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 المطيفأ.م.د. براء منذر عبد
 

 تـــمقذمـان
 

 : ومسوغات اختيارهأىمية البحث -أولً 
التي حمت ببمدي الجريح العراؽ أال تبرز أىمية البحث إبتداًء في المأساة الكبيرة      

جج واىية وأكاذيب ىذا االحتالؿ الذي اجتاح البالد وقتؿ العباد بح وىي االحتالؿ،
ما فتيء المحتؿ يرتكب الجرائـ بحؽ أبناء ىذا البمد  2003فمنذ عاـ  ممفقة .
فيتبادر إلى الذىف  وأطفاؿ  ييتموف، يقتموف،ففي كؿ يوـ ىناؾ مدنيوف  العريؽ،

سببيف ؟ أال يوجد قاضي يعاقب المتؤاؿ ،أال يوجد قانوف يحمي ضحايا االحتالؿ الس
يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكامو ولكنو ال يعاقب مف يرتكب  في ذلؾ؟. فالقانوف العراقي

جريمة الجرائـ أال وىي االحتالؿ . القضاة العراقيوف يعاقبوف كؿ مف يرتكب جريمة، 
وعمى  ف جرائميـ  البشعة في حؽ أبناء الشعب.لكنيـ ال يعاقبوف قوات االحتالؿ ع

 ،تي توصؼ بأنيا جرائـ دوليةالرغـ مف أف المحتؿ قد ارتكب الكثير مف الجرائـ ال
، 1998مة بموجب نظاـ روما لسنة وعمى الرغـ مف إنشاء محكمة جنائية دولية دائ

الخامسة مف الذي انبثؽ عنو إنشاء تمؾ المحكمة التي أوكؿ ليا بموجب المادة و 
نظاميا األساسي اختصاص موضوعي اليدؼ منو النظر في جرائـ اإلبادة، و 
الجرائـ ضد اإلنسانية، و جرائـ الحرب، و كذا جرائـ العدواف. إال أنيا ال تفصؿ سوى 
في القضايا التي تحاؿ ليا مف الدوؿ المصادقة عمى نظاـ المحكمة، باستثناء عف 

دوف األخذ في غـ عدـ انضماـ الدولة لممحكمة. و مف ر تمؾ التي يحيميا ليا مجمس األ
التفاصيؿ فإف الواليات المتحدة األمريكية و كذلؾ العراؽ  لـ يصادقا عمى نظاـ روما 

 اإلجراءاث انكفيهت
 مبساءنت قواث االحتالل جنائيا  
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األساسي، كما أنو ال ُيخيؿ في عقؿ بشر بأف مجمس األمف سيحيؿ قضية أي 
ىف بأنو ال لذا يتبادر لمذ مواطف أمريكي  عمى ىذه المحكمة ميما كانت جسامتيا.

عف جرائميـ المرتكبة في  مة "ال عقاب لألمريكاف وحمفاءىـحؿ قانوني يوجد لمعض
حقؽ ما عجز لكف لو فكرنا لوىمة، لتسألنا بأنو باإلمكاف لمدوؿ فرادى أف ت العراؽ".

لعؿ أبرز مثاؿ عرفو التطبيقات كذلؾ، و ثمة موجودة، و األمعنو العالـ مجتمعا، و 
ختصاص العالمي ، أال يستحؽ ىذا المثاؿ الوقوؼ عنده لتبياف التاريخ، ىو قانوف اال

مكانية ا مف ناحية  الجرائـ. ستغاللو في مالحقة مرتكبي تمؾمبادئو العامة فحدوده، وا 
 )المنحمة(داري لمسمطة االئتالفية المؤقتةاإل ة نرى أف األمر الصادر مف المديرثاني

ضائي العراقي ، ولكنو يجعؿ قد تضمف حصانة ليذه القوات  مف االختصاص الق
اختصاص النظر في تمؾ الجرائـ لمدولة األـ التي ينتمي إلييا مرتكب الجريمة 
بجنسيتو، مما يستدعي الوقوؼ عند الحاالت النادرة التي رفعت فييا مثؿ ىذه 

قد يقوؿ  القضايا ، وكيفية رفعيا بغية التعريؼ بيا واستخداميا مف قبؿ اآلخريف.
تمؾ الحاالت اصدر فييا القضاء األمريكي عقوبات بسيطة بحؽ البعض أف معظـ 

    بإدانة المتيـ ومعاقبتو بعقوبة ونحف نقوؿ أف يصدر حكمًا  مرتكبي تمؾ الجرائـ،
اب ألف مف أمف العقوبة ساء ال تتناسب مع الجريمة ، خيٌر مف أف ينجو مف العق

، كما ة لالحتالؿ بشكؿ عاـؿ وثيقة إدان، فضاًل عف أف مثؿ ىذه اإلدانة ستمثاألدب
إنيا ستمكف ضحايا الجريمة مف المطالبة بالتعويض عف األضرار المادية والمعنوية 

ومف  التي إصابتيـ باعتبار أف الحكـ الجنائي يكوف حجة عمى المحاكـ المدنية.
ناحية ثالثة نجد أف االتفاقية األمنية الموقعة بيف العراؽ والواليات المتحدة قد تضمنت 

صوصًا جنائية تفسح المجاؿ لمقضاء العراقي في ممارسة اختصاصو عمى الجرائـ ن
عمى الجنايات العمدية  ، فيي تقتصردود ضيقةؿ ولكف بحالتي يرتكبيا المحت

الضروري معالجة ىذه  أداء الواجب .وبالنتيجة فإنو مف الجسيمة التي ترتكب  خارج
 المسألة بشيء مف التفصيؿ .
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 :  نطاق البحثتحديد -ثانياً 
كاف الشخص الطبيعي وما زاؿ المحور األساس الذي تدور حولو أحكاـ القانوف     

كما يمعب  الجنائي الوطني في جميع الدوؿ ومنذ أقدـ العصور وحتى وقتنا الحاضر،
  الدور الرئيس عمى مسرح القانوف المدني كذلؾ.

ولـ يسمح ليـ  حكـ الدوؿ التاـ،فقد كاف األفراد تحت  أما في القانوف الدولي،      
أف يمثموا أي دور عمى الساحة الدولية في المرحمة األولى مف تطور المجتمع 

وفي  حيث أف القانوف الدولي قد نظر لألفراد بصفتيـ مواطنيف لدولة معينة، الدولي،
إال إذا  حالة المنازعات مع الدوؿ األخرى ال يتمتع األفراد بحماية القانوف الدولي،

 .(1)تمتعوا بالحصانة بقرار مف دولتيـ
في العشرينات مف ىذا القرف بدأت نزعة جديدة سمحت عمى أثرىا الدوؿ  لكنو و    

     واف يقوموا بدور محدد في مجاؿ القانوف  لألفراد أف يعيشوا تحت سيادتيا،
، وال زاؿ القانوف الدولي في تطور حتى تكمؿ بصدور النظاـ األساسي (2)الدولي

      الذي اخضع جميع األشخاص الطبيعيةـ،1998لممحكمة الجنائية الدولية لعاـ 
) األفراد( بشكؿ مباشر، باستثناء األحداث، لمقضاء الجنائي الدولي في حالة 
ارتكابيـ األفعاؿ المجرمة والمنصوص عمييا في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 

تصر عمى المسؤولية الجنائية الفردية عف نطاؽ بحثنا سيقومف ثـ فإف  ،(3)الدولية
 الجرائـ التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ مف غزو العراؽ ولحد اآلف.

 
 
 

                                                           

            د. سهههههسين اسهههههي  لحصهههههلقضائ لحالههههه ال لحومههههه  يل حاق  هههههض  لحد اضق سههههه   ههههه  لح ههههه ل   - 1
 .136مئص1980)د لسل ق اضايل قو  ال(ئقط  ل ج ق ل  غدلدئ  غدلدئ

ئ قجاههل لحيهه ي ل ضلحوهه اض  ئ د. اسهه  و ههض ل:لهه ط: لحلطههض لة لحجديههدو  هه  لحوهه اض  لحههدضح   - 2
 .539-438ئ ص-م1995ئ اض ق     9ل:ق  لة لح   يل لحقلادو ئع

( قهه  لحاظهه م ليس سهه  حاقاجقههل لحجا  يههل لحدضحيههل لحقل اوههل  سهه  لحقسهه ضحيل 26لحقهه دو) ياظهه :  - 3
 ( قاه ضلحقل اول   سل   د لحال ال.27لحجا  يلئ ضلحق دو)
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 :  تقسيم البحث-ثالثاً 
   ، نخصص مباحثوعمى ىدي ما تقدـ ارتأينا تقسيـ دراستنا عمى ثالث       
لمبحث في األمر الصادر مف المدير اإلداري لسمطة االئتالؼ المؤقتة المنحمة  األول

بمنح حصانة لقوات االحتالؿ ، ومدى إمكانية رفع قضايا جنائية في ضمو ، أما 
فسنخصصو لمبحث في االتفاقية األمنية الموقعة بيف العراؽ والواليات  الثانيالمبحث 

مكانية إقامة دع اوى جزائية ضد قوات االحتالؿ بموجبيا ، أما المتحدة األمريكية وا 
واألخير فسنخصصو لمبحث في إمكانية إقامة دعاوى جنائية ضد  الثالثالمبحث 

قوات االحتالؿ بموجب مبدأ االختصاص العالمي ، ثـ نختتـ البحث بخاتمة تتضمف 
 أىـ النتائج والتوصيات.
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 املبحث األول
 2003نسنت  17مبوجب األمر رقم املساءنت اجلنائيت 

 

 2003لسنة  17األمر الصادر رقـتسميط الضوء عمى مبحث سنحاوؿ في ىذا ال    
ومف ثـ بياف اآللية ، الصادر عف المدير اإلداري لسمطة اإلتالؼ المؤقتة المنحمة

التي يمكف بموجبيا مساءلة قوات االحتالؿ بموجب ىذا األمر أماـ  القضاء الجنائي 
 لمدولة األـ.

 

172003
 

مجموعة متكاممة أو شبو متكاممة مف القواعد القانونية في جميع دوؿ العالـ توجد    
وال  تحكـ تصرفات جميع األفراد في مجتمع تمؾ الدولة سواء كانوا رعايا أـ أجانب،

نظاميا القانوني مف وجود قانوف عقوبات ينص عمى يوجد في العالـ اآلف دولة يخمو 
فإذا ىذا مف الجانب الجنائي،، مف أفعاؿ وبما تراه مناسبًا مف عقاب، الدولة رموجما ت

 سيطالو قانوف العقوبات أو أي قانوف عقابي نافذ، ما ارتكب شخص فعاًل مجرمًا،
كانوا مف سواء تطبؽ عمى الجميع  أفاألصؿ  وىذه القاعدة يفترض مف حيث

وقد اخذ المشرع العراقي بيذه القاعدة ونص عمى  المواطنيف أو األجانب .
( 111( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )6االختصاص اإلقميمي وفؽ أحكاـ المادة )

المعدؿ التي تنص عمى أنو: ))تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى جميع  1969لسنة 
الجريمة المرتكبة في العراؽ إذا وقع فيو فعؿ الجرائـ التي ترتكب في العراؽ وتعتبر 

مف األفعاؿ المكونة ليا أو إذا تحققت فيو نتيجتيا أو كاف يراد أف تتحقؽ فيو((. ألف 
مبدأ اإلقميمية يتفؽ وحدود اإلقميـ الخاضع لسيادة الدولة، فالنص يطبؽ عمى كؿ 

بيًا، وسواء أكاف جريمة ترتكب في ىذا اإلقميـ، سواء أكاف مرتكبيا وطنيًا أـ أجن
المجني عميو فييا وطنيًا أـ أجنبيًا، وسواء ىددت مصمحة لمدولة صاحبة السيادة 

ومع ذلؾ وفي مرحمة ما بعد االحتػالؿ  عمى اإلقميـ أو ىددت مصمحة دولة أجنبية
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 سمػػطة االئتػػالؼ ما يعرؼ بػػ" إذ شكػػمت قوى االحػتالؿ ،َشذ   العراؽ عف ىذه القاعدة 
، وخالفًا لمباديء القانوف الدولي Coalition Provisional Authority (1)" المؤقػػتة

التي توجب عمى سمطات االحتالؿ عدـ تعديؿ التشريعات النافذة في البمد الواقع تحت 
المدير اإلداري لسمطة  ، فقد أقدـ (2)االحتالؿ إال لمضرورة القصوى لحمية قواتيا

االئتالؼ المؤقتة )المنحمة( بوؿ بريمر عمى إجراء تعديالت تشريعية واسعة فألغى 
جديدة لـ يكف ليا وجود في تشريعات بالكامؿ  وعدؿ أخرى ، واصدر تشريعاٍت 

/ 6/ 27في  17رقـ ، وبقدر تعمؽ االمر بموضوع البحث فقد أصدر األمر السابؽ
االئتالؼ وبعثات االرتباط األجنبية وموظفييا والمقاوليف  ـ والمعنوف " وضع2003

 ، ( 4)وبموجبو استثنى موظفو االئتالؼ مف اإلجراء القانوني العراقي ،(3)العامميف معيا" 
( ونصيا : ))تتمتع سمطة االئتالؼ 2( مف القسـ )1فنص عمى الحصانة في الفقرة )

األجنبية وممتمكاتيا وأمواليا وأصوليا المؤقتة وقوات االئتالؼ وبعثات االرتباط 
 بالحصانة مف اإلجراءات القانونية العراقية((.

 

                                                           

ساطل لال لقف لحق قلل     لح  ل  ج اة ث ا  ساطل يجاة :دل و وقض  لح  ل    د  لالقحه  - 1
 28إحى  2003ايس    21. لقلد اجقس  ق  2003م    وعو ب غزض لح  ل   2003    

 قدي لً لاصيذي ً حس  . ضُعي   لحسصي  لالق يج   ضن   يق  .2004ازي ل 
 ض  لح  ل    سم قجلب لحقس عدلة ل:اس ايل ضإع دو إعق   هي ل :دل و ي ليجين  س وس   ضقد 

ضحج  ج   عق   ئضلخلي  لح سج ا ليق يج  لحقلو عد ج ا غ  ا  جقي ف عايس  ئلح  ل 
 .هذه لحسي ل قلي ل اية لم ااه  لض و قص ج ل 

 حقزيد ق  لحلص لين ياظ  : 
James Dobbins ,Seth G. Jones, Benjamin Runkle, Siddharth 
Mohandas :Occupying Iraq( a history of the Coalition Provisional 
Authority), Published RAND Corporation –Calfornia-2009-p7-9. 

