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ملخص

وانتهاء   2003 نيسان/أبريل   9 في  الكبيرة  القتالية  العمليات  على  سنوات  أربع  مرور  من  بالرغم 

االحتالل رسميًا في 30 حزيران/يونيه 2004،  لم يتحقق استكمال متطلبات السيادة الوطنية طبقًا 

ملختلف قرارات مجلس األمن. ويوضح الكاتب هنا مختلف القواعد التي كانت وما زالت تنطبق على 

الوضع في العراق ويعرض املشاكل اإلنسانية احلالية من منظور القانون الدولي اإلنساني. 

كان العراق وال يزال مركز جذب لألقوام والشعوب واجليوش التي تستهويها ثرواته الطبيعية ومهارات 

شعبه الذي عرف الكتابة وسّن أول القوانني. ولكي يحافظ العراق على وجوده الذاتي في زحمة ملتقى 

أخرى،  دولة  كأية  يتوسل،  فإنه  التجارة،  على طرق  الدولي  التنافس  الثالث ووسط  العريقة  القارات 

أو  الغزو  إلى  فإذا تعرض  املادية والبشرية.  الذاتي من خالل إمكانياته  الدفاع  بالبحث عن أسباب 

االحتالل فإنه سيضطر إلى التكّيف مع الوافدين اجلدد من أجل أن يستعيد عافيته ويتلك سيادته، 

وهذا ما يحدث في العراق اليوم.

وتكمن املهمة األساسية للقانون الدولي اإلنساني، في حماية السكان من آثار النزاعات املسلحة من 

خالل وفاء األطراف املتنازعة بالتزاماتها مبوجب هذا القانون إلى جانب قانون حقوق اإلنسان وقانون 

الالجئني وذلك لضمان حماية أكبر لضحايا هذه النزاعات. وهو ما ترك أثره على هذه الدراسة التي 

ملعاجلتها،  القانونية  واألدوات  اليوم  العراقي  الشعب  يعيشها  التي  املعاناة  أنواع  مختلف  ستتناول 

فتحدد أواًل القواعد الدولية اإلنسانية القابلة للتطبيق في العراق ثم تناقش مسألة املعاملة اإلنسانية 

لضحايا النزاع املسلح في العراق وآثاره على املدنيني. 

***
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القواعد اإلنسانية القابلة للتطبيق

لغرض معرفة القواعد اإلنسانية القابلة للتطبيق في النزاع املسلح في العراق ينبغي أواًل حتديد طبيعة 

هذا النزاع ملعرفة القواعد القانونية احلاكمة له ثم حتديد الطرف الذي يتحمل مسؤولية حماية ضحاياه 

ثانيا. 

كان العراق في وضع احتالل عسكري قانونا من 4/9/ 2003 حتى 2004/6/30؛ ومن بني القواعد 

الدولية التي حتكم هذه املرحلة، اتفاقية الهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 

التي تتضمن األحكام القانونية املتعلقة بحماية املدنيني إلى جانب املادة 3 املشتركة التفاقيات جنيف 

لسنة 1949. 

تعتبر حالة االحتالل األجنبي واقعة قانونية يرتب عليها القانون حقوقًا والتزامات تتوزع بني سلطة 

االحتالل من جهة والدولة احملتلة من جهة أخرى، حيث يتولى القانون توزيع االختصاصات القانونية 

بني الطرفني إليجاد حالة من التوازن بني متطلبات سلطة االحتالل في السيطرة على األراضي احملتلة، 

ومتطلبات السيادة الوطنية للدولة احملتلة مبا يوفر لها أسباب البقاء. 

لقد انتهى االحتالل قانونا في 30 حزيران/يونيه 2004. مما يتعني معه تصنيف النزاع املستمر في 

العراق إما كنزاع دولي أو داخلي، أو حالة من ال نزاع مسلح على اإلطالق، وفقًا التفاقيات جنيف. 

أما على الصعيد امليداني، فتتصرف القوات متعددة اجلنسية في العراق كقوة احتالل تطبق اتفاقيات 

جنيف الرابعة حلماية املدنيني في األراضي احملتلة مما يعطي جلماعات املقاومة املسلحة الذريعة في 

القانوني  النظام  لتحديد  اتفاقيات جنيف  البحث في  ينبغي  ولذا  قوات االحتالل.  السالح ضد  حمل 

للعناصر املسلحة وكيفية حمايتها إلى جانب حماية املدنيني. 

ويكن القول إن القوات متعددة اجلنسية تؤدي دورين مختلفني ومتناقضني في عالقتها بالنزاع املسلح 

رقم  األمن  مجلس  لقرار  طبقًا  العراقية  للحكومة  كحليف  رسميا  ناحية  من  تعمل  فهي  العراق.  في 

2004/1546 1، وتتعامل، من ناحية أخرى، مع القوات العراقية والعناصر املسلحة كقوة احتالل طبقًا 
للقرار رقم 2003/1483 2. وفي هذا اإلطار يتعني عليها تطبيق اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 

في العراق، باعتباره دولة محتلة، لفترة سنة بعد انتهاء العمليات العسكرية. ثم تطبق اتفاقية جنيف 

الرابعة جزئيا بعد انتهاء هذه السنة. 

1- أنظر القرار )S/RES/1546 )2004،أ8حزيران/يونيه  2004.
2- أنظر القرار )S/RES/1483 )2003،أ22أيار/مايو 2003.
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التطبيق الكامل واجلزئي التفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كليًا طبقا للمادة 6 منها، منذ بداية نزاع مسلح دولي أو 

احتالل )الفقرة 1(. وتنص املادة 6 أيضًا على أن تطبيق االتفاقية ينتهي عند انتهاء العمليات احلربية 

)الفقرة 2(، ولكن ينتهي تطبيقها في حالة احتالل أراض بعد عام واحد من انتهاء العمليات احلربية 

)الفقرة 3(. 

إال أن الفقرة 3 من املادة 6 تنص أيضًا على التطبيق اجلزئي لالتفاقية الحقًا حتت الشروط التالية: 

أن يكون انقضى عام واحد بعد انتهاء العمليات احلربية ؛ ( أ

وعلى سلطة االحتالل أن تستمر في ممارسة  وظائف احلكومة في األراضي احملتلة.  ( ب

كما حتدد املادة 6 مواد اتفاقية جنيف الواجب العمل بها عند التنفيذ اجلزئي لالتفاقية بعد مرور عام 

على االحتالل . وهذه املواد هي 1 إلى 12، واملادة 27، واملواد 29 إلى 34، و47، و49، و51، و52، 

و53، و59، و 61 إلى 77 وأخيرا املادة 43 التي تسمح ملندوبي الدولة احلامية واللجنة الدولية للصليب 

األحمر بزيارة جميع أماكن االعتقال واحلجز والعمل، وتنص كذلك على أنه ال يجوز منع هذه الزيارات 

إال ألسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قاهرة، ال يكون ذلك إال بصفة استثنائية ومؤقتة. 

إن تطبيق املادة 6 على األحداث اجلارية في العراق ليس سهاًل. فقد ظل العراق في البداية حتت 

حكم سلطة االئتالف املؤقتة من 9 نيسان/أبريل 2003 حتى 30 حزيران/يونيه 2004. ويثير إنهاء 

حكم سلطة االئتالف املؤقتة ونقل السلطة السياسية إلى احلكومة املؤقتة للعراق تساؤالت حول طبيعة 

موافقة  يشترط  الذي   2004/1546 رقم  القرار  العراق مبوجب  في  اجلنسية  متعددة  القوات  وجود 

أمر  هو  للعراق  املؤقتة  احلكومة  جانب  من  احلضور  هذا  على  املوافقة  ألن  عليه،  العراقية  احلكومة 

مفترض. وفي الوقت ذاته وفي غياب اتفاق بني احلكومة العراقية وقيادة القوات متعددة اجلنسية حول 

مدى هذا الوجود، ظلت القوات العراقية الناشئة حتت قيادة تلك القوات طبقًا للفقرة 11 من منطوق 

القرار املذكور.  ويتنافى هذا مع بنود االتفاق املبرم بني احلكومتني العراقية واألمريكية في رسالتيهما 

املوجهتني بتاريخ 5 حزيران/يونيه 2004 إلى رئيس مجلس األمن3، ذلك االتفاق الذي ينص على نقل 

أما من  العراقية.  القوات  القيادة والسلطة على  تتولى  التي  العراقية  إلى احلكومة  املسؤولية األمنية 

وجهة نظر عسكرية فإن إدارة العراق تتوالها القوات متعددة اجلنسية بصفتها إدارة عسكرية متارس 

الرابعة.  اتفاقية جنيف  لتطبيق  الوطنية، وهما شرطان ضروريان  التي متارسها احلكومة  الوظائف 

ولهذا السبب تواصل القوات متعددة اجلنسية تطبيق االتفاقية، ولكن جزئيًا فقط. وبالتالي يتعني حتديد 

احكام القانون الدولي احلاكمة لوضع االحتالل وتكييفه.

