 الدويل، القانون بمقتىض جريمة اجلامعية اإلبادة إن عىل 7948

 املتمدن. العامل ويدينها وأهدافها املتحدة األمم روح مع تتعارض

 الدولية األمنية للرشكات الدويل ينالقانو التنظيم يتجسد وهكذا

 7949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات يف رئيسية بصورة اخلاصة

 األسايس روما نظام و ،7977 عام هبا امللحقة والربوتوكوالت

 ،7998 يوليه متوز/77 بتاريخ املوقع الدولية اجلنائية للمحكمة

 .7948 عامل عليها واملعاقبة اجلامعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية

 التنظيم ،املبحث هذا يف نتناول سوف ،تقدم ما أساس وعىل

 ،الدويل املستوى عىل اخلاصة الدولية األمنية للرشكات القانوين

 :يأيت كام

 والربوتوكوالت 7949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات :أولا 
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 .7977 عام هبا امللحقة

 يف ملعتمدا الدولية اجلنائية للمحكمة األسايس النظام :ثانيا

 .7998 متوز77 يف روما

 لعام عليها واملعاقبة اجلامعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية:ثالثا

7948. 

 لعام األربعة جنيف اتفاقيات بني املشرتكة (3) املادة نصت

 يف دويل طابع له ليس مسلح زاعن قيام حالة يف :إنه عىل 7949

 النزاع يف طرف كل يلتزم ،املتعاقدة السامية األطراف أحد أرايض

 :التالية األحكام أدنى كحد يطبق بأن

 العدائية، األعامل يف مبارشة يشرتكون ال الذين األشخاصـ 7

 أسلحتهم، عنهم ألقوا الذين املسلحة القوات أفراد فيهم بمن

 أو اجلرح أو املرض بسبب القتال عن العاجزون واألشخاص

 معاملة األحوال مجيع يف يعاملون آخر، سبب ألي أو االحتجاز

 الدين أو اللون، أو العنرص عىل يقوم ضار متييز أي دون إنسانية،

 .آخر مماثل معيار أي أو الثروة أو املولد أو اجلنس، أو املعتقد، أو

 باألشخاص قيتعل فيام التالية األفعال حتظر الغرض، وهلذا
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 :واألماكن األوقات مجيع يف حمظورة وتبقى أعاله، املذكورين

 القتل وبخاصة البدنية، والسالمة احلياة عىل االعتداء أ(

 .والتعذيب القاسية، واملعاملة والتشويه، أشكاله، بجميع

 .الرهائن أخذ (ب

 املهينة املعاملة خاصةو الشخصية، الكرامة عىل االعتداء (ج

 .لكرامةبا واحلاطة

 حماكمة إجراء دون العقوبات وتنفيذ األحكام إصدار (د

 الضامنات مجيع وتكفل قانونيا ، تشكيال   مشكلة حمكمة أمام سابقة

 .املتمدنة الشعوب نظر يف الالزمة القضائية

 إنسانية هليئة وجيوز.هبم ويعتني واملرىض اجلرحى جيمع ـ2

 تعرض أن األمحر، للصليب الدولية كاللجنة متحيزة، غري

 فوق تعمل أن النزاع أطراف وعىل.النزاع أطراف عىل خدماهتا

 األخرى األحكام كل تنفيذ عىل خاصة، اتفاقات طريق عن ذلك،

 ما املتقدمة األحكام تطبيق يف وليس.بعضها أو االتفاقية هذه من

 .النزاع ألطراف القانوين الوضع عىل يؤثر

 واملرىض رحىاجل حال لتحسني األوىل، جنيف اتفاقيةـ 1

 :1191 آب/أغسطس11 يف املؤرخة امليدان يف املسلحة بالقوات

 جنيف التفاقية الرابعة املنقحة النسخة االتفاقية هذه مثلت

 يف اعتامدها تم التي االتفاقيات وتعقب واملرىض اجلرح بشأن
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 هذه تقترص وال .مادة 64 وتضم 7929 و ،7906 و ،7864

 موظفي أيضا تشمل بل واملرىض، اجلرحى، محاية عىل االتفاقيات

 النقل ووسائل الطبية، والوحدات الدينية، والوحدات الصحة،

 ملحقني وتضم املميزة، بالشارات االتفاقية تعرتف كام الطبي.

 وبطاقة املستشفيات، مناطق بشأن اتفاق مرشوع يشمالن اثنني

 .والدين الصحة ملوظفي نموذجية

 وغرقى ومرىض جرحى حال لتحسني الثانية، جنيف اتفاقية ـ1

 :1191 أغسطس / آب 11 يف املؤرخة البحار يف املسلحة القوات

ا 7907 لعام الهاي اتفاقية حمل االتفاقية هذه حلت  تكييف 

 وتشبه البحرية. احلرب حالة يف لتطبيقها جنيف اتفاقية ملبادئ

 األوىل جنيف اتفاقية يف الواردة األحكام كبري حد إىل االتفاقية

ى. هيكال    عىل التحديد وجه عىل تنطبق مادة 63 وتضم وحمتو 

 للسفن املثال، سبيل عىل احلامية، توفر حيث البحرية احلرب

ا االتفاقية وتضم املستشفيات.  خاص بطاقة نموذج حيوي ملحق 

 .والدينيني الطبيني باملوظفني

 يف املؤرخة احلرب أرسى معاملة الثالثة،بشأن جنيف اتفاقية ـ3

 :1191 غسطسأ / آب 11

 .7929 لعام احلرب أرسى اتفاقية حمل االتفاقية هذه حلت

 مادة 97 عىل 7929 اتفاقية اقترصت حني يف مادة 743 وتضم
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 يف احلق هلم الذين األشخاص فئات نطاق توسيع وتم فقط.

 وتم والثانية. األوىل لالتفاقيتني طبقا احلرب أرسى بوضع التمتع

 يتعلق ما وخاصة ومكانه، ال،االعتق لظروف أدق تعريف صياغة

 التي واإلعانات ,املالية ومواردهم احلرب، أرسى بعمل

 أقرت وقد ضدهم. املتخذة القضائية واإلجراءات يتسلموهنا،

 من وطنهم إىل وإعادهتم األرسى، رساح إطالق مبدأ االتفاقية

 أيضا االتفاقية العدائية.وتضم األعامل انتهاء بعد تأخري دون

 التعريف، وبطاقات املختلفة، النامذج لوائح تضم مالحق مخسة

 .أخرى وبطاقات

 يف املدنيني األشخاص محاية بشأن الرابعة، جنيف اتفاقية ـ9

 :1191 آب/أغسطس 11 يف املؤرخة احلرب وقت

 عىل 7949 قبل اعتمدت التي جنيف اتفاقيات انصبت

 احلرب أحداث أظهرت وقد املدنيني. دون فقط، املحاربني

 اتفاقية غياب عن نتجت التي الوخيمة العواقب الثانية يةالعامل

 املعتمدة االتفاقية أخذت وعليه، احلرب. زمن يف املدنيني حلامية

 وتضم الثانية. العاملية احلرب جتارب اعتبارها يف 7949 عام يف

 للمدنيني بحامية ُتعنى قصرية مادة ضمنها مادة 759 االتفاقية

ا  العدائية األعامل ملسألة تتصد مل نهالك احلرب، عواقب من عموم 

 لعام اإلضافيني الربوتوكولني يف مراجعتها تم أن إىل ذاهتا حد يف
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 األشخاص وضع مسائل االتفاقية مواد معظم ويتناول .7977

 أحد إقليم يف األجانب وضع ويميز ,ومعاملتهم باحلامية املتمتعني

 مواد وتوضح .لاملحت اإلقليم يف املدنيني وضع من النزاع أطراف

 املدنيني، السكان جتاه االحتالل قوة التزامات أيضا االتفاقية

ا وتضم  املحتل. اإلقليم يف اإلنسانية اإلغاثة بشأن تفصيلية أحكام 

 ملحقات وثالثة املدنيني، املعتقلني ملعاملة معين ا نظاُما تضم كام

 حولوائ اآلمنة، واملناطق املستشفيات بشأن اتفاقية نموذج تضم

 .نموذجية وبطاقات اإلنسانية، اإلغاثة بشأن نموذجية

 11 يف املؤرخة جنيف اتفاقيات إىل اإلضايف الربوتوكولـ 5

 املسّلحة النزاعات ضحايا بحامية املتعلق 1191 آب أغسطس/

 :1111 عام املعتمد (األول )الربوتوكول الدولية

 واالنضامم والتصديق للتوقيع الربوتوكول هذا وعرض اعتمد

 املنطبق اإلنساين الدويل القانون لتأكيد الدبلومايس املؤمتر قبل من

 حزيران/يونيه 8 بتاريخ وذلك وتطويره املسلحة املنازعات عيل

 ،7978 األول/ديسمرب كانون 7 :يف نافذا يكون أن عىل ،7977

 .منه ،95 املادة ألحكام وفقا

 كانالس حلامية منه الرابع الباب الربوتوكول هذا خصص لقد

 عىل النزاع أطراف تعمل " :أن عىل (48) املادة فنصت ،املدنيون

 املدنية األعيان وبني واملقاتلني املدنيني السكان بني التمييز
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 األهداف ضد عملياهتا توجه ثم ومن العسكرية، واألهداف

 ومحاية احرتام تأمني أجل من وذلك غريها، دون العسكرية

 ." يةاملدن واألعيان املدنيني السكان

  :يأيت ما عىل وأكدت املدنيني، السكان محاية (57) املادة ونظمت

 عامة بحامية املدنيون واألشخاص املدنيون السكان يتمتعـ 7

 .العسكرية العمليات عن النامجة األخطار ضد

 وكذا هذا بوصفهم املدنيون السكان يكون أن جيوز الـ  2

 التهديد أو العنف أعامل وحتظر.للهجوم حمال   املدنيون األشخاص

 .املدنيني السكان بني الذعر بث إىل أساسا   الرامية به

 القسم هذا يوفرها التي باحلامية املدنيون األشخاص يتمتعـ  3

 الوقت مدى وعىل العدائية األعامل يف مبارش بدور يقوموا مل ما

 .الدور هبذا خالله يقومون الذي

 .العشوائية اهلجامت حتظرـ  4

 أخرى، هجامت بني من اهلجامت، من التالية ألنواعا تعتربـ  5

 :عشوائية هجامت بمثابة

 .بالقنابل قصفا   اهلجوم (أ

 يف خسارة يسبب أن منه يتوقع أن يمكن الذي واهلجوم ب(

 أن أو املدنية، باألعيان أرضارا   أو هبم إصابة أو املدنيني أرواح

 ينتظر ما زجتاو يف يفرط واألرضار، اخلسائر هذه من خلطا   حيدث
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 .ومبارشة ملموسة عسكرية ميزة من اهلجوم ذلك عنه يسفر أن

 .املدنيني األشخاص أو املدنيني السكان ضد الردع هجامت حتظرـ  6

 األشخاص أو املدنيني السكان بوجود التوسل جيوز الـ  7

 العمليات ضد معينة مناطق أو نقاط محاية يف حتركاهتم أو املدنيني

 العسكرية األهداف عن اهلجوم درء حماولة يف والسيام العسكرية

 أن جيوز وال العسكرية. العمليات إعاقة أو حتبيذ أو تغطية أو

 األشخاص أو املدنيني السكان حتركات النزاع أطراف يوجه

 أو العسكرية األهداف عن اهلجامت درء حماولة بقصد املدنيني

 .العسكرية العمليات تغطية

 من النزاع أطراف حظوراتامل هذه خرق يعفي الـ  8

  .املدنيني واألشخاص املدنيني السكان حيال القانونية التزاماهتم

 النزاع حاالت عىل ينطبق الربوتوكول هذا إن نالحظ وهكذا

 العمليات تسيري كيفية عىل قيودا   يفرض وهو الدويل، املسّلح

 ظهور وسائل قتال جديدة وتقادم القواعد خاصة مع ،العسكرية

من حق السكان املدنيني  وصارقة عىل سري األعامل العدائية، املطبّ 

 .بحامية أفضل من آثار احلربأن يتمتعوا 

الربوتوكول تعريف النزاع املسّلح الدويل الوارد يف  يوّسع

 .(7التحرر الوطني )املادة  اتفاقيات جنيف ليشمل حروب

 :ما يأيت ،من بني عدة أمورالربوتوكول وحيدد 
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ت العشوائية واهلجامت أو األعامل االنتقامية حظر اهلجام( أ

 (57 و 48املادتني ) واألشخاص املدنيني السكان املوّجهة ضد

األعيان التي ال غنى  عنها و (52 و 48املادتني ) األعيان املدنيةو

الثقافية وأماكن العبادة  األعيانو (54)املادة لبقاء السكان املدنيني

قوى  ة واملنشآت التي حتتوي عىلاألشغال اهلندسي( و53)املادة 

ومع مراعاة (. 55)املادة البيئة الطبيعية( و56)املادة خطرة 

معينة، تعترب غالبية اهلجامت وغريها من األعامل التي  رشوط

انتهاكات جسيمة للقانون الدويل  تنتهك هذا احلظر بمثابة

 .اإلنساين وتصنّف بأهنا جرائم حرب

وحة بموجب اتفاقيات جنيف نطاق احلامية املمن يوّسع (ب

الطبية ووسائل النقل  لتشمل أفراد اخلدمات الطبية والوحدات

 .(37ـ  8املواد ) التابعة هلا، سواء أكانت مدنية أم عسكرية

 11الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املؤرخة يف ـ  6

غري املسّلحة  املنازعاتاملتعلق بحامية ضحايا  1191أغسطس/ آب 

 :1111 حزيران /يونيو 8بتاريخ املعتمد  ثاين(ية )الربوتوكول الالدول

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم من قبل املؤمتر 

الدبلومايس لتأكيد القانون الدويل اإلنساين املنطبق عيل املنازعات 

عىل أن يكون  7977حزيران/يونيه  8املسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 

 منه. 23، وفقا ألحكام املادة 7978ألول/ديسمرب كانون ا 7نافذا يف: 
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لقد أكد هذا الربتوكول عىل نفس القواعد العامة التي أوردها 

من الباب الرابع بشأن  (73)فقد جاء يف املادة  ،الربتوكول األول

 :ما يأيت ،السكان املدنيني

يتمتع السكان املدنيون واألشخاص املدنيون بحامية عامة ـ 7

 .لنامجة عن العمليات العسكريةمن األخطار ا

ال جيوز أن يكون السكان املدنيون بوصفهم هذا وال ـ 2

األشخاص املدنيون حمال للهجوم وحتظر أعامل العنف أو التهديد 

 .به الرامية أساسا إيل بث الذعر بني السكان املدنيني

ما مل يقوموا بدور  ،يتمتع األشخاص املدنيون باحلاميةـ 3

 .ل العدائيةمبارش يف األعام

جنيف لعام  كانت املادة الوحيدة الواردة يف اتفاقياتلقد 

املشرتكة  3هي املادة غري الدولية النزاعات  التي تعالج ،7949

وضعت  قد املادةتلك . وبالرغم من أن ةاألربع لالتفاقيات

احلروب إال أهنا  مبادئ أساسية حلامية السكان واألفراد يف أوقات

 كالت اإلنسانية اخلطرة النامجة عن النزاعاتال تكفي حلل املش

وهلذا كان  .التي ازدادت بعد احلرب العاملية الثانية الداخلية

األساسية  الربوتوكول هو ضامن تطبيق القواعدهذا اهلدف من 

الرئيسية لقانون احلرب عىل النزاعات الداخلية، عىل أن يتم ذلك 

املتاحة هلا للحفاظ بحق الدول يف استخدام الوسائل  دون املساس
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إىل ربوعها، ودون تقديم مسّوغ  عىل النظام والقانون أو إعادهتام

 .للتدخل األجنبي

النزاعات  وهوالربوتوكول جمال تطبيقه اخلاص، لقد حدد 

القوات  املسّلحة غري الدولية التي تدور عىل أرايض دولة بني

قيادة املسّلحة هلذه الدولة وجمموعات مسلحة متمردة تعمل حتت 

 .عىل جزء من األرايض الوطنية مسؤولة وتسيطر

املشرتكة  3املادة  توسيع نطاقويذهب الربوتوكول الثاين إىل 

 :ما يأيت ،وحدد من بني عدة أمور، فيام يتعلق باحلروب األهلية

ز الضامنات األساسية لألشخاص الذين ال يشاركون يعزّ ت(أ

 (.4)املادة  فيهااألعامل العدائية أو كفوا عن املشاركة  يف

باألشخاص املحرومني من احلرية كام  ّقر حقوقا  خاصةأ(ب

عالقة  ينص عىل ضامنات قضائية لألشخاص الذين حياكمون يف

 .(6 و 5املادتني ) بنزاع مسّلح

 السكان واألشخاص املدنيني ضد حظر اهلجامت املوّجهة( ج

 .(73)املادة 

أعامل الرشكات ويمكن إيراد أهم اجلرائم التي تنطبق عىل 

األمنية الدولية اخلاصة عامة و رشكة بالك ووتر خاصة التي نصت 

والربوتوكولني امللحقني هبا  7949عليها اتفاقيات جنيف لعام 

 قدر تعلق األمر بموضوع البحث، بام يأيت: – 7977عام 
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 .للسكان املدنيني القتل العمدـ 7

 .ةغري إنسانيتهم بصورة معاملاملدنيني و تعذيبـ 2

 ايذاءات خطرية ضد السالمة اجلسدية و الصحية للسكان املدنيني.ـ 3

 .اخذ الرهائنواالعتقال غري املرشوع ـ 4

 جعل السكان املدنيني أو األفراد املدنيني هدفا للهجومـ 5

 .املنهجي او العشوائي

 شن هجوم عشوائي يصيب السكان املدنني أو األعيان املدنية.ـ 6

جردة من وسائل الدفاع أو املناطق املنزوعة اختاذ املواقع املـ 7

 السالح هدفا  للهجوم.

 إهنملسكان املدنيني هدفا للهجوم عن معرفة ااختاذ ـ 8

 عن القتال. ينعاجز

  

ية وتم حرر نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدول

ومن ثم أجريت عليه  7998متوز/ يوليه 77 توقيعه بتاريخ

بصفته وديعا  (لألمم املتحدة األمني العام)تصويبات عممها 

 أيار / مايو 78و  7998أيلول / سبتمرب  25للنظام بتاريخ 

 .من النظام (728)وفق املادة  7999
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الدول األطراف يف هذا النظام  إن " :وجاء يف ديباجته

 ،مشرتكة توحد مجيع الشعوب : إذ تدرك أن ثمة روابطاألسايس

يقلقها أن هذا  وإذ ،وأن ثقافات الشعوب تشكل معا  تراثا  مشرتكا  

 النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق يف أي وقت.وإذ تضع يف اعتبارها

أن ماليني األطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن احلايل 

ا هزت ضمري اإلنسانية بقوة.وإذ يمكن تصوره ضحايا لفظائع ال

هتدد السلم واألمن والرفاء يف  تسلم بأن هذه اجلرائم اخلطرية

قلق املجتمع الدويل  العامل.وإذ تؤكد أن أخطر اجلرائم التي تثري

بأرسه جيب أال متر دون عقاب وأنه جيب ضامن مقاضاة مرتكبيها 

 نحو فعال من خالل تدابري تتخذ عىل الصعيد الوطني عىل

وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل.وقد عقدت العزم عىل 

وعىل  وضع حد إلفالت مرتكبي هذه اجلرائم من العقاب

 وإذ تذكر بأن من واجب كل اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم.

دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية عىل أولئك املسئولني عن 

جديد مقاصد ومبادئ ميثاق  دولية.وإذ تؤكد من ارتكاب جرائم

الدول جيب أن متتنع عن التهديد  وبخاصة أن مجيع ،األمم املتحدة

أو االستقالل  باستعامل القوة أو استعامهلا ضد السالمة اإلقليمية

أو عىل أي نحو ال يتفق ومقاصد األمم  ،السيايس ألية دولة

م وإذ تؤكد يف هذا الصدد أنه ال يوجد يف هذا النظا املتحدة.
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ما يمكن اعتباره إذنا  ألية دولة طرف بالتدخل يف نزاع  األسايس

 الداخلية ألية دولة. مسلح يقع يف إطار الشئون

 من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح ،وقد عقدت العزم

عىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة  ،األجيال احلالية واملقبلة

ت اختصاص عىل بمنظومة األمم املتحدة وذا مستقلة ذات عالقة

وإذ  الدويل بأرسه. اجلرائم األشد خطورة التي تثري قلق املجتمع

هذا النظام  تؤكد أن املحكمة اجلنائية الدولية املنشأة بموجب

 .الوطنية األسايس ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية

 الدولية. وتصميام  منها عىل ضامن االحرتام الدائم لتحقيق العدالة

اختصاص  من النظام اجلرائم التي تدخل يف (5)ملادة حددت ا

والتي وصفت عىل أهنا أشد اجلرائم خطورة وأهنا  ،املحكمة

 :وهي ،اهتامم املجتمع الدويل موضع

 جريمة اإلبادة اجلامعية. (أ

 اإلنسانية. اجلرائم ضد (ب

 جرائم احلرب. (ج

 جريمة العدوان. (د

بادة اجلامعية عىل أهنا من النظام جريمة اإل (6)وعرفت املادة  

أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك مجاعة  " :تعني

هذه، إهالكا  كليا  أو  قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها
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 .ومن ضمنها قتل أفراد اجلامعة ،"جزئيا 

اإلنسانية عىل أهنا  من النظام اجلرائم ضد (7)كام عرفت املادة 

من األفعال ارتكب يف إطار هجوم واسع أي فعل  " :تعني

 ،جمموعة من السكان املدنيني النطاق أو منهجي موجه ضد أية

  .ومن ضمنها القتل العمد ،"وعن علم باهلجوم 

 :من النظام جريمة احلرب عىل أهنا تعني (8)بينام عرفت املادة 

آب /  72اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة  االنتهاكات "

 ،ضد األشخاص أي فعل من األفعال التالية ،7949أغسطس 

 .أو املمتلكات الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

 :ومن ضمنها

 .القتل العمد (أ

 التعذيب أو املعاملة الالإنسانية.(ب

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري باجلسم  (ج

 بالصحة. أو

واألعراف السارية  االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني (د

 ،عىل املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل

بصفتهم هذه أو  تعمد توجيه هجامت ضد السكان املدنيني :مثل

و قتل .ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مبارشة يف األعامل احلربية

 ،إصابتهم غدرا   أفراد منتمني إىل دولة معادية أو جيش معاد أو
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 ستغالل وجود شخص مدين أو أشخاص آخرين متمتعنيوا

بحامية إلضفاء احلصانة من العمليات العسكرية عىل نقاط أو 

 .معينة مناطق أو وحدات عسكرية

 ( من النظام لتؤكد عىل عدم االعتداد27وجاءت املادة )

متساوية  بالصفة الرسمية حيث يطبق عىل مجيع األشخاص بصورة

ة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة دون أي متييز بسبب الصف

كان رئيسا  لدولة أو حكومة أو عضوا  يف  الرسمية للشخص، سواء

موظفا  حكوميا ، ال تعفيه بأي  حكومة أو برملان أو ممثال  منتخبا  أو

النظام  حال من األحوال من املسئولية اجلنائية بموجب هذا

خفيف العقوبة. األسايس، كام أهنا ال تشكل يف حد ذاهتا، سببا  لت

حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة التي قد ترتبط  وال

سواء كانت يف إطار القانون الوطني أو  بالصفة الرسمية للشخص

 الشخص. الدويل، دون ممارسة املحكمة اختصاصها عىل هذا

من النظام عىل مسئولية القادة  (28)كام أكدت املادة  

كون القائد العسكري أو الشخص حيث ي ،اآلخرين والرؤساء

جنائية عن  القائم فعال  بأعامل القائد العسكري مسئوال  مسئولية

اجلرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة واملرتكبة من جانب 

وسيطرته الفعليتني، أو ختضع لسلطته  قوات ختضع إلمرته

ممارسة القائد  وسيطرته الفعليتني، حسب احلالة، نتيجة لعدم
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 .ي أو الشخص سيطرته عىل هذه القوات ممارسة سليمةالعسكر

يف حدود سلطته ملنع  وعدم اختاذه مجيع التدابري الالزمة واملعقولة

أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املسألة عىل السلطات 

 .للتحقيق واملقاضاة املختصة

من النظام فقد تناولت املوقف من أوامر  (33)أما املادة  

حيث أكدت عىل إنه يف حالة  ،تضيات القانونومق الرؤساء

يف اختصاص  ارتكاب أي شخص جلريمة من اجلرائم التي تدخل

املحكمة، ال يعفى الشخص من املسئولية اجلنائية إذا كان ارتكابه 

اجلريمة قد تم امتثاال  ألمر حكومة أو رئيس، عسكريا  كان  لتلك

 :التالية أو مدنيا ، عدا يف احلاالت

 ن عىل الشخص التزام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أوإذا كا(أ

 الرئيس املعني.

 إذا مل يكن الشخص عىل علم بأن األمر غري مرشوع. (ب

وألغراض هذه  .إذا مل تكن عدم مرشوعية األمر ظاهرة ج(

ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب جريمة  املادة تكون عدم املرشوعية

 إلنسانية.اإلبادة اجلامعية أو اجلرائم ضد ا

يمكن إيراد اجلرائم التي تنطبق عىل أعامل الرشكات األمنية و

من  ،للمحكمةالنظام األسايس  الدولية اخلاصة التي نص عليها

 :بام يأيت ،بني أمور أخرى
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 .للسكان املدنينيالقتل العمدي ـ  7

وتعمد إحداث معاناة  ،التعذيب أو املعاملة الالإنسانيةـ  2

 وأخذ رهائن. ،خطري باجلسم أو بالصحة شديدة أو إحلاق أذى

تعمد توجيه هجامت ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ـ  3

وتوجيه  ،ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مبارشة يف األعامل احلربية

هجامت ضد مواقع مدنية، أي املواقع التي ال تشكل أهدافا  

 عسكرية.

سفر عن تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيـ  4

خسائر تبعية يف األرواح أو عن إصابات بني املدنيني أو عن إحلاق 

أرضار مدنية أو إحداث رضر واسع النطاق وطويل األجل 

 .وشديد للبيئة الطبيعية

مهامجة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو املباين ـ  5

 .ء، التي ال تكون أهدافا  عسكريةالعزال

ين أو أشخاص آخرين استغالل وجود شخص مدـ  6

متمتعني بحامية إلضفاء احلصانة من العمليات العسكرية عىل 

 .نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة

رفضت االنضامم اىل  ،ومن اجلدير بالذكر ان الواليات املتحدة

إالّ يف حالة قبول اعفاء جنودها من  ،7988معاهدة روما لعام 

اما  .لية جلرائم احلرب املختلفةاملحاكمة امام حمكمة اجلنيات الدو
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ولكن انسحب منها  ،7988بالنسبة للعراق فقد انضم إليها عام 

حمكمة بعد اسبوع بسبب الضغط االمريكي لتفادي جلؤها اىل 

بشأن حماكمة جمرمي احلرب  اجلنيات الدولية جلرائم احلرب

 االجانب الذين يرتكبوهنا إزاء العراقيني وممتلكاهتم.

اتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية واملعاقبة عليها اعتمدت 

أو لالنضامم بقرار  وعرضت للتوقيع والتصديق 7948لعام 

 9املؤرخ يف  (3ـ  د)ألف  260لألمم املتحدة  اجلمعية العامة

كوك االنضامم لدى ، وتودع ص7948كانون األول/ديسمرب 

كانون  72: ها هوتاريخ نفاذوكان  ،األمني العام لألمم املتحدة

 .منها 73ألحكام املادة  ، وفقا7957يناير  األول/

اجلامعية جريمة  أكدت ديباجة االتفاقية عىل إن اإلبادة

بمقتىض القانون الدويل، تتعارض مع روح األمم املتحدة 

 ن.ويدينها العامل املتمد وأهدافها

 أن تصادق عىل " عىل إن األطراف املتعاقدة (7)نصت املادة 

اإلبادة اجلامعية، سواء ارتكبت يف أيام السلم أو أثناء احلرب، هي 

 ."القانون الدويل، وتتعهد بمنعها واملعاقبة عليها جريمة بمقتىض
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 املرتكبة عىلأفعال جريمة اإلبادة اجلامعية  (2)وحددت املادة 

قومية أو اثنية أو عنرصية أو  يل أو اجلزئي جلامعةقصد التدمري الك

 :دينية، بصفتها هذه

 .اجلامعة قتل أعضاء من( أ

 .إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء من اجلامعة( ب

اجلامعة، عمدا، لظروف معيشية يراد هبا تدمريها  إخضاع (ج

 .املادي كليا أو جزئيا

األطفال داخل تدابري تستهدف احلؤول دون إنجاب  فرض( د

 .اجلامعة

 ى.مجاعة أخر اجلامعة، عنوة، إىل نقل أطفال من( هـ

لتؤكد عىل معاقبة مرتكبي أفعال اإلبادة  (3)وجاءت املادة 

بصورة  واملحرضني عليها ،واملتآمرين عىل ارتكاهبا ،اجلامعية

سواء  .واملشرتكني فيها ،والذين حاولوا ارتكاهبا ،مبارشة وعلنية

كام جاء يف  ،موظفني عامني أو أفرادا ستوريني أوكانوا حكاما د

 (.4)املادة 

اإلبادة اجلامعية أو أي  حياكم األشخاص املتهمون بارتكابو

خمتصة  من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة أمام حمكمة

من حماكم الدولة التي ارتكب الفعل عيل أرضها، أو أمام حمكمة 

ختصاص إزاء من يكون من األطراف تكون ذات ا جزائية دولية
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 (.6)كام جاء يف املادة  املتعاقدة قد اعرتف بواليتها

حمكمة العدل الدولية،  تعرض عىلعىل أن  (9)ونصت املادة 

طلب أي من األطراف املتنازعة، النزاعات التي تنشأ بني  عىل بناء

 تفسري أو تطبيق أو تنفيذ هذه االتفاقية، األطراف املتعاقدة بشأن

ما عن إبادة مجاعية  بام يف ذلك النزاعات املتصلة بمسؤولية دولة

  .الثالثة أو عن أي من األفعال األخرى املذكورة يف املادة

ويمكن إيراد أهم اجلرائم التي تنطبق عىل أعامل الرشكات 

األمنية الدولية اخلاصة عامة و رشكة بالك ووتر خاصة التي 

بادة اجلامعية واملعاقبة عليها اتفاقية منع جريمة اإلنصت عليها 

 :بام يأيت ،قدر تعلق األمر بموضوع البحث– 7948لعام 

 .قتل املواطنني املدنينيـ  7

 إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري باملواطنني املدنيني.ـ  2
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 املبحث الثاني

 التنظيم القانوني الداخلي للشركات األمنية الدولية اخلاصة
القانوين الداخيل أو الوطني لعمل م التنظييمكن مالحظة 

الصادر  77يف األمر  ،الرشكات األمنية الدولية اخلاصة يف العراق

واستمرار نفاذة بموجب قانون إدارة  ،من سلطة االئتالف املؤقتة

فضال  ،2005ودستور العراق لعام  ،2004الدولة العراقية لعام 

قية املتوقفة عمليا عن القواعد العامة يف املنظومة القانونية العرا

بسبب احلصانة املمنوحة لتلك الرشكات األمنية الدولية اخلاصة 

  .عامة و رشكة بالك ووتر خاصة

إضافة لذلك نجد يف االتفاقية األمنية املعقودة بني العراق 

والواليات املتحدة نصوصا ذات عالقة وثيقة باملوضوع حمل 

والية القضاء  رغم أهنا مل حتقق تقدما هاما يف فرض ،البحث

  .العراقي عىل تلك الرشكات

التنظيم  ،سوف نتناول يف هذا الفصل ،وعىل أساس ما تقدم

 ،القانوين للرشكات األمنية الدولية اخلاصة عىل املستوى الداخيل

 :كام يأيت
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التنظيم القانوين الداخيل للرشكات األمنية إن  والبد من القول

وبالتحديد برزت  ،ديف العراق حديث العه الدولية اخلاصة

وما  ،بعد أن تم تغيري النظام السيايس ،2003احلاجة إليه بعد عام 

رافق ذلك من استخدام متزايد لتلك الرشكات يف محاية 

يف اجلانبني العراقي واألجنبي  ،األشخاص واملؤسسات الرسمية

 .وعىل املستويني املدين والعسكري (األمريكي)

كانت مذكرة سلطة ولعل من بواكري ذلك التنظيم  

 ،االئتالف املؤقتة متطلبات تسجيل الرشكات األمنية اخلاصة

واملصنف  27/6/2004واملؤرخ يف  77ومن ثم األمر املرقم 

 (.أجانب)

، ودستور 2004وما جاء يف قانون إدارة الدولة العراقية لعام  

من إشارة بنفاذ أوامر سلطة االئتالف املؤقتة  2005العراق لعام 

م سن ترشيعات جديدة حتل حملها وفق القانون، فضال عن حتى يت

األحكام العامة املتناثرة يف بعض القوانني العراقية ذات الصلة يف 

مقدمتها القانون اجلنائي، إضافة إىل ما جاء من نصوص يف 

 االتفاقية األمنية املعقودة بني العراق والواليات املتحدة األمريكية.

التنظيم  ،نتناول يف هذا املبحثسوف  ،وعىل أساس ما تقدم

 ،القانوين للرشكات األمنية الدولية اخلاصة عىل املستوى الداخيل

 :كام يأيت
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مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة متطلبات تسجيل  :أولا 

 .الرشكات األمنية اخلاصة

واملصنف  27/6/2004واملؤرخ يف  77األمر املرقم : ثانياا 

ئتالف املؤقتة والقوات واملعنون )وضع سلطة اال (أجانب)

 .(املتعددة اجلنسيات يف العراق والبعثات املعينة يف العراق

واملصنف  27/6/2004واملوقع يف  77األمر املرقم : ثالثاا 

واملعنون )وضع االئتالف وبعثات االرتباط األجنبية  (أجانب)

 .(وموظفيها واملقاولني العاملني معها

و دستور  2004اقية لعام قانون إدارة الدولة العر: رابعاا 

 .2005العراق لعام 

بعد أن الحظت سلطة االئتالف املؤقتة بان هنالك الكثري من 

الرشكات األمنية اخلاصة تعمل يف العراق من دون تسجيل 

صدرت مذكرة تتعلق أ ،وختويل من وزارة الداخلية والتجارة

بمتطلبات تسجيل الرشكات األمنية اخلاصة بموجب األمر املرقم 

واملوقع  (واملصنف )قوات مسلحة 7/7/2004واملؤرخ يف  77

 .بول برايمر .من قبل املدير اإلداري لسلطة االئتالف املؤقتة أل
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ومثلت تلك املذكرة خطوة أوىل وهامة يف طريق وضع آلية 

 .نية اخلاصة وتنظيمها وتقييم عملهاتسجيل الرشكات األم

عمال  " :عرفت املذكرة الرشكة األمنية اخلاصة بأهنا تعني

خاصا مسجل بصورة صحيحة من قبل وزارة الداخلية و وزارة 

التجارة ويسعى اىل احلصول عىل فوائد جتارية وأرباح مادية عن 

 وطريق تقديم خدمات أمنية اىل االفراد او الرشكات او االعامل ا

 ."املنظامت او احلكومة او غريها 

ويقع عىل عاتق وزارة التجارة منح رخصة ممارسة املهنة 

املعدل بأمر سلطة  7997لسنة  27بموجب قانون الرشكات رقم 

إلثبات ان الرشكة األمنية اخلاصة بناءا  ،64االئتالف املؤقتة رقم 

هلا يف عىل طلبها قد تم تسجيلها بصورة رسمية سليمة ملزاولة أعام

دائرة تسجيل وتقييم –بينام يقع عىل عاتق وزارة الداخلية  .العراق

منح رخصة العمل للرشكة األمنية اخلاصة يف العراق  ،الرشكات

 .بناءا عىل طلبها

القواعد امللزمة  (وملحقيه أ و ب 7ـ القسم االول )لقد نظم 

يف استخدام القوة من قبل الرشكات األمنية اخلاصة ومدرائها 

فضال عن قواعد السلوك التي يتوجب عىل تلك  ،سؤوليهاوم

 .الرشكات املتعاقدة اتباعها يف العراق

وفيام يتعلق بالقواعد امللزمة يف استخدام القوة فقد منحت 
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عنارص الرشكات األمنية اخلاصة حق الترصف الطبيعي يف الدفاع 

وأوجب تلك القواعد عىل القوات االمنية املتعاقدة  .عن النفس

لتعاون الكامل مع االئتالف والقوات املتعددة اجلنسية وقوات ا

كام حظر عليها  ،االمن العراقية وعدم تصويب السالح ضدها

 .جتنب او جتاوز نقاط التفتيش التابعة للجهات السالفة الذكر

وأجازت تلك القواعد للرشكات األمنية اخلاصة استخدام 

ميتة ضد االشخاص يف القوة الرضورية اىل حد استخدام القوة امل

الدفاع عن النفس أو عن االشخاص املتعاقد عىل  :حاالت

 .محايتهم أو لغرض منع هتديد حياة املدنيني

اضافة ملا تقدم فقد أوجب تلك القواعد عمليا عىل الرشكات 

استخدام  ،األمنية الدولية اخلاصة عامة و ومنها رشكة بالك ووتر

التحذير  :نيات او االساليب مثلالقوة التدرجيية باعتامد بعض التق

اظهار  ،واغالق املداخل ،والدفع اجلسدي ،الشفوي للتوقف

ويف حالة استخدام  .اطالق النار الزالة هتديد فقط ،السالح

السالح فعليا يتوجب اطالق اطالقات مصوبة ومراعاة سالمة 

االشخاص األبرياء املتواجدين يف املكان والقيام بالتبليغ عن 

 .عىل الفوراحلوادث 

وقدر تعلق األمر باملدنيني فان تلك القواعد قد أكدت عىل 

معاملة املدنيني بكرامة واحرتام وانسانية، وبذل قصارى اجلهود يف 
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جتنب اصابتهم.ولكن مع ذلك فقد منحت الرشكات األمنية 

اخلاصة امكانية توقيف واحتجاز او تفتيش او جتريد املدنيني من 

ق سالمة املتعاقدين من جهة او تنفيذ مانص السالح عىل اساس حتقي

عليه العقد من جهة اخرى، عىل ان يتم تسليم املحتجزين املدنيني اىل 

 االئتالف اوالقوات املتعددة اجلنسية او الرشطة العراقية.

وبالنسبة للجهة التي متنح ختويل امتالك واستخدام االسلحة 

العقود املربمة مع وهذه احلقيقية حتدد يف  ،فهي وزارة الداخلية

ويتوجب عىل املتعاقدين محل ختويل  .الرشكات األمنية اخلاصة

وااللتزام بعدم اشرتاكهم يف معارك خاصة باالئتالف  ،السالح

والقوات املتعددة اجلنسية ماعدا حاالت الدفاع عن النفس أو عن 

 االشخاص املتعاقد عىل محايتهم.