حقزيد ق  لحلص لهين  اهضن ههذل لحقضمهضع ي لجهط الهضص للص قيهل جايهف لحخ لهل  ضلج ه ة  - 2
 قضلة لالالقن.

 م.6/2003/ 27ئ لأ يخ  3979ع  قايض     ج يدو لحضق  ط لح  لقيلئ - 3
ويهل  ( ل:جه لالة لحو اضايهل :))ي اه  قلهطار إجه لالة ق اضايهلئ1( قه  لحوسهم)3 َّ ة لحصو و) - 4

إج لالة للخذ :حو ا لحو ض عاى يخص ق  وض ويخ ص وض الالج زهمئ جق  ل ا  إجه لالة 
قيهل وخه ىئ سهضلا ج اهة لحدع ضى لحو اضايل لحقلخذو  ه  لحقاه جم لح  لقيهل وض وقه م هي ه ة ع ل

 قدايل وض إدل يل ذلة ط  ط آخ ((.
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ولتحديد المشمولوف بالحصانة بمقتضى الفقرة اعاله، يتعيف الرجوع إلى تعريؼ 
لسنة  17( مف القسـ األوؿ مف األمر رقـ 1)موظفو االئتالؼ( الوارد في الفقرة )

 ،غير العراقييفجميع العسكرييف  فو االئتالؼيعني مصطمح موظـ ونصو : ))2003
أو ،تحت إمرتووجميع الموظفيف المدنييف المعينيف لمعمؿ مع قائد قوات االئتالؼ أو 

أو مع جميع القوات التي تستخدميا دولة عضو في االئتالؼ بما  مع قوات االئتالؼ
 ،العراقييف، وكذلؾ جميع العسكرييف غير المدنيوف الممحقوف بيذه القواتفي ذلؾ 

وجميع الموظفيف المدنييف المعينيف لمعمؿ مع مدير سمطة االئتالؼ المؤقتة أو وفقا 
لتوجيياتو أو تحت إشرافو((، أما موظفو بعثات االرتباط األجنبية فقد عرفتيـ الفقرة 

 ،( مف القسـ األوؿ بالقوؿ : ))يعني مصطمح موظفو بعثات االرتباط األجنبية2)
رت ليـ وزارة الخارجية العراقية، تحت إشراؼ سمطة االئتالؼ األفراد الذيف أصد

فالمشموليف بطاقات التعريؼ الخاصة بموظفي بعثات االرتباط األجنبية((. قتة،ؤ الم
بالحصانة المدنية والجزائية وعدـ الخضوع لإلجراء القانوني العراقي ىـ إذًا: موظفو 

 االئتالؼ وبعثات االرتباط األجنبية.
تقتصر عمى -بتقديرنا–، فحصانتيـ والمقاولوف مف الباطف ،لمقاولوفا أما      

الجانب المدني المتعمؽ بأحكاـ وشروط عقودىـ المبرمة مع قوات االئتالؼ أو سمطة 
االئتالؼ المؤقتة، نتيجة أعماؿ أدوىا أو قصروا في أدائيا، فالحصانة إذا ال تمتد 

( مف األمر رقـ 3تضى القسـ )إلى الجانب الجزائي وىو أمر واضح الداللة بمق
 . (1)ـ2003( لسنة 17)

                                                           

 ه :ــــم عاى وا2003( حسال 17اي  اص لحوسم لحث ح  ق  ليق   قم) - 1
قو ضحض لال لقف ضلحقو ضحض  ق  لح  ط  لحذي  ي قاض  ق سم ضقضظصضهمئ لحهذي   ال يخمط -1))

 ه  لحقسه  ن لحله   ال يويقض  ع دو    لح ه ل ئ حاوه اض  لح  لقه  وض لحاهضل ر لحلاظيقيهل لح  لقيهل
ض  سهلثا ا ئقهضلة لال هلقف وض سهاطل لال هلقف لحق قللقط  لل ا   أاج م ضي ضط عوضدهم لحق  قل

لحقوههه ضحي  قههه  لح ههه ط  لحهههذي  يويقهههض  عههه دو  ههه  لح ههه ل ئ ال لخمهههط حاوههه اض  لح  لقههه  وض حضل اهههه 
ضلحقو ضحي  قه  لح ه ط  لح ه قاي   لال لقف قضظص  قو ضح ل خيص ضلسجين  إج لالةلحلاظيقيل 

وه ضحض يلقلط ق -2يسلخدقضاس     لاصيذ عوضدهم.  لحل وعق حسم لحلج  يل ضي ج لسم ق سم ضجذحك 
لال لقف ضلحقو ضحض  ق  لح  ط  لحذي  ي قاض  ق سم ضجهذحك قضظصهضهمئ لحهذي  ال يويقهض  عه دو 
 ه      لح  ل ئ   حاله ال قه  ل:جه لالة لحو اضايهل لح  لقيهل   حاسه ل حاعقه ن لحله  ي دضاسه  
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يسمى بالمدير اإلداري لسمطة االئتالؼ  ىذا األمر الصادر ممف وبتقديرنا فإف  
الدساتير العراقية، ومنيا يتعارض مع حؽ التقاضي الذي كفمتو المؤقتة ) المنحمة( 

  ( منو عمى 19ـ حيث نصت الفقرة )ثالثًا( مف المادة )2005عاـ العراؽ لدستور 
  أنو : ))ثالثًا: التقاضي حؽ مصوف ومكفوؿ لمجميع ((.

ُيعد مخالفة صريحة التفاقية الىاي كما  ،(1)فضاًل عف أنو يجافي مباديء العدالة    
( منيا عمى أنو: ))إذا انتقمت سمطة القوة 43ـ حيث نصت المادة )1907لسنة 

الشرعية بصورة فعمية إلى يد قوة االحتالؿ، يتعيف عمى ىذه األخيرة، قدر اإلمكاف، 

                                                                                                                                                 

  هي  لاهد لحقوه ضحي  ضقهضلة لال هلقف إط   وايطلسم لح سقيلئ ض و  ياج م ضي ضط عوهد ق ه م
ال يلخههذ مههد قوهه ضح  لال ههلقف ضلحقوهه ضحي  قهه   -3حيهه ضط عوههد قهه  لح هه ط .  لحق قلههل وض ض وهه ً 

لح هه ط ئ ضجههذحك قههضظصيسم لحههذي  ال يويقههض  عهه دو  هه  لح هه ل ئ وا إجهه لا قهه اضا  ع لقهه  قهه  
ج اب ساطل لال لقف لحق قلل إال  هذذ  قجلهضب قه  لحقهدي  ل:دل ا حسهاطل لال هلقف لحق قلهلئ 

لح سقيل  قضجب واج م ضيه ضط عوهد ق ه م  قل ضل    ودل س  يايطلسموض ن ودضه  اليجل وعق 
 .( ياسم ض ي  لال لقف لحق قلل(

 هه ح  لق  إذل قهه  ل هه ض حوههضلة لالاههلقن وض يا قهه  لح هه قاي  ق سهه ئ  ذاههه يل هه ض حاقسهه احل  - 1
إذل و لجههب لحجزل يهلئ ض  قه  لصه ض  اوهه وقسهى لح وض ه ةئ ضحجه  لحقالهن وض قه  ي قهن ق ههئ 
 و يط لحج ل م  ا  لح  لقيي   ذ  يد لحوم ا لح  لق  قغاضحل ع  اظ  لحج يقل.

ضق  لحجدي    حذج  واه إذل ق  ل لج ة ج يقل ق  ق ن   د ل  ط حوضلة لالالقن وض            
ضحج  حيس ق  ق ن لحوم ا   ذاه سيا ن عوض  ة  لدعلئ لح  قاي  ق س   ا  وا   د قاسمئ

ضحج  وق م  ي  يده قغاضحل ع  اظ  قثن هذه لحج ل م  غم ضقضعس     لح  ل ئلح  لق  
  يط ا   ضلحقث ن لي  ز عاى ذحك. قي م لحوم ا ليق يج  وض لح  يط ا   اسب لياضلنئ

 حه زققا عاى ق خ ل لحا   ئ  ذطق “آ قض غ ضب” ي قن حاس ب ي جل اق يل وقايل لدعى
ضقد س    .م٩٠٠٢ وغسطس/آب وضل ن    لح  ل     ئ“آ قض غ ضب” لحي جلئ اصس ق 
 لح  ل .    ي قن ج    ياق  “ لحيديد ل:هق ن”  س ب “إيجيس” لدعى وقايل ي جل ق   لاه
 لحذخي وئ ضاي زو لحس قلئ  ياس  ق  وخ ىئ ج ل م ثق     لج ب ودي  و حه  س  جق  

 .لح  م   يق  ضل:خقن
        The Independent, “The human time bomb: why was he given 

Iraq job?,14TH Augest 2009,Article on the internet at : 
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-human-
timebomb-why-was-he-given-iraq-job-1771861.html(Last visited 
at 30Jun 2009). 

ذل لحيخص يا جم لآل  وق م لحوم ا لح  يط ا  ضها ك ياه وطا  لحا   عاى زققاهئ ضها ك  س
دعضلة حليديد لح وض ل  اوه جضاه ق  و   ب لحسضل  ئ ضحجاه حض وطا  لحا   عاى قدايي  
ع لقيي ئ حق  لا ك مقي  لحقا دي   اوض  ل:اس  ئ ض ح  ق  قار ضس م حيج عله لح  سال    

 ضليطص ن لي  ي ا. قلن لحاس ا 
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ي في البالد، إال ف , مع احترام القوانين الساريةتحقيؽ األمف والنظاـ العاـ وضمانو
إذ أف ىذه الحصانة ال تحتـر  حاالت الضرورة القصوى التي تحوؿ دوف ذلؾ((،

مف اتفاقية جنيؼ  (64إنيا تتعارض مع نص المادة ) اكم القوانيف السارية بالبالد،
ـ والتي أوجبت عمى دولة االحتالؿ عدـ تعديؿ قوانيف الدولة التي 1949الرابعة لعاـ 

وى، حيث نصت عمى أنو : ))تبقى التشريعات ىي تحت االحتالؿ إال لضرورة القص
الجزائية الخاصة باألراضي المحتمة نافذة، ما لـ تمغيا دولة االحتالؿ أو تعطميا إذا 

ف سبب  أو يمثؿ عقبة في تطبيؽ ىذه االتفاقية...((، كاف فييا ما ييدد أمنيا، وا 
ى أنو لـ تتـ ائية دوف سواىا، يعود إلز تشديد نص المادة عمى احتراـ القوانيف الج

اتفاقيات جنيؼ األربعة  كما يتناقض مع نصوص ،(1)في النزاعات السابقة امراعاتي
مف  51 واد:فقد نصت الم،صادؽ عمييا مف قبؿ جميع دوؿ العالـالمـ، 1949لعاـ 

مف اتفاقية جنيؼ  131ومف اتفاقية جنيؼ الثانية، 52و اتفاقية جنيؼ األولى،
ألي  سماحـ، عمى عدـ ال1949يؼ الرابعة لعاـ مف اتفاقية جن 148و  الثالثة،

طرؼ في ىذه االتفاقيات أف يتحمؿ ىو أو يحؿ طرفًا متعاقدًا آخر مف المسؤوليات 
التي تقع عميو أو عمى طرؼ آخر متعاقد فيما يتعمؽ بالمخالفات الجسيمة أو 

 لسمطة 17وىذا يعني اف نص وروح األمر  االنتياكات لمقانوف الدولي اإلنساني،
فيعتبر الغيًا  ،ـ1949مخالؼ التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ـ2003االحتالؿ لعاـ 

 لتعارضو مع نص قانوني دولي اتفاقي .
وبالنتيجة فإننا نرى أف منح ىذه الحصانة ىو أمر مخالؼ ليذه االتفاقية، وليس    

دـ صحيح ما يتذرع بو البعض بأف الحصانة ال تنتيؾ ىذا النص بحجة أنيا تؤمف ع

                                                           

   MDEلحضثيوههههل  قههههم  قاظقههههل لح صههههض لحدضحيههههل: لح  ل )قسهههه ضحي ة دضحههههل لالاههههلقن (ئ - 1

 .قايهههههض و  ههههه  يههههه جل لالال اهههههة عاهههههى لحقضقهههههط :8مئص2003ئ 14/089/2003
http://ara.controlarms.org/library/Index/ARAMDE140892003?op

en&of=ARA-IRQ    (.22/11/2010)آخ  زي  و حاقضقط 
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فبتقديرنا إف مثؿ ىذا التفسير لالستثناء  ،(1)تيديد أمف الواليات المتحدة األمريكية
الوارد في ىذه المادة سيفرغ النص مف محتواه، ألنو سيمنح الحؽ ألي دولة محتمة أف 

مما يفسح المجاؿ لمقوات المحتمة  تمنح الحصانة لقواتيا بذريعة الحفاظ عمى أمنيا،
،وىذا بالتأكيد يناىض الغاية التي جاءت مف أجميا اتفاقية اً ادأف تعيث في األرض فس

فضاًل عف أف الغاية مف ىذه الحصانة الممنوحة لقوات االحتالؿ جنيؼ الرابعة.
 والعامميف معيا حمايتيـ مف اإلجراءات القانونية العراقية إذا ارتكبوا جرائـ في العراؽ،

النتيجة فإف الزعـ بأف مثؿ ىذه وب وليس عند قياميـ بالتصدي لمف ييدد أمنيـ،
فيؿ أف أمف الواليات  ىو تفسير غير مقبوؿ، الحصانة تضمف أمف الواليات المتحدة،

 المتحدة األمريكية ال يتحقؽ إال بارتكاب جرائـ ضد العراقييف!؟.
كما أنو  وحيث أف مثؿ ىذا التفسير يخرج عف نطاؽ التفسير القانوني لحرفية النص،

وخرقًا لقواعد العدالة واإلنصاؼ التي تقضي بمجازاة  الفاعؿ عف فعمو يمثؿ خروجًا 
في البمد الذي ارتكب فيو جريمتو، ليكوف عامؿ ردع، ولترسيخ ثقة المجتمع بسمطتو 

 وقضائو.
وبما أف ىذا األمر مازاؿ نافذ ألف نص الماّدة السادسة والعشروف مف قانوف      

أ ػ ستبقى القوانيف النافذة في العراؽ  صت عمى أف  )إدارة الدولة لممرحمة االنتقالية ن
سارية المفعوؿ، إاّل إذا نّص ىذا القانوف عمى خالؼ ذلؾ  2004حزيراف  30في 

لى أف تقوـ الحكومة العراقية االنتقالية بإلغائيا أو تعديميا وفقًا ليذا القانوف. ب ػ  وا 
ة ستعمو عمى أّية تشريعاٍت التشريعات الصادرة مف قبؿ السمطة التشريعية االتحادي