3- أرفق بقرار مجلس األمن )S/RES/1546 )2004  “نص الرسالتني املوجهتني إلى رئيس مجلس األمن من رئيس وزراء احلكومة املؤقتة للعراق الدكتور 
إياد عالوي، ووزير خارجية الواليات املتحدة كولن  باول” بتاريخ 5 حزيران/يونيه  2004 . 
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صالحيات سلطة االحتالل 

)الرابعة(  43 من القواعد املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب البرية امللحقة باتفاقية الهاي  املادة  تنص 

املؤرخة في 18 تشرين األول/أكتوبر 1907 على ما يلي: »إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة 

فعلية إلى يد قوة االحتالل، يتعني على هذه األخيرة، قدر اإلمكان، حتقيق األمن والنظام العام وضمانه، 

مع احترام القوانني السارية في البالد، إال في حاالت الضرورة القصوى التي حتول دون ذلك«. ويعني 

ذلك استمرار النظام القانوني للدولة اخلاضعة لالحتالل، مما يعد املظهر األول للسيادة الوطنية على 

اإلقليم احملتل. وبالتالي تنص املادة 55 من قواعد الهاي على أن »دولة االحتالل ال تعتبر نفسها إال 

مسؤواًل  إداريًا«. 

ونشاط  خدمات  من  الناس  حلياة  األساسية  االحتياجات  لتلبية  العامة  املرافق  تسيير  يعد  ثم  ومن 

اخلطوات  اتخاذ  في  احلق  ذاته  الوقت  في  متلك  التي  االحتالل  سلطة  مهمة  من  جزءًا  اقتصادي 

الضرورية حلماية موظفيها ومنشآتها، ومتتد سلطات الشرطة التي متلكها سلطة االحتالل إلى املرافق 

العامة التي تقدم اخلدمات العادية إلى السكان املدنيني وإلى خدمات الدعم اللوجيستي لقوات االحتالل. 

ولكي تعمل سلطة االحتالل كمسؤول إداري، فإنها متتلك في الواقع صالحيات واسعة في املجاالت  

التشريعية والتنفيذية والقضائية تتجاوز الصالحيات اإلدارية. ويقضي التعامل الدولي بقيام سلطات 

االحتالل بتعيني حاكم عسكري مسؤول عن قوات االحتالل يلك سلطات غير محددة سلفًا. وإلى جانبه 

حاكم مدني ملمارسة السلطات التشريعية والتنفيذية وتنفيذ السياسات العامة لسلطة االحتالل. وقد مت 

تعيني اجلنرال »ريكاردو سانشيز« القائد العام لقوات االئتالف حاكمًا عسكريًا منذ بدء االحتالل في 

9 نيسان/أبريل 2003، بينما عني اجلنرال »جاي غارنر«، حاكمًا مدنيًا بعنوان مدير عمليات إعادة 
اإلعمار في العراق. وألغيت هذه الوظيفة الحقًا عند تعيني السفير »بول برير« حاكما مدنيًا تولى إدارة 

العراق من 13 أيار/مايو 2003 إلى 30 حزيران/يونية 2004. 

السلطة الترشيعية  

تسعى اتفاقية الهاي )الرابعة( لعام 1907 إلى احلفاظ على النظام القانوني للدولة احملتلة دون تغيير. 

ولكن ضرورات االحتالل تتطلب إصدار قرارات بقوة القانون تسري على أراضي الدولة احملتلة. ولم 

تكن السلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية في ظل النظام السابق الحتالل العراق. فكان 

مجلس قيادة الثورة، السلطة السياسية العليا في العراق، مسؤواًل عن إصدار القوانني والقرارات بقوة 

القانون، بينما كانت سلطات املجلس الوطني املنتخب سلطات استشارية. واستفادت سلطة االحتالل 

من هذا الوضع عندما جمع احلاكم املدني بني السلطتني التشريعية والتنفيذية واستخدمهما إلصدار 

قوانني وأوامر بقوة القانون، أثرت بشكل واضح على النظام القانوني في العراق. 



199

املجــلــــــــــة الدوليــة

لل�صلـيـب الأحمــــر
املجلد 90 - العدد 869 - مار�ض/اآذار 2008

4- أنظر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية، متاح على العنوان التالي :
 http://www.cpa-iraq.org/arabic/government/TAL-arabic.html 

5-  بول برير : عام قضيته في العراق : النضال لبناء غد مرجو . ترجمة عمر األيوبي. دار الكتاب العربي،  بيروت ، 2006 ص 21.

وشملت هذه اإلجـراءات »قانـون إدارة الدولة للمرحلة االنتقاليـة«، الذي أصـدره مجلـس احلكـم فــي 

8 آذار/مارس 2004 4. ونالحظ من ديباجة هذا القانون أنها تعتبره صادرًا عن الشعب العراقي وليس 
عن مجلس احلكم الذي ال يتمتع بالصفة التشريعية ألنه غير منتخب من قبل الشعب، بل ، على عكس 

ذلك، يعتبر املجلس جزءًا من السلطة املدنية التي يتقاسمها مع احلاكم املدني وليس سلطة تشريعية. 

وقد جتلى ذلك من خالل التعاون بني »برير« وأعضاء مجلس احلكم في إصدار هذا القانون. علمًا 

أنه ال يوجد في األحكام اخلتامية لهذا القانون ما يبني اجلهة الدستورية التي أسندت ملجلس احلكم 

سلطة التشريع. 

وأهم ما ييِّز هذا القانون أنه مبثابة دستور مؤقت إلدارة العراق في ظل االحتالل يحل محل الدستور 

العراقي لعام 1970. وقد أجرى القانون تغييرًا في النظام الدستوري العراقي وجعل الدولة العراقية 

ال  بحيث  للمحافظات،  واسعة  وأعطى صالحيات   ،)4 )املادة  املوحدة  الدولة  من  بداًل  فيدرالية  دولة 

يستطيع رئيس احلكومة االحتادية إقالة أي عضو في حكومة إقليم أو أي محافظ أو عضو في أي من 

مجالس احملافظة أو البلدية )املادة 55)أ((. كما وسع هذا القانون سلطات إقليم كردستان بإعطائه 

حكومة اإلقليم احلق بالسيطرة اإلقليمية على األمن الداخلي وقوات الشرطة. وفرض الضرائب والرسوم 

داخل حدود اإلقليم. )املادة 54 )أ((. وسمح للمجلس الوطني في إقليم كردستان بتعديل أي قانون 

ال يدخل ضمن االختصاص احلصري للحكومة االحتادية )املادة 54 )ب((. وهو ما أدى إلى املزيد 

من إضعاف احلكومة املركزية التي حتتاج إلى مزيد من السلطات ملواجهة سلطات االحتالل. وأجاز 

القانون تعدد اجلنسية )املادة 11(، كما أعطى احلق لثالث محافظات أو أكثر ولثلثي ناخبيها حق رفض 

نتائج االستفتاء على الدستور الدائم، مبا يتعارض ومبدأ األكثرية في النظام الديوقراطي. 

السلطة التنفيذية

تكونت السلطة التنفيذية في العراق حتت االحتالل من جهازين : سلطة االحتالل ومجلس احلكم. 

املدني  للذراع  رئيسًا  برير«  »بول  السفير  وكان  والعسكري.  املدني  بذراعيها  االحتالل  سلطة  ( أ
وقد عينه الرئيس »جورج بوش« مبعوثًا رئاسيًا عنه في 9 أيار/مايو 2003 ومنحه سلطة تامة 

وزير  نفسه عني  الوقت  وفي  العراق.  في  وممتلكاتها  وأنشطتها  األمريكية  احلكومة  موظفي  على 

الدفاع األمريكي »رامسفيلد« »برير« مديرًا لسلطة االئتالف املؤقتة، وفوضه السلطات التنفيذية 

والتشريعية والقضائية، كما ذكر »برير« في مذكراته5. أما اجلانب العسكري من السلطة التنفيذية 

لالحتالل، فكان بقيادة قائد قوات االئتالف في العراق اجلنرال »ريكاردو سانشيز« التابع إلدارة 

»برير«. 
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وتسلم »برير« منصبه في 13 أيار/مايو 2003 وأصدر أول أمر من مجموعة أوامره، وهو األمر 

اخلاص »بتطهير املجتمع العراقي من حزب البعث« وعدم السماح للكوادر املتقدمة في حزب البحث 

بحل  2003 6 ويقضي  أيار/مايو   23 في  الثاني  األمر  وصدر  رفيع.  حكومي  منصب  بتولي  املنحل 

»كيانات« مختلفة ومنها وزارة الدفاع والتصنيع العسكري، واحلرس اجلمهوري، واحلرس اجلمهوري 

اخلاص، وفدائيو صدام، ووزارة اإلعالم. 