السلوك التي يتوجب  قواعد 77اضافة ملا تقدم فقد نظم االمر 

 :لعل من امهها ،عىل الرشكات األمنية اخلاصة اتباعها يف العراق

التعهد بانجاز العمليات بصورة احرتافية وبصدق واخالص 

و انجاز  ،ودقة واخالقية ونزاهة وبضمري جيد مع كافة العمالء

والتأكد من  ،كافة العمليات ضمن احلدود القانونية واالخالقية

 .ها ملتزمني بقواعد السلوكان كل موظفي

وفيام يتعلق بمسائل التسجيل والتقييم والرتخيص فقد نظمها 

حيث حظرت عىل الرشكة األمنية  ،القسم الثاين من املذكرة
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 ،اخلاصة العمل يف العراق مامل حتصل عىل اجازة ممارسة املهنة

وقد عدت أي رشكة أمنية  ،واجازة وقتية للعمل ،واجازة العمل

ل بدون حصوهلا عىل تلك االجازات تكون خملة خاصة تعم

 .بالقانون العراقي ومعرضة للمقاضاة بموجبه

ويتوجب عىل الرشكة األمنية اخلاصة ان يتضمن طلبها يف 

نسخة من  :احلصول عىل رخصة العمل معلومات اساسية مثل

واسامء موظفيها ومسؤوليها  ،رخصة ممارسة املهنة اخلاصة هبا

وتفاصيل عن العمل الذي  ،تسجيل الرشكةواثبات  ،ومدرائها

 سوف تنجزه يف العراق.

وجاء يف القسم الثالث من املذكرة بان أي خروقات للقانون 

العراقي او أي قانون اخر مطبق من قبل املوظفني او الرشكات قد 

يؤدي اىل قيام وزارة الداخلية بمصادرة جزء من او كل الكفالة 

أوقد يؤدي اىل قيام وزارة  (،$ 25000)املودعة لدهيا والبالغة 

الداخلية بمراجعة او الغاء رخصة العمل املمنوحة اىل الرشكة 

 .األمنية اخلاصة

ونص القسم اخلامس من املذكرة عىل خضوع الرشكات 

األمنية اخلاصة اىل فحص حسابات من وقت آلخر من قبل وزارة 

 .الداخلية فيام خيص عملياهتا يف العراق

امن من املذكرة القيود واملسؤوليات املفروضة ونظم القسم الث
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حيث حتدد دورها بالردع وليس  ،عىل الرشكات األمنية اخلاصة

وتكون الرشكة األمنية اخلاصة مسؤولة عن .بتنفيذ القانون

موظفيها بموجب القانون اجلنائي النافذ والقانون املدين وقانون 

ة العراقي املعدل وقانون االسلح 777العقوبات العراقي رقم 

املعنون  3املعدل وأمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم  7992لسنة 

كام تكون الرشكات األمنية  .بالسيطرة عىل االسلحة وغريها

اخلاصة خاضعة اىل كل القوانني اجلنائية املطبقة والقوانني املدنية 

 .والتجارية واالدارية والتنظيامت

 27/6/2004واملؤرخ يف  77لقد قدم األمر املرقم 

واملوقع من قبل املدير االداري لسلطة  (أجانب)واملصنف 

لعل من  ،عديد ممن التعاريفال ،بول برايمر .االئتالف املؤقتة أل

 امهها قدر تعلق االمر بموضوعنا ما يأيت:

هو العقد الذي تقدم فيه رشكة أمنية  :عقد اخلدمات المنية

خاصة خدماهتا االمنية اىل بعثات االرتباط االجنبية واشخاصها 

والبعثات الدبلوماسية والقنصلية واشخاصهم والقوات املتعددة 

 .رباء الدوليون او املتعاقديناجلنسيات واشخاصها واخل
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وهي الكيانات القانونية غري العراقية  :رشكات المن اخلاصة

او االشخاص غري العراقيني غري املقيمني عادة يف العراق بام يف 

ذلك موظفيهم غري العراقيني ومتعاقدهيم الثانويني غري املقيمني 

تباط والتي تقدم خدمات تأمني لبعثات االر ،عادة يف العراق

االجنبية واشخاصها او البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

واشخاصها والقوات املتعددة اجلنسيات واشخاصها 

 .واملستشارون الدوليون و املتعاقدون االخرون

فقد  ،منه 4ونظم هذا االمر مسألة املتعاقدين يف القسم  

عىل عدم خضوع املتعاقدون اىل القوانني  2اكد يف الفقرة 

ة العراقية يف املسائل املتعلقة بفقرات ورشوط عقودهم واالنظم

بام فيها الرتاخيص وتسجيل املوظفني واالعامل والرشكات رشط 

ان يلتزم املتعاقدون هبذه القوانني واالنظمة اخلاصة باالجازة 

والتسجيل اذا ما شاركوا يف عمل او تعامالت مالية يف العراق 

 .ع متعاقد مع الدولة املرسلةغري العقود مع الدولة املرسلة او م

عىل ان املتعاقدين حمصنني من أي  3كام تم التاكيد يف الفقرة 

اجراء قانوين عراقي فيام يتعلق باالعامل املنجزة من قبلهم حسب 

قد نصت  4ولكن رغم ماتقدم فان الفقرة  .فقرات ورشوط العقد

نظمة عىل وجوب احرتام القوانني العراقية ذات الصلة بام فيها اال

واالوامر واملذكرات والبيانات العامة الصادرة من قبل املدير 
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 .االداري لسلطة االئتالف املؤقتة

مسألة التنازل عن احلصانة واالختصاص  5لقد نظم القسم 

 :وكام يأيت ،القضائي

ان حصانة القوات متعددة اجلنسيات وسلطة االئتالف ( أ

ملستشاريني الدوليني املؤقتة ومالك بعثة االرتباط األجنبية وا

 .واملتعاقدين ليست ملصلحة االفراد ويمكن التنازل عنها

حتال طلبات التخيل عن احلصانة اىل الدولة املرسلة ( ب

وبالنسبة للمتعاقدين حتال  ،ويكون واضحا وحتريريا ليكون نافذا

الطلبات اىل الدولة املرسلة التي تعاقد معها املتعاقد فيام يتعلق 

التخيل عن احلصانة ازائها  الترصفات املطلوببالترصف او 

 .نافذاليكون 

فقد نظم  ،5اما بالنسبة للدعاوى مع مراعاة ماجاء يف القسم 

هذا املوضوع حيث اكد عىل ان يتم تقديم وبحث  78القسم 

دعاوى الغري بام فيها تلك املتعلقة بقدان أو ترضر األموال او 

ملتعلقة بأي امر اخر األذى الشخيص او املرض او املوت او ا

نايشء عن ترصف او عدم ترصف ينسب اىل سلطة االئتالف 

املؤقتة أو القوات متعددة اجلنسيات أو مالك بعثة االرتباط 

األجنبية واملستشاريني الدوليني واملتعاقدين أو أي اشخاص 

مستخدمني من قبلهم لغرض النشاطات املتعلقة بانجاز عقودهم 
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العراق ام ال وكان هذا الرضر غري ناشئ  سواء اكانوا مقيمني يف

فإن هذه الدعاوى تقدم اىل  ،عن ما يتعلق بالعمليات العسكرية

الدولة املرسلة التي تسبب مالكها بام فيه املتعاقدين اخلاضعني 

لتلك الدولة وامواهلا واعامهلا وموجوداهتا املالية والتي يزعم ان 

بالطريقة التي فان هذه الدعاوى تقام  ،اساس دعوى الرضر

 .تنسجم مع قوانني وانظمة واجراءات الدولة املرسلة

ومن اجلدير بالذكر ان هذا االمر الينتهي مع مغادرة القوات 

ولكن بموجب ترشيع مقبول اصوليا وله  ،االجنبية من العراق

 .من االمر 20وهو االمر الذي اكد عيه القسم  ،قوة القانون

 " :جاء يف ديباجة هذا األمر الذي عد نافذا من تاريخ توقيعه

إن سلطات االحتالل بام يف ذلك قواهتا وموظفوها وممتلكاهتا 

 ختضع بموجب القانون الدويل ومعداهتا وأمواهلا وأصوهلا ال

 ."لقوانني اإلقليم أو واليته القضائية 

  :عىل ما يأيت 2ونص القسم 

تتمتع سلطة االئتالف املؤقتة وقوات االئتالف وبعثات ( أ
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االرتباط األجنبية وممتلكاهتا وأمواهلا وأصوهلا باحلصانة من 

 .اإلجراءات القانونية العراقية

رتباط األجنبية باحلصانة من يتمتع موظفو بعثات اال( ب

 اإلجراءات القانونية.

خيضع مجيع موظفي االئتالف حرصيا للوالية القضائية ( ج

ويتمتعون باحلصانة من مجيع الواليات القضائية  ،لدوهلم األم

املحلية اجلنائية واملدنية واالدارية ومن القاء القبض عليهم او 

يعملون نيابة عن احتجازهم باي شكل كان اال من قبل اشخاص 

 .دوهلم االم

عىل عدم خضوع مقاولو االئتالف للقانون  3واكد القسم 

العراقي او اللوائح التنظيمية العراقية يف املسائل التي تتعلق باحكام 

ورشوط عقودهم املربمة مع قوات االئتالف أو سلطة االئتالف 

 ية.املؤقتة، ويتمتعون باحلصانة من اإلجراءات القانونية العراق

مدة احلصانة من اإلجراءات القانونية العراقية عىل  4وحدد القسم 

 االعامل التي يؤدوهنا اثناء فرتة ممارسة سلطة االئتالف املؤقتة لسلطاهتا.

املتعلق بالتنازل عن احلصانة واالختصاص  5اما بالنسبة للقسم 

املتعل باالدعاءات بحقوق لدى الغري  6القضائي وكذلك القسم 

تزامات عليهم فلم خيرج عن االطار الذي حتديده يف االمر او بال

 السابق ذكره يف الفقرة السابقة. 



  الرشكات األمنية الدولية اخلاصة ........................................... 47

سيادته عندما وضع حتت الفصل  جزءا  منالعراق فقد لقد 

لدولية، ثم ا السابع من ميثاق األمم املتحدة فأصبح حتت الوصاية

عندما خضع الحتالل  2003فقد كامل السيادة بعد العام 

ومن ثم  ،األمريكية والربيطانية والدول املتحالفة معهاالقوات 

من ثم و .بقيادة الواليات املتحدة اجلنسيات متعددةخضع للقوة 

السيادة العراقية وان كانت  سعت السلطات القائمة عىل استعادة

 بشكل تدرجيي.

العراق أصبحت  فإن والية القضاء يف ما تقدم ويف ضوء

التي تقع عىل أراضيه أو ما اخلطرية رائم جلمنقوصة جتاه بعض ا

العراقي، إذ أصدر احلاكم املدين لسلطة االئتالف  يسمى باإلقليم

عندما نص عىل عدم  2003 ( لسنة77املنحلة بول بريمر األمر )

لني معهم إىل خضوع أفراد القوات متعددة اجلنسيات والعام

 .القضاء العراقي والية

جلميع األفراد من دون استثناء حتى لو  أن احلصانة منحت 

قتاليا او حربيا.  كان يؤدي عمال جتاريا أو مدنيا وليس عمال

مازال نافذا ألنه اكتسب  2003( لسنة 77وهذا األمر )

املاّدة السادسة والعرشين من قانون إدارة  مرشوعيته من نص
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 :ما ييل للمرحلة االنتقالية التي تنص عىلالدولة 

 2004حزيران  30ستبقى القوانني النافذة يف العراق يف  (أ

إالّ إذا نّص هذا القانون عىل خالف ذلك وإىل أن  سارية املفعول،

بإلغائها أو تعديلها وفقا  هلذا  تقوم احلكومة العراقية االنتقالية

 القانون.

الترشيعية االحتادية  السلطةالترشيعات الصادرة من قبل  (ب

ستعلو عىل أّية ترشيعاٍت أخرى صادرة من قبل أّية سلطة 

أخرى، وذلك يف حالة التعارض بينهام. باستثناء ما نّص  ترشيعية

 القانون.  )ب( من هذا 54عليه يف املاّدة 

ج( إن القوانني واألنظمة واألوامر والتعليامت الصادرة من 

ناء  عىل سلطتها بموجب القانون الدويل املؤقتة ب سلطة االئتالف

أو تعديلها بترشيٍع يصدر  تبقى نافذة املفعول إىل حني إلغائها

 .حسب األصول ويكون هلذا الترشيع قّوة القانون

النافذ املرشوعية عىل  2005دستور العراق لعام  ثم أضفى

، 2003( لسنة 77رقم ) أمر سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة

 تبقى الترشيعات النافذة ( عىل أن726 املادة )عندما نص يف

 معموال  هبا، ما مل ُتلغ أو تعدل، وفقا  ألحكام هذا الدستور. 

انه يشري إىل مجيع رعايا الدول  (77) كام يالحظ عىل األمر

يقترص عىل  التي شاركت يف القوات متعددة اجلنسيات ومل
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 .القوات األمريكية أو األفراد من رعايا أمريكا

األمنية التي وقعها العراق مع  يعني ان االتفاقية وهذا 

بالوالية  الواليات املتحدة األمريكية وإن عدلت بعض ما يتعلق

بقية األفراد من رعايا  هذا التعديل لكن ال يشمل ،القضائية

 .مل يزل ساري املفعول (77) الدول األخرى، الن األمر

متثل تطبيق القانون  القضائية فإهنا وعند العودة إىل الوالية 

العراقية وهو ما  عىل كل األفراد الذين يتواجدون عىل األرايض

يسمى باالختصاص اإلقليمي للقانون العراقي عىل وفق أحكام 

 7969( لسنة 777من قانون العقوبات العراقي رقم ) (6)املادة 

  :ما يأيت املعدل التي تنص عىل

رائم التي ترتكب يف هذا القانون عىل مجيع اجل ترسي أحكام "

العراق إذا وقع فيه فعل من  العراق وتعترب اجلريمة املرتكبة يف

يراد أن  األفعال املكونة هلا او إذا حتققت فيه نتيجتها او كان

ألن مبدأ اإلقليمية يتفق وحدود اإلقليم اخلاضع  "تتحقق فيه.

فالنص يطبق عىل كل جريمة ترتكب يف هذا  لسيادة الدولة،

أجنبيا ، وسواء أكان املجني  سواء أكان مرتكبها وطنيا  أم اإلقليم،

صاحبة  عليه فيها وطنيا  أم أجنبيا ، وسواء هددت مصلحة للدولة

 ." السيادة عىل اإلقليم أو هددت مصلحة دولة أجنبية
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 املبحث الثالث
 املسؤولية القانونية لشركة بالك ووتر

ة لرشكة بالك املسؤولية القانوني يتعني قبل البحث يف 

ومن ثم نحدد اجلوانب  ،أن نتعرف عىل نشأهتا ومهامها ،ووتر

القانونية لعمل رشكة بالك ووتر ومدى حصانة أعامهلا ونطاق 

وبعدها نوضح جهود احلكومة  ،والية القضاء العراقي عليها

العراقية يف مقاضاة تلك الرشكة التي ارتكبت الكثري من اجلرائم 

 .ني وممتلكاهتمبحق املدنيني العراقي

املسؤولية  ،سوف نتناول يف هذا املبحث ،وعىل أساس ما تقدم

 :كام يأيت ،القانونية لرشكة بالك ووتر

 وطبيعة مهامها. الك ووترتأسيس رشكة ب: ًأول

ية لعمل رشكة بالك ووتر ومدى اجلوانب القانون: ثانياا 

 .حصانة أعامهلا ونطاق والية القضاء العراقي عليها

 جهود احلكومة العراقية يف مقاضاة رشكة بالك ووتر. :اا ثالث

 7995 فكرة تأسيس الرشكة قد تبلورت بني عاميكانت 

مؤسسها إريك برينس الذي كان أحد  كان حني 7996و
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ب جورج بوش االبن، املمولني األساسيني حلمالت انتخا

 بحرية األمريكية.يتدرب يف أحد معسكرات ال

السوداء نسبة إىل  ياهومعناها املـ  نشأت بالك ووتر

يف ذات ـ  املستنقعات الكئيبة التي تأسست الرشكة يف قلبها

الذي كانت فيه القوات املسلحة األمريكية يف خضم  الوقت

 .مسرية اخلصخصة

الفرتة التي كان فيها ديك  وقد بدأت تلك املسرية تفّعل أثناء

 يف إدارة بوش 7993و 7989 ا  للدفاع بني عاميتشيني وزير

اختار سالح املهندسني  7992األب، ويف هناية أغسطس/آب 

توىل تشيني نفسه إدارهتا بعد  التيـ  األمريكي رشكة هاليربتون

 .سنوات للقيام بجميع أعامل املساندة للجيش ملدة مخسـ  ذلك

صة عىل مرصاعيه خلصخ الباب اليربتون األولعقد ه وفتح

 باكتشاف منجم التعاقدات يف العراق رسيعة، بلغت ذروهتا

 عىل احلرب" محلة بدأهتا التي أخرى، وأنحاء وأفغانستان

 ."اإلرهاب

 تفعيل تسارع إىل أدت 2007 أيلول 77 هجامت وكانت

 ما ورسعان تشيني، ديك بدأها قد كان التي اخلصخصة أجندة

 العسكرية ناعاتالص أرباح يف انفجار إىل الربنامج هذا ىأد

 من ووتر بالك وكانت .دوالر مليار 700 بلغت التي الكوكبية
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 اإلرهاب. عىل احلرب من املستفيدين أعظم

 لالستشارات ووتر بالك" رشكة تأسست 2002 عام وىف

 بالغ عقد عىل ووتر بالك حصلت 2003 عام ويف ،"األمنية

 من خصيةش أكرب كان الذي برايمر بول حلامية العراق يف األمهية

  بغداد. يف بوش إدارة

 يف دوالر 600 معها املتعاقد اجلندي متنح ووتر بالك وكانت

 هو كويتي مستثمر من دوالرا 875 عنه وتتقاىض الواحد، اليوم

 سبورت يورست مع أمن بعقد فاز الذي رجينيس فندق صاحب

 وكانت هاليربتون. لرشكة الباطن من تقاول التي سريفيز،

  .يوميا الفرد عن دوالر 7500بـ فاتورة دمتق سبورت يورست

 يف تعمل األمنية املقاوالت رشكات من وغريها ووتر بالك أن

 وال االنتهاكات، أمام واسعا   الباب ترتك رمادية، قانونية منطقة

 أن يمكن التي اجلرائم عىل ملحاسبتها جادة قوانني توجد تكاد

 .النسور قضية يف حصل كام األم بلداهنا يف حتى ترتكبها

 األمنيني املقاولني عىل املسبوق غري االعتامد من وبالرغم

 فشلت فقد أخرى، وأماكن وأفغانستان العراق يف املنترشين

 .سلوكهم ضبط عن ناهيك إحصائهم يف حتى األمريكية احلكومة

 يف ينترشون اجلنود من آالف اآلن الرشكة هذه لدى أصبح

 من خاص وأسطول املتحدة، الواليات بينها من دول تسع
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 مع تعاقدات وهلا .جتسس طائرات ووحدة واملدفعية، املروحيات