أخرى صادرة مف قبؿ أّية سمطة تشريعية أخرى، وذلؾ في حالة التعارض بينيما. 
)ب( مف ىذا القانوف. )ج( إف القوانيف واألنظمة  54باستثناء ما نّص عميو في الماّدة

واألوامر والتعميمات الصادرة مف سمطة االئتالؼ المؤقتة بناءًا عمى سمطتيا بموجب 
انوف الدولي تبقى نافذة المفعوؿ إلى حيف إلغائيا أو تعديميا بتشريٍع يصدر حسب الق

                                                           

1  - Nicolas Strabass : Iraq war inquiry,London,2006,p123 ;Jean 
Robert : International Humanitarian Law in the Iraq Conflict 
University of Gothenburg,2008,p167. 

http://www.guardian.co.uk/uk/2009/nov/24/iraq-war-chilcot-inquiry
http://www.guardian.co.uk/uk/2009/nov/24/iraq-war-chilcot-inquiry


 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 
 مجلة علمية دورية محكمة 

 (22دد )ــــ( الع6) ةـالسن
 1435شعبان  – 2014حزيران 

 

 المطيفبدـــراء منذر عــــأ.م.د. ب   
 

11  

 

نص  2005األصوؿ ويكوف ليذا التشريع قّوة القانوف(، كما اف   دستور العراؽ لعاـ 
تبقى التشريعات النافذة معمواًل بيا، ما لـ ُتمغ أو  : )) ( عمى أف126في المادة )

تور((. وبالنتيجة فإف ىذا األمر لـ يزؿ ساري المفعوؿ تعدؿ، وفقًا ألحكاـ ىذا الدس
ولـ يجتيد مجمس النواب إللغائو.لكؿ ذلؾ نقترح إلغاء األوامر والمذكرات الصادرة 
عف سمطة االئتالؼ المؤقتة )المنحمة(،وسف قوانيف تالءـ الظروؼ وتحقؽ المصمحة 

قانونًا مف إلغاء ىذه وليس ىناؾ ما يمنع  الوطنية لمعراؽ بعد عودة السيادة إليو.
ـ 2007( لسنة 7األوامر والمذكرات، فالعراؽ سبؽ وأف ألغى  العمؿ  باألمر  رقـ )

الصادر عف المدير اإلداري لسمطة االئتالؼ المؤقتة )المنحمة( الخاص  بتعميؽ 
عادة العمؿ بيا  بعد أف كانت معمقة عقوبة اإلعداـ، كما أف الدعوة إللغاء ىذه .(1)وا 

 فباإلضافة إلى أف ىذه األوامر والمذكرات لو ما يسوغو مف جانب آخر،األوامر 
ب عممي يستوجب بالضرورة باطمة وفقًا لقواعد القانوف الدولي ، فإف ىناؾ جان

ونشرت في الوقائع العراقية بالمغة االنجميزية  كونيا صدرت بالمغة االنجميزية، الغاؤىا
ف محكمة التمييز ا مع ترجمتيا العربية. التحادية تتجو إلى التعويؿ عمى النص وا 

أيضًا فإننا  ولقطع دابر ىذا اإلشكاؿ ،(2)االنجميزي في حالة االختالؼ في الترجمة
 . (3)تمؾ النصوص  نتفؽ مع الرأي الذي يدعو إلى إلغاء

                                                           

لحقايههض   هه  ج يههدو لحضقهه  ط  لحلهه د  عهه  قجاههس لحههضز لا لح  لقهه ئ 3ليقهه   قههم يقاههظ  - 1
 م.2004ئ    وياضن 3987لح  لقيلئ ع 

عوض هل لحسههج  قههدى  وسهق ا عهه ق  ع ههد ئ ضحقزيهد قهه  لحلص لهين اههضن هههذل لحقضمهضع ياظهه :    
لحوهه اض   ج ق ههل لحايهه و  هه  لحليهه ي  ة لحضطايههل ضلحدضحيههل ئ سهه حل ق جسههلي  قودقههل إحههى جايههل 

 .61-58مئص2009لج يةئ 
 24/1 ص  قميل لخص ا د  ق ض ائ لد  لحو ل   ا  لحقلسم)ع.ط(  ذدلاله ض   لحق دو  - 2

مئضاجم عايه  قولم ه    حا س قط لحغ لقل .ضج ا 2004حسال  86 ق  ق اض  لحق ض   قم
  يل ضلحقايض         ق ل  لحاوض حسذل لحو ل  :))...قط ققاظل  إ  لحاص لحقل جم  حا 

و  لحاص لحضق  ط لحقذجض و ج ا  يه : ضال لزيد عاى  س ط ساضلة  ض  غ لقل  ئ   اي  
ن ج ا  يه : ضال لزيد عاى س ط ساضلة وض  غ لقلئ  لحقا     حغل لياجايزيل ضهض لحُقَ ضَّ

م)غي  16/12/2004م    2004/لحسي ل لحجزل يل/3118((لحو ل  لحلقييزا لحق قم عايه
 يض (.  قا

اغم اقد عا  لحي ضا: لحقس ضحيل لحجزل يل ع  ج ل م ي ج ة لحاق يل لالقايلئ  س حل ( 3) - 3
 .126ئ ص2010ق جسلي  قودقل إحى جايل لحو اض   ج ق ل لج ية ئ 
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أعطى حصانة لقوات  2003( لسنة 17األمر رقـ ) أن عمى الرغـ مف      
( مف 4نص في الفقرة ) االحتالؿ مف سمطاف القضاء العراقي ، إال انو في المقابؿ 

( مف األمر صراحة عمى أنو: ))يخضع جميع موظفي االئتالؼ عمى نحو 2القسـ )
ويتمتعوف بالحصانة مف جميع الواليات  لدوليـ األـ،حصري لموالية القضائية 

ومف إلقاء القبض عمييـ أو احتجازىـ  القضائية المحمية الجنائية والمدنية واإلدارية،
ولكف ال يوجد  ،إل من قبل أشخاص يعممون نيابة عن دوليم األمبأي شكؿ كاف 

مف أحكاـ ىذه المادة أي نص يحوؿ دوف قياـ موظفي قوات االئتالؼ...احتجاز 
ًً بأنفسيـ أو باآلخريف احتجازًا مؤقتًا م وظفي االئتالؼ الذيف يمكف أف يمحقوا ضررًا

وفي جميع ىذه  بسرعة لسمطات الدولة األـ ذات االختصاص،إلى أف يتـ تسميميـ 
الظروؼ يحاط عمما عمى الفور قائد القوة العسكرية التي ينتمي إلييا الشخص 

 المحتجز((.
عمى اف قوات االحتالؿ يجب اف تخضع لموالية  إف ىذا النص يدؿ وبشكؿ صريح

القضائية لدوليـ األـ، وىذا يعني  إمكانية مساءلة افراد قوات االحتالؿ أماـ القضاء 
 الوطني .

( مف األمر أعاله بتعريؼ الدولة االـ بأنيا : 1( مف المادة )4وقد تكفمت الفقرة )
لالئتالؼ بوصفيـ جزءا مف  ))يعني مصطمح الدولة االـ الدولة التي تقدـ موظفيف

 االئتالؼ في العراؽ او الدولة التي ترسؿ موظفي بعثة ارتباط اجنبية((.
وبما أف معظـ الجرائـ التي وقعت مف قبؿ افرد تابعيف لقوات االحتالؿ  يحمموف 
الجنسية األمريكية ، فيذا يعني إمكانية مقاضاتيـ اماـ القضاء االمريكي ، كما يمكف 

 يحمموف جنسية مغايرة أماـ القضاء الوطني لدولتيـ االـ . محاسبة الذيف
ـ قانوف 2000التي سنت في عاـ االمريكية وىناؾ نيج تبنتو الواليات المتحدة 

كي توسع نطاؽ االختصاص ،االختصاص القضائي العسكري خارج اإلقميـ الوطني
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لقواتيا المسمحة في الجنائي االتحادي لمواليات المتحدة ليشمؿ المدنييف المرافقيف 
ويكفؿ ىذا القانوف اختصاص النظر في الجرائـ التي يعاقب عمييا إذا ما ،الخارج

ارتكبت في نطاؽ االختصاص القضائي لمواليات المتحدة بالسجف مدة ال تزيد عمى 
ومف بيف مف يسري  شريطة أال تكوف الجريمة منظورة أماـ محاكـ دولة أجنبية، ،سنة

صراحة المتعاقدوف والمتعاقدوف مف الباطف مع وزارة الدفاع  عمييـ ىذا القانوف
وقد كاف ىذا التوسع في نطاؽ االختصاص القضائي ضروريًا لمحاكمة .األمريكية

مرتكبي الجرائـ العادية سالفة الذكر وليس لمحاكمة مرتكبي االنتياكات الجسيمة 
ة مف قبؿ بمقتضى حيث كانت لمحاكـ الواليات المتحد لمقانوف الدولي اإلنساني،

لكف قانوف االختصاص ،اختصاصًا خارجيًا عمى ىذه االنتياكات قانوف جرائـ الحرب،
القضائي العسكري خارج اإلقميـ الوطني لـ يسفر مع ذلؾ عف إيجاد حؿ لجميع 

فنطاؽ تطبيقو يقتصر عمى المتعاقديف المدنييف الذيف يعمموف مباشرة  المشاكؿ،
 وال يشمؿ المتعاقديف مع وزارات أو ىيئات أخرى، كية،لحساب وزارة الدفاع األمري

كذلؾ يستثني القانوف رعايا الدوؿ المضيفة ومف ىنا فيو ال يغطي سوى أقمية مف 
 .(1) التي تعمؿ مع قوات االحتالؿ في العراؽ  موظفي الشركات األمنية

العراقي العامؿ  ( مف األمر أف2( مف القسـ )4رة )كما نستنتج مف نص الفق      
كموظؼ في قوات االئتالؼ أو في شركة حماية أمنية أجنبية تخضع لسيطرة وتوجيو 

وبالنتيجة سواء  يخضع لموالية القضائية لدولتو األـ وىي العراؽ، قوات االئتالؼ،
ألقي القبض عميو مف قبؿ السمطة المختصة في العراؽ، أو ألقي القبض عميو مف 

فإف  جريمة ارتكبيا أثناء عممو مع ىذه القوات أو بسببيا،قبؿ قوات االئتالؼ عف 
قوات االئتالؼ ممزمة بتسميمو إلى دولتو األـ وىي العراؽ بشرط إعالـ قائد القوات 

 العسكرية التي ينتمي إلييا الشخص المحتجز.
                                                           

1  - Emanuela-Chiara Gillard: „Business and human rights 
obligations( The position with regard to international 
humanitarian law), Proceedings of 100th Annual Meeting, 
American Society of International  Law, 2006:p 545 
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وبيذا الصدد نرى اف القضاء العراقي قد اتجو في العديد مف قراراتو إلى شموؿ 
 17عامميف مع قوات االئتالؼ بالحصانة المنصوص عمييا باألمر  رقـ العراقييف ال

، وىو برأينا اتجاٌه منتقد وال سند لو مف القانوف ،ألف العراقي الذي يعمؿ 2003لسنة 
مف ناحية .  ( 1 )مع قوات االحتالؿ يجب أف يخضع لسمطاف دولتو األـ وىي العراؽ

لمجرائـ التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ في أخرى  ومف خالؿ استقراء الواقع العممي 
العراؽ أف غالبية قضاة التحقيؽ يقرروف غمؽ التحقيؽ فورًا  بمجرد معرفة أف مرتكبي 
الجريمة ىـ مف افرد تابعيف لقوات االحتالؿ  بحجة انيـ يتمتعوف بالحصانة، في 

ف ثـ حيف إنو يتعيف عمييـ اتخاذ إجراءات التحري وجمع االدلة وتوثيقيا ، وم
يصدروف قرار الغمؽ ، ألف ىذه االدلة تمكف المتضرر مف الجريمة مف إقامة الدعوى 
ف مثؿ ىذا التراخي يعزى إلى التفسير الخاطيء  اماـ القضاء الجنائي لمدولة األـ .وا 
لنصوص القانوف، فضاًل عف خشية بعض القضاة مف أف قياميـ بواجباتيـ 

ف ىذا الخمؿ قد ادى إلى نتيجة بالغة  (2)سيعرضيـ لمبطش عمى يد قوات االحتالؿ .وا 
عمى الرغـ مف وجود التزامات قانونية واضحة، وشبكة مييبة مف الخطورة وىي أنو و 

المحاكـ الوطنية يمكف أف يكوف ليا اختصاص النظر في االنتياكات الجسيمة 
ف أفراد تابعي،فإف الدعاوى التي رفعت بشكؿ فعمي ضد  لمقانوف الدولي اإلنساني

والسبب في ذلؾ ال يعود إلى ندرة الجرائـ التي  ،( 3 ) ال تزاؿ نادرة لقوات االحتالؿ

                                                           

قهه  ذحههك قهه ل  قاجقههل جا يهه ة لههقه لحههدي   لههصلس  لحلقييزيههل  لحههذا قمههى  ههـ  إ  لو مهه   - 1
 سهه  ض  حلهه ح   سههض قيههقضن  لحقههلسم  )ر. (  للههب  قهه  قههضلة لال ههلقف  دحههيقً عاههى عقاههه ق

 . 2009/ج/247لحو ل   قم .  . 2003حسال  17يس    يق    قم   حال ال لحقالضص عا
 هه لا قاههذ  جقهه ن  حقزيههد قهه  لحلص لههين اههضن قضقههف لحومهه ا لح  لقهه   سههذل لحيههأ  ياظهه  : د. - 2

لحقهه لق  ع ههدلحاطيف :دض   لالجلسهه د لحومهه     هه  لجييههف جهه ل م لال ههه ب ئ اهه  قوههدم إحههى 
 .9-8ئ ص2011لح اق  لح ل ط حجايل لحاوض   ج ق ل ااب ئ 

قا جقهل ثقثهل قه  قهضظص   ي  لد ي قاهض   يه ج ة اق يهل وقايهلئ ق  لحقا جق ة لحل  ج ة - 3
ليقايهل  لسقهل لخهذ  هه    ضوعقه ن ل هذيب قه قضل  سه  وثاه ا إدل لسهم حقجه   لحاق يهل لحيه ج ة 

ض هه غم ذحههك  هه   هههذه لحا حههل   ديههل ال لقثههن جقاههل  لالجهه ز غيهه  قهه خص  ههه  هه  و غ اسههل  
ياظه  ئ لحوم ي  لحله  لثي هه  لحجه ل م لحق لج هل قه  ق هن لحيه ج ة لح سهج يل ليقايهل لحخ لهل