. وكان يثل السلطة الوطنية العراقية   مجلس احلكم: أنشأه »برير« في 13 متوز/يوليه 2003( ب

25 عضوًا  كرمز من رموز السيادة اإلقليمية. ويكن وصفه باعتباره مجلس رئاسة مكونًا من 

يثلون الفعاليات السياسية الناشطة بعد سقوط النظام.  ولتمكني هذه اإلدارة العراقية من ضمان 

مواصلة تقدمي اخلدمات العامة، شكل مجلس احلكم في 25 آب/أغسطس 2003 مجلسًا مؤلفا من 

25 وزيرًا تابعًا ملجلس احلكم مباشرة طبقا للنظام الرئاسي، وذلك لعدم وجود رئيس للوزراء. 

وخالل العام  2003 أصدر مجلس احلكم  142 قرارًا لها قوة القانون من بينها القرار رقم 137 املتعلق 

بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في ما يتعلق بقانون األسرة )ألغي الحقًا بالقرار رقم 2004/32(،  

 127 رقم  والقرار  العراقية،  األراضي  من  خلق  مجاهدي  منظمة  بطرد  القاضي   126 رقم  والقرار 

اخلاص بالتصديق على قانون إنشاء احملكمة اجلنائية العراقية املختصة باجلرائم ضد اإلنسانية في 

العراق.

وفي 2004 أصدر مجلس احلكم 75 قرارًا منها القرار رقم 33 الذي يوافق على قانون إدارة الدولة 

للمرحلة االنتقالية، والقرار رقم 51 املتعلق بإنشاء جهاز املخابرات الوطني العراقي، والقرار رقم 55 

املتعلق بإنشاء هيئة النزاهة العامة.7 

السلطة القضائية

مجلس  أنشىء  املؤسسات،  مستوى  على  ذلك  ولتأكيد  عامة.  بصورة  مستقاًل  العراقي  القضاء  ظل 

وتولى  العدل.   وزارة  القضائية عن  السلطة  2003 وفصلت  أيلول/سبتمبر   18 في  األعلى  القضاء 

املجلس اجلديد إدارة القضاء العراقي واالدعاء العام. كما مت إنشاء احملكمة اجلنائية العراقية املختصة 

مبالحقة مرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية والتي ورد ذكرها، في األمر رقم 2003/48 لغرض محاكمة 

بعض مسؤولي النظام السابق املتهمني بارتكاب مثل هذه اجلرائم. 

وقد توسع قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية، الصادر عن مجلس احلكم في 8 آذار/مارس 2004، 

على  لإلشراف  األعلى  القضاء  مجلس  إنشاء  أقرَّ  الذي  الوقت  ففي  كردستان  اقليم  في صالحيات 

القضاء االحتادي في العراق الذي يضم محاكم الدرجة األولى واحملكمة اجلنائية املركزية ومحاكم 

االستئناف ومحكمة التمييز، نص في املادة 46 )ب( على أن اجلهاز القضائي االحتادي ال يشمل 

http://www.cpa-iraq.org/arabic/regulations/ :6- جميع وثائق سلطة االئتالف املؤقتة منشورة على املوقع التالي
www.cpa.gov/government/governingcouncil.html :7- القرارات متاحة على العنوان التالي
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8-  أنظر الرقمني 2 و3 أعاله عن القرار والرسالتني املرفقتني

احملاكم املوجودة في إقليم كردستان. األمر الذي يؤدي إلى إضعاف احلكومة املركزية باجتاه نظام 

أقرب إلى الكونفدرالية منه إلى الفدرالية. 

إدارة األمن

      القرار رقم 2004/1546

يعتبر قرار مجلس االمن املرقم   1546في 8 حزيران/يونية 2004 8 أساسا النتهاء االحتالل من 

الناحية القانونية وذلك بنقل السلطة السياسية إلى العراقيني ابتداء من 30 حزيران/يونية 2004 وفقًا 

للقرار رقم 1511/ 2003 الذي دعا سلطة االئتالف املؤقتة إلى إعادة مسؤوليات احلكم وسلطاته إلى 

شعب العراق بأسرع ما يكن )الفقرة 6(. وقد مت حل مجلس احلكم لفسح املجال حلكومة انتقالية 

عراقية ذات سيادة تتولى إعداد دستور دائم والتحضير النتخاب حكومة متثيلية معترف بها وإنشاء 

قوات عراقية للحفاظ على القانون والنظام ومحاربة اإلرهاب )الفقرة 16(. وأقر القرار 1511 تشكيل 

قوات متعددة اجلنسية حتل محل قوات االئتالف املؤقتة التي احتلت العراق بغية إزالة سمة االحتالل 

عنها )الفقرة 13(.      

وبعد تشكيل احلكومة املؤقتة برئاسة إياد عالوي في 30 حزيران/يونية 2004، بدأت وزارة الداخلية 

قوات  محل  حلت  التي  اجلنسية  متعددة  القوات  ضمن  أعمالها  وممارسة  الشرطة  وحدات  تدريب 

االئتالف املؤقتة. 

ومنذ ذلك احلني قامت في العراق سلطتان قانونيتان لالحتجاز، هما سلطة القوات متعددة اجلنسية، 

والسلطة الوطنية العراقية. وبغية التنسيق بني هاتني السلطتني، توجه كل من رئيس وزراء احلكومة 

املؤقتة للعراق، ووزير خارجية الواليات املتحدة، »كولن باول« برسالتني إلى  رئيس مجلس األمن لألمم 

املتحدة السيد »الورو باخا«. وتضمنت الرسالتان اآلتي: 

مبدأ إقامة شراكة أمنية بني القوة متعددة اجلنسيات واحلكومة العراقية للمساعدة على توفير األمن  ( أ
مع االعتراف بالسيادة الوطنية واحترامها؛

( ب تكون القوات األمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيني؛

ج( التنسيق بني القوات متعددة اجلنسية والقوات األمنية العراقية لتحقيق وحدة القيادة في العمليات 

العسكرية املشتركة بينهما؛

د( العمل على التوصل إلى اتفاق بشأن جميع املسائل األساسية املتعلقة باألمن والسياسة العامة، مبا 

في ذلك السياسات املتصلة بالعمليات الهجومية احلساسة. 
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إال أن الفقرة 11 من القرار رقم 1546 نصت على إحلاق احلكومة العراقية قواتها األمنية بالقوات 

من  يثير مشاكل  الذي  األمر  العراقية،  القوات  تشكيل  بدء  منذ  فعاًل  ما مت  وهذا  اجلنسية.  متعددة 

الناحيتني القانونية والعملية في غياب اتفاق يحدد العالقة بني الطرفني. 

وأدى هذا الفراغ القانوني إلى توقيع مذكرة تفاهم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بني القوات 

هذه  التفاهم  مذكرة  وتضمنت  العراقية.   العدل  ووزارة  اجلنسية  متعددة  القوات  داخل  البريطانية 

األشخاص املتهمني بارتكاب أفعال إجرامية متكن القوات متعددة اجلنسية باحتجاز هؤالء املتهمني 

لديها إلى حني تطوير العراق قدراته الحتجاز جميع املتهمني املذكورين في مرافقه اخلاصة. وحتدد 

مذكرة التفاهم ثالث فئات من احملتجزين لدى القوات البريطانية العاملة ضمن القوات متعددة اجلنسية، 

وهي :

أ( األفراد الذين يشتبه في ارتكابهم اعماال إجرامية؛ 

ب( األفراد احملتجزون ألسباب أمنية والذين يشتبه في ارتكابهم اعماال إجرامية تقتضي مثولهم أمام 

القضاء العراقي؛

السلطات  طلب  على  بناء  احتجازهم  ومت  إجرامية  أعماال  ارتكابهم  في  يشتبه  الذين  األفراد  ج( 

العراقية. 

ويحرص هذا االتفاق أساسًا على توفير املعاملة اإلنسانية للمحتجزين املذكورين، ال سيما في ما يتعلق 

بالتحقيق معهم أو تسليمهم إلى السلطات العراقية أو محاكمتهم . 

وبالرغم من تنامي عدد وقدرات القوات العراقية، أخذت األعمال املسلحة باالزدياد، األمر الذي حال 

دون استكمال جاهزية هذه القوات وقدرتها على حفظ األمن وفرض القانون. وأدى ذلك إلى تأخير 

نقل املسؤولية األمنية من القوات متعددة اجلنسية إلى القوات العراقية خالفًا ملا ورد في الرسالتني 

املذكورتني أعاله واملوجهتني إلى رئيس مجلس األمن لألمم املتحدة في 5 حزيران/يونية 2004. وهنا 

تبدو املفارقة واضحة بني ما قرره مجلس األمن في الفقرتني 1 و2 من القرار 1546 بانتهاء االحتالل 

وانتهاء وجود سلطة االئتالف املؤقتة وتأكيد سيادة العراق الكاملة وتشكيل حكومة ذات سيادة عراقية 

تتولى كامل املسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران/يونية 2004، وبني إحلاق القوات األمنية العراقية 

بالقوات متعددة اجلنسية وفق الفقرة 11 من القرار اآلنف الذكر. وكان لهذا البند األخير أثر سلبي على 

الواقع امليداني، ذلك أن القوات متعددة اجلنسية تتصرف كقوات احتالل طبقًا للقرار 2003/1483 

وليس كقوات حليفة طبقًا للقرار 2004/1546، وتفعل ذلك خالفًا لرغبة احلكومة العراقية في تولي 

مسؤولية األمن في بغداد واحملافظات األخرى في إطار سيادتها الوطنية. وجاء التعبير عن هذه الرغبة 

في الفقرة 3 من القرار 1511  والفقرة 8 من القرار 1546  ومت تأكيدها في الرسالة املرفقة بالقرار 

1637/ 2005 ملجلس األمن دون جدوى.
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تقاسم املسؤولية األمنية بحكم الواقع 

إال أن هناك تقاسمًا للمسؤولية األمنية على صعيد الواقع بالرغم من اإلخفاق في التوصل إلى شراكة 

أمنية بني الطرفني. ويشمل ما يلي: 

أ(  تخضع القوات العراقية إلشراف القوات متعددة اجلنسية أثناء الدوريات وعمليات املداهمة ومالحقة 

العناصر املسلحة في مناطق العمليات تبعًا ملتطلبات التخطيط العسكري وعمليات القوات األمريكية 

في امليدان.