 امليزانية غري الدوالرات، من املاليني بمئات األمريكية احلكومة

 استخبارات عن نيابة هبا تقوم التي ،"السوداء" للعمليات الرسية

 الكربى. الرشكات أو األشخاص أو املتحدة الواليات

 حوايل العراق داخل ووتر بالك رشكة ةمرتزق عدد بلغ وقد

 اجلرائم عرشات ترتكب الكبري العدد وهبذا ،مرتزق ألف (750)

 جددت ولقد .عنه الكشف او اكتشافه يتم الذي منها قليل ،يوميا

 انتهاء بعد آخر عام ملدة الرشكة عقد األمريكية اخلارجية وزارة

 .2008 أيار 7 يف عقدها

 بتاريخ الفلوجة يف ألمريكينيا من أربعة مقتل حادث وبعد

 التي ووتر بالك رشكة يف أفرادا   كانوا وهؤالء ،37/3/2004

 يف ووتر بالك أصبحت،العراق يف لواشنطن رشيك أكرب أصبحت

 عىل ترشف التي والقرارات األحكام عىل بالتأثري هلا يسمح موقع

 األمن رشكات صناعة هي رهيبة برسعة التوسع يف آخذة صناعة

 .اجليش وخدمات ةواحلامي

 أكرب أحد الرشكة ُمنحت احلادث، هذا من أشهر ثالثة وبعد

 وهو قيمة، وأكثرها املتحدة للواليات الدولية األمنية التعاقدات

 .العراق يف املتحدة الواليات ومنشآت الدبلوماسيني محاية

 مواقع حراسة العراق يف األمريكية األمنية ووتر بالك رشكة تتوىل
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 األمريكي االحتالل ومنذ األمريكية. السفارة أمهها سةحسا أمريكية

 فيها يعمل التي الرشكة هذه كلفت ،2003 آذار مارس/ يف للعراق

 االداري املدير بحامية اجلنسيات خمتلف من املسلحني احلراس آالف

 جون والسفراء: برايمر بول السابق املؤقتة االئتالف لسلطة

 ووتر بالك تتوىل كام كروكر. ينرا و زاد خليل وزملاي نيغروبونتي

 .العراق تزور التي الشخصيات وكبار الدبلوماسيني أمن

 ماليني مئات قيمتها بلغت عقودا الرشكة أبرمت وقد

 احلرب إثر )البنتاغون( األمريكية الدفاع وزارة مع الدوالرات

 كاروالينا والية من تتخذ التي الرشكة وتستخدم العراق. عىل

 القوات يف خدموا معظمهم أمريكيني رعايا اهل مقرا الشاملية

 القوات يف سابق عنرص أسسها وقد األمريكي. باجليش اخلاصة

 .7997 عام األمريكية البحرية اخلاصة

 واقية وسرتات معدنية خوذات يعتمرون ووتر بالك ومرتزقة

 تشمل حقيقي جليش مماثلة بمعدات جمهزون وهم الرصاص، من

 مصفحة وآليات ثقيلة ورشاشات تلفةخم أنواع من خفيفة أسلحة

 Boeing A.H./M.H.6 نوع من صغرية مروحيات وحتى

 ورشاشني، ومساعده طيار من طاقمها يتألف التي "بريد ليتل"

 ووتر بالك تؤمن حيث بغداد يف العام املشهد من جزءا تشكل

 الربية. للقوافل جوية تغطية بانتظام



  الرشكات األمنية الدولية اخلاصة ........................................... 55

 بالك رشكة و عامة اخلاصة الدولية األمنية الرشكات عىل يتوجب

 وزاريت من بالعمل الرتخيص عىل واحلصول التسجيل خاصة ووتر

 األمنية الرشكات تسجيل بمتطلبات ملذكرة تطبيقا والداخلية التجارة

 77 املرقم املؤقتة االئتالف سلطة أمر موجبب الصادرة اخلاصة

 مسلحة(. )قوات واملصنف 7/7/2004 يف واملؤرخ

 قواعد وغريها ووتر بالك رشكة عىل األمر هذا وفرض

 ومدرائها اخلاصة األمنية الرشكات عىل ملزمة قواعد و للسلوك

 الرضورية القوة استخدام يف اتباعها عليها يتوجب ومسؤوليها

 .األشخاص ضد املميتة القوة خداماست اىل وصوال

 مطبق العراقي للقانون خروقات بأي الرشكة قيام حالة ويف

 املودعة الكفالة كل او من جزء بمصادرة الداخلية وزارة تقوم

 رخصة الغاء او بمراجعة تقوم أو (،$ 25000) والبالغة لدهيا

  .اخلاصة األمنية الرشكة اىل املمنوحة العمل

 البوالين جواد العراقي الداخلية زيرو ألغى فقد وفعال

 بعد ,العراق يف األمريكية األمنية ووتر بالك رشكة عمل ترخيص

 مواطنني (77) قتل يف هلا تابعني أمنيني حراس ضلوع تأكد أن

 إثر بجروح آخرين عرشين من أكثر وإصابة عراقيني مدنيني
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 مركز مدير وقال .األحد بغداد غريب النسور ساحة يف انفجار

 ال" خلف الكريم عبد اللواء الداخلية وزارة يف الوطنية القيادة

 األرايض كل عىل العمل فصاعدا اآلن من الرشكة هلذه حيق

 املجموعة مع جنائيا حتقيقا فتحت الوزارة" أن مؤكدا ،"العراقية

 العراقي األعىل القضاء جملس مع وتعمل اجلريمة ارتكبت التي

 ."معها القضائي للتحقيق

 سلطة أمر من 3 الفقرة بموجب ووتر بالك رشكة ومنحت

 واملصنف 27/6/2004 يف واملؤرخ 77 املرقم املؤقتة االئتالف

 والقوات املؤقتة االئتالف سلطة )وضع واملعنون (أجانب)

 احلصانة (العراق يف املعينة والبعثات العراق يف اجلنسيات املتعددة

 قبلها من املنجزة املباالع يتعلق فيام عراقي قانوين اجراء أي من

  .العقد ورشوط فقرات حسب

 التي املرسلة الدولة اىل فتحال احلصانة عن التخيل طلبات أما

 املطلوب الترصفات او بالترصف يتعلق فيام الرشكة معها تعاقدت

 األمر. هذا من 5 القسم وفقا نافذا ليكون ازائها احلصانة عن التخيل

 تقديم يتم ان عىل 78 سمالق أكد فقد للدعاوى بالنسبة اما

 األموال ترضر أو بقدان املتعلقة تلك فيها بام الغري دعاوى وبحث

 اخر امر بأي املتعلقة او املوت او املرض او الشخيص األذى او

 أي أو املتعاقدين اىل ينسب ترصف عدم او ترصف عن نايشء
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 بانجاز املتعلقة النشاطات لغرض قبلهم من مستخدمني اشخاص

 الرضر هذا وكان ال ام العراق يف مقيمني اكانوا واءس عقودهم

 الدعاوى هذه فإن ،العسكرية بالعمليات يتعلق ما عن ناشئ غري

 املتعاقدين فيه بام مالكها تسبب التي املرسلة الدولة اىل تقدم

 والتي املالية وموجوداهتا واعامهلا وامواهلا الدولة لتلك اخلاضعني

 بالطريقة تقام الدعاوى هذه انف ،الرضر دعوى اساس ان يزعم

 .املرسلة الدولة واجراءات وانظمة قوانني مع تنسجم التي

 يف واملوقع 77 املرقم األمر متضنات جاءت السياق نفس ويف

 االئتالف )وضع واملعنون (أجانب) واملصنف 27/6/2004

 (،معها العاملني واملقاولني وموظفيها األجنبية االرتباط وبعثات

 وبعثات االئتالف وقوات املؤقتة االئتالف طةسل منح حيث

 من احلصانة وأصوهلا وأمواهلا وممتلكاهتا األجنبية االرتباط

 االرتباط بعثات موظفو وكذلك.العراقية القانونية اإلجراءات

 حرصيا االئتالف موظفي مجيع خضوع عىل واكد.األجنبية

 يعمج من باحلصانة ومتتعهم ،األم لدوهلم القضائية للوالية

 القاء ومن واالدارية واملدنية اجلنائية املحلية القضائية الواليات

 اشخاص قبل من اال كان شكل باي احتجازهم او عليهم القبض

 .االم دوهلم عن نيابة يعملون

 القوانني أبقى فقد االنتقالية للمرحلة الدولة إدارة قانون أما
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 وإن ل،املفعو سارية 2004 حزيران 30 يف العراق يف النافذة

 سلطة من الصادرة والتعليامت واألوامر واألنظمة القوانني

 تبقى الدويل القانون بموجب سلطتها عىل بناء   املؤقتة االئتالف

 حسب يصدر بترشيعٍ  تعديلها أو إلغائها حني إىل املفعول نافذة

 .(26 م) "القانون قّوة الترشيع هلذا ويكون األصول

 نص عندما االجتاه نفس يف 2005 لعام العراق دستور وسار

 مل ما هبا، معموال   النافذة الترشيعات تبقى أن عىل (726) املادة يف

  الدستور. هذا ألحكام وفقا   تعدل، أو ُتلغ

 املتحدة والواليات العراق مجهورية بني املعقود االتفاق ويف

 العراق من املتحدة الواليات قوات انسحاب بشأن األمريكية

 التوقيع تمّ  الذي ،فيه املؤقت وجودها اللخ أنشطتها وتنظيم

 أصليتني بنسختني 2008/ الثاين ترشين /77 يف بغداد يف عليه

 التي ،القانونية احلجية يف متساوين واإلنجليزية العربية باللغتني

 يف نرشها وتم الرئاسة جملس واقرها النواب جملس عليها صادق

 الوالية أمر إن دنج املفعول، سارية وأصبحت العراقية الوقائع

 االتفاقية من عرشة الثانية املادة بنود إليه أشارت قد القضائية

 يف السيادي العراق بحق اعرتافا " :يأيت ما عىل نصت عندما

 وعىل أراضيه، عىل واملدين اجلنائي القانون قواعد وإنفاذ حتديد

 املتحدة، الواليات قوات من املؤقتة املساعدة العراق طلب ضوء
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 أعضاء واجب مع ومتاشيا   (،4) الرابعة املادة يف مبنّي  وه كام

 والتقاليد القوانني باحرتام املدين والعنرص األمريكية القوات

 ييل: ما عىل الطرفان اتفق فقد العراقية، واملواثيق واألعراف

 الوالية ملامرسة الرئيس احلق املتحدة للواليات يكونـ  7

 داخل تقع أمور بشأن املدين رصوالعن القوات أفراد عىل القضائية

 خارج الواجب حالة وأثناء عليها، املتفق واملساحات املنشآت

 يف املشمولة غري الظروف ويف عليها، املتفق واملساحات املنشآت

 الفقرة. نص

 عىل القضائية الوالية ملامرسة الرئيس احلق للعراق يكونـ  2

 اجلسيمة ياتاجلنا بشأن وذلك املدين، والعنرص القوات أفراد

 يتم والتي الثامنة، بالفقرة طبقا   رسدها ورد التي واملتعمدة

 حالة خارج أثناء عليها املتفق واملساحات املنشآت خارج ارتكاهبا

 الواجب.

 عىل القضائية الوالية ملامرسة الرئيس احلق للعراق يكونـ  3

 ومستخدميهم. املتحدة الواليات مع املتعاقدين

 بناء البعض، لبعضهام املساعدة تقديم عىل الطرفان يتفقـ  4

 األدلة ومجع األحداث يف التحقيق إجراء يف أحدمها، طلب عىل

 العدالة. سري حسن لتأمني وتبادهلا

 القبض إلقاء فور املدين، والعنرص القوات أفراد ُيسلمـ  5



 الرشكات األمنية يف العراق وضعها القانوين وإجراءات مقاضاهتا ............ 60

 قوات سلطات إىل العراقية، السلطات قبل من توقيفهم أو عليهم

 عمال   القضائية واليته العراق يامرس عندما .املتحدة الواليات

 املتحدة الواليات سلطات تتوىل املادة، هذه من 2 الفقرة بنص

 املتهم، املدين العنرص أو القوات عضو احتجاز مهمة عندئذ

 إىل املتهم الشخص هذا بإتاحة املتحدة الواليات سلطات وتقوم

  واملحاكمة. التحقيق ألغراض العراقية السلطات

 القضائية الوالية إعادة إىل إشارة توجد ال النص هذا يفو

 املادة من (7) الفقرة تشري حيث العراقية القضائية للسلطات

 عىل الفاعلة هي األمريكية القوات سلطة بقاء إىل عرشة( )الثانية

 وهذا األمريكية، القوات تشغلها التي املنشات داخل األفراد

 وال البلد داخل يف تقع التي املواقع إن حيث األصل خالف

 تنظم التي واملواقع السفارات هي العراقي القضاء لوالية ختضع

 احلصانة حول فيينا اتفاقية ومنها الدولية االتفاقيات عملها

 تدخل ال العسكرية واملواقع والسفارات، للدبلوماسيني القضائية

 من القضاء والية سلبت كذلك االتفاقية، هذه منطوق ضمن

 بواجب اخلروج عند املواقع تلك خارج القوات تلك فرادأ متابعة

 (72) املادة من (2) الفقرة يف ذكر ما أما طبيعته، وال نوعه حيدد مل

 الوحيد وليس الرئيس احلق العراقي للقضاء أن إىل تشري فإهنا

 خالله من ينفذ الذي الثانوي احلق له من هناك يكون ان بمعنى
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 من جريمة يرتكب من عىل يتهوال ممارسة من القضاء منع اىل

 وبقيود الواجب، وخارج املواقع خارج األمريكان من األفراد

 النص أبقاها التي اجلرائم بنوع الفقرة تلك إليه أشارت ما منها

 من للهروب منفذا يعد الذي التأويل تقبل حتديد دون عائمة

 رعايا من املتهمني عىل القبض حالة يف كذلك القضائية، الوالية

 وإنام لدهيا، احتجازه عىل قادرة غري العراقية السلطات فان مريكاأ

 .األمريكية القوات لدى للحجز خيضعون

 لن سوف املدن من األمريكي االنسحاب إن نجد تقدم ومما

 وإنام أراضيها، عىل العراقية للدولة الكاملة السيادة عودة حيقق

 زالت ما يةالقضائ الوالية الن ،استعادهتا نحو جزئي تطور يعد

 من مرشوعيتها اكتسبت التي النافذة االتفاقية ظل يف منقوصة

 .النواب جملس قبل من عليها املصادقة خالل

 قد االنسحاب اتفاقية من (72) املادة فان أمر، من يكن ومهام

 يأيت: ما عىل أكدت عندما العراق لصالح االجيايب التطور بعض حققت

 القانون قواعد فرض يف السيادي العراق بحق اعرتفت( أ

 .إقليمه يف واملدين اجلنائي

 أفراد عىل القضائية الوالية ممارسة يف األويل العراق حق( ب

 اجلنايات يف ،املدين العنرص وأفراد املتحدة الواليات قوات

 .اجلسيمة
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 عىل القضائية الوالية ممارسة يف األويل العراق حق( ج

 .دميهمومستخ املتحدة الواليات مع املتعاقدين

 تشمل ،وآليات إجراءات بوضع املشرتكة اللجنة تكليف (د

 بمعايري تفي وإجراءات املتعمدة اجلسيمة للجنايات رسدا  

  والضامنات. املرشوعة املحاكمة

 املادة هذه تعديل بشأن مقرتحات لقبول أساس وضع( هـ

  .أشهر ستة كل مراجعتها عن فضال   ،القضائية بالوالية اخلاصة

 مع باملوضوع العالقة ذات االتفاقية نصوص رنةمقا وعند

 العميل: الواقع احتامالت

 صعوبة ،اجلنايات جسامة لتحديد بالنسبة البعض يرى (أ

 وإن ،جسيم وغري جسيم هو ما لتبيان املوضوعية املعايري حتديد

 كل عمليا   تصبح ربام ،األمريكي الطرف لتقدير األمر خضع

 نظرها وجهة من جسيمة غري هي اقواهت قبل من املرتكبة األفعال

 الدقيقة. املعايري غياب بسبب

 حوزة يف املتهم بقاء يكون أن مدى يف البعض يتساءل( ب

 عدالته ويف العراقي القانوين النظام يف ثقة عدم يمثل ،األمريكان

 .؟ال أم

 حتقيق يف القانوين اجلانب قصور ،لنا يتضح ،كله ذلك ورغم

 وضع الذي ان من بسبب وذلك ،للعراق الوطنية املصلحة
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 جهة هي اخلاصة الدولية األمنية الرشكات لعمل املنظمة القواعد

 وضعها عن فضال ،املؤقتة االئتالف سلطةب املتمثلة االحتالل

 .2004 عام االنتقالية للمرحلة الدولة إدارة قانونل

 ومدرائها اخلاصة األمنية الرشكات تكون أن أدى قد هذا وكل

 من احلصانة متمتعة خاصة ووتر بالك ورشكة امةع ومسؤوليها

 حرصيا خاضعة تكون ومن ،العراقية القانونية اإلجراءات

 األمريكية املتحدة الواليات وهي األم لدولتها القضائية للوالية

 .بمسائلتها املختصة اجلهة ستكون التي هي أي

 برباءة قىض حكام األمريكي القضاء أصدر ،ذلك أساس وعىل

 من العراق يف يعملون كانوا ،"ووتر بالك" رشكة يف منأ عنارص

 يف أبرياء عراقيني مدنيني عىل النار بإطالق إليهم املوجهة التهم

 بانتهاك تتعلق هتم ومن ،مدين 77 قتل اىل ذلك وأدى 2007 عام

 .الدولية املواثيق

 املتهمني عن املسؤولية اوربينا ريكاردو القايض أخىل وقد

 عنارص إزاء املحققون استخدمها التي األدلة بعض إن باعتبار

 تفسريهم مثل استخدامها، املفرتض من يكن مل اخلمسة األمن

 احلكومة ملمثيل قوهلا إىل الدفاع اضطر لترصحيات عدواين بشكل

 النار أطلقوا العنارص بأن أفادوا الشهود وكان النار. إطالق بعد

 بالك" أكدت فيام للهجوم، يتعرضوا أن دون من املدنيني عىل



 الرشكات األمنية يف العراق وضعها القانوين وإجراءات مقاضاهتا ............ 64

 النفس. عن الدفاع بزعم النار فتحوا عنارصها أن "ووتر

 بعض روايات خالل من الباطل االدعاء ذلك رد ويمكن

 أحد وهو املياحي سلامن جابر حسن املحامي قال حيث ،الشهود

 االنفجار إن بغداد، يف الريموك بمستشفى حاليا املقيمني اجلرحى

 وزارة يف عمله إىل متوجها كان عندما النسور ساحة قرب وقع

 املرتزقة سيارات من أربع أغلقت ذلك بعد وأضاف .العدل

 بالرتاجع، باإلنجليزية املدنيني وأمروا كاملة بصورة الشارع

 باالستدارة فقمنا" أمامه، كانتا فقط مدنيتني سيارتني أن موضحا

 وبعدها ."منهم مرتا 750 نحو مسافة وابتعدت والعودة

 وكانت ومبارشة، كثيفة بصورة عيل النار أطلقوا بلحظات

 متوسطة أوتوماتكية وأسلحتهم عالية تقلهم التي العجالت

 أنا وأصبت بالكامل دمرهتا طلقة 72بـ سياريت أصيبت ...وثقيلة

 إىل املحامي ولفت."ذراعي يف وواحدة ظهري يف طلقات بأربع

 ومل" النار إطالق منطقة عن جدا بعيد مكان يف وقع االنفجار أن

 لقد" وقال ."املرتزقة قبل من الفعلة هلذه مربر أي هناك يكن

 أمامي، النسور ساحة يف يقف الذي املرور رشطي حتى قتلوا

 سيارته، داخل قتل الذي ولدها إخراج حتاول مسنة امرأة ورأيت

 يزحفون املواطنني من العرشات رأى أنه وتابع ."بقتلها فقاموا

 يف واستمر رؤوسهم. فوق نريانوال سياراهتم خارج األرض عىل
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 واجتهت جزئية بصورة الوعي فقدت أصبت عندما" قائال روايته