لحوه ه و -ئدل  لحجله ب لح   ه  ئدقيه 1قجدا اسهي  ج قهن :  هقك ضضله  جيهضال لحظهقمئ ط
 .176- 175مئص2008
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إذ أف الجرائـ التي ارتكبت مف ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ ، يرتكبيا ىؤالء العامميف
نما السبب في ذلؾ يرجع إلى عوامؿ مختمفة بعضيا قانوني و  قبميـ كثيرة جدًا، وا 

 :ومف ىذه العوامؿ ،بصورة اكبربعضيا اآلخر عممي وسياسي 
 .مقاليد األمور في الدولة المحتمةسيطرة قوات االحتالؿ عمى  -1
،قد تكػػػوف عػػػاجزة عػػػف األـ التػػػي يتبػػػع ليػػػا مرتكػػػب الجريمػػػة  بجنسػػػيتوالػػػدوؿ  أف -2

،،ممارسة اختصاص قضائي خارج إقميميا أو  الفتقارىا إلى التشريع الوطني الالـز
قد تتقاعس عف عمد ألسباب عممية سياسػية عػف اتخػاذ اإلجػراءات لممقاضػاة عػف 

 .(1)انتياكيـ لمقانوف الدولي اإلنساني 

                                                                                                                                                 

ع قاي     ي جل  قك ضضل  ع  ل لج  سم قجز و  ا   حلاقا ضحل حقس  ج ةجق             
ق   17مئ   س ال لحاسض    غدلد وسص ة ع  قلن 2007لياضن  17ع لقيي  يضم  قدايي 
 .ثا ا إطق  ا   عيضل   حم يس وه وا   ن يثي  اصيظل ه الا لحقضظصي ولحقدايي  

ض  هدهئ  ليق يجه  لالاسها ب ق هن ليجا يهل ليقايهل لحيه ج ة ع د لحج ظم لحخزلع ئ ضمط         
 .75مئص  2008ئ آذل   4ئس13قجال لحقسلو ن لح  لق ئع

م ولد ة لحقاجقل  لاللا ديل  2009قلضقط  ص  آخ  وي م ع م  إال واه ضجق  هض            
ليق يجيل ق ل ه   ل   ل لحقلسقي  لحخقسلئ قق  وث    دضد و   ن  ق   مل  ود  وجد لحا ط  

قل لح  لقيل عا  لحد  غ  أ   لحاجضقل لح  لقيل لأسف حو ل  لحو م  لاللا دا     ذسم لحاجض
ا لس وقاي  ق  عا ل  ي جل   لحضالي ة لحقلادو لالقي جيل  ذسو ط لحلسم لحقضجسل إحى

ئ ضوجد  أ   لحاجضقل لح  لقيل سلل  ط إج لاللس   جن ازم ضقضو حققاول لحجا و ئ  قك
ضوم ف  أ   لحلاويو ة لحل  وج لس  لحساط ة لح  لقيل لحقخللل وجدة  يجن ق طط  أ  
ا لس ي جل  قك ضضل  إ لج ضل ج يقل لحولن ضخ قضل قضلعد لسلخدلم لحسقه دض  ضجضد 

 وضو . وا لسديد يسلدع  لسلخدلم لح
ققثا  ل:دع ا ق حضل إ  لحا لس  حم يضلجسضل وا وعق ن لسلصزلزيل ضواه حم يج   عاق ً و           

ق  ك ى    اي  و د .ق   ي  لحولاى وا قسااي  وض ويخ ص يقثاض  لسديدل حاقضجب 
 إ   ه الا لح ج ن لحيج    يقجاسم ل اي ه   حو ل  ق  قً   هضحجضل  واد قا ق    ي  لحد  ع

لحقلد   :اغم اقد عا  لحي ضا)  دا لح  م لحجديد ضحيسة ها ك سا  ل ظ حقل لطن عايسم .
 (.129لحس   ئ ص

  اى س ين لحقث ن يل  ض لحجاضد ليق يجيي  لحاظ قيي  لحذي  لض طضل  ه   مهيال سهج  و هض  - 1
قهه  ق ههن قاجقههل  حلاغ يههب  هه  لح هه ل   هه  ل ههذيب ضلغللهه ب ق لواههي  عهه لقيي  إحههى لحقسهه 

   اههي  جهه   هاهه ك يخلههي  يالقيهه   إحههى يهه جل ئعسههج يل  هه  لحضاليهه ة لحقلاههدو ليق يجيههل
ليل   لح سج يل لحخ لل ج اضل قد  لض طضل    عقاي ة لحل ذيب ضلالغلل ب وثاه ا لسهلجضل سم 

ضحم لطهه حسم لحقاهه جم لح سههج يل ليق يجيههل   عل هه  هم قههدايي  ضحههم ئحاق لواههي   هه  هههذل لحسههج 
سهههاطل  طههه حسم لحقاههه جم لح  لقيهههل ياسهههم قيهههقضحي    حالههه ال لحومههه  يل لحلههه  قااسههه  إيههه همل

 .143ياظ  قجدا اسي  ج قنئ قلد  س   ئ ص.لال لقف
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ففي الحاالت )الدولة األـ(،صعوبة إثبات واقعة الجريمة مف قبؿ دولة الجنسية -3
 ،ضد مرتكبي ىذه الجرائـ التي تكوف فييا دواًل أخرى قادرة عمى اتخاذ إجراءات 

فاف السير في الدعوى يكوف معقدًا نظرًا لوجود معظـ األدلة والشيود في البمد 
ف القضاء العراقي في اغمب األحياف  الذي وقعت فيو االنتياكات. خصوصًا وا 

 يتقاعس عف أداء واجبو في التحري عف الجريمة وضبط األدلة .
 

قضاة التحقيؽ ، عميو ندعو مجمس القضاء األعمى إلى إصدار تعميـ إلى جميع 
بضرورة القياـ بواجباتيـ عند وقوع جريمة مف قبؿ قوات االحتالؿ ، وجمع األدلة 
 المتعمقة بالدعوى ، وتمكيف المتضرر مف الجريمة مف الحصوؿ عمى نسخة منيًا ،

 كخطة أولى لكي يكوف بإمكانو رفع الدعوى أماـ القضاء الجنائي لمدولة االـ. 
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 املبحث انثاني
قواث االحتالل مبوجب االتفاقيت األمنيت بني انعراق وانوالياث مساءنت 

 املتحذة األمريكيت
لة قوات االحتالؿ بموجب ىذه االتفاقية توجب عمينا ءأف بياف اآللية الكفيمة بمسا   

البحث في مفيوـ ىذه االتفاقية أواًل ، ومف ثـ بياف الوالية القضائية الجنائية بموجب 
 االتفاقية األمنية.

 

 

إف االسـ الرسمي ليذه االتفاقية ىو : ))اتفاؽ بيف جميورية العراؽ والواليات      
مف العراؽ وتنظيـ أنشطتيا خالؿ  األميركيةالمتحدة االمريكية بشأف انسحاب القوات 

كانوف األوؿ  24 وتـ إبراـ ىذه االتفاقية  ىذه االتفاقية في وجودىا المؤقت فيو((.
 بعد نحو سنة ونصؼ مف المفاوضات. 2008مف عاـ 

( 51وتـ تصديؽ االتفاقية مف قبؿ مجمس النواب العراقي بموجب  القانوف رقـ )   
تصادؽ جميورية  -1والذي نص في مادتو األولى عمى أنو : )) .(1) 2008لسنة

األمريكية بشأف انسحاب العراؽ عمى اتفاؽ بيف جميورية العراؽ والواليات المتحدة 
 ((.القوات األمريكية مف العراؽ وتنظيـ أنشطتيا خالؿ وجودىا المؤقت فيو

 :في حيف نصت المادة الثانية منو عمى أنو 
تعرض اتفاقية انسحاب القوات األمريكية مف العراؽ وتنظيـ أنشطتيا خالؿ  – أوالً  ))

شعبي العاـ في موعد وجودىا المؤقت فيو عمى الشعب العراقي لالستفتاء ال
 .2009تموز 30أقصاه يوـ 

تنظـ المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات عممية االستفتاء الشعبي العػاـ وفػؽ  -ثانيا
تمتػػـز الحكومػػة وأكػػدت المػػادة الثالثػػة عمػػى أف  .((مقتضػػيات الدسػػتور والقػػانوف

                                                           

 . 24/12/2008    4102اي     ج يدو  لحضق  ط لح  لقيل:  ع   - 1
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غير أف ىذا االستفتاء الشعبي لػـ يجػَر  العراقية بنتائج االستفتاء الشعبي العاـ.
مطمقػػػًا ممػػػا أثػػػار التسػػػاؤالت حػػػوؿ دخػػػوؿ االتفاقيػػػة حيػػػز التنفيػػػذ مػػػف عػػػدميا ، 
فينػاؾ مػػف يػػذىب إلػػى أف االتفاقيػة ىنػػا معمقػػة عمػػى شػرط واقػػؼ وىػػي عرضػػيا 
عمى االستفتاء الشعبي ،وبما أف ىذا االستفتاء لـ يجػَر فػإف االتفاقيػة لػـ تػدخؿ 

في حيف ذىب اتجاٌه آخر إلى القوؿ بأف االتفاقية األمنية تعد  عد،حيز التنفيذ ب
ينشر ىذا القانوف  ( مف قانوف التصديؽ نصت عمى انو : 4نافذة ألف المادة )

 .(1)1/1/2009مف  اعتباراً  في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً 
لة عممية وقد بيف القانوف األسباب الموجبة لعقد ىذه االتفاقية بأنو : ))لغرض جدو 

انسحاب القوات األمريكية مف العراؽ وتنظيـ أنشطتيا خالؿ وجودىا المؤقت فيو 
تمييدا العتماد العراؽ عمى قواتو المسمحة في حماية أمنو والدفاع عف أراضيو ، 

 . ((شرع ىذا القانوف
ومف خالؿ استقراء المضموف القانوني لممواد التي جاءت بيا االتفاقية      

متحدة األمريكية بيف الواليات ال ( مادة يتضح أف ىذه االتفاقية31ومجموعيا )
ىي اتفاقية ثنائية عسكرية  بشأف تنظيـ  الوضع القانوني لمقوات  وجميورية العراؽ

وحماية  فيما يتعمؽ بتمركزىا وانتشارىا، األمريكية خالؿ وجودىا المؤقت في العراؽ،
ف الطبيعة القانونية ليذه االتفاقية تندرج  .(2)وموظفييا قانونياً  ممتمكاتيا العسكرية وا 

سوفا( ىي مختصر لالتفاقية المسماة: SOFAضمف  ما يسمى عالميًا باتفاقيات)
(Status of Force Agreements "  أو ،)اتفاقيات حالة القوات العسكرية( ،)

ة أو اتفاقية الوضع القانوني لمقوات "، والمقصود بيذا )القوات األمريكية( المتمركز 

                                                           

حلص لههين . حقزيههد قهه  ل 24/12/2008 هه   4102ايهه   هه  ج يههدو  لحضقهه  ط لح  لقيههل:  ع   - 1
 اهه  قايههض   هه    هه لد عطيههل : آ لا اههضن لاللص قيههل ليقايههل ئ اههضن هههذه لآل لا ياظهه  : د.
 لالال اة عاى لحقضقط  :

 ttp://www.ahewar.org//debat/word.art.asp?t=0&aid=176569          
 (.11/12/2010) آخ  زي  و حاقضقط   

 س حل ق جسلي  قودقل إحى -لالق يجيل )د لسل لاايايل(– زل  يضجة ج يم: لاللص قيل لح  لقيل  - 2
 .81ص-2010-جايل لحو اض  ضلحسي سل  ج ق ل لحسايق ايل 
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 المنتشرة وقتيًا أو لفترة طويمة خارج الواليات المتحدة.
والجدير بالذكر أف الحكومة العراقية  واجيت ضغوطات كثيرة  مف اجؿ توقيع ىذه 
ف الضغوطات معظميا كانت تأتي مف الجانب االمريكي  ،الذي كاف  االتفاقية ، وا 

ف الواليات المتحدة األمريكية  يؤكد عمى انو في حاؿ عدـ توقيع  االتفاقية األمنية  فإ
 ستتوقؼ عف تقديـ الخدمات  عمى النطاؽ الواسع.

الجزء اآلخر مف الضغط فحدث مف جانب  األمـ المتحدة  مف اف توقيع ىذه أما 
االتفاقية سيميد الطريؽ لمعراؽ لمخروج مف طائمة الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ 

 . (1)المتحدة
بػيف  مػع اتفاقيػة اإلطػار االسػتراتيجي لعالقػة صػداقة وتعػاوفوىكذا تـ توقيع االتفاقيػة 

مف قبؿ البرلماف العراقي بعػد أف أردفػت  العراؽ والواليات المتحدة االمريكية. جميورية
  بوثيقػػة أطمػػؽ عمييػػا وثيقػػة اإلصػػالح السياسػػي والتػػي نصػػت فػػي مادتيػػا الثانيػػة عمػػى 

يكػػي لمنظػػر فػػي النقػػاط المثػػارة مػػف أنػػو : ))متابعػػة الحكومػػة العراقيػػة مػػع الجانػػب األمر 
الجانػػػػب العراقػػػػي سػػػػواء الحكػػػػومي أو التشػػػػريعي والتػػػػي يمكػػػػف تعػػػػديالىا وفػػػػؽ آليػػػػات 
االتفػػاؽ، خصوصػػًا مػػا يتعمػػؽ بالواليػػة القضػػائية وضػػماف الخػػروج مػػف الفصػػؿ السػػابع 
يجػػاد شػػراكة حقيقيػػة لمختمػػؼ  وحمايػػة األصػػوؿ العراقيػػة وتطبيػػؽ بنػػود ىػػذه االتفاقيػػة. وا 

ت االتحادية في متابعة تنفيذ االتفاقية. وحصر دور القوات العراقية واألمريكيػة السمطا
فػػي الػػدفاع عػػف األمػػف ومحاربػػة اإلرىػػاب والخػػارجيف عػػف القػػانوف والػػدفاع عػػف الػػنفس 
ومنػػع إسػػتخداميا فػػي النزاعػػات الداخميػػة ضػػمف إطػػار الدسػػتور والتوعيػػة بيػػذا المبػػدأ. 

النزاعػات لفػرض سياسػات األمػر الواقػع خػارج وكذلؾ امتناع أي طرؼ باسػتخداـ تمػؾ 
 البناءات والسياقات الدستورية((.