ب( تتولى القوات العسكرية العراقية املسؤولية الكاملة عن األمن في عدد من احملافظات بناء على اتفاقات 

جزئية تبرم بني قيادتي القوات العراقية والقوات متعددة اجلنسية، ومع هذا تعود األخيرة لتسلم 

مسؤولية األمن من جديد عندما تنشأ أزمة خطيرة في أية محافظة من احملافظات املذكورة.

ج( ال تتولى القوات العراقية أية مسؤولية أمنية في عدد من احملافظات احلساسة مبا فيها بغداد

واألنبار وديالى وصالح الدين. 

التابعة  القوات  إلى  األمن  مسؤولية   2007 حزيران/يونية  في  اجلنسية  متعددة  القوات  سلمت  د( 

حلكومة إقليم كردستان، البشمركة، مباشرة دون املرور عبر احلكومة املركزية، مما وضع امللف 

األمني في هذا اإلقليم خارج اختصاص احلكومة العراقية.

هـ( تعمد القوات متعددة اجلنسيات إلى تأخير تسليح القوات العسكرية العراقية من اجليش والشرطة 

باألسلحة احلديثة الالزمة حلفظ األمن والنظام العام. األمر الذي يعطل جاهزية هذه القوات في 

مواجهة العمليات اإلرهابية الكبيرة وفي مواجهة أي طارئ يتعلق بأمن العراق وسالمته وحماية 

نقل  في  األمن  مجلس  قرارات  لنهج  مناقض  كله  وهذا  العامة،  اخلدمات  إدارة  وحسن  املدنيني 

املسؤولية األمنية كاملة إلى احلكومة العراقية. 

و( وال بد من التذكير بأن تدهور الوضع األمني في العراق دفع القوات األمريكية إلى التعاقد مع 

شركات أمنية خاصة حلماية األجانب والبعثات األجنبية، وخاصة بعد نسف مكتب األمم املتحدة 

في بغداد في 2003. وأصدرت سلطة  االئتالف املؤقتة األمر رقم 2004/17 بشأن متطلبات 

تسجيل الشركات األمنية اخلاصة. وأصبح بذلك تسجيل هذه الشركات لدى وزارة الداخلية شرطًا 

حلصولها على تصريح بالعمل في العراق. وحدد القسم التاسع من هذه املذكرة صالحيات هذه 

الشركات باعتبارها صالحيات ردع وليس صالحيات تنفيذ للقانون. وهي تخضع لقانون العقوبات 

العراقي )القانون رقم 111 لعام 1969 بتعديالته( وقانون األسلحة العراقي لعام 1992 املعّدل، 

للقوات متعددة اجلنسية. ومن أشهر هذه الشركات  املمنوحة  تتمتع باحلصانة  وبالتالي فهي ال 

شركة »بالك ووتر« التي عهد إليها بحماية السفارة األمريكية واملبعوثني الدبلوماسيني واألجانب 

في العراق. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2007 سقطت قذيفة هاون أثناء مرور موكب كانت ترافقه 

هذه الشركة، فرد أفرادها بإطالق النار بشكل عشوائي في ساحة النسور في بغداد من دون أن 
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9- في نيسان/أبريل 2004، وفي ردها على طلب من الكونغرس األمريكي، جمعت سلطة االئتالف املؤقتة قائمة بأسماء  60 شركة توظف ما مجموعه 20 ألف 
شخص )ومن بينهم مواطنون من الواليات املتحدة والعراق وبلدان أخرى(. أنظر :

David Isenberg: The Good, the Bad, and the Unknown: PMCs in Iraq, British American Security Information Council, 
March 2006, available at: http://www.basicint.org/pubs/2006PMC.html.

تتعرض إلى أي هجوم مضاد، مما أودى بحياة 10 مدنيني وجرح 13 آخرين. وقد أثار هذا احلادث 

العراق. وسارعت  الداخلية سحب ترخيص عمل الشركة في  العام، فطلبت وزارة  الرأي  سخط 

وزيرة اخلارجية األمريكية »كوندوليزا رايس« إلى تقدمي اعتذارها الشخصي عن احلادث. وبدأت 

التحقيقات في واشنطن عن جتاوزات قامت بها هذه الشركة ومنها إدخال سالح غير مرخص 

وتسليمه إلى جهات غير رسمية. 

ويبلغ عدد أفراد الشركات األمنية اخلاصة في العراق 9 حوالي 20 ألفًا.  وبالرغم من أنهم ال يتمتعون 

بأية صالحية قانونية لفرض القانون والنظام، إال أنهم يشكلون، على الصعيد األمني، قوة ثالثة إلى 

هذه  تعتبر  أن  يكن  وال  للقانون  مخالف  وهذا  العراقية.  والقوات  اجلنسيات  متعددة  القوة  جانب 

الشركات سلطة احتجاز، بأي حال من األحوال، إذا ما ألقت القبض على عناصر مسلحة. 

النزاع املسلح غري الدويل

تعتبر القوات األجنبية املوجودة في العراق قوات حليفة للحكومة العراقية تعتمد واليتها في العراق على 

قرارات مجلس األمن لألمم املتحدة من جهة وعلى موافقة هذه احلكومة من جهة أخرى.  إال أن أطرافًا 

سياسية عراقية تعتبر وجود هذه القوات األجنبية احتالاًل للعراق وبالتالي فإن واليتها فيه غير قانونية. 

وهذا ما يشكل ذريعة للمقاومة املسلحة حلمل السالح ضد هذه القوات دون أن تتخذ هذه املقاومة 

شكاًل من أشكال النزاع املسلح الدولي. 

ذلك إن النزاع املسلح في العراق ال يدخل ضمن إطار املادة 2 املشتركة التفاقيات جنيف واخلاصة 

بالنزاعات املسلحة الدولية. كما ال ينطبق عليه البروتوكول الثاني اإلضافي لعام 1977، وذلك بسبب 

افتقار هذا النزاع إلى التنظيم املوجود في نزاع مسلح دولي حيث ال تقوم العناصر املسلحة بإدارة 

الدولي  القانون  تطبيق  عن  مسؤولة  قيادية  هيكلية   متتلك  وال  ومتواصلة،  منسقة  مسلحة  عمليات 

السمات  غياب  ومع  وبالتالي،  الثاني.  البروتوكول  في  طرفًا  ليس  العراق  أن  عن  فضاًل  اإلنساني، 

الضرورية للنزاع الدولي املسلح، يكون القانون احلاكم للنزاع املسلح في العراق هو املادة 3 املشتركة 

التفاقيات جنيف، والتعامل الدولي املنطبق على النزاعات املسلحة الداخلية، وقانون حقوق اإلنسان. 

املقاومة املسلحة

بدأت العمليات التي تشنها عناصر مسلحة مجهولة الهوية وتتخذ أسماء متعددة، ضد أهداف غير 

محددة وضد قوات االئتالف وأهداف مدنية، منذ احتالل العراق في 9 نيسان/أبريل 2003 بفترة 

قصيرة. وقد أعطت العمليات املسلحة االنطباع بأنها كانت عمليات عشوائية تستهدف خلق حالة عامة 
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10 - تعرف املادة 1-2 من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعة في القاهرة في 22 نيسان/أبريل 1998 اإلرهاب بأنه »كل فعل من أفعال العنف أو التهديد 
به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم 

أو حريتهم أو أمنهم  للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد 

الوطنية للخطر«. 

وتعرف  املادة 1-3 اجلرية اإلرهابية بأنها : »أي جرية أو شروع فيها ترتكب تنفيذًا لغرض إرهابي في أي من الدول املتعاقدة أو على رعاياها أو 

ممتلكاتها أو مصاحلها يعاقب عليها قانونها الداخلي ..«

11 - للمزيد من املعلومات عن أعداد القتلى املدنيني في العراق أنظر : 
Iraqi Body Count, available at http://www.iraqbodycount.org / )last visited 7 January 2008(, and Les Roberts, Riyadh 
Lafta, Richard Garfield, Jamal Khudhairi, Gilbert Burnham: Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: clu -

ter sample survey, The Lancet, Vol. 364, Issue 9448, 20 November 2004, pp. 1857-1864.