 بالغاز، حمملة بشاحنة وارتطمت احلواجز أحد إىل برسعة سياريت

 جريح أنه يرددون سمعتهم عراقيون جنود جاء وبعدها

 من و ."هويتي من تأكدوا أن بعد السيارة نافذة من وأخرجوين

 43 العمر من يبلغ عامل وهو محود حواس اميس قال جانبه،

 العمر من البالغ ولده برفقته وكان وذراعه ساقه يف أصيب عاما

 بعد سياريت يف الريموك حي إىل طريقي يف كنت" سنوات، عرش

 املنصور منطقة يف املحطات إحدى من بالوقود تزودت أن

 وإذ" وأضاف ."النسور ساحة من بالقرب هاون قذيفة فوقعت

 األمنية احلامية رشكات تستخدمها الدفع رباعية سيارات ربعبأ

 السيارات تلك رأيت عشوائية... بصورة املدنيني عىل النار تطلق

 ." مقصودة بطريقة النار تفتح

 األمنية الرشكات ان القول يمكن ،تقدم ما أساس وعىل

 تتحمل ،بالذات ووتر بالك رشكة و عامة اخلاصة الدولية

 جرائم عدت التي ألعامهلا نتيجة وجنائية مدنية ةقانوني مسؤولية

 حياة ضد ارتكبتها والتي الدولية القانونية القواعد بموجب

 .مملكاهتم وضد مدنيني مواطنني

 حماسبة ثم ومن ،وعنارصها الرشكة مقاضاة من فالبد

 ما جزاء العدالة حيقق بام ،معهم التحقيق إجراء بعد املجرمني



 الرشكات األمنية يف العراق وضعها القانوين وإجراءات مقاضاهتا ............ 66

 وصفها و الدويل املجتمع أداهنا رساتومما أعامل من اقرتفوه

 ضد جرائم او احلرب بجرائم واإلنساين العام الدويل القانون

  .اإلنسانية

 من (27) املادة نص تفعيل يمكن املدنية اآلثار وبخصوص

 بشأن املتحدة، والواليات العراق بني املعقودة االنسحاب اتفاقية

 الناشئة مطالباتلل واملعقول العادل التعويض حق إقرار مسألة

 العنرص وأفراد املتحدة الواليات قوات أفراد هبا قام أفعال عن

 بالك رشكة و عامة اخلاصة الدولية األمنية الرشكاتو املدين

 للضحايا التعويضات تلك تدفع عىل ،معها املتعاقدة خاصة ووتر

 .ومعنويا ماديا املترضرين او ذوهيم او

 لتشمل ووتر بالك رشكة قضية يف حتقيقاته توسيع العراق قرر

 قتلت التي تلك غري الرشكة هذه فيها تورطت أخرى حوادث أي

 الناطق وقال .بغداد غريب املنصور حي يف عراقيا مدنيا 77 فيها

 الرشكة إن خلف الكريم عبد اللواء العراقية الداخلية وزارة باسم

 من ثالثة قتل بينها ومن أخرى حوادث ستة يف متورطة مريكيةاأل

 .2007 فرباير/شباط من السابع يف "العراقية" تلفزيون حراس

 وجرح مدنيني مخسة قتل احلوادث هذه بني من أن خلف وأوضح
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 مقر قرب عليهم النار الرشكة عنارص أطلق عندما آخرين عرشة

 مخسة وجرح ،2007 أيلول من التاسع يف ببغداد العاصمة أمانة

 ذلك من أيام ثالثة بعد ببغداد فلسطني شارع يف آخرين مواطنني

 عراقي صحفي بقتل أيضا متورطة الرشكة أن إىل وأشار .التأريخ

 من الرابع يوم ببغداد العراقية اخلارجية وزارة مقر قرب

 الداخلية وزارة قرب آخر مواطن وقتل ،2007 فرباير/شباط

 احلوادث هذه أن .2007 مايو/أيار يف أيضا دببغدا العراقية

 سجلها تظهر ألهنا الرشكة هذه ضد املرفوعة القضية تدعم

 العراق. يف اجلنائي

 بالك رشكة مقاضاة يف الوزراء جملس جهود ابرز من ولعل

 بتاريخ املنعقدة األوىل بجلسته املتخذ املجلس قرار كان ،ووتر

 االستشارات مكتب اىل اإليعاز تضمن الذي ،2070 /7 /75

 ذوي من رسميا مصدقة وكاالت عىل للحصول القانونية

 املحاكم امام أصولية دعاوى إقامة لغرض واملترضرين الضحايا

 حماماة مكاتب خالل من املدين احلق بشان املختصة األمريكية

  أمريكية.

 نظريهتا بمفاحتة اخلارجية وزارة قيام ايضا القرار تضمن كام

 قرار باستئناف األمريكية احلكومة قيام فيها بتطل األمريكية

 عنارص اىل املوجهة االهتامات برفض اخلاص األمريكي القايض
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 إجراء أي اختاذ او ،اخلاصة األمنية للحراسات ووتر بالك رشكة

 .العراقيني واملترضرين الضحايا حقوق يضمن آخر قانوين

 نوري الوزراء رئيس السيد كلف اجلهود ذات سياق ويف

 املقامة الدعاوى سري متابعة عىل باإلرشاف خاص قايض املالكي

 مع للمتابعة قانوين موظف تكليف مع ،ووتر بالك رشكة عىل

 الضحايا. ذوي
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 اخلامتة

 أهم تقديم يمكن ،البحث هذا سياق يف ،تقدم ما خالل من

 أهم تقديم عن فضال اليها التوصل تم التي االستنتاجات

 :يأيت وكام ،التوصيات

 

 ،املتحدة الواليات بقيادة اجلنسيات املتعددة القوة باارتكـ  7

 ،خاصة ووتر بالك رشكة و عامة الدولية األمنية والرشكات

 للجنس إبادة وجرائم اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم

 ،7947 لعام األربعة جنيف اتفاقيات بموجب حرمت ،البرشي

 لعام روما معاهدة وكذلك ،7977 لعام افيةاإلض وبروتوكوالهتا

 لعام عليها واملعاقبة اجلامعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية و ،7988

7948. 

 ،الدولية املسؤولية وحلفائها املتحدة الواليات تتحملـ  2

 عن الناجتة واملعنوية املادية اإلرضار عن النامجة ،واملدنية اجلنائية

 و عامة الدولية األمنية الرشكات من ومتعاقدهيا قواهتا انتهاك
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 تعرض الذي العراقي اإلنسان حلقوق ،خاصة ووتر بالك رشكة

 الالانسانية املعاملة أنواع وشتى ،املربرة غري القتل لعمليات عمليا

 العام الدويل القانون قواعد و معايري وفق ،والقاسية البشعة

 .واإلنساين

 عىل احلصول يف املترضرين العراقيني املواطنني حقـ  3

 هلا تعرضوا التي االنتهاكات تلك عن واملناسب العادل التعويض

 من معها واملتعاقدين وحلفائها املتحدة الواليات قوات قبل من

 خاصة. ووتر بالك رشكة و عامة الدولية األمنية الرشكات

 بالك رشكة و عامة الدولية األمنية الرشكات عىل يرتتبـ  4

 ،معها املتعاقدة احلكومات وعىل ،ارصهاعن وعىل ،خاصة ووتر

 ضد واجلرائم احلرب جرائم عن النامجة اجلنائية اآلثار كافة

 البرشي. للجنس إبادة وجرائم اإلنسانية

 وتوثيق بحرص املختصة العراقية اجلهات تقوم انـ 7

 قوات يد عىل العراقيني املواطنني هلا تعرض التي االنتهاكات

 الرشكات من معها واملتعاقدين وحلفائها املتحدة ياتالوال

 خاصة. ووتر بالك رشكة و عامة الدولية األمنية

 املواطنني من بالطلب املختصة العراقية اجلهات تقوم انـ 2
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 الواليات قوات أعامل من ومعنويا ماديا املترضرين العراقيني

 عامة الدولية األمنية الرشكات معها واملتعاقدين وحلفائها املتحدة

 بأدلة وموثقة أصولية شكاوى بتقديم ،خاصة ووتر بالك رشكة و

 املتعاقدة واحلكومات وعنارصها الرشكات تلك ضد ،دامغة

 .معها

 جرائم مرتكبي مقاضاة فيها تتم التي املناسبة اجلهة حتديدـ 3

 مع وباالتفاق ،األبرياء املدنيني العراقيني املواطنني ضد احلرب

 العدل حمكمة اختيار حالة يف خاصة ،نفسها تحدةامل الواليات

 .الدولية

 جرائم مرتكبي بمقاضاة التقدم العراقية للحكومة يمكنـ 4

 عىل ،الدولية العدل حمكمة إىل ،7/5/2003 بعد اجلامعية اإلبادة

 لعام عليها واملعاقبة اجلامعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية أساس

 ينايرـ  الثاين كانون 20 يف لعراقا قبل من عليها املصادق ،7948

 الرضر وإحلاق األفراد قتل أفعال اجلريمة تضمنت حيث ،7959

 .هبم اجلسدي
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 روما يف املوقع الدولية اجلنائية للمحكمة األسايس النظامـ  4

 .7998 يوليه متوز/77 يف

 واملرىض اجلرحى حال لتحسني األوىل، جنيف اتفاقيةـ  5

 .7949 آب/أغسطس72 يف املؤرخة امليدان يف املسلحة بالقوات

 ومرىض جرحى حال لتحسني الثانية، جنيف اتفاقيةـ  6

 أغسطس / بآ 72 يف املؤرخة البحار يف املسلحة القوات وغرقى

7949. 



 الرشكات األمنية يف العراق وضعها القانوين وإجراءات مقاضاهتا ............ 74

 املؤرخة احلرب أرسى معاملة بشأن الثالثة، جنيف اتفاقيةـ  7

  .7949 أغسطس / آب 72 يف

 وقت يف املدنيني األشخاص محاية بشأن الرابعة، جنيف اتفاقية

 .7949 آب/أغسطس 72 يف املؤرخة احلرب

 72 يف املؤرخة جنيف اتفاقيات إىل اإلضايف الربوتوكولـ  8

 املسّلحة النزاعات ضحايا بحامية املتعلق 7949 آب أغسطس/

 .7977 حزيران/يونيه 8 يف املعتمد الدولية

9 ـ   States Parties on Geneva Conventions of 

72 August 7949: Signature, Ratification, 

Accession,Reservation,Declaration. 

 العراقية: القانونية الوثائق

 والواليات العراق مجهورية بني اتفاق تصديق قانونـ  70

 العراق من األمريكية القوات انسحاب بشأن األمريكية املتحدة

 لسنة (57) رقم فيه، املؤقت وجودها خالل أنشطتها وتنظيم

2008. 

 / 7 /7 يف واملؤرخ (77) رقم االئتالف سلطة أمر–77

 متطلبات املؤقتة االئتالف سلطة بمذكرة واملعنون ،2004

 العراقية، الوقائع يف منشور اخلاصة، األمنية تللرشكا التسجيل

 .2004 / 7 / 7 يف (،3985) العدد
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 / 6 /27 يف واملؤرخ (77) رقم االئتالف سلطة أمرـ  72

 متعددة والقوات املؤقتة االئتالف سلطة وضع واملعنون ،2004

 منشور العراق، يف املعينة والبعثات واملالك العراق يف اجلنسيات

 .2004 / 7 / 7 يف (،3985) العدد لعراقية،ا الوقائع يف

 / 6 /27 يف واملؤرخ (77) رقم االئتالف سلطة أمرـ  73

 األجنبية االرتباط وبعثات االئتالف وضع واملعنون ،2004

 العراقية، الوقائع يف منشور معها، العاملني واملقاولني وموظفيها

  .2004 (،3979) العدد

 /27 يف 77/7/773 العدد ذي العدل وزارة كتاب–74

7/2070. 

 70/7/7/875 الوزراء ملجلس العامة االمانة كتابـ  75

 .70/7/2070 يف

 /2/3/706ق الوزراء ملجلس العامة االمانة كتابـ  76

 .9/2/2070 يف 5030

 /2/3/706ق الوزراء ملجلس العامة االمانة كتابـ  77

 .28/4/2070 يف 74578

 التقارير:

 العراق يف اإلنسان حقوق هاكاتالنت السنوي التقرير–78

 حق، وكالة ،2008 /72 / 37 ولغاية 7/7/2008 من للفرتة
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 املندالوي. أنس إعداد

 املقالت:

 العراقية الدولة سيادة ،املوسوي روضان سامل القايضـ  78

 ،األميــركيــة القـــوات انسحــاب بعــد القضائية والوالية

 .2070 حزيران 26 الصباح، صحيفة– إسرتاتيجية آفاق

 كتب: عرض

 املرتزقة ووتر.. بالك كتاب: عرض بدر، حممد بدرـ  79

 دار ابراهيم، وحسام نرص فاطمة ترمجة: سكيل، جريمي قادمون،

 .2008 سبتمرب/ القاهرة، للطباعة، سطور

 اللكرتونية: املواقع

20 ـ   http://www.icrc.org. 

27–http://www.aljazeera,net  

 ارتكاب هتم من ووتر بالك عنارص تربئ يةأمريك حمكمة–22

 اآليت: الرابط عىل متاح بالعراق. جرائم

http://www.almoslim.net. 
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 املتهمني بـراءة حكـم ةعدال مدى
 األمنية ووتـر بـالك شركة من

 

احليدري أبراهيم مجالأ.د

(1)
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 غريبة هرةظا 2003/ نيسان من التاسع بعد ما العراق شهد 

 مثالية ساحة اىل يتحول أن البلد هلذا قدر إذا العريق، جمتمعه يف

 عملت التي األجنبية العنارص من اآلالف عرشات إستقطبت

 هذه عمل أدى حيث ،(7)اخلاصة األمنية الرشكات مظلة حتت
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 التي باألثارة تتعلق وكبرية عديدة مشاكل إثارة اىل الرشكات

 باجلوانب األمر إرتبط سواء   تالرشكا هذه عمل عىل ترتبت

 .القانونية أو األخالقية

 دخلت التي األمنية الرشكات أكرب من ووتر بالك رشكة وتعد 

 احلامية وتؤمن ،2003 عام بعد األمريكية القوات مع العراق

 .ويثريالعراق يف األمريكيني والعسكريني املدنيني املسؤولني لكبار

 الصعيدين عىل قانونية شاكلم الرشكات هلذه القانوين املركز

 )العسكرية الرشكات هلذه اخلاصة الطبيعة تثري اذ واملحيل، الدويل

 عدهم وإمكانية ملنتسبيها القانوين املركز حتديد مشكلة حتديدا (

 ومن معهم. تعاقدت التي للدولة املسلحة للقوات تابعني أفرادا  

 مرتزقة دجمر أهنم أم عليهم، جنيف إتفاقيات أحكام رسيانت ثم

 احلرب. الرسى الدويل القانون يوفرها التي احلامية يستحقون ال

 تعقيدا   أكثر تصبح املشكلة فأن )الوطني( املحيل الصعيد عىل أما

 االفراد تشمل ما غالبا   الرشكات هذه مع املتعاقدة الدولة الن

 القانونية املالحقة ضد باحلصانة معها تعاقدت التي والرشكات

 ما وهو هلا التابعة الرسمية املسلحة القوات افراد هبا يتمتع التي

 العراق يف املدين احلاكم بريمر( )بول أصدر اذ العراق يف حصل

 منح بموجبه والذي 27/6/2004 يف (77) املرقم أمره سابقا  

 ضد حصانة ومنها األمريكية األمنية للرشكات متكاملة حرية
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 .(7)سؤوليةامل وعدم القانون

 األمر حيدد مل حيث ،والشبهات الشك ودهسي ضعالو هذا إن 

 يف مسائلتها له حيق الذي ومن ؟لةواملسؤ اجلهة هي من املذكور

 ؟القوانني عىل جتاوز وقوع حالة

 إجرامي طابع ذات بأعامل القيام اىل هؤالء دفع مما هذا 

 ،القانون فوق وأهنم للمحاسبة خاضعني غري أهنم لشعورهم

 عىل للعراقيني زكية دماء وسفكت ئةبري أرواح أزهقت ولذلك

 وحقيقة .املرتزقة هؤالء يسود الذي واألستهتار التلذذ طاولة

 األعامل ألن ،(2)مرتزقة رشكات هي األمنية الرشكات أن األمر

 مجيع ألن ،الدولية القانونية الرشعية متتلك ال هبا يقومون التي

 التي ألعاملا هذه أن كام ،والعنف القوة مبدأ عىل تقوم أعامهلم
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 بمظهر وإظهارها العراقية احلكومة إحراج اىل تؤدي هبا يقومون

 بزرع تقوم الرشكات هذه أن كام ،املشاكل معاجلة عن العاجز

 تعمل وأهنا بل ال ،الفوىض وإشاعة املواطنني لدى اخلوف

 .(7)خارجية أجندات حلساب

                                           
 http://www.ahewar.org/debat/show.art. asp?aid = .
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 األول املطلب
 األمنية للشركات القانوني املركز

 العراق غزت قد األمريكية املتحدة الواليات أن ملعروفا من 

 7483 املرقم الدويل األمن جملس قرار بموجب حمتلة دولة وأصبحت

 وأخالقيا   قانونا   ملزمة وأصبحت ،الالحقة والقرارات 2004 لعام

 إتفاقيات من (42) املادة أحكام اىل إستنادا   وأرضه العراق حلامية

 ألتفاقيات وفقا   أيضا   ملزمة أهنا كام ،7907 و 7899 لعام الهاي

 أعاله باالتفاقيات امللحقني والربوتوكولني 7949 لعام األربعة جنيف

 تويل املتضمن 2003 لسنة 7 رقم بريمر( )بول أمر أن كام .7977 لعام

 املسؤولية يضفي والقضائية( والتنفيذية )الترشيعية الثالث السلطات

 األمريكية. املتحدة الواليات عىل الكاملة

 من األمريكية القوات إنسحاب إتفاقية أن ذلك اىل نضف 

 بموجب للعراق الكاملة باحلامية األمريكي اجلانب ألزمت العراق

 .االتفاقية من (27) املادة

 خطر ألتفاقية فوفقا   الدويل اإلنساين القانون صعيد وعىل 
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 دأعتم الذي وتدريبهم ومتويلهم وإستخدامهم املرتزقة جتنيد

 يف 44/43 القرار بموجب املتحدة لألمم العامة اجلمعية بقرار

 عامة مبادىء االتفاقية هذه تضمنت والتي ،(7)7989/ك/4

 ،7945 لعام املتحدة األمم ميثاق مصدرها أساسية وأهداف
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 يمنع الدول وألزمت امليثاق هبا جاء التي واملبادىء واألهداف

 .وحقوقهم الشعوب وإحرتام القوة إستخدام

 املرتزقة جتنيد بمنع الدول ألزمت األتفاقية هذه أن كام 

 املادة يف ورد كام الدويل للقانون إنتهاك كونه وتسليحهم وإستخدامهم

 خصيصا   جتند شخص )كل بأنه املرتزق عرفت التي األتفاقية من (7)

 مغنم حتقيق يف الرغبة األسايس دافعة نزاع يف للقتال اخلارج يف أو حمليا  

 .(7)الطرف( هذا بأسم أو النزاع يف طرق قبل من يبذل شخيص

 هؤالء جتنيد بعدم دولال ألزمت األتفاقية من (5) املادة أن كام 

 بحظر األتفاقية هذه ألحكام وفقا   تقوم أن وعليها ،وإستخدامهم

 املنصوص اجلرائم عىل األطراف الدول تعاقب كام ،أنشطة هكذا

 .األتفاقية هذه يف عليها
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 يف طرف دولة كل أن عىل أكدت األتفاقية من (8) ادةامل أما 

 مبادئ من إنطالقا   األمور هذه كل عن تبلغ أن األتفاقية هذه

 رشكة أن الواضح ومن املتحدة األمم ميثاق وأهداف وقواعد

 العامل أنحاء خمتلف من قتالية عنارص تضم التي ووتر( )بالك

 التي والقتالية منيةاأل الرشكات حتت تندرج ،املال مجيعا   حيركهم

 خصخصة مفهوم إطار يف عسكرية شبه مهامت إنجاز تتوىل

 .(7)فيها املشاركة إمتيازات منح خالل من احلرب

 تثبيت يمكن العراق يف القانوين بالنظام األمر تعلق وقدر 

 اخلاصة األمنية الرشكات ممارسات ضوء يف املالحظات بعض

  :وهي

 لسنة 73 رقم العراق يف األسلحة حليازة املنظم القانون إنـ  7

 خاصة إجازة منح الداخلية لوزير منه (77م) يف أجاز 7992

 هذا عىل ويرتتب ،(2)الناري السالح حليازة املعنوي للشخص

                                           
xe

 http://www.dw-worid.de/dw/article/d, ,oo.html. 

http://dd-sunnah.net/forum/show thread.php? p= . 
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 أل أو كالشنكوف نوع بالبندقية إجازة منح جواز عدم النص

(AM). 