 
 
 

 

                                                           

 .82ص–لحقلد  اصسه  - 1



 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 
 مجلة علمية دورية محكمة 

 (22دد )ــــ( الع6) ةـالسن
 1435شعبان  – 2014حزيران 

 

 المطيفبدـــراء منذر عــــأ.م.د. ب   
 

20  

 

 

أثارت االتفاقية األمنية بيف العراؽ والواليات المتحدة  الكثير مف اإلشكاليات     
ووجيت ليا سياـ النقد ألسباب متعددة ، منيا النص عمى عدـ مطالبة العراؽ 

بتعويضات عف الغزو األمريكي ، ومنيا ما يتعمؽ بالسادة ، ومنيا ما يتعمؽ  مستقبال
المادة الثالثة مف يو بحثنا ، إذ يالحظ بأف ينصب عمبالوالية القضائية ، وىذا ما 

االنسحاب مف االتفاؽ الموقع بيف جميورية العراؽ والواليات المتحدة األمريكية بشأف 
   الواليات المتحدة خالؿ وجودىا فيو، قد نصت عمى أنو :  العراؽ وتنظيـ أنشطة

جب احتراـ القوانيف بواوأفراد العنصر المدني يمتـز أفراد قوات الواليات المتحدة  ))
واألعراؼ والتقاليد والعادات العراقية عند القياـ بعمميات عسكرية بموجب ىذا 

وعمى  ويمتنعوف عف أي نشاط ال يتماشى مع نص وروح ىذا االتفاؽ، االتفاؽ،
الواليات المتحدة واجب اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية ليذا الغرض((،وبما أف لكؿ 

لذلؾ نرى ضرورة إعادة  مساءلة وجزاء في حاؿ عدـ الوفاء بو، التزاـ ما يقابمو مف
عادة الوالية القضا الخاصة بمنح الحصانة، النظر باألوامر والمذكرات ئية لمقضاء وا 
عمى أراضيو مف جرائـ مف قبؿ منتسبي  شركات الحماية  العراقي عمى ما يرتكب
 األجنبية وبنٍص صريح.

أف في االتفاؽ األمني الموقع بيف العراؽ  ىناؾ مف يقوؿ ومف جانب ثالث،    
والواليات المتحدة االمريكية )بنود سرية(،ومف بينيا البند الثالث مف بيف البنود السرية  
والذي ينص عمى أف : )) ال يجوز لمحكومة العراقية ،وال لدوائر القضاء العراقي، 

لمشركات األمنية  ويتـ توسيع الحصانة حتى محاسبة القوات األمريكية وأفرادىا،
 .(1) والمدنية والعسكرية االسنادية المتعاقدة مع الجيش األمريكي((

                                                           

  سههين يضسههف  جك:قيهه ضع لاللص قيههل ليقايههل   ههي  لح هه ل  ضلحضاليهه ة لحقلاههدو ليق يجيههل  - 1
)لالاههههلقن  لحل  هههههدا ع هههه  قههههاسا للص قيهههه ة ق جههههز لحوههههضلة ليق يجيل(ئقجاههههل لحقسههههلو ن 

 . 71مئص 2008ئ آب 354لح    ئق جز د لس ة لحضادو لح   يلئع
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ولقطع دابر الشؾ والتأويؿ بحقيقة وجود بنود سرية في االتفاقية مف عدمو ، يكوف 
التدخؿ التشريعي  بإصدار قانوف يمغي العمؿ  بأوامر ومذكرات سمطة االحتالؿ أمر 

 .(1) واالجتماعي فضاًل عف مدلولو القانونيلو مدلولو السياسي 
االتفاقية األمنية التي أبرمت مؤخرًا بيف الواليات المتحدة والعػراؽ مف جانب آخر فإف    

كرسػػػت الحصػػػانة بشػػػكؿ غيػػػػر مباشػػػر بػػػداًل مػػػف رفعيػػػػا واف كانػػػت فػػػي الظػػػاىر بمثابػػػػة 
والمػػدني عمػػى اعتػػراؼ بحػػؽ العػػراؽ السػػيادي فػػي تحديػػد وفػػرض قواعػػد القػػانوف الجنػػائي 

 أراضيو.
مػػف االتفاقيػػة لمعػػراؽ الحػػؽ األولػػي  )الثانيػػة عشػػرة(( مػػف المادة1فقػػد أعطػػت الفقػػرة)      

لممارسة الوالية القضائية عمى أفراد قوات الواليػات المتحػدة وأفػراد العنصػر المػدني بشػأف 
لمتفػؽ الجنايات الجسيمة المتعمدة حيف ترتكػب تمػؾ الجػرائـ خػارج المنشػلت والمسػاحات ا

   وىػػذا يعنػػي أنيػػا اشػػترطت النعقػػاد الواليػػة لمقضػػاء العراقػػي  عمييػػا وخػػارج حالػػة الواجػػب،
 -ما يمي :

 -أف تكوف الجرائـ المرتكبة : -1)
 مف نوع الجنايات. -أ

 أف تكوف جسيمة. -ب
 أف تكوف متعمدة.( -ج

                                                           

 ضمهههل عاهههى قجاهههس لحاهههضلب لح  لقههه  ضقههه  لحجهههدي    حهههذج  و  هاههه ك قيههه  يط قهههضلاي  ق  - 1
 خلضص إحغ ا ليضلق  لحخ لل   حال الئ إال واه ضعاد  جضعا  إحى لحقضقط لح سق  حقجاس 
لحاضلب لح  لق ئ ضجدا  و  لحقجاس حم يج ا وا ق لاو حسذه لحقي  يط ئقق  ي جس عدم لح غ ل 

جضاسهه  للههب  هه   عههدم قههد و لح  حقهه   لحاهه ح  ضعجههزه عهه  قا قيههل قثههن هههذه ليقههض   غههم وض
 ل حر لحي ب لح  لق .

 ق  قل  قي  يط لحوضلاي  لحق  ضمل عاهى قجاهس لحاهضلب لح  لقه ئ حقزيد ق   لحلص لين ياظ :     
 قايههههههههههههههههههههههههههههض و  هههههههههههههههههههههههههههه  لالال اههههههههههههههههههههههههههههة عاههههههههههههههههههههههههههههى لحقضقههههههههههههههههههههههههههههط:
http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?
name=singal9asdasdas9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v9845
7475v38937456033t64tg34t64gi4dow7wnf4w4y4t386b5w6576i7

5page&pa=showpage&pid=5     (.   30/12/2010)آخ  زي  و حاقضقط 
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أفراد -مستقبالً أو يرتكبيا –وىذا يخرج طائفة كبيرة جدًا مف الجرائـ التي ارتكبيا    
فجميع المخالفات والجنح  الشركات األمنية الخاصة ضد أفراد مف الشعب العراقي،

 غير مشمولة بوالية القضاء العراقي، فضاًل عف جميع الجنايات غير العمدية،
ف كانت عمدية، الجنايات والمالحظ ىنا إف عبارة ) والجنايات غير الجسيمة حتى وا 

وبالنتيجة فإنيا ستؤدي إلى  غير محددة المعنى قانونًا،ىي عبارة مرنة و ،جسيمة(ال
إفالت الكثير مف العقاب بذريعة أف الجرائـ التي ارتكبوىا ىي جنايات عمدية ولكنيا 

 غير جسيمة.
نما ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ فنصت  ولـ تكتؼ االتفاقية بيذه الشروط فحسب،          وا 

ترتكب الجريمة خارج المنشلت ...عمى أنو: ))( )الثانية عشرة( مف المادة 1الفقرة )
شراؼ  ((،والمساحات المتفؽ عمييا أي المنشلت والمساحات التي تكوف تحت سيطرة وا 
لة أماـ القضاء العراقي جميع مف ءوبذلؾ يستثنى مف المسا،قوات الواليات المتحدة

بؿ أفراد شارؾ في ارتكاب الجرائـ الجسيمة التي ارتكبت في مثؿ تمؾ األماكف مف ق
شراؼ قوات األمنية العاممة  وأفراد شركات الحماية ،الجيش األمريكي تحت سيطرة وا 
 الواليات المتحدة.

   خارج حالة  ارتكاب الجريمة ))عمى شرط آخر ىو: نفسيا كما نصت المادة    
إذ مف اليسير  ( بالكامؿ،)الثانية عشرة، وىذا الشرط يكاد يعدـ المادة  الواجب ((
مف أفراد القوات األمريكية ومف يعمؿ معيـ مف أفراد شركات الحماية  عمى أي

مف  يتخمصالخاصة عند ارتكابو أية جريمة أف يتذرع بأنو ضمف حالة الواجب ل
ف كاف مكاف ارتكاب الجريمة خارج المنشلت ا  أماـ القضاء العراقي حتى و  ءلةالمسا

 والمساحات المتفؽ عمييا.
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وفقًا ليذه الشروط المعقدة فإف إمكانية مساءلة مرتكبي الجرائـ وىكذا نص أنو     
لة شبو مستحيمة ، وىذا ما مف أفراد قوات االحتالؿ أماـ القضاء العراقي تصبح مسأ

 . (1)الكثير مف الحقوقييف العراقييف ، وكذلؾ نقابة المحاميف العراقية انتقده

                                                           

 لدد ققاظ لس  عاى  2008لي ي  لحث ا   25لح  لقيل  ي ا ً     إذ للد ة او  ل لحقا قي  - 1
لاللص قيهل لالقايهل جه ا  يهه : ))إ  او  هل لحقاهه قي  لح ه لقيي  لحلزلقه  قاسه   ق هدو سهي دو لحوهه اض  
عاههى لحلهه يدي  لحههضطا  ضلحههدضح  ضا لهه  قاسهه  عاههى سههي دو لح هه ل  ضخ لههل  هه  جضلا سهه  

 . لحوم  يل ضلحو اضايل
جيههدل قهه  لحاو  ههل عاههى عههدم لالاجهه ل  ض لا لحقضلقههف لحسي سههيل حاجلههن لح  حق ايههل حههذل  هه   ضلأ       

ققاظ لس  سلولل  عاى لحجضلاب لحو اضايل لحل  لللن  سي دو لحو اض  ضخ لل سي دو لح ه ل  
  . عاى لط ي  قضلاياه لحضطايل ضعدم لحلا زن ع  جزا ق  هذل لالحلزلم لحضطا  لحق د  

 ق  لاللص قيل ليقايهل ضقهدى لحلزلقسه   سهي دو لح ه ل  لحومه  يل 12لحق دو  –لحوم  يل  لحضاليل      
قهه  لاللص قيههل قسههأحل لحضاليههل لحومهه  يل  لههض و ضلسهه ل ضحجاسهه  قيههض ل  12ع حجههة لحقهه دو 

 .   حغقضض ضيوضد لط يوس  إحى لحقس س  سي دو لح  ل  لحوم  يل
ضحه  حقق  سهل لحضاليهل لحومه  يل (  هدال قه  لسهلخدلم لسهلخدقة ههذه لحقه دو ل  يه  ) لحاه  لي: وضال

ل  ي  )لحاه  لحاله ا ( ضإ  قه لاو قلأايهل حسهذه لحقه دو ل هي   هأ  اه  لح ه ل  لحسهي دا  ه  
 . لحضاليل لحوم  يل غي  ضل د ضإ  لص لين الضص هذه لحق دو ل جد ذحك

حقق  سهل لحضاليهل لحومه  يل  أ  حا ه ل  لحاه  ليضحه   12ج ا    لحصو و ليضحى ق  لحق دو  :ث اي 
عاى و  لد قضلة لحضالي ة لحقلادو ضو  لد لح ال  لحقدا   يأ  لحجا ي ة لحجسيقل ضلحقل قهدو 
ضط وهه  حاصوهه و لحث قاههل اههي  ل لجههب لاههك لحجهه ل م خهه  ج لحقايههقة ضلحقسهه ا ة لحقلصهه  عايسهه  

  . ضخ  ج ا حل لحضلجب
د لعلوهه ن وض لالجهه ز و هه لد قههضلة لحضاليهه ة الههة لحصوهه و لحخ قسههل قهه  اصههس لحقهه دو  أاههه عاهه:ث حثهه 

لحقلادو ضو  لد لح ال  لحقدا  قه  ق هن لحسهاط ة لح  لقيهل ئ يهلم إخ ه   لحسهاط ة ليق يجيهل 
لالالجه ز . ضعاهدق  يقه  س  س عل ق  ضقهة لالعلوه ن وض 24 ذحك  ض ل ضلسايقسم حس  خقن 

للضحى لحساط ة ليق يجيل عاد ذ  ق  هذه لحق دو 1لح  ل  لحضاليل لحوم  يل عقق  اص لحصو و 
قسقهل لالجه ز لحقهلسم قه  و ه لد قهضلة لحضاليه ة لحقلاهدو وض لح اله  لحقهدا  ضعاهى سههاط ة 
قههضلة لحضاليهه ة لحقلاههدو لوههديم وضح ههك لي هه لد لحقلسقههي  إحههى لحسههاط ة لح  لقيههل يغهه لض 

 . لحلاوي  ضلحقا جقل
  لحط  ي  و  لطاب قه  سهاط ة لحطه ف ق  اصس لحق دو  أ  حساط ة وا ق 6الة لحصو و : ل   

لآلخ  و  يلخاى ع  اوه ليضح     لحضاليل لحوم  يل    ا حل ق يال . لضل   اجضقل لح  ل  
عاههى قق  سههل لحضاليههل لحومهه  يل ط وهه  حاصوهه و ليضحههى  وههط   ههد إق ل ههه  ضإخط  ههه  لحضاليهه ة 

قضعسه   هأ  حقق  سهلس  يضقه  قه  لجليه ف لحج يقهل لحله  يهدعى ض 21لحقلادو لا ي ي  خقن 
  . لاك لحضاليل لحوم  يل وهقيل خ لل

 أاه    لحا الة لحل  يق  س  يسه  لح ه ل  لحضاليهل لحومه  يل  12ق  لحق دو  8الة لحصو و :خ قس 
ق  هذه لحق دو ئ يجض  ي  لد قضلة لحضالي ة لحقلادو ضو  لد لح ال  لحقهدا   1عقق   حصو و 

جهه لالة لحو اضايههل ضلحمههق ا ة لحقلق يههيل قههط لاههك لحقل اههل  هه  و  لط هه  عاههيسم ق هه يي  ل:
 قضجب لحو اض  ليق يج  ضلحو اض  لح  لق  . سضف لمط لحاجال لحقيل جل إج لالة ضآحي ة 

ضإجه لالة  1حلاصيذ هذه لحق دو ليقن سه دل حاجا يه ة لحجسهيقل لحقل قهدو لحله  لخمهط حاصوه و 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 
 مجلة علمية دورية محكمة 