من الرعب دون حتقيق هدف عسكري، األمر الذي ال يكن معه اعتبارها عمليات حربية وإمنا يكن 

تصنيفها في فئة األعمال اإلرهابية.10

كما ال يكن اعتبار أفراد جماعات املقاومة املسلحة في العراق مقاتلني قانونيني ألنهم ال يستوفون 

الشروط املنصوص عليها في املادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، وال سيما أنهم ال ينتمون إلى طرف 

دولي في النزاع. وأكثر من ذلك، فهم ال يتثلون للمبادئ األساسية التي تنظم سير العمليات والتي 

تستوجب منهم حمل السالح علنًا واحترام قوانني احلرب وأعرافها.  فعندما ال تستوفى هذه الشروط 

األساسية، تتخذ مقاومة االحتالل شكل عمليات عشوائية تستهدف بدون متييز املدنيني وأفراد اجليش 

واألهداف  املدنيني  موجهة أصال  ضد  الهجمات  كانت  إذا  أما  واحد.  آن  في  العسكرية  واألهداف 

املدنية بدال من األهداف العسكرية، وهو ما يحدث فعاًل في النزاع في العراق، فيمكن توصيف مثل 

هذه العمليات باعتبارها أعمااًل إرهابية تقع حتت أحكام القانون اجلنائي، وقانون مكافحة اإلرهاب 

لسنة 2005. 

وقد متيزت العمليات املسلحة التي جرى شنها منذ بداية االحتالل في 9 نيسان/أبريل 2003 بأنها 

شبيهة بعمليات حرب العصابات ومنها تفجير مقر السفارة األردنية في بغداد يوم 3 آب/أغسطس 

2003، وتفجير مقر األمم املتحدة في بغداد الذي راح ضحيته املبعوث اخلاص لألمم املتحدة السفير 
2003، وتفجير سوق شعبي في احللة أسفر عن  19 آب/أغسطس  »سيرجيو فييرا دي ميلو« يوم 

مصرع أكثر من 200 مدني، وتفجير سوق الصدرية ببغداد في 2006 الذي قتل فيه ما يزيد على 

باملئات في  100 مدني. وازدادت هذه العمليات في 2007 مخلفة أعدادًا من الضحايا املدنيني تقدر 
تفجيري ساحة اخلالني في بغداد، وحي أمرلي بكركوك، وتفجيرات القحطانية قرب سنجار التي قتل 

فيها أكثر من 500 مدني.11 

وأصيبت أهداف ثقافية مثل شارع املتنبي للكتب في بغداد ، وأخرى تراثية كجسر الصرافية احلديدي. 

وغالبًا ما اتخذت الهجمات شكل العمليات االنتحارية مستخدمة سيارات مفخخة، فضال عن قصف 

الهاونات ملناطق سكنية وللمنطقة اخلضراء حيث مقرات احلكومة العراقية والقوات متعددة اجلنسية. 

وطغت في هذه العمليات اليومية الهجمات ضد املدنيني واملمتلكات املدنية على الهجمات ضد العربات 

العسكرية األمريكية والعراقية واجلنود من أمريكيني وعراقيني. وغالبًا ما تتم هذه العمليات بعبوات 
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12-  القرار 2004/1546 ، مجلس األمن : 17 - » يدين كافة أعمال اإلرهاب في العراق ويؤكد من جديد التزامات الدول األعضاء مبوجب القرارات 1373 
)2001( املؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 و 1267 )1999( املؤرخ 15 تشرين األول/أكتوبر 1999 و 1333 )2000( املؤرخ 19 كانون األول/ديسمبر 

2000 و 1390 )2002( املؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2002 و 1455 )2003( املؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2003 و 1526 )2004( املؤرخ 30 كانون 
الثاني/يناير 2004، وغيرها من االلتزامات الدولية ذات الصلة، املتعلقة، في جملة أمور، باألنشطة اإلرهابية في العراق أو الناشئة من العراق أو ضد 

مواطنيه، ويؤكد مجددا، على وجه التحديد، دعوته إلى الدول األعضاء أن متنع عبور اإلرهابيني إلى العراق ومنه، وتزويد اإلرهابيني باألسلحة، وتوفير 

التمويل لهم مما من شأنه دعم اإلرهابيني، ويؤكد من جديد أهمية تعزيز تعاون بلدان املنطقة، وال سيما البلدان املجاورة للعراق، في هذا الصدد«.

Prosecutor vs. Dusko Tadic )Jurisdiction( 1995, ICTY, 105 ILR 419   :13- أنظر
على نحو مماثل،  رفضت محكمة العدل الدولية اعتبار النزاع في نيكاراغوا نزاعًا مسلحًا دوليًا. وجاء ذلك ألن الكونتراس لم تكن طرفًا في نزاع دولي من 

جهة، ولم تكن من جهة أخرى حتت اإلشراف الفعلي حلكومة الواليات املتحدة األمريكية كطرف في النزاع في وجه حكومة نيكاراغوا.

أنظر أيضًا:  

)Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua vs. United States, Merits, Judgement, ICJ 
Reports 1986, p. 14(. See also Natalie Wagner, ”The development of the grave breaches regime and individual criminal 
responsibility by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,“ International Review of the Red 
Cross, Vol. 85, No. 850, June 2003, p. 372.

ناسفة مرجتلة تزرع على الطرقات العامة وتصيب اجلنود أو املدنيني بدون متييز، األمر الذي يتناقض 

وقوانني احلرب التي تنص على واجب التمييز بني األهداف العسكرية واملدنيني أو املمتلكات املدنية. 

وقد أدان القرار رقم 2004/1546 )الفقرة 17( كل أعمال اإلرهاب في العراق، ودعا الدول األعضاء 

في األمم املتحدة إلى منع عبور اإلرهابيني إلى العراق ومنه، وتزويدهم باألسلحة، او توفير التمويل 

لدعمهم 12. 

الضامنات الدنيا الواردة يف املادة 3 املشرتكة التفاقيات جنيف

يضمن القانون الدولي اإلنساني في جميع مراحل النزاعات املسلحة غير الدولية حماية األشخاص 

احملتجزين. طبقا للمادة 3 املشتركة التفاقيات جنيف التي يكن اعتبارها اتفاقية عامة مصغرة ألنها 

تتضمن كل املبادئ اإلنسانية حلماية ضحايا النزاعات املسلحة. وحتمي هذه املادة املدنيني وغيرهم 

ممن ال يشاركون مباشرة أو كفوا عن املشاركة املباشرة في العمليات القتالية، أي الذين ألقوا أسلحتهم 

واستسلموا للعدو والذين تخلوا عن القتال بسبب املرض أو اجلروح أو ألي سبب آخر ينعهم من 

املشاركة في القتال. كما حتمي أولئك الذين ينتمون للعناصر املسلحة التي حتمل السالح ضد سلطة 

احلكومة أو الذين يدعمونهم بأي شكل كان إذا ألقي القبض على هذه العناصر، إال أنهم ال يعاملون 

فإنه  إنسانية  القانونيني ولغرض معاملتهم معاملة  املقاتلني  لعدم استيفائهم لشروط  كأسرى احلرب 

يجب احتجازهم مبوجب أدنى مستوى من احلماية اإلنسانية املنصوص عليها في املادة 3 املشتركة 

التفاقيات جنيف دون متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو العقيدة أو اجلنس أو الوالدة 

أو الثروة أو أي معيار مشابه آخر.       

وعلى وجه اإلجمال فإن النزاع املسلح في العراق الذي يدور بني القوات  متعددة اجلنسية وعناصر 

مسلحة وبني القوات العراقية وتلك العناصر إمنا هو نزاع مسلح غير دولي ألن العناصر املسلحة ال 

تنتمي إلى طرف في نزاع دولي وإمنا هي عناصر خارجة على القانون شأنها شأن املتطوعني األجانب 

الذين ال يرتبطون بأي طرف دولي محدد. ولذا فال يكن النظر إلى هذا النزاع على أنه نزاع  مختلط  

احلكومة  ضد  املقاتلون  كان  حيث  والهرسك  البوسنة  حرب  في  احلال  كان  كما  ودوليا  داخليا  أي 

خاضعني إلشراف القوات احلكومية الصربية أو الكرواتية قبل انسحابها من البوسنة والهرسك.13
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14- أنظر تقرير حقوق اإلنسان  لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق: 1 كانون الثاني/يناير- 31 آذار/مارس 2007. متاح على العنوان التالي: 
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/HR%20Report%20Jan%20Mar%202007% 20AR.pdf

محاية املحتجزين

وفقًا لتقديرات املصادر األجنبية، بلغ عدد احملتجزين لدى السلطات العراقية حوالي 37000 شخص 

الشتباههم باملشاركة في التمرد أو في أعمال مخالفة للقانون.  أما املصادر العراقية فتشير إلى حوالي 

20000 شخص. ويوجد من بينهم رهن االحتجاز نحو 10000 شخص في السجون التابعة لوزارة 
العدل، و5500 في سجون وزارة الداخلية، و1530 في سجون وزارة الدفاع، و500 في مؤسسات 

األحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية، باإلضافة إلى 2100 في سجون إقليم كردستان. 