 بحيازة الرشكات هلذه سمحت التي األوىل اخلطوة كانت وقد 

 األئتالف سلطة عن الصادر (5األمر) مع بدأت قد نارية أسلحة

 األمر هذا من (5) القسم أجاز إذ ،23/5/2005 يف املؤقتة

 .السالح حلمل مؤقت ترصيح بمثابة تكون بطاقة إصدار

 املذكرة املؤقتة األئتالف سلطة أصدرت 22/8/2005 ويف

 واألمم األجنبية للبعثات احلصانة منحت وبموجبها (5) رقم

 من األمن خدمات عىل للحصول عقود بأبرام ووكاالهتا املتحدة

 محل األجنبية للبعثات املنتمني لألفراد وسمح ،اخلاص القطاع

 .الرشاشة واملدافع البنادق من األسلحة

 (3) رقم األئتالف سلطة أمر ُعدل 37/72/2003 ويف

 يف لعاملني تراخيص إصدار صالحية الداخلية وزير منح حيث

 األسلحة بحمل بموجبها هلم سمح اخلاصة األمنية الرشكات

 متوز ويف ،بواجباهتم قيامهم أثناء العسكرية واألسلحة النارية

 عىل نصت (77) رقم مذكرة األئتالف سلطة أصدرت 2004/

 عرفت حيث ،اخلاصة األمنية للرشكات التسجيل متطلبات

 من صحيحة بصورة املسجلة الرشكة بأهنا اخلاصة األمنية الرشكة

 أو لألفراد أمنية خدمات تقديم مهمتها التجارة وزارة قبل
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 ال والتي ،غريها أو احلكومة أو املنظامت أو األعامل أو الرشكات

 الداخلية وزارة من السالح بطاقة عىل حتصل مامل عملها متارس

 قانون وفق عىل التجارة وزارة من املهنة ممارسة ورخصة

 .الرشكات

 عىل 2004 لسنة 77 رقم األمر من الثاين القسم نص وقد 

 اجلنائي لألجراء اخلضوع من حصانة املذكورة الرشكات منح

 لألختصاص الرشكات هذه أفراد خيضع أن عىل ،العراقي

 املذكور األمر من اخلامس القسم يف نص كام ،لدوهلم القضائي

 ولكن ،نافذا   يكون لكي وحتريريا   واضحا   التنازل جواز عىل

 الرشكات عىل قيودا   املذكور األمر من ثامنال القسم وضع

 ومن ،القانون تنفيذ وليس الردع هو دورها يكون بأن ،املذكورة

 إحرتام يف راغبني الرشكات هذه أعضاء يكون أن الرضوري

 .املواطنني وحريات اإلنسان وحقوق القانون

 مسؤولية مدى عن نتسائل البسيط األستعراض هذا وبعد 

 ؟اإلنسان حقوق مبادئ ضوء يف اخلاصة منيةاأل الرشكات أفراد

 ال الذين األشخاص حيمي الذي الدويل اإلنساين القانون أن 

 العدائية العمليات يف مبارشة األشرتاك عن كفوا أو يشرتكون

 حالة يف طرف لكل ملزما   يعد القتال وأساليب وسائل وحيدد

 .مسلح نزاع



  مدى عدالة حكـم بـراءة املتهمني من رشكة بـالك ووتـر األمنية ............ 89

 من (7م) يف الوارد التعريف أن اىل األشارة املفيد ومن 

 أبقت قد 2007 عام النفاذ حيز دخلت التي املذكورة األتفاقية

 األضايف الربوتوكول من (47م) يف الوارد املرتزق تعريف عىل

 حاالت ليشمل نطاقه من وسعت لكنها ،جنيف بأتفاقيات امللحق

 يف للمشاركة املرتزقة جتنيد فيها جيري التي املسلحة النزاعات غري

 النظام يف التأثري أو بحكومة اإلطاحة اىل هتدف رةمدب عنف أعامل

 من شكل بأي األقليمية سالمتها من النيل أو ما لدولة الدستوري

 لألتفاقية طبقا   جلريمة مرتكبا   املرتزق عد   وألمكانية ،األشكال

 (7) املادة يف الوارد بالتعريف مشموال   يكون أن فيجب املذكورة

 يف أو العدائية األعامل يف مبارشا   اكا  إشرت مشرتكا   يكون وأن ،منها

 .بذلك القيام حاول قد يكون أن أو ،العنف أعامل

  :هو املرتزقف تقدم ام أساس وعىل

 شخيص مغنم حتقيق يف الرغبة ذلك يف األشرتاك يف أساسا   حتفزهأ( 

 املكافأة. تلك دفع أو مالية بمكافأة وعد ذلك اىل وحيدوه شأن ذي

 من وال الفعل بذلك املستهدفة الدولة يارعا من يكون ال ب(

 .فيها املقيمني

 .رسمية مهمة يف الدولة توفده مل (ج

 يف الفعل ينفذ الذي للدولة املسلحة القوات يف عضوا   ليس (د

 .إقليمها
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 كثريا   قيدت قد أهنا املرتزقة بشأن ةالوارد ريفاالتع من يتضح 

 عاجلت قد هذا توجهها يف وهي املرتزق، وصف إنطباق من

 مع ظهرت جديدة حاالت تغطي مل وبذلك األرتزاق، مشكلة

 بذلك ونقصد ،العاملي الشأن يف األمريكية املتحدة الواليات تفرد

 جانبا   أو نشاطها عىل ينطبق خاصة أمنية رشكات ظهور حاالت

 والتي سابقا   املذكورة األتفاقيات يف الوارد املرتزق تعريف منه

 :وهي املرتزق وصف لتحديد هاتوافر جيب معايري تعتمد

 .التطوع ( أ

 .املايل احلافز (ب 

 .املرتزق لعمل الشخيص الطابع (ج

 .األجنبي العنرص (د

 .القتال يف املبارشة الفعلية املشاركة ( ه

 .املسلحة القوات يف األندماج ( و

 .مسلح رصاع هناك يكون أن (س

 رشكات يف يعمل من إستبعاد املمكن من كان تقدم ملا وطبقا  

 غطاء   توفر آخرى رشوط توافرت إذا العراقيني من العراقية األمن

 األمنية الرشكات يف العاملني األجانب ولكن ،لعملهم ا  قانوني

 أقل عىل املرتزق وصف عليهم ينطبق أن يمكن العراق يف اخلاصة

 .الرشكات هذه نشاط من جلانب بالنسبة تقدير
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 متعددة والقوات املنظمة املسلحة واملجموعات الدول)

 واألمنية العسكرية الرشكات وموظفوا واملدنيون اجلنسية

 القوات من جزءا   الرشكات هذه موظفوا يكن مل وما اخلاصة(

 جيوز ال ذلك عىل وبناءا   ،مدنيون فأهنم الدول ألحدى املسلحة

 العمليات يف مبارشة األشرتاك هلم حيق ال كام ،إستهدافهم

 موااق ما إذا احلامية يفقدون الرشكات هذه ءأعضا أن إالّ  ،العدائية

 ما وإذا ،العدائية العمليات يف مبارش إشرتاك بمثابة تعد باعامل

 وجيوز احلرب أرسى بوضع التمتع هلم حيق فال األرس يف وقعوا

 يكونوا مل لو حتى العدائية العمليات يف املشاركة ملجرد حماكمتهم

 .(7)الدويل سايناإلن للقانون إنتهاكات أي إرتكبوا قد

 العسكرية الرشكات عن الدول مسؤولية بخصوص أما 

 الدول هذه تستطيع فال خدماهتا تستأجر التي اخلاصة واألمنية

 خالل من الدويل اإلنساين القانون بموجب التزاماهتا من التحلل

 ضامن عن مسؤولة الدولة وتظل ،الرشكات هذه مع التعاقد

                                           

http://www.ahewar.ory/debat/show.art.asp?aid= . 



 الرشكات األمنية يف العراق وضعها القانوين وإجراءات مقاضاهتا ............ 92

 مشرتكة املسؤولية تكون أن يمكن كام ،الصلة ذات باملعايري الوفاء

 .خدماهتا إستأجرت التي والدولة وموظفيها الرشكة بني

 اإلنساين القانون إحرتام يف املسؤولية تقع آخر جانب ومن 

 أو أراضيها عىل الرشكات هذه أنشأت التي الدول عىل الدويل

 اخلاصة واألمنية العسكرية الرشكات خيص وفيام .فيها تعمل

 خاصة وبصورة معها املتعاقدة الدول فأن ،العراق يف العاملة

 عن الدولية املسؤولية تتحمل األمريكية املتحدة الواليات

 هذه هبا قامت التي الدويل اإلنساين للقانون اجلسيمة األنتهاكات

 وقتل ،النسور ساحة يف عراقيا   مواطنا   (77) قتل ومنها الرشكات

 شهر يف الدويل بغداد مطار داخل الرافدين بنك موظفي من ثالثة

 عن حاال   الضحايا عوائل بتعويض وتقوم ،2008حزيران/

 حماكمة جانب اىل هبم حلقت التي واملعنوية املادية األرضار

 وموظفيها الرشكات هذه ألن ،حماكمها أمام اجلرائم هذه يمرتكب

 القانونية األجراءات من باحلصانة تتمتع وأمواهلا وممتلكاهتا

 األداري املدير أصدره الذي األداري األمر بموجب ،العراقية

 .2004/ /حزيران27 يف 77 رقم املؤقتة األئتالف لسلطة

 للرشكات القانوين ركزامل حتديد أن القول يمكن وأخريا   

 يوالذ يتخذ قد الذي السيايس القرار عىل يتوقف اخلاصة األمنية

 شامل حلف قوات أن واحلقيقة ،ضدها القضائية باملالحقة يتعلق
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 ،أيضا   الوضع هذا ظل يف تعمل إفغانستان يف العاملة األطليس

 الوحيدة هي القوات هذه يف العاملون إليها ينتمي التي فالدول

 عىل أمريكي قانوين خبري يؤكد إذ ،مواطنيها حماكمة املخولة

 أنه إالّ  ،له تعدّ  مل العراقية احلكومة أن طاملا احلصانة قانون رشعية

 هبذه تتمتع تكن مل لو األجنبية الرشكات أن اىل ،أيضا   يشري

 .العراق يف موجودة كانت ملا احلصانة

 مع تتناقض (77) رقم االمر بموجب املمنوحة احلصانة ان 

 .التقايض حق تكفل التي العراقي الدستور نصوص

 األمنية الرشكات عنارص مالحقة أن يف تكمن فاملشكلة 

 إذا بلدهم موافقة دون تتحقق أن يمكن ال العراق يف اخلاصة

 حمكمة اىل إحالتهم يمكن ال كام ،(77) رقم األمر برشعية سلمنا

 هي األمريكية الفيدرالية فاملحاكم مدنيون أهنم بام عسكرية

 شكاوى اآلن حتى رفضت كام ،بمقاضاهتم املخولة وحدها

 القوانني جتيز ال إذ ،وعراقيون أفغان سابقون معتقلون قدمها

 .أمريكي قايض اىل اخلارج يف وقائع أجانب يرفع أن األمركية
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 الثاني املطلب
 بالك شركة من املتهمني حملاكمة القضائي االختاصاص

 ووتر
 قبل من عراقيون فيها قتل التي احلوادث من الكثري هناك 

 هذه من الكثري أن ويعتقد ترافقها، قوات أو األمريكية القوات

 (7)ووتر بالك مقدمتها ويف األمنية الرشكات بأيدي نفذ اجلرائم

 تم أن بعد العراقيني بني واسع نطاق عىل ووتر بالك اسم وإنترش

 وجرح عراقيا   مدنيا   77 مقتل يف حراسها ضلوع عن الكشف

 يف بغداد العراقية بالعاصمة النور ساحة يف شخصا   عرشون

 رافق حينام احلادث هذا وقع وقد ،2007 / /أيلول سبتمرب

                                           

http://arabic.bayynat. Ory.Ib/nachra thayynat/akhbar/akhbar- -I.htm. 
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 مدججة قافلة ،واحلراسة باألمن اخلاصة للرشكة لتابعونا احلرس

 بغداد العاصمة عرب دبلوماسيني تقل مركبات أربع من بالسالح

 سابقون عسكريون وهم احلراس وكان ،2007 /أيلول/76 يف

 طرق مفرتق النار إطالق وقع حينام سيارة تفجري عىل يرّدون

 اخلمسة راساحل أن علام   ،بغداد غريب ورسالن ساحة يف مزدحم

 ،القتل يف للرشوع هتمة (20و) قتل هتمة (74ب) إهتموا وأن سبق

 الرصاص إطالق حادثة يف السالح إستخدام قواعد خرق وهتمة

 بغداد بني العالقات توتر يف أيضا تسببت التي بغداد يف

 .(7)وواشنطن

 ساحة يف عراقيا   (77) قتل واقعة خصوصية عىل الرتكيز إن 

 كل يقتلون العراقيني من مئات بل عرشات ناكه فيامـ  النسور

 وإحقاق اجلريمة آثار تعقب عىل العراقية احلكومة حلث يأيتـ  يوم

 من عشوائي نار إطالق يف متت اجلريمة أ ن علام   ،للضحايا احلق

 فضال   ،املسائلة من يعفيها ال ما وهو ووتر بالك رشكة أفراد قبل

 يف الشديد السخط من حالة فجرت قد اجلريمة هذه أن عن

                                           

http://iraq shabab.net lindex.phb?option = com content & task = 

view & id = & Itemid = . 
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 التي املشبوهة األدوار طبيعة حول اجلدل وأثارت ،العراق

 تعتمد والتي ،العراق يف اخلاصة واحلراسة األمن رشكات متارسها

 احلامية لتوفري أساسية بصورة املتحدة الواليات عليها

 أمن الحتمي الرشكات تلك أن أي ،املهمة واملنشآت للشخصيات

 .حلاميتهم أجورا   تتقاىض من آمن حتمي بل ،الناس

 أختذت قد النسور ساحة يف األبرياء قتل جريمة أن واحلقيقة

 وهي الدعوى وقائع مجيع وتثبيت بشأهنا التحقيقية األجراءات

 املفروض وكان ،األمريكي واجلانب العراقي اجلانب لدى معروفة

 القضاء أمام هؤالء حياكم أن واألستقالل السيادة لعنارص ووفقا  

 7969 لسنة 777 رقم العقوبات قانون من (6) للامدة طبقا   اقيالعر

 للامدة ووفقا   األمريكية العراقية األتفاقية من وإنطالقا   ،(7)املعدل

 الطبيعي من ألنه حيدث. مل ذلك أن إالّ  األتفاقية نصوص من (27)

 بوجود يتعلق املوضوع ألن بالنظر ووتر بالك قضية تسيّس  أن

 طاملا املتحدة الواليات وأن ،العراق ضأر عىل أجنبي مسلح

 أراضيها خارج يف العاملني وجنودها دبلوماسيها تعريض رفضت

                                           
«

»
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 هذه تكون أن يريدون ال فأهنم هنا ومن ،املحيل القضاء لسلطات

 وجودا   ألمريكا وأن السيام ،أمريكا عىل تؤرش سابقة الواقعة

 .(7)العامل يف بلد (700) نحو يف عسكريا  

 البنتاغون مع لتعاقدها ووتر( )بالك رشكة نأ والواقع 

 بموجب حممية فهي ،العراق إحتالل أثناء األمريكية واخلارجية

 املدين احلاكم أصدره الذي 2003 لسنة 77 رقم األداري األمر

 العراقية املحاكم متنع بموجبه والذي ،بريمر بول للعراق السابق

 معها واملتعاقدين ةاألمريكي القوات ضد املقامة الدعاوى سامع عن

 بند أي هناك ليس ثم ومن ،اجلنسيات املتعددة القوات دول ورعايا

 الدعاوى حترك أن العراقية احلكومة بموجبه تستطيع قانوين سند أو

 والقوات األمريكي األحتالل قوات ضد املدنية وحتى اجلزائية

 ذلك ويشمل ،ورعاياهم معهم واملتعاقدين اجلنسيات املتعددة

 ملكية حصانة تعد احلصانة هذه أن واحلقيقة ،ووتر بالك رشكة

 وجود لعدم وذلك مسؤول( غري مصون األمريكي )فاجلندي

 .(2)األمريكية األمنية والرشكات العراقي اجلانب بني عقدية عالقة

 العراق بني األمنية األتفاقية توقيع تم أن بعد األمر وكذلك 

                                           
http://www.dw -world.deldwarticle/o, ,oo.html. 

http://www.aljazeera.net/nr/exeres/bbd c -cd - A -

F-cc B Ac F.htm. 
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 اجلنود فأن التنفيذ زيح ودخوهلا األمريكية املتحدة والواليات

 ،ووتر بالك رشكة وخاصة ،معهم واملتعاقدين األمريكني

 للواجبات تأديتهم أثناء العراقية القضائية الوالية خارج يعتربون

 قبل من املرتكبة اجلرائم فأن ثم ومن ،املشرتكة أو املنفردة القتالية

 ،تروو بالك رشكة جرائم وبخاصة ،األمريكني واملتعاقدين اجلنود

 عىل األدلة توفر حالة يف وإنام :العراقي القضاء لوالية ختضع ال

 ةبالنسب حصل كام ،جرائم األمنية الرشكات هذه إرتكاب

 بأستطاعته فأنه ،ووتر بالك رشكة أفراد من املرتكبة للجرائم

 املحاكم أمام بالتعويض للمطالبة الدعاوى إقامة من املترضر

 هذه تعد التااحل كل ويف ،يكيةاألمر األرايض وعىل األمريكية

 .فقط األمريكية للقوانني خاضعة الرشكات

 الرشكات هذه طورةخ من يزيد األمر هذا أن فيه الشك ومما 

 أن كام ،العراق سيادة مع يتعارض الوقت وبنفس ،اخلاصة األمنية

 تعارض بسبب الدويل والقانون يتعارض انةصاحل من النوع هذا

 ،(7)للدول القانونية والوالية لسيادةا مبدأ مع احلصانة هذه

 ال وفقراهتا نصوصها أن نجد كافة جنيف إتفاقيات اىل فبالرجوع

 ،اليوم أمريكا تفرضها التي األستثناءات مثل إستثناء أي جتيز

                                           
 http://www.aljazeera.net/nr/exeres/BBD c -CD,l A -

F CC B A c F. Htm. 
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 ينظم الذي الدستور وحسب املحيل القانون أمام متساوون فالكل