 (22دد )ــــ( الع6) ةـالسن
 1435شعبان  – 2014حزيران 

 

 المطيفبدـــراء منذر عــــأ.م.د. ب   
 

24  

 

اإلصالح السياسي التي تدعو إلى ( مف وثيقة 2لذلؾ ندعو إلى تفعيؿ المادة )
مراجعة االتفاقية األمنية مع الجانب األمريكي  عمى نحٍو يقمص مف الشروط الواردة 
فيو بالنسبة لمسألة الوالية القضائية وعمى نحٍو يسمح بإعطاء دور اكبر لمقضاء 

 . (1)العراقي،  خصوصًا ،إف ىذه االتفاقية األمنية قابمة لمتعديؿ
                                                                                                                                                 

ال يجهضز قق  سهل لحضاليهل لحومه  يل إال ض وه  لص   ق  يي  لحقا جقل لحقيه ضعل ضلحمهق ا ة ض
 . حسذه ل:ج لالة ضلآلحي ة

قه   3ض 1ق  اصس لحق دو  أ  لو  سهاط ة لحضاليه ة لحقلاهدو عقهق  ه حصو و  9الة لحصو و  :س دس 
لحا الة لحل  ل لود  يس   إذل ج اة لحج يقل لحقزعضقل قد ضق ة وثا ا ا حل لحضلجب . ض   لاك

و  لحظه ضف لولمه  ق لج هل ههذل لحلو يه  ئ يليه ض  لحط  ه    هض ل قه  لحسهاط ة لح  لقيهل 
  . خقن لحاجال لحقيل جل

ليخي و ق  هذه لحق دو  أ  ي لجط لحط     لياج م لحضل دو    هذه لحق دو  10س    : الة لحصو و 
ويس   ق     ذحك وي  ل ديقة قول ال حس  آخهذي    هي  لالعل ه   لحضمهط ليقاه   ه   6جن 
ح هه ل  ضقههدى لايههغ ن قههضلة لحضاليهه ة لحقلاههدو ح قايهه ة عسههج يل ضاقههض ضلطههض  لحاظهه م ل

 . لحوم    لح  لق  ضلحلغيي لة    لحو اض  ليق يج  ضلح  لق 
ق  لحضلمر جدل ق  واج م ههذه لحقه دو  هأ  قق  سهل لحضاليهل لحومه  يل لح  لقيهل ضلحله  ليهجن       

لجهض  لحج يقهل قهد ضق هة  عقايه  ياسه  ليهل ط و  الجزو وس سي  ق  لحسهي دو لح  لقيهل ق اوهل 
 . وثا ا لحضلجب ضليق  ي ضد    ذحك إحى لحساط ة ليق يجيل
 : ضليق  لحذا يقس سي دو لح  ل  لحوم  يل يلقثن    ج ا ي 

: و  لحسهاط ة لح  لقيهل عاهدق  لوه ض عاهى واههد و ه لد لحوهضلة ليق يجيهل   هد ل لج  ههه  ليضن      
لسايم لحقلسم إحى لحوضلة ليق يجيل اي  ي وى قالجهزل حهديس  ضحهيس حهدى ج ق  عايس  

 . لحساط ة لحوم  يل لح  لقيل ضيام  إحى جاس ة لحلاوي  وض لحقا جقل  وط
: عاههد قا جقههل وا  هه د قهه  لحوههضلة ليق يجيههل وقهه م لحومهه ا لح  لقهه  يجههب لط يهه   لحثهه ا 

ضي ضد ذحك إحى ق  سلم ه لحاجال  لحو اض  ليق يج  عايه   :م  ل حاو اض  لح  لق 
 . لحقيل جل ق  ل ايق ة

قهه  قهه اض  لح وض هه ة لح  لقهه  لحا  ههذ  6إ  هههذه لحققاظهه ة لحو اضايههل ليههجن لالس جهه  حاقهه دو  
الهة  ضمهضه عاهى لط يه   لحقل اول   الخلل ص ل:قايق  ض لحل  1969(حسال 111 قم)

  . ل م لحل  لوط    لي لم  لح  لقيللحو اض  لح  لق  ضلخلل ص لحوم ا لح  لق  عاى لحج 
ضإ  او  ل لحقا قي  لاصة لال  ه لحجس ة لحو اضايل إحهى ههذه لحقه دو قه  لاللص قيهل ق يهن لعلق دهه  
ق  قجاس لحاضلب ضلالصظ  اوس   لوديم د لسل ي قال ضق اضايهل عه  لاللص قيهل حهض ضد قيه ضع 

ل ذ  لالطقع عايس  قه  ق هن لحاو  هل  لاللص قيل لحقط ضال عاى قجاس لحاضلب قلأخ ل جدل قق 
ضحج اسهه  لحقلخللههل ضعقههضم لحقاهه قي  : ههدلا لحهه وا ضلحققاظهه ة لحو اضايههل ضقل   ههل سههي  

 لي ي س     لحضقة لحقا سب((. 
ضقههه  لحجهههدي    حهههذج  و  هاههه ك قيههه  يط قهههضلاي  ق  ضمهههل عاهههى قجاهههس لحاهههضلب لح  لقههه   - 1

إال واههه ضعاههد  جضعاهه  إحههى لحقضقههط لح سههق   خلههضص إحغهه ا ليضلقهه  لحخ لههل   حالهه الئ 
حقجاس لحاضلب لح  لق ئ ضجدا  و  لحقجاهس حهم يجه ا وا قه لاو حسهذه لحقيه  يطئ ققه  ي جهس 
عدم لح غ ل وض عدم قد و لح  حق   لحا ح  ضعجزه عه  قا قيهل قثهن ههذه ليقهض   غهم جضاسه  

 للب    ل حر لحي ب لح  لق .
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 املبحث انثانث
 مساءنت قواث االحتالل مبوجب قواعذ االختصاص انشامم

 

قد يكوف لعدد مف الدوؿ اختصاص قضائي لمنظر في االنتياكات الجسيمة       
ألف قوانينيا تنص عمى امتداد اختصاصيا الشامؿ ليغطي  لمقانوف الدولي اإلنساني،

مثؿ تمؾ الجرائـ ، حتى واف ارتكبت خارج  إقميميا وكاف الجاني والمجنى عميو ال 
ينتمي إلييا بجنسيتو ، وسنحاوؿ في ىذا المبحث تسميط الضوء عمى مفيـو 

في  االختصاص العالمي ، ومف ثـ البحث في جدوى استخداـ  االختصاص العالمي
 أفراد قوات االحتالؿ جنائيًا.محاكمة  

تسميات مختمفة ، فيناؾ تشريعات أسمتو  يطمؽ عمى االختصاص العالمي     
كما اف بعض  ،(2)اسماه بالصالحية الشاممة والبعض اآلخر ،(1)باالختصاص الشامؿ

أو  ،(3)مثؿ الصالحية الدولية ذىب إلى إطالؽ تسميات أخرى عميو فقياء القانوف

                                                                                                                                                 

 ق  قل  قي  يط لحوضلاي  لحق  ضمل عاهى قجاهس لحاهضلب لح  لقه ئ حقزيد ق   لحلص لين ياظ :     
 قايض و    لالال اة عاى لحقضقط:

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?
name=singal9asdasdas9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v9845
7475v38937456033t64tg34t64gi4dow7wnf4w4y4t386b5w6576i7

5page&pa=showpage&pid=5     (.   30/12/2010)آخ  زي  و حاقضقط 
 )لحق دن( .  1969حسال  111( ق  ق اض  لح وض  ة لح  لق   قم 13ياظ  : لحق دو ) - 1
)لحق ههدن(ئ ضلحقهه دو  1974( حسههال 7( قهه  قهه اض  لحجههزلا  لح قهه ا   قههم )12ياظهه  : لحقهه دو ) - 2

)لحق هدن(  ئ ضلحقه دو  قهم  1949حسهال  148 ( ق  ق اض  لح وض  ة لحسض ا  قهم23)
 )لحق دن(. 1943حسال  340( ق  ق اض  لح وض  ة لحا ا ا   قم23)

د. غس      ه :لاللج ه ة لحاديثل     ق اض  لح وض  ة لح  م ضقم ا لالادل  ضلحقاا  ي   ئ  - 3
 . 19ئ ص1990ئ لحدل  لحج ق يل ئ  ي ضة ئ 2ط
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ورغـ تعدد التسميات إال أف كاًل منيا مرادفة  لألخرى   ،(1)االختصاص مبدأ عالمية
 .(2)وتعطي المفيوـ نفسو

احد ابرز   competence universelleاالختصاص العالمي يمثؿو     
قانوف العقوبات. وىو يرتكز عمى الدفاع عف مبدأ اإلقميمية في االستثناءات عمى 

كرة أف أي قاضي وطني يمكنو المصالح والقيـ ذات البعد العالمي ويتمثؿ في ف
، محاكمة أو تسميـ مرتكبي الجرائـ المذكورة في االتفاقيات الدولية أو في إيقاؼ

خاصة جرائـ اإلبادة الجماعية وجرائـ الحرب والجرائـ ضد  القانوف العرفي،"
إلنسانية" ، بغض النظر عف مكاف ارتكاب الجريمة ، جنسية مرتكبيا وجنسية ا

الضحايا. ولما كانت ظاىرة اإلفالت مف العقاب توجد باألساس عندما تتقاعس 
السمطات المحمية في البمداف التي تأثرت بالجرائـ عف العمؿ، يمكف مبدأ االختصاص 

ف األخرى مف النيوض بميمة النظر في العالمي النظـ القضائية المدنية لجميع البمدا
تمؾ الجرائـ بالنيابة عف المجتمع الدولي وكذلؾ منح تعويضات لمضحايا. تتجنب 
الدوؿ تطبيؽ االختصاص العالمي تذرعا بالحصانة التي يتمتع بيا السياسييف 

عممت مجموعة مف الدوؿ عمى وقد أولوية محاكمة الدولة لرعاياىا. األجانب أو
  ليشمؿ بعض الجرائـ الدولية، ، (3)االختصاص الشامؿ )مبدأ العالمية(توسيع نطاؽ 

بغية تفعيؿ قواعد القانوف الدولي الجنائي وعدـ إفالت مرتكبي تمؾ الجرائـ مف 

                                                           

ق اض  لح وض  ة ئ لحوسم لح  م ئلحاظ يهل لح  قهل حاج يقهل ئ دل   د. قاقضد اجيب اسا  ئ ي ه - 1
 . 152ئ ص 1962لحاسمل لح   يل ئلحو ه و ئ

د لسهل لاايايهل لالو ديهل  ل  جل ع  س لح سل ا : ق دو لالخلل ص لح  حق     لحو اض  لح وه    ) - 2
 .  58ئ ص2009قط  ل و لس ئ و  ين ئ  ئ1ط- قو  ال(

لحي قن )ق دو لح  حقيل( و  يجض  حجن دضحل ضاليل لحوم ا    ويل ج يقلئ يولد   الخلل ص  - 3
 ل ف لحاظ  ع  قج   ضقضعس  وض قس سس   قل حاس  وض جاسيل ق لج س  وض لحقجاى عايهئ 
ضلحق دو عاى إطققه قاض خي نئ حذحك ج ة لحلي ي  ة عاى ليخذ   حق ـدو    ج ل م ق يال 

  لة ضلحو لال ضلاللج     ح  يد.جلزييف لح قال ضلاللج     حقخد
 ئئدل  لحاسمل لح   يل10ط لح  م( ئ قاقضد قاقضد قلطصى :ي ه ق اض  لح وض  ة )لحوسم د.

 .137ئص1983لحو ه و ئ
 Nicolaos Strapatsas-Unevesal Jurisdiction and the International 

Criminal Court -Manitoba Law Journal- VOL 29 -NO 1-2002-p3. 
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بعد اعتقػاؿ الجنراؿ أوغستو -خصوصاً  –العقاب. وقد تزايد أىمية ىذا التوجو 
ونحف إذ نقػر بأف ىذا التوجو قد ُيَشكِّؿ مانعًا  . Augusto Pinochet (1)بينوشيػو    

 األشد خطورة موضع االىتماـ المجتمع الدولي يحوؿ دوف ارتكاب بعض الجرائـ
قاصرًا عمى عدد  كونو ال يزاؿ ،إال أننا نرى إنو ال يكفي لتحقيؽ العدالة الدولية،بأسره

أو التي  كما أف اإلرادة السياسية لمدولة التي ترفع الدعوى، .2)محدود مف الدوؿ    )

،مما يدفػع  ىي التي تحسـ إمكانية مقاضاة أولئؾ المتيميف تقوـ بتسميـ الشخص،
 إلى التضحية بالعدالة عمى مذبح المصالح السياسية، -في أغمب األحياف-تمؾ الدوؿ
   (   . 3 )وىذا ما يؤكػده الواقع العممي األمر بكبار المسػؤوليف،عند تعمػؽ 

                                                           

 أ  -1990ضالى  1973  يس ييا  قاذ ع م -للاخص قميل لحجا لن وضغسلض  ياضييه  - 1
ئ  د و  عجزضل ع     س  1996قجقضعل ق  لحقا قي     ضل دعضى مده    وس  اي  ع م 
ق  ا الة لحل ذيب ضلحولن  2000   ييا   اجل لحال الئ للسقضه  يس   ق  ي  ض عاى 

لي ي   16اي  سقاة إس  اي   ذحك عققً  ق دو لح  حقيل. ض    ضل:خص ا إ َّ َ   ل و اجقهئ
طاب لحو م   الس   غ  ثض  لحذا ج   يلـضحى لحلاوي     إادى لحوم ي   1998ليضن 

ل:س  ايل ق  لحساط ة لح  يط ايل إحو ا لحو ض عايهئ ضلم لعلو حه    لحيضم اصسهئ  لودقة إس  اي  
اذضه  جن ق   اجيج  ض  اس  ضسضيس ل. ض  ح غم ق  و    طاب  سق  حلسـايقه إحيس ئ ضاذة

إال و  قجاس لحاض دلة و لى  أاه:  ق دلقة   يط اي  ضييـا  قد   ياضييه ط      وق  لعلو حهئ
 ايس ق  ا   ياضييه و   ل دقل  عاى للص قيل قا همل لحل ذيب لحل د و ع  ليقم لحقلادوئ

ضهض    يط ايل  جضلز لسـايقه إحى إس  اي  حقا جقلهئضق  ثم اجم واد قم و  يط حب   حال ال .
ق  ضلصله قاظقل ق لق ل اوض  ل:اس    أاه   اي  لحس لف لحذا يضقظ لحطغ و    جن قجـ   