وقد أصدرت احملكمة اجلنائية املركزية أحكامًا في حق 1747 من أصل 2000 شخص قدموا للمحاكمة 

حيث مت احلكم بالسجن ملدة خمس سنوات أو أكثر على نسبة 80 في املائة منهم 14. 

سلطة االحتجاز

تتولى السلطات العامة في أي دولة مسؤولية حفظ القانون والنظام. وتعرف السلطة العامة التي تقوم 

بتوقيف املشتبه فيهم أو تقييد حريتهم نتيجة النتهاكات النظام العام واستخدام األسلحة ضد السلطة 

االئتالف  قوات  ظلت   ،2003 نيسان/أبريل   9 في  العراق  احتالل  ومنذ  االحتجاز«.  »بسلطة  العامة 

املؤقتة التي احتلت العراق كسلطة االحتجاز كما نص على ذلك قرار مجلس األمن رقم 2003/1483 

وأكدته الرسالتان املوجهتان إلى رئيس مجلس األمن لألمم املتحدة بتاريخ 8 أيار/مايو 2003 من قبل 

ممثلي الواليات املتحدة وبريطانيا، الن قوات هاتني الدولتني تشكل الوحدات الرئيسية لقوات االحتالل 

املؤقتة، حيث تخضع هذه القوات ألحكام اتفاقية الهاي )الرابعة( لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 

لعام 1949. وقد تقرر هذا كله في غياب سلطة وطنية عراقية خالل األيام األولى من االحتالل. 

وأنشأ احلاكم املدني في 13 متوز/يوليه 2003 السلطة الوطنية العراقية، ممثلة في مجلس احلكم . 

وشكل مجلس احلكم وزارات لتمأل الفراغ الدستوري الذي تركه سقوط النظام السابق، اعتبرت مبثابة 

إدارة عراقية مؤقتة مبوجب قرار مجلس األمن رقم 1511 املؤرخ في 16 تشرين األول/أكتوبر 2003. 

وبناء عليه نصت الفقرة 16 على إنشاء قوات عراقية للشرطة واألمن. وملا كانت هذه القوات غير موجودة 

في ذلك الوقت ولم تكن اإلدارة العراقية املؤقتة متارس أية سلطات شرطة حتى 30 حزيران/يونية 

2004 فقد ظلت سلطة االحتالل هي سلطة االحتجاز الوحيدة خالل تلك الفترة. 

القواعد املنظمة لالحتجاز يف العراق املحتل.

تنص املادة 41 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن األشخاص احملميني في إقليم طرف في نزاع يكن 

أن يخضعوا لإلقامة اجلبرية أو االعتقال إذا كانت تدابير املراقبة األخرى املذكورة في االتفاقية غير 

كافية. إال أنه ال يجوز اعتقال األشخاص احملميني أو فرض  اإلقامة اجلبرية عليهم إال إذا اقتضى ذلك 

أمن  الدولة، أو إذا طلب الشخص اعتقاله مبحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة احلامية وكان وضعه 

اخلاص يستدعي ذلك  )املادة 42(.  
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وإذا اقترف شخص محمي في أراض محتلة جرمًا يقصد به فقط اإلضرار بسلطة االحتالل، ولكنه 

ال يشكل اعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة االحتالل أو على سالمتهم البدنية، أو خطرًا جماعيا 

التي  املنشآت  على  أو  االحتالل  إدارة  أو  قوات  على ممتلكات  اعتداء خطيرا  يشكل  كان  أو  كبيرًا، 

تستخدمها، فيجوز اعتقاله أو حبسه حبسًا بسيطًا على أن تكون مدة االعتقال أو احلبس متناسبة 

واجلرم املقترف )املادة 68(. ويحتفظ املدنيون في جميع األحوال بكامل أهليتهم املدنية ويارسون 

احلقوق املترتبة على ذلك بقدر ما تسمح به حالة االعتقال.

وفي ما يخص حقوق سلطات االحتالل في سن أو تعديل القوانني، تشدد اتفاقية جنيف الرابعة على 

بقاء القوانني اجلنائية للدولة اخلاضعة لالحتالل نافذة، باستثناء إلغائها أو تعطيلها من جانب سلطة 

االحتالل إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يثل عقبة أمام تطبيق هذه االتفاقية. وتواصل محاكم الدولة 

اخلاضعة لالحتالل عملها )املادة 64(. وتنص االتفاقية فضال عن ذلك على أن األحكام اجلنائية التي 

تسنها سلطة االحتالل ال تصبح نافذة إال بعد نشرها وإبالغها للسكان بلغتهم وال يجوز أن يكون 

لها أثر رجعي )املادة 65(. ويجوز لسلطة االحتالل أن تضع القوانني الالزمة لتأمني إدارة األراضي 

احملتلة وضمان أمن دولة االحتالل وأمن أفرادها وممتلكاتها وكذلك منشآتها وخطوط املواصالت التي 

تستخدمها قواتها )املادة 64(. باإلضافة إلى ذلك ال يجوز إصدار عقوبة اإلعدام ضد أي شخص 

يتمتع باحلماية إال إذا أدين هذا الشخص باجلاسوسية أو أعمال تخريب خطيرة للمنشآت العسكرية 

التابعة لدولة االحتالل أو بجرائم متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر وشريطة أن يكون اإلعدام هو 

العقوبة املطبقة على هذه اجلرائم مبوجب القوانني التي كانت سارية في الدولة اخلاضعة لالحتالل قبل 

بدء االحتالل )املادة 68(. وال يجوز لدولة االحتالل القبض على األشخاص احملميني أو محاكمتهم أو 

إدانتهم بسبب أعمال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل االحتالل أو أثناء انقطاع مؤقت له، باستثناء 

انتهاكات قوانني احلرب وأعرافها )املادة 70(. 

ونظرا لوجود سلطتني حاجزتني في العراق فإنه يكن التمييز بني نوعني من احملتجزين:

املحتجزون لدى القوة متعددة اجلنسيات.

يوجد رهن االحتجاز في مراكز االعتقال التابعة للقوات متعددة اجلنسية حاليا قرابة 18000 محتجز. 

وتقع هذه املعسكرات في »بوكا« بالبصرة و»كروبر« قرب مطار بغداد الدولي و»سوسة« في السليمانية.  

كما أعادت القوات متعددة اجلنسية فتح سجن أبو غريب بعد إغالقه مباشرة بعد االحتالل. وشهد 

السجن انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان على يد موظفني أمريكيني عملوا فيه، مبا فيها املعاملة املهينة 

للمحتجزين العراقيني في زنزاناتهم. 

وتسعى نقابة احملامني العراقية إلى تسهيل إطالق سراح احملتجزين غير املدانني بكفالة. وتولت وزارة 

العدل توزيع مناذج كفالة ليتسنى للكفيل القيام بإجراءات الكفالة عن طريق دوائر كتاب العدول البالغ 

عددها 130 دائرة في بغداد واحملافظات. وأنشئت دائرة لهيئات التحقيق للنظر في تسوية قضايا 

احملتجزين الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم. وبغية تسريع إجناز معامالتهم، تقوم نقابة احملامني 
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بالتوكل في الدعاوى القضائية املرفوعة ضدهم. 

وبالرغم من االحتجاز املطول، لم تنظم جلسات استماع لقضايا العديد من احملتجزين بسبب الوضع 

األمني وتأخير عمل جلان التحقيق إلحالتهم إلى القضاء أو إلطالق سراحهم في غياب تهم محددة 

موجهة إليهم. ومت تشكيل 27 هيئة قضائية للنظر في وضع هؤالء احملتجزين، وأطلق سراح 1100 

محتجز من مجموع 4062 شخصًا مت اعتقالهم مبوجب  عمليات فرض القانون من قبل السلطات 

العراقية. وفي ما يتعلق باحملتجزين لدى القوات متعددة اجلنسية، فيخضع حوالي 25000 محتجز 

إلجراءات قانونية من قبل قضاة عراقيني. 

محاية املدنيني  

أدى تدهور األمن في العراق إلى آثار خطيرة على املدنيني السيما في »املناطق الساخنة« في مدينة 

إلى ترك  العائالت  العديد من  بغداد وفي محافظتي األنبار وديالى على اخلصوص، حيث اضطرت 

منازلها هروبًا من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر املسلحة مبا فيها عمليات التهجير والتطهير  

الطائفي. ويكن تقسيم األشخاص املتضررين من النزاع منذ احتالل العراق في 9 نيسان/أبريل 

2003 إلى الفئات اآلتية: 

األشخاص النازحون داخل البالد

وهم أشخاص يغادرون محال إقامتهم االعتيادية بسبب كوارث طبيعية أو إنسانية ويعيشون بشكل 

مؤقت في مكان ما داخل أراضي دولتهم إلى أن تزول األسباب التي أدت إلى نزوحهم. 