 من أكانوا سواء   اجلميع حيمي فالدستور ،املحتلة بالدولة القوانني

 قوانني خيرق من ويعاقب حقوقهم وحيفظ املقيمني أو املواطنني

 للقوانني خيضع أن وعليه كان من كائن ألي إستثناء وال ،البالد

 هذه مثل جييز ال املتحدة األمم نظام أن كام ،الدولة لتلك الوضعية

 املنظمة هذه مؤسيس أوائل من العراق وأن سيام األتفاقيات

 احلصانة منح عىل إرصارها تواصل أمريكا ولكن ،ةالعاملي

 تستثني حيث ،املحتل البلد يف املحتل زي يف يناملتواجد ألفرادها

 يف متجاوزين األمنية ورشكاهتا وجيوشها قطعاهتا أفراد أعامل

 الدستورية السيادة عىل وكذلك البالد وحرمة حدود عىل ذلك

 وقد ،وإفغانستان ،(7)العراق يف اآلن احلالة هي كام والقانونية

                                           

http://www.ahewar.orgldebatlshow.art.asp?aid= . 
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 اليابان مثل احلرب خرست التي الدول عىل احلالة هذه شملت

 هذه أن والواقع املايض التأريخ يف وغريها وفيتنام وكوريا

 احلامية رشكات ومنتسبي األمريكي اجلندي جعلت احلصانة

 كل يتصيد مزرعة صاحب ترصف يترصفون األمريكية واألمن

 فرضتها التي القانونية احلالة وهذه .أومايش زاحف أو طائر

 القانون فوق واملرتزقة جنودها جعلت حيث العراق يف أمريكا

 تكن مل الفرتة تلك ويف ،كانت مهام مسائلة أية عن وبعيدا  

 حفظ يف املسامهة يف الواضح األثر واملرتزقة األمن لرشكات

 .العراقي الشعب عىل عالقم أدوات من أداة هي وإنام ،األمن

 بموجبه والتقايض القانون صناعة ممتهنني من الكثري ويذهب 

 إستثناء وهو باألساس املبدأ أن ،العدالة منصة عىل كانوا الذين أو

 يف مرتزقا   أم جنديا   أكان سواء   اجلرائم ومرتكبي باألجرام املتهم

 وترفضه الدولية القوانني تقبله ال باطل مبدأ وهو ،أمنية رشكة

 ما أن خرآ جانب ومن ،جانب من هذا ،العامل دول دساتري كافة

 حصانة بخصوص واليته هناية يف بريمر( بول) املدين احلكام هقرر

 مع إتفاق هو بل ،قانونا   عده يمكن ال ووتر بالك رشكة أفراد

 هذا أن كام ،سيادهتا يمس إتفاق أي إجراء هلا حيق ال حمتلة دولة

 بريمر( )بول تقرارا ضمن كان وإنام ينرش ومل يعلن مل األتفاق

 ا  هإهبام بصمة وضع الّ إ احلكومة عىل وما القرار يصيغ الذي
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 غري حمليا   قرارا   الّ إ يكن مل القرار هذا فأن وهبذا ،حمتلة كدولة

 عىل بأقدامه وداس العراق عىل فرض دستوري وغري رشعي

 أن العراقية احلكومة فعىل هذا ومع ،البلد وترشيع القضاء كرامة

 الرشكات أفراد أرتكبها التي اجلرائم عن حماكامت بأجراء تطالب

 يرتب األمريكي العسكري القانون أن رغم ،اخلاصة األمنية

 فرضو األنضباطية العسكرية املحاكم عىل املتهمني إحالة

 كثريا   متساهلة كانت العسكرية اخلاصة املحاكم وهذه ،العقوبات

 قتل يوم حديثة حادثة يف للمتهمني ةبالنسب حصل كام املتهمني مع

 الضابطة وكذلك ،بكاملها عائلة االمريكي اجليش أفراد أحد

 ،غريب أبو سجن يف أخالقية جرائم بأرتكاب املتهمة سريجنت

 القانونية احلالة يرجع فأنه املذكور األتفاق إلغاء جمرد فإن وعليه

 الفقه يف املتمرسون يتفق حيث ،األتفاق قبل عليه كانت ما اىل

 ألغي ذاإف ،الطرفني إلتزام يمثل عقد اي يف األتفاق بأن والقانون

 وبذلك ،األتفاق هذا قبل عليه كانت ما اىل احلال يرجع األتفاق

 الرشكات إرتكبتها جريمة أول تأريخ من القانونية املسائلة تبدأ

 تكون احلصانة رفع وبعد ،احلصانة رفع تأريخ حتى األمنية

 وتأخذ واردة العراقي لقضاءوا املحاكم وسيادة متوفرة املسؤولية

 اخلارطة عىل تقع جريمة باي املتهمني معاقبة يف مسؤوليتها

 .العراقية
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 الربملان من قرار عىل العراقية احلكومة حتصل أن نأمل وهلذا 

 احلكومة تشكل أن البد وعندئذ األمنية الرشكات حصانة لرفع

 األمنية الرشكات من اجلرائم مرتكبي ملحاكمة خاصة حماكم

 دباألستنا وذلك ،املترضرين تعويض طلبات يف والنظر اخلاصة

 قانون من (6م) وفق عىل اجلنائي القانون إقليمية مبدأ اىل

.العقوبات
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  الثـالث املطلـب
 املتهمني براءة حكم ونيةقان

 بالك ةكرش من املتهمني بحق الصادر الرباءة حكم تقييم نإ

 بغداد /غرب النسور ساحة يف عراقيا   (77) قتل هتمة عن ووتر

 األثبات وأدلة ،الرشكة هذه أفراد اىل ةاملوجه التهم بيان يتطلب

 .النفي أدلة وأخريا  

 إهتامات عدة ووتر بالك لرشكة العراقيني من عدد وجه   

 وتدمري ،سلحةاال وهتريب ،األطفال ودعارة ،القتل بمامرسة

 .بالعراق الرضائب من والتهرب أدلة عىل حتتوي مصورة طةأرش

 العراقيني املدنيني املواطنني من عدد األهتامات هذه وجه وقد 

 ووتر( )بالك عمالء نريان حتت عائالهتم فقدوا أو أصيبوا الذين

 2007/ سبتمرب يف ببغداد املنصور بمنطقة النسور ساحة يف
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 .(7))ريكو( بأسم املعروفة القضية إطار يف وذلك

 كال)ب ضد املفتوحة القضية اىل األهتامات هذه وتضاف 

 تتضمن والتي ،(2)فريجينيا بواليته الفيدرالية املحكمة لدى ووتر(

 نفذت رشكة بتأسيس برينس( )إيريك السابق الرشكة رئيس إهتام

 منذ متتد طويلة فرتة مدى عىل القانونية غري العمليات من سلسلة

 قل.األ عىل 2003 عام

 ما الرشكة أن عىل ر(ووت )بالك ضد املطروحة التهمة وتنص 

 ،متكررة قانونية غري بعمليات تقوم ومازالت ،موجودة زالت

 أن وتضيف ،العامل يف األجتامعية للرفاهية خطريا   هتديدا   ومتثل

 بني ونرشهتا القانون عن اخلروج ثقافة خلقت ووتر( )بالك

                                           

xe services

http://llaijazeera.net/NR/exeres/BBD c -cD l- A - F-

cc B Ac F.htm. 
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 الرشكة مصالح خدمة يف ملالع عىل وشجعتهم ،فيها العاملني

 بتقديم الرشكة طالبتو ،األبرياء أرواح حساب عىل املالية

 .عليها العقوبات وبفرض مالية تعويضات

 احلقوق مركز من غاالغري( )كاثرين رصحت وقد هذا 

 عىل القضية رفع الذي القانوين الفريق يف العضو ،الدستورية

 كربى ضحايا يتطلع ،القضية هذه خالل ))من أنه ،الرشكة

 وهوـ  بغداد شوارع يف املدنني املواطنني عىل النريان فتح عمليات

 من غريهم ضد املرتكبة العمليات كل ضحايا كل يشمل ال ما

 ال أرضارا   سببوا الذي أولئك يتحمل ألن يتطلعونـ  املواطنني

 يف ورشحت.أفعاهلم(( مسؤولية ،وألحبائهم هلم فيها رجعة

 من كلهم )املّدعني أن (سسريف ريس)إنرتب لوكالة حديثها

 بالك فتحت حني اليومية املواطنني حياة يعرفون الذين العراقيني

 .(7)بغداد( يف الساحة تلك يف نرياهنا ووتر

 ستة قضية بدورها رفعت قد األمريكية العدل وزارة وكانت 

 ذاحو فأعرتف ،ووتر بالك لرشكة التابعني النريان مطلقي من

 حماكمة تقرر فيام ،اإلرادي والقتل العمد تلبالق بذنبه منهم

 اخلارجية وزارة حلساب يعملون كانوا الذين اآلخرين اخلمسة

                                           
 http://lldd-sunnah.net/forum/show thread.php? p= . 
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 .2008 عام بداية يف احلادث وقت األمريكية

 اجلديد األسم متثل التي (xe) رشكة متس القضية أن علام   

 .)برينس( إرشاف حتت أخرى ورشكات ووتر( )بالك لرشكة

 أوربينا( )ريكاردو الفيدرايل القايض حدد وقد 

 طريف اىل األستامع بعد للمحاكمة موعدا   2070/يناير/29

 .والدفاع اإلدعاء

 29) سلو بول اىل ديسمرب من الثامن يف هتمة (35) وجهت وقد 

 عاما ( 26) ليربيت وإيفان عاما ( 24) سالتني ونيكوالس عاما (

 (75) وكانت (عاما   26) بال ودونالد عاما ( 27) هريد وداستن

 بالقتل الرشوع حماولة يف هتمة (20و) ،األرادي القتل يف منها هتمة

 (74) من أكثر ضحيتها راح والتي ،املربر غري العنف إستخدام مع

 .(7)آخرين (20) عن اليقل ما وأصيب ،شخصا  

 يف األمريكي العام املدعي مساعدي أحد كول( وأشار)كني 

 النار بإطالق املتهمة األمنية ووتر بالك رشكة من أفراد إهتام قضية

 ما التحقيقات أن أىل ،2007/ )أيلول( سبتمرب يف عراقيني عىل

 اجلانب مساعدة لوال إليه وصلت الذي بالشكل لتحصل كانت

 الداخلية ووزارة العراقية الوطنية الرشطة وخصوصا   العراقي

                                           
http://lldd-sunnah.net/forum/show thread.php? p= . 
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 هلذا ضحايا أعتربوا ممن العراقيني من والعرشات ،العراقية

 من عدة ملرات مقابلتهم متت الذين عائالهتم طريق عن حلادثا

 .التحقيق تفيد التي احلقائق اىل الوصول أجل

 توقيع النسور ساحة حادثة ضحايا ذوي من عدد طالب وقد 

 من فقدوا التي احلادثة هذه يف املتهمني بحق العقوبات أقىص

 ويضتع أي) أن اىل منهم عدد واشار ،أرسهم أفراد بعض خالهلا

 عن وأعربوا نفعا ( جيدي لن بالعقوبة واملطالبة القضية عن للتخيل

 .العادل همءجزا لنيل القضبان خلف املتهمني رؤية يف أملهم

 عليهم احلكم إحتامل إدانتهم حال يف املتهمون ويواجه هذا 

 حماولة لكل سنوات وسبع ،قتل عملية لكل سنوات عرش حتى

 هاكهمتنأل اإللزامي سجنال من عاما   (30) وخصوصا   ،قتل

 .السالح قوانني

 مدى السجن اىل تصل قد أحكاما   هناك أن كول( أكد)كني وقد 

 القضاء قبل من إدانتهم متت حال يف عاما   ثالثني ملدة أو احلياة

 لقائه سبق ،بغداد يف صحفي مؤمتر يف )كول( وقال ،األمريكي

 واملدعي ألمريكيا العام املدعي مساعد من له املرافق الوفد وأعضاء

 التحقيقات مكتب من وأعضاء األمريكية العدل ورازة يف العام

 العيان شهود وبعض ،ووتر بالك رشكة ضحايا بعائالت الفيدرايل

 بالك رشكة من املتهمني إدانة متت )إذا أنه احلادث يف اجلرحى من
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 مدة بعضهم يقيض بأن األمريكي القانون ووفق لزاما   فأنه ووتر

 وفقا   فيه حياته بقية يقيض قد أو القضبان خلف اما  ع ثالثني

 هلم ستجري التي املحاكمة جمريات وحسب هلم املوجهة لألهتامات

 .(7)الشهود( من والتأكد التحقيقات فرتة إنتهاء بعد

 ووتر كالب رشكة أفراد بحق التهمة ألثبات أدلة عدة توفرت 

 من وشهادات وأقربائهم اجلريمة اضحاي قبل من شهادات منها

 من صادرة إعرتافات وكذلك ،أمريكية وجهات الرشكة أفراد

 :(2)يأيت بام إمجاهلا ويمكن ،املتهمني بعض

 كريم( )مشتاق الضحية والدة عطشان( )إنتصار شهادةـ 7

 الثامنية ذا )مشتاق( ولدها أن األوسط( ل)الرشق بينت حيث

 بالك رشكة عنارص بعض ورهت بسبب حياته فقد ربيعا   عرش

 عىل النسور ساحة يف عشوائي بشكل النار أطلقوا عندما ،ووتر

 مكان اىل تقلهم مركبة بأنتظار واملتوقفني واملارة السيارات

 وهي غليلها( يشفي )لن مادي تعويض أي أن اىل مشرية ،عملهم

 قامت الرشكة أن مؤكدة الوحيد( إبنها ضحكات )فقدت قد

                                           
 http://www.aawsat.com.  

http://www.aawsat.com. 
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 مقرتح تقديم وحاولت لألعتذار احلادثة دبع هبم باألتصال

 األمر رفضت العائالت ومجيع أهنا أكدت لكنها ،للتعويض

 سجن خرب إليها يصل أن مشتاق( )أم وتنتظر ،هنائي بشكل

 كأبسط العراق من هنائي بشكل الرشكة عقد وإلغاء املتهمني

 .الوحيد ولدها أفقدها من بحق تقع أن ممكن عقوبة

 )الرشقـل أحاديث يف اجلرحى من عيانال شهود أكد  ـ 2

 أثناء األجواء يف حتلقان كانتا هليكوبرت طائريت أن األوسط(

 وأطلقتا ،بغداد وسط النسور ساحة يف العشوائي النار إطالق

 لكن ،عدة وملرات الرشكة نفته الذي األمر وهو ،أيضا   النار

 طلقت كانتا الطائرتني أن املنفصلة أحاديثهم يف أكدوا الشهود

 .الشارع يف األربع السيارات من القناصة بجانب أسلحتها نريان

 بشكل برقبته أصيب الذي حسون( وليد )فريد شهادةـ 3

 إصابته أن أكد   حيث ،الصدر منطقة يف إصابة اىل إضافة عمودي

 التي سيارته من فر   أنه وخصوصا   ،اهلليكوبرت الطائرة عرب كانت

 إطالقات سامعه وعند البياع سوق اىل غذائية مواد هبا ينقل كان

 خلف وهو األعىل من الرصاصات تهئوجا ،سيارته من فر   النار

 اىل )فريد( واشار ،احلادث مكان من القريبة الكونكريت أسيجة

 قتل وقد اخلاصة تراالسيا إحدى من نزلت قد إمرأة شاهد أنه

 قد كان ولكنه ،يصب مل أنه نتظ طفال   يدها يف وجتر ،زوجها
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 أطلق ممن أحد يبال مل جمزرة كانت )لقد واضاف ،احلياة ارقف

 .أسلحته( نريان يطلق من عىل النار

 ومع عينيه إحدى فقد الذي اخلرض( عبد )مهدي شهادةـ 4

 ما أكد   حيث ،إصابة (27) اىل تصل جسده يف متعددة إصابات

 أن األوسط( )الرشقـل وقال وليد( )فريد املصاب ذكره

 تطلق عنارص مع النريان وتطلق حتلق كانت التي )الطائرات

 ساحة يف سيارات أربع داخل والسيارت املارة عىل بكثافة النريان

 يف املتوقفني عىل دقيق بشكل أيضا   النريان أطلق قناص مع النسور

 الضحايا عائالت من جمموعة أن )مهدي( وأكد   الشارع(

 إلتقوها وك(بر )سوزان تدعى أمريكية حمامية وكلوا قد واجلرحى

 واملطالبة األمريكية املحاكم يف حقوقهم عن للدفاع تركيا يف

 .اجلريمة هذه مرتكبي بحق العقوبات أقىص بأبقاع

 أطلقوا ووتر بالك رشكة من األمنيني العنارص أن شهود يؤكدـ 5

 عليهم. املدنيني من أعتداء أي يصدر أن دون من املدنيني عىل النار

 بالك يف سادس عنرص وهو جواي( ريد ميي)جري أعرتافـ 6

 عىل ووافق 2007ديسمرب/ يف العمد غري القتل بتهمة ،ووتر

 .اإلدعاء مع التعاون

 األمريكية األمنية اخلدمات رشكة يف العاملني أحد إعرتافـ 7

 كان برينس( )أريك الرشكة مدير أن فيها أكد   حيث ووتر( )بالك
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 والدين لمنيسامل إجتثاث بمهمة مكلفا   صليبيا   )مسيحيا   نفسه يعد

 .العامل( من اإلسالمي

 أن )برينس( عن العامل هذا نقل القسم حتت خطية شهادة ويف

 العراقيني(. حياة تدمري يف يساهم من ومكأفأة )تشجيعبـ قامت رشكاته

 الشهادة هذه أن اخلرب أوردت التي تايمز صحيفة وذكرت 

 سلحةاال ريبوهت القتل تشمل اإلهتامات من سلسلة ضمن تأيت

 .عمدا   العراقيني املدنيني وتصفية

 بوالية ملحكمة قدمت التي األهتامات تلك بني من أن كام 

 سابقني إثنني موظفني أغتيال أو بقتل )برينس( قيام ،فرجينيا

 التهم هذه وجهت وقد ،الفيدراليني املحققني مع متعاونني

 ،معه بقانسا موظفان قدمها القسم حتت خطية شهادة يف )لربينس(

 ألسميهام رمز وقد ،األمريكية املارينز قوات يف سابق جندي أحدمها

 التعرض خشية وذلك (John Doe no 2,John Doe nolب)

 )برينس( بأن املوظفان هذان وإدعى هويتهام. كشفت إن للقتل

 فيديو أرشطة أتلفوا ووتر( )بالك رشكة يف كبار آخرين وموظفني

 سلوكهم بإخفاء قاموا كام ،تدينهم ووثائق إلكرتونية ورسائل

 األمريكية. اخلارجية وزارة عن عليه والتسرت اإلجرامي

 من املحكمة اىل مقدمة عريضة ضمن الشهادة هذه وتأيت 

 عىل ووتر( )بالك يقاضون عراقيا   (60) يمثلون حمامني طرف
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 .اجلرائم هذه خلفية