ئ اجل واه حم ي د يلقلط 2000 .ضقط ذحك  ود وضقصـة ل:ج لالة  ا   ياضييه    آذل  سال 
   يهايل لح وايل لحقزقل حاقا جقل

جيف يسلطيط ما ي  لالس ج ة اوض  ل:اس   ققاول ق لج يسه   -قاظقل ق لق ل اوض  ل:اس    
لو يههههههههههه  قايهههههههههههض   ههههههههههه  قضقهههههههههههط لحقاظقهههههههههههل عاهههههههههههى يههههههههههه جل  - ههههههههههه  لحخههههههههههه  ج 

 <.<www.hrw.org/arabic/hr-global/list/tsxt/pinochet.htmlل:ال اة:
 .8/3/2010آخ  زي  و حاقضقط    

Mary Griffin-Ending the impunity of perpetrators of human rights 
atrocities: A major challenge for international law in the 21st 
century- International Review of the Red Cross-June 2000-Vol.82-

 No. 838-p381-382. 
لحلايب لياق   حقزيد ق  لحلص لين اضن لحدضن لحل  لأخذ  سذل لاللج ه ياظ  : قضقط قاظقل - 2

 .<www.icrc.org>لحدضحيل عاى ل:ال اة: 
  مة   اس  ض اجيج  طا  ة لودقة  س    ض لحقاظق ة ليض  يل  1998 ص  لي ي  لحث ا  - 3

وثا ا زي  له حلاك  -  يس جقسض يـل لحجضاغض لحديقو لطيل آاذلك-حقا جقل حض ل  ج  يق 
ا  ب   يس قجاس قي دو لحثض و لح  لق  –زل  عزو إ  لهيم لحدض ا  1999ض   آب  لحدضحلي .
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ومع ذلؾ يمكف استخدامو كأداة ضد القادة اإلسرائيمييف لكي يكوف حجر عثرة في 
 .طريؽ تحركاتيـ الدولية

إذ اتجو العديد مف دوؿ العالـ إلى إدراج الجرائـ الدولية ضمف االختصاص   
أماـ  في العراؽ  وىذه فرصة لمحاكمة مرتكبي الجرائـ العقابية،العالمي في قوانينيا 

                                                                                                                                                 

   ط واد وعم ا لحقجاس لحقاا  حاقديال دعضى جا  يل يلسقه  يس    ييا   ولد لح قجئ-آاذلك
ضحم لقِض سضى ثق   ضو   ي  س عل الى ل جله لحاجضقل     لج  ه ج يقل إ  دو جق عيلئ

  ط قجقضعل ق  لحصاسطيايي  دعضى وق م لحوم ا  2001ض   ع م  د.لحاقس ضيل يغ د  لح ق
جق     ة  لح اجيج  مد آ يين ي  ض  يلسقضه  يس    المطقع    قج ز  ل  ل ضي ليق.

مد لحجا لن ليق يج  لضق    لاجس  2003دعضى وُخ ى وق م لحوم ا لح اجيج     عـ م 
Tommy Franksوا جة لحاجـضقل  قة    ه لي  لحدعضلي ئ.إال و  ليدحل لحدلقغل لحل  قد

ط دلخن  اجيج   يأ  لدلعي ة لط ي  لحو اض  عاى  لح اجيجيلئ ض   وعو ب جدن سي س  ُقَضسَّ
لم  عقق ة  قدهم خ لل و   يس  َقوِّ  لاللا د ليض ض   ضق جز قي دو ااف يق ن ليطاس ئ

لل ص لح  حقـ  ق  ق ن لح  حق   لحقل ا    الخ 1993ل دين ثم إحغ ا لحو اض  لحل د  ع م 
غ ضزي  لحخ  جيل لح اجيج  حضا قييينئ هذل ل:ج لا   حوضن:  حود الاظا  »لح اجيج ئ ضقد َسضَّ

إال و  «. و     لح ديد ق  لحق لة ج اة هذه لحيجـ ضى ِاَي ن دضن اايصلئ وض دضن ديقو لطيل
ال عاى  اجيج  لحل  ق  سلس  لحس ب لحاويو  لحج ق  خاف هذل ل:ج لا هض لحمغضط لحقلضلل

لحضالي ة لحقلادو ليق يجيل ضإس ل ينئ ضلحل  لخاالس  لسديدلة ضلمال ئ قثاق  وعااه ضزي  
لحد  ع ليقي ج  دضا حد  لقسصياد  أ : )ضلياط  قد لاجم ع  إ س ن قس ضحي  وقي جيي  إحى 

ضإاس  ل   ض إاص     ضجسن )لح  لقل لح اجيجيل( :ج لا قا دث ة    قو  ااف ليطاس ئ 
وا وقضلن وخ ى عاى لحقو  لحجديد حاااف(.ض   لحضقة لحذا وث    يه ق ل  ل:حغ ا لالو دلة 
ا دو ق  ج اب قاظق ة لحد  ع ع  اوض  ل:اس  ئ قثن هيضق   ليلس ضللال ضقاظقل لح صض 

إي ه  لحدضحيل لحل  ضلصله  أاه: )لص ل حاما ي (ئ اب  ه سصي  إس ل ين حدى  اجيج  ضللص ً 
  أاه: )سيصلر لصال جديدو    عقق ة لح ادي  (.

حقزيد ق  لحلص لين اضن لاك لحدع ضى ضلحلسضيف لحذا الهن  يهأاس ئ ياظه :  يه   له د  عه  
لحلاهه حف لي داهه  حههدعم لحقاجقههل لحجا  يههل  -لحلاهه حف لي داهه  حههدعم لحقاجقههل لحجا  يههل لحدضحيههل

لقههضز  15لي د   هه  -عقهه   - لالخللهه ص لح هه حق  لحدضحيههل يالوههد لضجههه  اجيجهه  إحههى إحغهه ا 
- لحسي سهل لسهزم ليخهق    اجيج  ضق اض  لالخلله ص لح ه حق  -. ض قاقضد ع د لحغص  2003

لو يههههههههههههههههه  قايهههههههههههههههههض   ههههههههههههههههه  لحيههههههههههههههههه جل لحدضحيهههههههههههههههههل ل:ال اهههههههههههههههههة عاهههههههههههههههههى 
.ض قاظقههههههل <www.iccarabic.org/docs/wmview.php?ArtID=260>لحقضقههههههط:
لو يه  قايهض   ه  لحيه جل -خلل ص لح هـ حق   لهص ل حامها ي   إحغ ا ق اض  لال -لح صض لحدضحيل

لحدضحيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل ل:ال اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة عاهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههى لحقضقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههط: 
<www.iccarabic.org/docs/wmview.php?ArtID=261> آخه  زيه  و حاقضقههط( .

   3/3/2010) 
ضهجذل يلم غ ح  ً لحلسضيف ضلحقق طال    لط ي  لحلي ي  ة لحل  لاص عاى لالخلل ص لح  حق  

 ج    لحقس ضحي .    اي  و  لاك لحالضص ط وة  اذل ي ه  ضوُج ية قا جق ة عاد ل اوس  
 ضلد ة واج ٌم  قضج س   ا  قلسقي  آخ ي  ال يلقل ض   ق لجز قسقل.
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 47محاكـ ىذه الدوؿ. االختصاص الجنائي العالمي يتيح، نظريًا عمى األقؿ في 
دولة مف دوؿ مجمس أوروبا، التقدـ أماـ محاكميا بدعاوى حتى ولو لـ يحمؿ الجاني 

نيا األكثر صالحية في ىذا جنسية البمد. تأتي في مقدميا أسبانيا التي تبدو قواني
المضمار. ويكفي أف يحمؿ الضحية جنسية البمد الذي يرفع الدعوى أماـ قضائو 
ليحؽ لو مقاضاة المتورطيف بجرائـ، يقدميا ضد مجيوؿ أو ضد شخص بعينو مف 

حتى ولو كاف يتمتع بحصانة، كوف الحصانة ال  عف الجرائـ في العراؽ المسئوليف 
، أف استثمار ىذه اآللية ورفع دعاوى قضائية رائـ حرب تحمي في حاؿ ارتكاب ج

في الخارج ضد مرتكبي الجرائـ مف قوات االحتالؿ ، وخصوصًا كبار المسؤوليف 
يستطيعوف السفر ألوروبا خوفًا مف إلقاء القبض عمييـ بموجب ىذا سيجعميـ ال

 االختصاص الجنائي العالمي.

تأثيرىا عمى مف  إف مدى فاعمية مثؿ ىذه اإلجراءات يمكف مالحظتيا في    
استخدمت ضده ، ولعؿ مف ابرز األمثمة عمى ذلؾ ما قاـ بو بع الناشطيف 

إلى  الفمسطينييف في أعقاب الحرب األخيرة عمى غزة ، مما دفع بالكياف الصييوني 
تغيير أو إلغاء قوانيف في عدد مف دوؿ العالـ مف أجؿ تفويت سعى لإعالف انو سي

ـ الفرصة عمى بعض الجيات التي تعمؿ مف أجؿ مقاضاة مسؤوليف إسرائيمييف بتي
وكانت وزيرة الخارجية اإلسرائيمية تسيبي ليفني قد  اقتراؼ "جرائـ حرب" في فمسطيف.

أف بالده "قررت تغيير  قالت إف نظيرىا اإلسباني ميغيؿ أنخيؿ موراتينوس أخبرىا
تشريعاتيا في ما يتعمؽ بالوالية القضائية العالمية" بعد أف قررت المحكمة الوطنية 
اإلسبانية فتح تحقيؽ في دعوى رفعتيا جمعيات إسبانية وفمسطينية ضد سبعة 

 بقطاع غزة. 2002مسؤوليف إسرائيمييف بتيمة ارتكاب "جرائـ حرب" سنة 
اضي اإلسباني فرناندو أندرو أف المحكمة قررت النظر وفي وقت سابؽ أعمف الق   

في ىذه الدعوى وطمبت مف إسرائيؿ إبالغ المتيميف ومف السمطة الفمسطينية 
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المساعدة في إحضار الشيود في القضية التي تتعمؽ بحادث اغتياؿ الجيش 
اإلسرائيمي لمقيادي في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( صالح شحادة، وىو 

 مدنيا بينيـ تسعة أطفاؿ. 14ث الذي قتؿ فيو الحاد
وقالت ليفني إف الحكومة اإلسبانية أكدت أنيا ستعمؿ عمى تعديؿ القانوف الذي   

ستنظر بموجبو المحكمة في قضية المتيميف السبعة، وبينيـ وزير الدفاع اإلسرائيمي 
 يعالوف.السابؽ بنياميف بف إليعازر ورئيس األركاف اإلسرائيمي السابؽ موشيو 

وعمقت ليفني عمى القرار قائمة "أعتقد أف ىذه أخبار ميمة جدا، ويحدوني األمؿ في 
أف الدوؿ األخرى في أوروبا ستفعؿ الشيء نفسو"، ولـ تدؿ بأي تفصيالت بشأف 
الطريقة التي تعتـز بيا إسبانيا تعديؿ القانوف أو معالجة القضية المرفوعة ضد 

 المسؤوليف اإلسرائيمييف.
وجاء في بياف لمخارجية اإلسرائيمية أف جيات سياسية "ال شغؿ ليا سوى أف      

تستغؿ بشكؿ معيب األنظمة القضائية في عدة دوؿ، بما فييا إسبانيا، مف أجؿ انتقاد 
 (     .1) إسرائيؿ"

د مالحقة قادة إسرائيؿ قانونيا عمى الصعيد الدولي قد أدت إلى كما أف جيو     
شخصية إسرائيمية في محاكـ مختمفة بالعالـ باعتبارىـ متيميف بارتكاب  87تسجيؿ 

لممجنى عمييـ ولمف تضرر مف  وىكذا يمكف جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانية.
 ،آليات القانوف اإلنساني الدولي  قوات االحتالؿ في العراؽ استثمارجريمة مف جرائـ 

فيناؾ الكثير مف القضايا رفعيا ناشطوف عرب في أسوة بما قاـ بو الفمسطينيوف ، 
سبانيا "نجحت في إرباؾ  سويسرا وبريطانيا والواليات المتحدة ونيوزيمندا وىولندا وا 
ؽ القيادات اإلسرائيمية وجعمتيا تحاوؿ حماية قادة جيشيا وساستيا السابقيف بطر 

  مختمفة.

                                                           

 ههه لا قاهههذ  جقههه ن ع هههدلحاطيف: لآلحيههه ة لحو اضايهههل  لحجصياهههل  قا سههه ل ق لج ههه  لحجههه ل م  د. - 1
 م لحجيه   لحلهسيضا  ضلح دلحهل لحدضحيهل لحقا وهد  ا  قودم إحى ق لق  جه ل ل:س ل يايل    غزوئ

 .18ص ئ  2010آي   /    جايل لحاوض   ج ق ل ااب ئ
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وتحػػػاوؿ إسػػػرائيؿ مسػػػاعدة أولئػػػؾ المشػػػتبو فػػػييـ بعػػػدد مػػػف القػػػوانيف الخاصػػػة أو     
  االستشػػػػارات المتخصصػػػػة فػػػػي حػػػػاالت الطػػػػوارئ، بػػػػؿ أيضػػػػا بتزويػػػػر أوراؽ ىػػػػويتيـ، 

 حسب قولو.
إال أف األثر المعنوي لمقضايا يبقى واضحا "حيث توجد أسماء المتيميف اإلسرائيمييف 

إلى جنب مع أسماء مثؿ الرئيس الصربي السابؽ  حرب جنباً بارتكاب جرائـ 
 (    1) سموبوداف ميموسوفيتش والدكتاتور التشيمي بينوشيو"

يمية وخير مثاؿ عمى تأثر إسرائيؿ بيذه القضايا، إف سفر وزيرة الخارجية اإلسرائ
تسيبي ليفني إلى بروكسؿ كاد أف يمغى، بعد إشاعة عف احتماؿ اعتقاليا ىناؾ بتيمة 

بعد أف نشرت إحدى الصحؼ اإلسرائيمية معمومات عف إمكانية  ارتكاب جرائـ حرب،
اعتقاؿ ليفني في بروكسؿ عمى خمفية اتياميا بارتكاب جرائـ حرب خالؿ أسابيع 

وعمى الفور قاـ مسؤولوف في  يؿ عمى قطاع غزة.العدواف الثالثة التي شنتيا إسرائ
الحكومة اإلسرائيمية باالتصاؿ بالسفارة اإلسرائيمية في بروكسؿ وبمسؤوليف لالتحاد 
األوروبي، واطمأنوا منيـ عمى أنو ال أساس مف الصحة ليذه المعمومات، قبؿ أف 