وأشار تقرير حقوق اإلنسان لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراقUNAMI(15( إلى أن حالة النزوح 

تفاقمت بعد أحداث 22 شباط/فبراير 2006، مع تفجير مرقد اإلمامني العسكريني في سامراء، من 

بني أكبر األماكن املقدسة في العراق. وتبعت ذلك أعمال عنف خطيرة في بغداد والبصرة ومناطق 

الدينية وعمليات  باملراكز  تلك األعمال، إحلاق األضرار  أخرى قامت بها مليشيات مسلحة. وشملت 

عمليات  من  خوفًا  منازلهم  ترك  إلى  املدنيون  واضطر  القانون،  إطار  خارج  وإعدام  وتعذيب  خطف 

االنتقام العشوائي مبا في ذلك الهجمات بقذائف الهاون على األحياء السكنية16. وذكرت وزارة الداخلية 

العراقية أن 249 شخصًا لقوا مصرعهم خالل الفترة من 22 إلى 25 شباط/فبراير 2006 وحدها.

وقد تسببت هذه األحداث بإرباك السلطات العراقية التي تعذر عليها إغاثة هؤالء النازحني، ال سيما 

بسبب تعطل اخلدمات العامة وإغالق املدارس في عدد من املناطق املتضررة. كما لم تستطع جمعية 

الهالل األحمر العراقي واللجنة الدولية للصليب األحمر تقدمي اإلغاثة الالزمة بسبب حالة عدم االستقرار 

15- أنظر تقرير حقوق اإلنسان  لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق: 1 آذار/مارس- 30 نيسان/أبريل 2006. متاح على العنوان التالي: 
http://www.uniraq.org/documents/HR%20Report%20Mar%20Apr%2006%20EN.PDF

16- املرجع نفسه
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املتزايد في الوضع األمني. وأفادت إحصائيات وزارة املهجرين واملهاجرين عن نزوح 26858 عائلة 

مما رفع عدد النازحني إلى ما يزيد على مليون ونصف املليون شخص17. وخصص مبلغ نصف مليار 

أسباب  زوال  إلى حني  مؤقت  بشكل  إليوائهم  11 مخيمًا  إنشاء  ذلك  اإلغاثة، وشمل  لعمليات  دينار 

النزوح. 

الالجئون 

الالجئون هم أشخاص تركوا بلدهم األصلي بسبب خوف مبرر من االضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق 

أو الدين أو اجلنس أو االنتماء ملجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي )املادة 1 ألف )2( من 

اتفاقية عام 1951 اخلاصة بوضع الالجئني(.  ويخضع منح  وضع الالجئ لطالبيه لقرار البلد املضيف 

استنادًا إلى اعتبارات أمنية وسياسية. على أنه ال يجوز للبلد املضيف طرد طالب اللجوء أو إعادته 

إلى البلد الذي فّر منه إذا كان هناك سبب لالعتقاد أن إعادته يكن أن تعرض حياته للخطر أو لسوء 

املعاملة أو التعذيب. وفي هذه احلاالت يجب على البلد املضيف إيجاد حلول أخرى. 

وتفاقمت مشكلة طالبي اللجوء العراقيني منذ سقوط النظام السابق بسبب القيود التي تفرضها البلدان 

املضيفة خوفًا من تسلل اإلرهابيني مع طالبي اللجوء وعدم رغبة تلك البلدان في قبول أعداد متزايدة 

منهم. وتسعى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إلى البحث عن حكومات تقبل مبنح 

ان ودمشق على وجه اخلصوص. وقد وعدت  اللجوء إلى األشخاص الذين سجلتهم في مكتبيها بعمَّ

احلكومة األمريكية بالرد على 7000 طلب جلوء من بني الطلبات املقدمة. 

ومع هذا وفي ضوء التطورات األخيرة وحتسن الوضع األمني خالل النصف الثاني من عام 2007، 

بدأت عائالت عراقية في العودة إلى ديارها وقامت احلافالت  بإعادة العائالت العراقية من دمشق إلى 

بغداد بدال من نقلهم في االجتاه املعاكس.     

املهاجرون واملرحلون

املهاجرون هم أشخاص يتركون بلدهم أو مكان إقامتهم االعتيادية لالستقرار في بلد آخر ألسباب 

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. 

وصل عدد كبير من العراقيني إلى سوريا واألردن، باعتبارهما البلدين األكثر سهولة لدخول العراقيني 

الذين يغادرون العراق ألسباب مختلفة منها تدهور الوضع األمني فيه وعدم القدرة على إيجاد عمل أو 

مكان آمن أو تقدمي طلب للجوء السياسي في بلدان أخرى. وخالل النصف األول من عام 2007 سجل 

19800 طلب جلوء لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني في سوريا واألردن.18

17- أنظر اجلزيرة 30 متوز/يوليه 2006 متاح على املوقع التالي :
http://english.aljazeera.net/English/archive/archive?ArchiveId=24808

18- للبحث عن معلومات عن املفوضية السامية لشؤون الالجئني في العراق في عام 2007 أنظر : » االستجابة للوضع في العراق. التطورات في األنشطة 
املنقحة مبوجب النداء التكميلي في كانون الثاني/ يناير 2007 ، متوز/يوليه 2007«  متاح على العنوان التالي : 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=SUBSITES&id=46a4a5522
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سوريا  في  باإلقامة  تصاريح  على  يحصلون  ال  العراقيني  هؤالء  من  العظمى  الغالبية  أن  إلى  نظرا 

واألردن، فمن الصعب وصفهم باملهاجرين، خاصة أنهم ال ينوون البقاء هناك مدة طويلة، ألن معظمهم 

يأمل في العودة إلى العراق حاملا يتحسن الوضع األمني. ولذا يكن اعتبارهم مرحلني يحملون هذه 

الصفة بشكل مؤقت تنتهي بالهجرة أو العودة إلى العراق..

وقد اشتكت احلكومتان السورية واألردنية من األعباء االقتصادية والبيئية الناجمة عن وجود مليون 

عراقي على األراضي السورية و750 ألفا على األراضي األردنية.  ولهذا سعت الدول املجاورة إلى 

البحث عن حلول للمشكالت التي يعاني منها العراقيون في هذين البلدين، خاصة املشاكل الصحية 

والتعليمية واالقتصادية، واالستجابة لنداءات املساعدة من أجل تلبية احتياجاتهم. ولهذا الغرض انعقد 

في أيار/مايو 2007 مؤمتر في شرم الشيخ حضرته معظم الدول املجاورة. وأنشأ ثالث جلان هي:

جلنة الطاقة، اجتمعت في أنقرة في حزيران/يونيه 2007-  ملعاجلة أزمة الكهرباء واملشتقات النفطية 

واملاء؛

ان في متوز/يوليه 2007 حيث وعد العراق مبنح 25-  مليون دوالر  جلنة املهاجرين، اجتمعت في عمَّ

أمريكي ملساعدة العراقيني في سوريا واألردن، وعرضت احلكومة األردنية قبول الطلبة العراقيني في 

املدارس األردنية دون منحهم اإلقامة. 

سوريا  بني  اتفاق  إلى  التوصل  بغية    -2007 آب/أغسطس  في  دمشق  في  اجتمعت  األمن،  جلنة 

والعراق على منع تسلل العناصر املسلحة عبر احلدود املشتركة بني العراق والدول املجاورة.  وقد 

توجت اجلهود التي بذلت في هذا املجال بزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي إلى دمشق. 

املغاثون من قبل احلكومة   

وهم األشخاص الذين يحصلون على مساعدات من احلكومة العراقية بسبب تضررهم من العمليات 

املسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والغرض من ذلك هو تخفيف املعاناة الناجمة عن استمرار 

النزاع املسلح الداخلي. وهؤالء األشخاص هم من فئتني: 

املتضررون من العمليات املسلحة بشكل مباشر . أصدرت احلكومة العراقية املؤقتة في 2( أ حزيران/

نتيجة األعمال  أو املصابني  الشهداء  بتعويض  القانون اخلاص  10 من  األمر رقم   2004 يونية 

باملدنيني تنص  يتعلق  العراقية والضحايا املدنيني. وفي ما  القوات املسلحة  اإلرهابية من أفراد 

الفقرة 4 من األمر على أنه “ينح كل من يستشهد من املواطنني أو يصاب بعاهة مستدية نتيجة 

عمل إرهابي، تعويضًا مناسبًا، على أن يتم حتديد مفهوم العمل اإلرهابي ومقدار التعويض مبوجب 

تعليمات يصدرها وزير املالية”. 19

19-  األمر رقم 2004/10 الذي أصدره رئيس الوزراء مبوجب املادة السادسة والعشرين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية املؤرخ في 
8 آذار/مارس 2004.
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املتضررون من العمليات املسلحة بشكل غير مباشر. نظرًا إلى تدهور الوضع االقتصادي الناجم  ( ب
عن احتالل العراق من جهة واستمرار النزاع املسلح الداخلي من جهة أخرى، يعاني الكثير من 