 تشويه اىل هتدف أهنا زاعمة التهم هذه ووتر( )بالك نفت وقد 

 للمحاكم يمكن حقيقية أدلة تقديم من بدال   )برينس( سمعة

 .عليها تعتمد أن العدلية

 تعمد )برينس( أن شهادته يف أكد   (Johh Doe no2) أن غري 

 مثله يعتقدون )من أي ،العراق يف الفكر نفس يشاطرونه من نرش

 هؤالء يقوم أن يف يرغب بل يعلم وكان ،املسيحي التفوق يف

 من كثري وكان ،عراقيني لقتل ممكنة فرصة أي تفويت بعدم الرجال

 أي اهليكل، فرسان ورموز ألقاب يستخدمون الرجال هؤالء

 الصليبية(. احلروب يف املسلمني قاتلوا الذين املحاربني

 كبريا   عددا   إن آنفا : املذكور املارينز بقوات السابق اجلندي ويقول 

 يف تسجل كانت املفرطة القوة فيها تستخدم كانت التي احلوادث من

 .(7)متحى أن قبل اليوم هناية يف عليها التفرج يتم فيديو أرشطة

 الدباغ(يف )عيل العراقية للحكومة الرسمي املتحدث قالـ 8

 املختصة العراقية السلطات أجرهتا التي )التحقيقات أن بيان

 القتل جريمة إرتكبوا ووتر( )بالك حراس أن قاطع بشكل أكدت

 يستدعي هتديد أي وجود دون السالح إستخدام قواعد قواوخر

                                           
 http://lldd-sunnah.net/forum/show thread.php? p= .  
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 .(7)القوة إستخدام

 أحد قول األمريكية املحكمة عرضتها التي الوثائق بحسبـ 9

 ألعتداءات إنتقاما   عراقيني قتل يريد )أنه لزميله احلراس

 .(2)قتلهم الذين العراقيني بعدد متباهيا   2007/ /أيلول77

 يكن مل ووتر بالك حراس من املتهمني عن التهمة نفي إن 

 أدىل أقوال جمرد كانت وإنام ،وموضوعية واقعية أدلة اىل مستندا  

 املدعني )أن :قال حيث أوربينا( )ريكاردو الفيدرايل القايض هبا

 ترصحيات إستخدام خالل من عليهم املدعى حقوق إنتهكوا

 األمريكية اخلارجية لوزراة حتقيق خالل احلصانة حتت هبا أدلوا

 .القضية( هذه لفتح

 من انتزعت التي االقوال استخدمت احلكومة )إن وأضاف 

 املطاف هناية ويف حتقيقات وإجراء امللف هذا لفتح عليهم املدعى

 أرغموا األمن عنارص )أن أيضا   وأوضح ،هلم( التهم توجيه تم

 ،األمريكية العدل وزارة رتهأج حتقيق خالل دامغة أدلة تقديم عىل

 ثم أقوال إستخدام من املدعني األمريكي الدستور يمنع فيام

                                           
 http://www.al-raeed.net/news/preview.php?id= . 

http://www.al-raeed.net/news/preview.php?id=  
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 .(7)الوظيفة( فقدان هتديد حتت أنتزاعها

 هبا أدىل أقواال   خطأ إستخدموا املدعني )أن أيضا   وقال 

 (الوظيفة فقد هتديد حتت اخلارجية وزارة ملحققي احلراس

 احلقوق بأستخفاف تهكتإن األمريكية احلكومة )أن واضاف

 .(2)للمتهمني( الدستورية

 املدعني أمام كان )إنه اىل )أوروبينا( القايض أشار وأخريا   

 األول ترشين منتصف يف بدأت جلسات خالل فرصة الفيدراليني

 أقوال يستخدموا مل أهنم إلثبات أسابيع ثالثة وإستمرت 2009/

 بات )أنه مبينا   ذلك( يف ينجحوا ومل القضية هذه لفتح عليهم املدعى

 أن علام   ،(3)عليهم( املدعى اىل املوجهة التهم كل إسقاط املحكمة عىل

 نريان أطلقوا منتسبيها أن عىل ترص كانت ووتر بالك رشكة

 الضحايا واقارب الشهود ولكن ،النفس عن دفاعا   أسلحتهم

 .(4)سبب دون النار إطالق اىل بادروا الرشكة منتسبي أن يقولون

 من واحد عن التهم بإسقاط األمريكي اإلدعاء طالب وقد 

                                           
 http://www.aralg.com/vb/show thread.php?p= . 

 http://www.al-raeed.net/news/preview.php?id= . 

http://iraq shabab.net/in dex.php?option=com. 

 Content&task=view& id=  &I temid= . 
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 مدنيا   (77) بقتل املتهمني اخلمسة ووتر بالك رشكة منتسبي

 اإلدعاء يدل ومل 2007 عام ببغداد النسور ساحة يف أعزال   عراقيا  

 ولكنه ،سالتن( )نيكوالس املتهم عن التهم إسقاط طلبه بسبب

 أن املقرر ومن ،(7)قبال  مست الدعوى ألستئناف مفتوحا   الباب ترك

 شهر يف األمريكي القضاء أمام اآلخرون األربعة املتهمون يمثل

 .2070/ /شباط فرباير

 املتحدة الواليات يف األحتادي القايض قرار جاء ولكن 

 ووتر( )بالك عنارص من مخسة عن التهم بأسقاط األمريكية

 آخرين (78) وإصابة عراقي مواطن (77) بقتل متهمني

 عشوائي بشكل الرشاشة أسلحتهم من النريان قهمألطال

 .2007/أيلول/76 يف مربر دون يدوية لقنابل وإستخدامهم

 بقرار الدفاع فريق حمامي أحد هولكوار( )مارك رحب وقد 

 الشجعان الرجال هؤالء أن من إندهش الفريق )أن وقال القايض

 .(2)يهمعل تطل ظاملة سحابة هناك وليست اجلديد العام بدء يمكنهم

 قانونية حجج هناك ليس أنه والدهشة النظر يلفت ما ولكن 

 حاالت اىل املذكورة اجلرائم بأرتكاب املتهمني توصل وأدلة

                                           

http://arabic.buyynat.org.lb/nachrathayynat/akhbar/akhbar- -

l.htm. 



 الرشكات األمنية يف العراق وضعها القانوين وإجراءات مقاضاهتا ........... 776

 .اإللغاء يوم حتى اجلريمة تأريخ من والرباءة األفراج

 بربائتهم القرار صدور قبل اجلرائم مرتكبي أن املفروض وكان

 .رامهمإج وزر حتميلهم مع الثمن يدفعوا أن

 عن اجلريمة أسقط األمريكي القايض أن األمر هذا يؤكد وما 

 هلذه نكراهنم ثم املحققني أمام بذلك إعرتافهم رغم املتهمني

 الذي القرار أن علام   ،باألكراه منهم أخذت أهنا بحجة األعرتافات

 ومن ،الدعوى وقائع هي وما ،حدث ماذا يتطرق مل إليه أشري

 .(7)من؟ ومسؤولية الواقعة روفالظ هي وما ،ترضر الذي

 الدعوى إلقامة مناسب الوقت أن فنعتقد أمر من يكن ومهام 

 كون ،القضاء أمام هؤالء كذب بدعوى األمريكية املحاكم أمام

 من هذا يدعون ما حسب إكراها   منهم أخذت التي األعرتافات

 املحكمة لدى هذا كذهبم ثبوت فإن آخر جانب ومن ،جانب

 لعقوبة مساوية تكون قد بعقوبة جتريمهم عليه تبيرت األمريكية

 .األمريكي القضاء عليه سار عام مبدأ وهذا ،صليةاال اجلريمة

 لعبة هو القتلة عن التهم إسقاط من القصد أن الواضح ومن 

 إستقالل اىل كربى إساءة يعد الوقت بنفس هذا ولكن ،لتربئتهم

 .الضحايا حقوق واىل األمريكي القضاء

                                           
 http: www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= . 
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 التهم بإسقاط األمريكي القايض قرار فإن حال ةأي وعىل 

 ،ووتر بالك لرشكة التابعني األمن حراس من مخسة اىل املوجهة

 من العراقية فاحلكومة ،العراق يف وسياسيا   شعبيا   إستياءا   أثار قد

 ستتابع بأهنا موضحة ،القايض لقرار أسفها عن أعربت جهتها

 النسور ساحة حادثة يف املتورطني ملالحقة حزم بكل إجراءاهتا

 .وعائالهتم الضحايا من العراقيني املواطنني حقوق وحفظ

 أن :الدباغ( )عيل العراقية احلكومة بأسم املتحدث وأعلن 

 ووتر بالك رشكة ملقاضاة الالزمة األجراءات بأختاذ بدأت بغداد

 احلكومة أن مضيفا   ،بغداد يف النسور ساحة يف عراقيا   77 قتل عن

 جمحفا   األمريكي القايض لبق من الصادر احلكم تعترب العراقية

 ،موضوعا   وليس شكال   حكمت املحكمة وأن ،(7)مقبول وغري

 بنصيحة أخذت احلادث وقوع ومنذ العراقية احلكومة أن مبينا  

 وقامت الرشكة ضد دعوى رفعت التي األمريكية العدل وزارة

 الدفاع يادةق مسؤولية تولت احلكومة أن وبني ،القضية بمتابعة

 املالكي( )نوري الوزراء رئيس وأن ،ووتر بالك رشكة ضحايا عن

 ملجلس التابع القانونية األستشارات مكتب اىل أمرا   أصدر

 واحلصول الضحايا عن والدفاع ووتر بالك قضية بمتابعة الوزراء

                                           
 http://www.al-raeed.net/news/preview.php?id=  

http://www.aralg.com/vb/show thread.php?p=  
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 .(7)هلم تعويض عىل

 العراق يف اإلنسان حقوق وزيرة طالبت الوقت نفس ويف

 جدا   كبرية تعويضات بدفع ووتر بالك رشكة يخائيل(م )وجدان

 الطائرة حتطم قضية يف األمريكيون عليها حصل التي تلك مثل

 ألجل املايض القرن ثامنينيات يف لوكريب قرب األمريكية

 هذه مثل عىل احلصول أن هنا فيدنو ،الرشكة من القصاص

 تابعت لو قضائيا   ممكن ووتر بالك رشكة من التعويضات

 هذا يتولون حمامني خالل من دوليا   امللف هذا العراقية كومةاحل

 .هبم حلق عام الضحايا أرس لتعويض امللف

 احلكومة النواب بعض دعا فقد العراقي الربملان صعيد وعىل 

 فيام ،العراقي بالدم األستخفاف عىل السكوت عدم اىل العراقية

 جلسة يف للمناقشة األمر هذا سيعرضون أهنم آخرون نواب قال

 القايض قرار بنقض تطالب احلكومة اىل توصية لرفع الربملان

 دون السهولة هبذه العراقيون يقتل ال لكي ومتابعته األمريكي

 العام املدعي عىل أنه اىل ذهب من النواب من وهناك ،عقاب

 بأن بأنفسهم إعرتفوا األمريكان ألن احلكم يستأنف أن األمريكي

                                           
.http://ar.aswataliraq.info/index?s=%d a d B d AA

%D BA%D B D %A D A D . &paged=

.  
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 ،العراقيني بحق جرما   إرتكبوا هنمكو حياسبوا أن جيب هؤالء

 احلكومة عىل وكان ،بارد بدم مواطنني قتلوا هؤالء أن وأضاف

 ال ألهنم العراق يف حماكمتهم إجراء عىل ترص أن العراقية

 اجلانب خماطبة اىل العراقية احلكومة داعيا   ،حصانة يمتلكون

 محياك أن عىل تنص األمنية األتفاقية بأن والتوضيح ،األمريكي

 قتل من عىل تسكت لن وأهنا العراقية األرايض يف هؤالء مثل

 األمريكي القضاء أن الغريب أيضا   ويضيف ،بارد بدم العراقيني

 أن علينا لذلك ،باحلادث مشرتك حتقيق هناك يكون أن رفض

 شكاوى تكون أن نريد ال ألننا احلكم ونستأنف رسيعا   نتحرك

 الرئيس النائب هذا وطالب ،احلائط بعرض ترضب العراقيني

 اإلنسان حقوق عن مدافعا   يدي كام بأعتباره )أوباما( األمريكي

 .(7)العراقيني عىل اوزاتجت هكذا مثل عىل السكوت بعدم

 وحيق ،جمحف االمريكي القايض قرار أن األمر حقيقة ويف 

 حيق كام ،احلكم إستئناف الشأن أصحاب العراقيني للمواطنني

 ،األمريكية املحاكم يف ونقضه بالقرار نالطع العراقية للحكومة

 اجلريمة أن من يمنع ال األمريكي القضاء قرره ما فأن ذلك ومع

 هذه يف يمكن ال لذا ،موجود أيضا   والقتل موجود واجلرم قائمة

                                           
http://iraq shabab.net/in dex.php?option=com. 

 Content&task=view& id=  &I temid= . 
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 من املتهمني حماكمة قانونا يمكن ثم ومن .التهم إسقاط احلالة

 مبدأ اىل نادباألست العراقية املحاكم أمام ووتر بالك عنارص

 .األقليمي اإلختصاص

 متابعة العراقية احلكومة من املفروض كان أنه هنا ونفيد 

 احلقائق وكشف األدلة وتقديم ،البداية منذ قضائيا   املوضوع

 وفقا   القضية هذه مع تتعامل وأن ،والالحقة السابقة والوثائق

 تقف ال وأن ،الدولية القضائية وللسوابق الدويل اإلنساين للقانون

 وأن خاصة األمريكي القضاء قاله ما تنتظر األيدي مكتوبة

 التي التحقيقات أن قاطع وبشكل أوضحت العراقية احلكومة

 رشكة حراس أن قاطع بشكل أثبتت املختصة السلطات أجرهتا

 عىل بأفراط السالح وإستخدموا القتل جريمة إرتكبوا ووتر بالك

 مل وإن   القوة هذه دامإستخ يستدعي هتديد وجود عدم من الرغم

 وجمزرة حديثة جمزرة سبقتها فقد نوعها من الوحيدة تكن

 .ألخ ....املحمودية

 للمطالبة املدنية الدعوى إقامة الشهداء لذوي يمكن كام 

 القانون أن بل ،لذلك قانوين مانع وجود عدم ونعتقد ،ويضعبالت

 املحكمة أمام سواء بالتعويض املطالبة هلم جييز اجلزائي األجرائي

 .املدنية املحكمة أو اجلزائية

 واألقليمي الدويل الواقع أن اخلصوص هذا يف ونعتقد 
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 وأحتاد العراقيني احلقوقني وأحتاد املحامني نقابة يلزم واملحيل

 املهنية املسؤولية من تنطلق جسيمة مسؤولية العرب احلقوقني

 من بدوال أنتهكت قد إنسانية حقوق هناك بأنه واألحساس

 لقانون طبقا   املهني الواجب من إنطالقا   األمور هذه عن لدفاعا

 النقابات وقوانني 7965 لسنة 773 رقم املحامني نقابة

 املامرسات مجيع إدانة األمر يستلزم إذا   ،احلقوقية واألحتادات

 ،اخلاصة األمنية الرشكات من تقع التي اإلنسان حلقوق املناهضة

 التحرك وكذلك ،ووتر كبال رشكة من وقعت التي وبخاصة

 باملنظامت األستعانة مع الدويل للمنظور وفقا   وقضائيا   ميدانيا  

 رايتس هيومن ومنظمة الديمقراطيني احلقوقني كرابطة الدولية

 ،الدولية والوكاالت املنظامت من وغريها الدولية العدل ومنظمة

 حد لوضع الدويل للمجتمع نداء يوجه أن رضورة نرى كام

 القرار ومنها العراقي الشعب تطال التي واألنتهاكات للترصفات

 إعتامدا   النسور ساحة جريمة بشأن األمريكي القضاء من الصادر

 الدويل األنساين والقانون 7945 لعام املتحدة األمم ميثاق عىل

 جنيف وإتفاقيات 7907و 7899 لعام الهاي بأتفاقيات املتمثل

 باملحكمة املتمثل الدويل ياجلنائ والقانون ،7949 لعام األربعة

 .الهاي يف الدولية اجلنائية
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 اخلامتة
 وموضوعات أفكار من البحث تضمنه ما خالل من يتضح 

 رشكة من املتهمني برباءة األمريكي القضاء من الصادر القرار أن

 وال الضحايا حلقوق منصف وغري عادل غري قرار ووتر بالك

 بعد ذا شخيص يأر هو وإنام ،قانونية وأسانيد حجج اىل يستند

 :يأيت ما يتعني ذلك مقتىض وعىل ،قانوين وليس سيايس

 من حصانة األمنية الرشكات يمنح قرار أو قانون أي إلغاءـ 7

 سيام وال ،العراقي القضاء أمام واملثول العراقي للقانون اخلضوع

 وتأكيد ،2003 لسنة 77 رقم األمريكي املدين احلاكم أمر

 ،والقضائية القانونية للعراق الوطنية لسيادةا إحرتام وجوب

 لقانون اخلاصة األمنية الرشكات بأخضاع قانون بأصدار وذلك

 األفعال عن العراقي القضاء وألختصاص العراقي العقوبات

 قانون من (6) باملادة عمال   ومنتسبيها الرشكات من املرتكبة

 .العراقي العقوبات

 القانونية اآلثار مجيع لغيي النواب جملس من قانون إصدارـ 2

 الرشكات من املرتكبة األفعال بصدد األمريكية املحاكم ألحكام
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 املكاين األختصاص مع تتعارض لكوهنا باطلة وبعّدها ،األمنية

 أمام للمقاضاة األفعال هذه مثل خيضع الذي العراقي للقضاء

 العراقي اجلزائية املحاكامت أصول لقانون وفقا   العراقي القضاء

 .املعدل 7977 لسنة 23 رقم

 اخلاصة األمنية الرشكات أفعال من املترضرين منحـ 3

 العراقي القضاء أمام الرشكات هذه مقاضاة حق وورثتهم

 األفعال هذه عن النامجة األرضار عن الشخيص باحلق للمطالبة

 اجلزائية املحاكامت أصول قانون من (29ـ  9) للمواد وفقا  

 .العراقي

 اىل العراق يف املحامني نقابة من قانونية رةمذك إعدادـ 4

 تتناول اإلنسان حقوق جملس يف املرتزقة عن العامل الفريق

 وإنتهاكاهتا العراق يف األمنية الرشكات من املرتكبة األفعال

 .الدويل للقانون

 ذات احلكومية واجلهات املحامني نقابة من جلنة تشكيلـ 5

 املحاكم أمام واملدنية زائيةاجل التقايض إجراءات ملتابعة الصلة

 .األمريكية

 اإلنسان حقوق وجملس املتحدة األمم من كل مناشدةـ 6

 العراقي اإلنسان حقوق بدعم األمحر للصليب الدولية واللجنة

 تطبيق عن مسؤولة كوهنا األمنية الرشكات أفعال من واملترضرين
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 دولال جلامعة العامة األمانة مناشدة وكذلك ،الدويل القانون

 األحتاد ورئاسة العرب املحامني ألحتاد العامة واألمانة العربية

 الضحايا حقوق عن للدفاع العربية الدول يف املحامني ونقابات

 قتل جرائم مرتكبي ضد القانونية املسائلة هدف حتقيق اىل وصوال  

 من غريها أو ووتر بالك رشكة عنارص قبل من العراقيني

 .العراق يف العاملة اخلاصة األجنبية األمنية الرشكات
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