ية حاولت وفي المقابؿ الحكومة اإلسرائيم محوا لميفني بالتوجو إلى بروكسؿ.يس
التي -مف ىذه التيـ باالدعاء بأف حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(  التممص سمفاً 

ىي التي تمجأ الستخداـ المدنييف  -تسيطر عمى القطاع منذ أكثر مف عاـ ونصؼ
ومف األدلة األخرى عمى مدى تأثير ىذه الدعاوى عمى الحكومة  دروعا بشرية.
إباف الحرب عمى غزة أصدرت قرارًا منعت بموجبو الكشؼ عف القادة  اإلسرائيمية إىا

أو الضباط اإلسرائيمييف الذيف شاركوا بالعدواف األخير عمى غزة، وذلؾ خوفا مف 

                                                           

-جايف : -ل ق  و ضلح ياي : اوضق   اسطيا : ققاول إس ل ين لا جس  دضحي  ضلجاصس  ق دي   - 1
ق ي  قايض     لالال اة عاى لحقضقط 

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167470 

 .( 10/3/2010)آخ  زي  و حاقضقط     

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167470
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167470
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     تعرضيـ لعمميات انتقاـ أو مواجية مالحقات قضائية بدعوى ارتكاب جرائـ 
   (   .1 ) حرب

 كما أف مف الوسائؿ األخرى التي يمكف استخداميا بيذا الصدد ىي :
لمجمعية العامة أف  ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تنص عمي أف)22طريؽ المادة) -1

فممجمعية العامة طبقا ليذه  فروع الثانوية ما تراه ضروريا لمقياـ بوظائفيا(تنشئ مف ال
المادة إنشاء ما يمكنيا مف أداء دورىا فيمكف إنشاء محكمة جنائية دولية، عمى صورة 
ىيئة معاونة، ففي الجمعية العامة نفوذ الواليات المتحدة أقؿ، ومف ثـ فرصة صدور 

 بإنشاء المحكمة المطموبة.القرار أكبر، ويمكف إصدار قرار 
االتحاد مف أجؿ السمـ: في حالة استخداـ الواليات المتحدة حؽ النقض الفيتو  - 2

لمحيمولة دوف إصدار قرار مف مجمس األمف بإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة 
قادة إسرائيؿ السياسييف والعسكرية واألفراد، يمكف المجوء إلي االتحاد مف أجؿ 

ـ، وقد أعطي ىذا القرار عمي الجمعية 3/11/1950ي السمـ الذي صدر ف
العامة سمطات تتعمؽ بحفظ السمـ واألمف الدولييف، في حالة إخفاؽ مجمس 
األمف في القياـ بواجباتو ومسئولياتو الرئيسية بسبب عدـ إجماع الدوؿ الدائمة 
فيو يحؽ لمجمعية العامة أف تنظر في الموضوع مباشرة وتصدر التوصيات 

 ة لمحفاظ عمي السمـ واألمف الدولييف.الالزم
 
 
 
 
 

                                                           

اة عاى لو ي  قايض     لالال -لحجزي و : حيصا  ج دة لاغ  سص ه  ح  ضجسن خييل لالعلو ن - 1
لحقضقط 

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167337 

 (.10/3/2010)آخ  زي  و حاقضقط     

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167337
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167337
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 تـمـاتـخـان
 

ال يمكف أف تمر دوف عقاب ، ولكف نتيجة  قوات االحتالؿ في العراؽ إف جرائـ      
، واستخداـ كبير لموضع العالمي الراىف فإف الطريؽ صعب وشائؾ ويحتاج إلى جيد 

منحيا المدير اإلداري لسمطة ، نتيجة لمحصانة التي مختمؼ السبؿ القانونية المتاحة
االئتالؼ المؤقتة بوؿ بريمر لتمؾ القوات ، وقد توصمنا مف خالؿ  البحث إلى 

 مجموعة مف النتائج والمقترحات لعؿ مف أىميا:
 

 . النتائج -أواًل

إف احتالؿ العراؽ مف قبؿ الواليات المتحدة االمريكية وبريطانية  وبأعذار واىية -1
 دولية . ثبت زيفيا يعد جريمة

ارتكبت قوات االحتالؿ منذ دخوليا العراؽ ولحد اآلف جرائـ ومجازر يندى ليا -2
 الجبيف ، لعؿ مف أبرزىا ما حدث في الفموجة وفي سجف ابي غريب .

إف التعديالت التشريعية التي أصدرىا المدير اإلداري لسمطة االئتالؼ المؤقتة -3
تعد مخالفة  2003( لسنة 17قـ )المنحمة  بوؿ بريمر ، وعمى رأسيا األمر ر 

صريحة ألحكاـ القانوف الدولي التي توجب عدـ المساس بالتشريعات الوطنية لمدوؿ 
 التي ترزح تحت االحتالؿ.

إف االتفاقية األمنية التي وقعت بيف العراؽ والواليات المتحدة لـ تعرض عمى -4
ف مجمس النواب االستفتاء الشعبي عمى الرغـ مف أف قانوف التصديؽ الصادر م

 اوجب ذلؾ .
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 التوصيات  -ثانيًا

رفع الحصانة القانونية المعطاة لقوات االحتالؿ  ، ومف ضمنيا العراؽ ،حيث -1
أدت الحصانة التي منحت ليـ إلى إفالتيـ مف العقاب وعرقمة القوانيف العراقية 

برلماف العراقي ، الجزائية والمدنية مف القياـ بدورىا ، كما حولت الحكومة العراقية وال
مف سمطة تتولى الدفاع عف حقوؽ مواطنييا، إلى سمطة تقوـ بتوفير الغطاء القانوني 

 ليذه القوات الرتكاب شتى الجرائـ ضد مواطنييا .

كما دعونا إلى مراجعة كافة التشريعات الصادرة مف قبؿ سمطة االئتالؼ المؤقتة -2 
لغاء ما ال ينسجـ منيا مع مصال ح العراؽ الوطنية بعد عودة السيادة )المنحمة(،وا 

 لمعراؽ .

دعوة الحكومة العراقية التخاذ اإلجراءات الالزمة لالنضماـ إلى االتفاقية الدولية -3
التصديؽ عمييا ، وأف و  لمناىضة تجنيد المرتزقة واستخداميـ وتمويميـ وتدريبيـ،
 تدرج القواعد القانونية ذات الصمة في التشريعات الوطنية.  

دعونا مجمس القضاء العراقي إلى إصدار تعميـ بضرورة القياـ بإجراءات التحري -4
وجمع األدلة بصدد الجرائـ التي ترتكبيا قوات االحتالؿ قبؿ غمؽ الدعوى ، بغية 

 تسييؿ الميمة عمى المتضرريف إلقامة دعوى جنائية خارج العراؽ .

سية الدولية عرضة لمتغيير وأف الظروؼ السيا وبما أف دواـ الحاؿ مف المحاؿ،-5
بغية  فإننا ندعو إلى توثيؽ االنتياكات التي قامت بيا قوات االحتالؿ بصفة عامة،

فضاًل عف المطالبة بالتعويضات المدنية في  المطالبة بمحاسبة المقصريف ومعاقبتيـ،
 الوقت الذي تسمح فيو الظروؼ بذلؾ. 
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مستوى عربي ودولي إلنجاح بناء تحالؼ مف منظمات المجتمع المدني وعمى -6
 العمؿ القانوني مما يتطمب التعامؿ مع عدة عناصر أبرزىا:

 توثيؽ ورصد الدمار والخراب والخسائر وجمع األدلة والبينات القانونية.-أ
   تحريػػػػؾ آليػػػػات الحمايػػػػة الدوليػػػػة وفقػػػػا لمقػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػاني، ومعػػػػايير  -ب

 حقوؽ اإلنساف.
عمػى المسػتوى العػالمي بحيػث نػتمكف  بجرائـ االحػتالؿ فػي العػراؽ التعريؼ  -ج

مػػػف االسػػػتفادة مػػػف التعػػػاطؼ الػػػدولي وتوظيػػػؼ اإلعػػػالـ لبيػػػاف عدالػػػة حقػػػوؽ 
 الضحايا والمتضرريف العراقييف.

دعوة البرلماف العراقي والحكومة العراقية إلى إعادة النظر باالتفاقية األمنية مع -7
ة في الجوانب التي تنتقص مف سيادة العراؽ ، ومف أبرزىا الواليات المتحدة األمريكي
 مسألة الوالية القضائية .

استثمار مبدأ االختصاص العالمي ، إلقامة دعاوى جزائية ضد قوات االحتالؿ -8
 في الدوؿ التي تسمح تشريعاتيا بذلؾ ، وفي مقدمتيا البمداف األوربية .

يا أف تحقؽ نتائج ايجابية إال إذا أف ىذه العناصر ال يمكف لفي الختاـ و      
تجاوزنا ردود الفعؿ ودفعنا باتجاه عمؿ برنامج استراتيجي متواصؿ وضمف إطار 
توحيد الجيود اإلنسانية واالستفادة مف التعبئة الدولية الكبيرة ضد انتياكات القانوف 

 .العراؽالدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف في 
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 املصادر واملراجع
 

 الكتب واألبحاث القانونية-أواًل
مشروع التفاقية األمنية  بين العراق والوليات المتحدة األمريكية  باسيل يوسف بجك: .1

)الحتالل  التعاىدي عبر منيج اتفاقيات مركز القوات األمريكية(,مجمة المستقبل 
 م. 2008, آب 354مركز دراسات الوحدة العربية,ع , العربي

عبدالمطيف: اآلليات القانونية  الكفيمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم براء منذر كمال  .2
بحث مقدم إلى مؤتمر جرائم الكيان الصييوني والعدالة الدولية  اإلسرائيمية في غزة,

 . 2010المنعقد في كمية الحقوق بجامعة حمب ,آيار /
اإلرىاب ,بحث براء منذر كمال عبدالمطيف :دور  الجتياد القضائي في تكييف جرائم  .3

 .2011مقدم إلى المؤتمر العممي الرابع لكمية الحقوق بجامعة حمب , 
تافكة عباس البستاني: مبدأ الختصاص العالمي في القانون العقابي )دراسة تحميمية  .4

 .  2009,مطبعة أراس , أربيل , 1ط-انتقاديو مقارنة(
جمة الشريعة والقانون , حسن أبو اإلصبع: التطورات الجديدة في القانون الدولي , م .5

 م.1995, نوفمبر   9اإلمارات العربية المتحدة ,ع
سييل حسين الفتالوي, الحصانة القضائية لممبعوث الدبموماسي في العراق)دراسة  .6

 م.1980قانونية مقارنة(,مطبعة جامعة بغداد, بغداد,
 وبعده, األمريكي النسحاب قبل األجنبية األمنية الشركات عبد الكاظم الخزاعي, وضع .7

 م.  2008, آذار  4,س13مجمة المستقبل العراقي,ع
غسان رباح :التجاىات الحديثة  في قانون العقوبات العام وقضاء األحداث  .8

 . 1990, الدار الجامعية , بيروت , 2والمنحرفين  , ط
,دار النيضة 10محمود محمود مصطفى :شرح قانون العقوبات )القسم العام( ,ط .9

 .1983القاىرة ,العربية ,

محمود نجيب حسني , شرح قانون العقوبات , القسم العام ,النظرية العامة لمجريمة ,  .10
 .  1962دار النيضة العربية ,القاىرة ,
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 الردائل الجامعية-ثانيًا

عقوبة السجن مدى الحياة في التشريعات الوطنية والدولية  أسماء عامر عبداهلل, .1
 م.2009كمية القانون بجامعة تكريت, ,رسالة ماجستير مقدمة إلى 

رسالة ماجستير -األمريكية )دراسة تحميمية(–بزار شوكت كريم: التفاقية العراقية  .2
 .2010-مقدمة إلى كمية القانون والسياسة بجامعة السميمانية 

نغم حمد عمي الشاوي: المسؤولية الجزائية عن جرائم شركات الحماية المنية, رسالة  .3
 .2010مقدمة إلى كمية القانون بجامعة تكريت , ماجستير 

      

 المصادر من الذبكة الدولية )االنترنت(-ثالثًا

تقرير منشور في النترنت  إسرائيل تسعى لتغيير قوانين دول لمنع مقاضاة مسؤولييا: .1
عمى الموقع 

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1168292 

-تامر أبوالعينين: حقوقي فمسطيني: مالحقة إسرائيل تحرجيا دوليا وتكمفيا ماديا  .2
قرير منشور في النترنت عمى الموقع -جنيف :

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167470 

تقرير منشور في -الجزيرة : ليفني كادت تمغي سفرىا لبروكسل خشية العتقال .3
النترنت عمى الموقع 

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167337 

 ل التفاقية األمنية ,بحث منشور في النترنت عمى الموقع  :فؤاد عطية : آراء حو .4

-"السياسة تيزم األخالق" بمجيكا وقانون الختصاص العالمي -محمود عبد الغفار .5
تقرير منشور في الشبكة الدولية اإلنترنت عمى 

 .و<www.iccarabic.org/docs/wmview.php?ArtID=260>الموقع:

تقرير -إلغاء قانون الختصاص العـالمي "صفعة لمضحايا"  -منظمة العفو الدولية .6
منشور في الشبكة الدولية اإلنترنت عمى الموقع: 

<www.iccarabic.org/docs/wmview.php?ArtID=261> . 

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1168292
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1168292
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167470
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167470
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167337
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1167337
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 MDEمنظمة العفو الدولية: العراق)مسؤوليات دولة الحتالل (,الوثيقة رقم  .7

 .منشورة في شبكة النترنت عمى الموقع :8م,ص2003, 14/089/2003
http://ara.controlarms.org/library/Index/ARAMDE140892003?

open&of=ARA-IRQ. 
كيف يستطيع ضحايا انتياكات حقوق اإلنسان مالحقة -منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  .8

تقرير منشور في موقع المنظمة عمى شبكة -مرتكبييا في الخارج؟
 <.<www.hrw.org/arabic/hr-global/list/tsxt/pinochet.htmlاإلنترنت:

 التذريعات-رابعًا

 )المعدل(. 1943لسنة  340قانون العقوبات المبناني   .1
 )المعدل(.1949لسنة  148قانون العقوبات السوري رقم  .2
 )المعدل(.  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  .3
 )المعدل(. 1974لسنة ( 7قانون العقوبات العماني رقم ) .4
 الصادر عن المدير اإلداري لسمطة الئتالف المؤقتة المنحمة .م 2003( لسنة 17األمر رقم) .5
 م.2004الصادر عن مجمس الوزراء العراقي  أيمول  3األمر رقم  .6
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