في   50 إلى  التضخم  نسبة  وارتفاع  العيش  الدخل احملدود من شظف  العراقيني من أصحاب 

املائة. هذا إضافة إلى انتشار البطالة وتدهور أوضاع األعداد املتزايدة من األرامل واأليتام مع 

استمرار العمليات العدائية. وقد أعدت احلكومة العراقية من أجل مواجهة هذا الوضع برنامجني 

لإلغاثة. شمل األول شبكة احلماية االجتماعية ملساعدة مليون عائلة عراقية ال تكسب أكثر من دوالر 

في اليوم، وقد أنشىء البرنامج في كانون األول/ديسمبر 2005 وخصص له مبلغ 500 مليون 

دوالر أمريكي لسنة 2006 و730 مليون دوالر لسنة 2007. وصمم البرنامج الثاني ملنح قروض 

ميّسرة خلريجي اجلامعات العاطلني عن العمل إلقامة مشاريع إنتاجية صغيرة، وألصحاب احملالت 

التجارية املتضررين من أعمال اإلرهاب، وللنازحني العائدين إلى مساكنهم واملعوقني املشمولني 

ببرنامج إعادة التأهيل. وخصص لهذا البرنامج ما مجموعه 10 ماليني دوالر أمريكي. 

خالصة    

تسعى سلطات االحتالل إلى بسط نفوذها في الدولة احملتلة والبقاء فيها أطول فترة ممكنة جلني ثمار 

االحتالل واالستفادة من املزايا االقتصادية والسياسية واالستراتيجية الناجتة عن ذلك. بينما تسعى 

السلطة الوطنية في الدولة احملتلة إلى التخفيف من وطأة االحتالل بغية استعادة سيادتها الوطنية التي 

قوضها االحتالل األجنبي. وليس من املفارقة أن تتقارب املصالح القصيرة أو البعيدة املدى بالرغم من 

تعارض أهداف سلطة االحتالل والسلطة الوطنية. 

فعلى املدى القصير ال يكن أن تستمر السلطة الوطنية التي نشأت في ظل االحتالل إال بقبول نتائج 

االحتالل والتعاون مع سلطة االحتالل للحفاظ على ما تبقى من مظاهر السيادة، أي وجود إدارة مدنية 

وطنية وضمان سير املرافق العامة والعودة إلى احلياة املدنية بعد انتهاء القتال. 

إلى احتالل سلمي مبوجب معاهدة سالم وصداقة  الوقت  العسكري مع مرور  يتحول االحتالل  وقد 

تشكل األساس لتحالف سياسي طويل األمد بني دولة االحتالل والدولة احملتلة. وجنح هذا النموذج 

في كل من أملانيا واليابان بعد نهاية احلرب العاملية الثانية عام 1945 وفي كوريا عقب انتهاء احلرب 

فيها عام 1953. ويكن أن يعزى جناح مثل هذه التحالفات إلى عاملني اثنني: األول هو تصفية النظام 

الغربية  أوروبا  في  السائد  النموذج  غرار  على  ديوقراطي  ليبرالي  نظام  وإقامة  السابق  السياسي 

وأمريكا الشمالية؛ والثاني استقرار الوضع األمني الداخلي الذي يوفر فرص النجاح للنظام السياسي 

اجلديد وإعادة اإلعمار على نحو مماثل خلطة “مارشال” في أوروبا الغربية. 

إال أن الوضع في العراق يختلف اختالفا كبيرا بسبب وجود نزاع بني العناصر السياسية الناشطة 

بعد سقوط النظام السابق وجلوء سلطة االحتالل إلى السالح في إدارة ذلك النزاع، مما يجعلها طرفًا 

فيه ويدد فترة االحتالل نتيجة لذلك. األمر الذي يقتضي التمييز بني الوضع القانوني لوجود القوات 

األجنبية في العراق من جهة والوضع السياسي الذي يظل مرهونًا بالصراع املستمر حول السلطة 
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والنتائج التي تتمخض عنه من جهة اخرى.

وبالرغم من مرور أربع سنوات على انتهاء احلرب في 9 نيسان/أبريل 2003 لم يتم استكمال متطلبات 

السيادة الوطنية طبقًا لقراري مجلس األمن سابقي الذكر والرسالتني املرفقتني بهما. فلم تقم الشراكة 

األمنية بني العراق والقوات متعددة اجلنسية من جهة، ولم تنقل املسؤولية األمنية كاملة إلى القوات 

العراقية من جهة أخرى. وفي ضوء ذلك، يكن القول إن الوضع السياسي في العراق يختلف والوضع 

القانوني احملدد في قرارات مجلس األمن وميثاق األمم املتحدة. ولعالج هذا التعارض ينبغي على 

القوات متعددة اجلنسية ان تقوم بنقل املسؤولية األمنية كاملة إلى احلكومة العراقية. 

أما املتمردون فإنهم يخضعون ألحكام املادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من جملة أحكام 

أخرى، عندما يقعون في قبضة القوات متعددة اجلنسية كقوة مسؤولة عن االحتجاز. أما عندما يقعون 

في قبضة القوات العراقية كسلطة مسؤولة عن االحتجاز يخضعون لقانون العقوبات العراقي20 ولقانون 

مكافحة اإلرهاب21، باعتبارهم عناصر خارجة عن القانون. وفي هذه احلال ال يكن أن يتمتعوا بحماية 

القانون الدولي اإلنساني سوى في إطار املادة 3 املشتركة التفاقيات جنيف األربع. ويكونون عرضة 

حملاكمتهم محاكمة عادلة عن جرائم اقترفوها باعتبارها جرائم جنائية. وال يكن اعتبارهم أسرى 

حرب ألنهم مقاتلون غير قانونيني .

لقد أدى تدهور الوضع األمني وتدني مستوى اخلدمات التي تقدمها املرافق العامة إلى زيادة  معاناة 

السكان املدنيني. وتفاقمت محنتهم ألن املدنيني هم أول املستهدفني في العمليات التي تنفذها العناصر 

القوات متعددة اجلنسية على املناطق السكنية. فاملجتمع  التي تشنها  الغارات اجلوية  املسلحة وفي 

الدولي مسؤول عن تقدمي مساعدة عاجلة إلى ضحايا النزاع املسلح في العراق من خالل الدول فرادى 

غير  واملنظمات  املتحدة  لألمم  التابعة  املتخصصة  الوكاالت  فيها  مبا  الدولية،  املنظمات  خالل  ومن 

احلكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر.

التي  املشتركة  العمليات  2007 بفضل  أيلول/سبتمبر  منذ  التحسن  األمني بعض  الوضع  لقد شهد 

بتريوس  ديفيد  انتهاج  بعد  املتمردين، وذلك  والقوات متعددة اجلنسية ضد  العراقية  القوات  تقودها 

القائد العام للقوات متعددة اجلنسية استراتيجية الهجوم ضد املتمردين باالعتماد على مشاركة أفراد 

العشائر )الصحوات( التي بدأت التعاون مع سلطات االحتالل  في القتال ضد القاعدة بعد الفضائح 

التي ارتكبتها األخيرة ضد املدنيني. كما أخذت احلكومة العراقية زمام املبادرة في تنفيذ خطة فرض 

القانون وإعادة الهيبة للدولة والنظام العام.

وأدى هذا التطور إلى إعادة األمل إلى الشعب العراقي الستئناف أنشطته االقتصادية، خاصة بعد 

صدور اإلعالن املشترك املوقع بني الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 

2007 الذي يستهدف إنهاء والية مجلس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ومهمة 

20-  القانون رقم 1969/111
21-  القانون رقم 2005/13
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القوات متعددة اجلنسية في العراق في أواخر 2008 التي كانت سببا من أسباب النزاع في العراق.. 

وفي هذا تسعى احلكومة العراقية إلى بناء عالقة تعاون مع الواليات املتحدة قائمة على احترام سيادة 

املسلحة  القوات  تأهيل  إعادة  عليها حلني  االتفاق  يتم  لفترة  األمريكية  القوات  وتنظيم وجود  العراق 

العراقية . 

وتسعى احلكومة العراقية كذلك إلى حتقيق املصاحلة الوطنية مع الفعاليات السياسية التي امتنعت عن 

التعاون مع سلطات االحتالل ابتداء ، بغية مشاركتها في احلكومة. ومت لهذا الغرض إنشاء املجلس 

لتنظيم  األمريكية  املفاوضات مع احلكومة  إدارة  فيها  األزمات مبا  الوطني ملعاجلة  لألمن  السياسي 

وضع قواتها املسلحة في العراق بعد انتهاء مهمة القوات متعددة اجلنسية، من خالل اتفاق يبرم لهذا 

الغرض بغية استعادة العراق الستقالله السياسي وسيادته والدفاع عنه عند تأهيل القوات العراقية 

للحلول محل القوات األمريكية حني انسحابها. 


